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central-europenitateanoastrăsau
amprentaunuimodelregional

Vehicularea termenului de central-europenitate, ca posibil model re-
gional, vizează existenţa unui spaţiu matrice, formator, şi anume acea „a 
treia Europă” sau Europa Centrală, imprecisă ca spaţiu şi discutabilă din 
punct de vedere istoric şi geopolitic, datorită structurărilor şi restructu-
rărilor succesive pe care le-a suferit.

Într-adevăr „noţiunea istorică şi geopolitică de Mitteleuropa nu co-
respunde unei realităţi geografice, care poate fi clar definită. Ea păstrea-
ză, prin însăşi natura sa, contururi vagi şi variabile potrivit cu împrejură-
rile” (Jacques Le Rider: Mitteleuropa. Editura Polirom, Iaşi, 1997, 1).

Dacă una dintre accepţiunile termenului de Mitteleuropa trimitea la 
tradiţia mai recentă a pangermanismului, cealaltă, care ne interesează 
aici, are în vedere vechea tradiţie a Sfântului Imperiu roman germanic. În 
această accepţiune Mitteleuropa se prezenta ca un proiect, ca un mit sau 
ca o utopie de „armonie restaurată” în Europa Centrală.

Descoperim în această aserţiune camuflată credinţa într-un mesia-
nism al poporului german, singurul capabil să aducă ordinea în haosul 
naţionalităţilor.

În sfârşit, în perioadele de criză, cum a fost cea de după al doilea 
război mondial, când ţările din Europa Centrală au căzut sub dominaţia 
sovietică, iar termenul de „Europa Centrală” a fost practic scos din uz, 
vechea Mitteleuropa a fost definită şi ca o comunitate de destin, dând 
naştere, compensativ, unui sentiment al identităţii central-europene, 
construit pe acel homo habsburgiensis, care a supravieţuit în memoria 
zonei şi care prin urmare n-a putut fi dislocat de homo sovieticus. 

În absenţa altei alternative, intelectualii din aceste ţări comunitare 
au început să vehiculeze mitul imperiului habsburgic ca „o epocă de aur 
pierdută” în care Europa Centrală forma un tot organic. Teoria apăra im-
plicit un spaţiu supranaţional, cu toată zestrea de amintiri, şi o identitate 
supranaţională.
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În 1990, după ce imperialismul rus a renunţat să controleze teritoriul 
est-european, Pierre Béhar, privind din exterior, vedea şi el ca rezonabilă 
soluţia habsburgică, reluată sub denumirea de confederaţie europeană. 
Argumentele sale se bazau în parte pe ceea ce unea popoarele din acest 
spaţiu. El vorbea despre „sentimentul foarte profund şi parcă ancestral al 
tuturor popoarelor din bazinul dunărean de a fi sortite unei comuniuni 
de destin, fondată pe legături economice ţesute de geografie, pe legături 
culturale înnodate de istorie, dar mai ales pe nevoia de apărare a tutu-
ror acestor popoare, prea slabe, singure, pentru a-şi afirma identitatea în 
faţa puternicilor vecini, care erau Germania şi Rusia”. După Béhar „forţa 
acestui sentiment, în pofida a orice, chiar a compromisului din 1867, a 
fost cel care a menţinut coeziunea corpului politic dunărean” (Jacques Le 
Rider: Mitteleuropa. Editura Polirom, Iaşi, 1997, 72).

Insistenţa cu care sunt căutate aici frontierele imaginare şi identita-
tea reprezintă după unii istorici precum Sorin Mitu, cel mai important 
element definitoriu al Europei Centrale (Sorin Mitu: Europa Centrală, Ră-
săritul, Balcanii: geografii simbolice comparate. International Book Access, 
Cluj, 2007, 170). 

Şi totuşi, când, după anul 2000, s-a pus problema unei opţiuni, în 
ciuda nostalgiilor intelectuale, între a fi cantonat într-o sală de aşteptare 
central europeană, şi o integrare deplină în Comunitatea de la Bruxelles, 
ţările foste comuniste au optat pentru a doua soluţie.

*
Dincolo de această opţiune, care, până în 2007, a dus la integrarea 

aproape a tuturor ţărilor din acest teritoriu în Uniunea Europeană, son-
dând orizonturile cunoaşterii identitare descoperim, în acest teritoriu cu 
frontiere f luctuante, funcţionând, în continuare, tradiţii comune, stiluri 
de viaţă asemănătoare, o memorie culturală comună, anumite solida-
rităţi valorice şi mecanisme de articulare a discursului identitar. Altfel 
spus identificăm un spaţiu cultural care transgresează frontierele naţio-
nale, care implică o regândire a conceptului de arie culturală şi obligă la 
elaborarea unei noi cartografii metise. 

Mai mult, descoperim în acest teritoriu transfrontalier o autorepre-
zentare, a ceea ce ar vrea să fie central-europeanul, valabilă pentru toţi 
cei care trăiesc aici, de om care îşi rezolvă problemele în spirit pacifist şi 
care manifestă faţă de celălalt un tratament nediscriminatoriu, tolerant.
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În sfârşit, în plină armonizare cu Uniunea Europeană, imaginarul 
colectiv central european continuă să configureze un model general 
de convieţuire aplicabil tuturor ţărilor multietnice din acest „centru” al 
bătrânului continent, construit pe anumite atitudini şi comportamen-
te comune – formate în acea perioadă de aur, când toţi erau cetăţeni ai 
împăratului –dar care sunt funcţionale şi azi în relaţiile dintre grupuri: 
diversitatea etnoculturală, toleranţa, bilingvismul, căsătoriile mixte, 
metisajul cultural.

Privind lucrurile aplicat, cele 16 lucrări focalizate pe minorităţile din 
România, care au fost selectate de către editori pentru volumul „Procese 
şi contexte social-identitare la minorităţile din România”, refac imaginea 
„marginii” acestui teritoriu central-european, cu toate populaţiile lui, 
surprinse în mişcare. Sunt mişcări diacronice şi sincronice, care cuprind 
în ele, cristalizări comunitare, istorii de grup, conflicte întreţinute sau re-
zolvate, atitudini, adică un pachet de realităţi şi de transformări asuma-
te, dar şi schimbări definitivate pentru minorităţi, care le permit să se au-
todefinească şi să se delimiteze de ceilalţi. În toate cazurile însă, chiar şi 
a grupurilor discriminate sau respinse, raportările se fac prin apropiere, 
într-un teritoriu comun, familiar, opus teritoriilor îndepărtate, străine.

Studiile cuprinse în acest volum încearcă să explice nu numai con-
vieţuirea tuturor acestor etnici diferiţi ci şi asumarea unei identităţi re-
gionale, în care se regăsesc „implicate” diferitele identităţi religioase şi/
sau etnice.

Elena Rodica COLTA
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JAKAB Albert Zsolt – PETI Lehel

Proceseetnoculturaleşiintegrare–
cercetareaminorităţilornaţionale
dinRomânia

Potrivit recensământului din 2002, 10,5 % din populaţia României 
s-a declarat ca aparţinând unei minorităţi etnice. Totuşi, având în vedere 
această proporţie, au existat prea puţine încercări de tematizare a mi-
norităţilor din punct de vedere istoric, etnografic sau sociologic. Fireşte, 
proporţiile sunt diferite în ceea ce priveşte volumul cercetărilor realizate 
în cazul fiecărei comunităţi.

Minorităţilor naţionale a fost până la această oră prea puţin cerce-
tate. Intelectualii şi cercetătorii anumitelor etnii s-au concentrat conti-
nuu asupra existenţei minoritare pe care au trăit-o şi la formarea căreia 
au contribuit într-o oarecare măsură, dar cu puţine excepţii, sistemele 
instituţionale ale minorităţilor nu au putut oferi sprijin pentru cercetări 
ştiinţifice şi astfel s-au realizat puţine analize structurate sau sinteze cu-
prinzătoare. În consecinţă, aceste lucrări (de istorie locală de cele mai 
multe ori) au captat rareori atenţia sferei ştiinţifice şi publice, atenţie pe 
care ar fi meritat-o.

Am selectat pentru acest volum câteva dintre aceste lucrări care, în 
ceea ce priveşte caracterul potrivit al metodelor aplicate, critica consec-
ventă a surselor, într-un cuvânt nivelul lor ştiinţific, merită pe deplin să 
apară într-un volum conceput pentru un public mai larg. Autorii acestor 
studii arată, dintr-o perspectivă interioară, istoria locală, evenimentele 
istorice, prezentul şi valorile minorităţii din care fac parte. Considerăm 
că această viziune oferă o interpretare autentică a realităţii sociale în 
cazul minorităţii respective. 
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De mai mulţi ani, Muzeul din Arad a iniţiat şi a sprijinit în mare mă-
sură cercetarea surselor de istorie locală despre minorităţi. Contribuind 
la cercetarea şi promovarea culturii minorităţilor naţionale prin orga-
nizarea a mai multor conferinţe internaţionale despre convieţuirea in-
teretnică şi valorile multiculturalismului, Elena Rodica Colta are merite 
incontestabile în acest domeniu. Îi mulţumim pe această cale pentru aju-
torul acordat în elaborarea acestui volum.

Faptul că de cele mai multe ori cercetători ce provin din ţara-mamă 
a minorităţilor au iniţiat cercetarea proceselor sociale şi a culturii mino-
rităţilor etnice este des întâlnit. Din păcate, aceste lucrări nu au devenit 
parte a dezbaterii ştiinţifice autohtone, decât cu câteva excepţii. Institu-
tul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale din Cluj-Napo-
ca, care funcţionează din 2007, consideră necesară integrarea acestor lu-
crări în circuitul cercetării sociale, de aceea am inclus în volumul prezent 
şi studii scrise de către cei mai buni cunoscători ai acestora, traduse din 
limbile minorităţilor respective.

Studiile incluse în volumul „Procese şi contexte social-identitare la 
minorităţile din România” utilizează diverse instrumente metodologice 
şi teoretice, dar în acelaşi timp ele diferă din punct de vedere conceptu-
al. Totuşi, cititorul ţine în mână un volum unitar, ceea ce rezultă în pri-
mul rând din obiectul analizei, şi anume din faptul că toate studiile din 
acest volum analizează şi interpretează un element al prezentului sau al 
trecutului sociocultural, al mecanismelor identitare şi al strategiilor de 
viaţă în cazul minorităţilor naţionale din România. În ciuda diferenţelor 
conceptuale, studiile sunt unitare şi în sensul că ele au fost concepute în 
spiritul multiculturalismului.

Volumul conţine studii de istorie socială, istorie locală, etnografie, 
antropologie, sociologie şi istorie politică despre armenii, bulgarii, cara-
şovenii, evreii, saşii (germanii), grecii, italienii, ruşii lipoveni, sârbii, tur-
cii şi ucrainienii din România. Celelalte minorităţi (cum ar fi maghiarii şi 
romii) au fost bine reprezentate şi cercetate până acum, astfel că ele sunt 
doar menţionate aici: cititorul poate afla noutăţi despre aceştia în ceea 
ce priveşte convieţuirea etnică şi sistemele de relaţii cu celelalte mino-
rităţi. Volumul apare în două limbi (română şi maghiară) pentru a face 
cunoscute aceste lucrări unui public mai larg (de exemplu pentru publi-
cul, respectiv minorităţile din Ungaria). De asemenea, două volume de 
studii editate de către Institutul pentru Studierea Problemelor Minorită-
ţilor Naţionale se află în curs de apariţie (în limba română şi maghiară); 
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în ele vor fi publicate studii despre istoria, cultura, procesele demografice 
şi identitare ale minorităţii cehe şi celei slovace (coordonatorii volumului 
sunt Albert Zsolt Jakab şi Lehel Peti).

Autorii studiilor din prezentul volum sunt cercetători autohtoni şi 
străini (din Bulgaria, Finlandia, Serbia, Ucraina şi Ungaria) care anali-
zează cultura, societatea şi sistemul instituţional al câte unei minorităţi. 
Pentru acest volum am selectat lucrări, respectiv am lansat invitaţia că-
tre aceşti autori de a trimite studii în care prezintă minorităţile nu numai 
în mod general, ci dezvoltă aspecte importante care pot fi considerate 
specifice pentru minoritatea respectivă. 

Diaspora armeană din Bazinul Carpatic este minoritatea care aspiră 
la integrare încă de la formarea sa din secolele XVII–XIX. În studiul său, 
Bálint Kovács evidenţiează faptul că această populaţie din Caucaz şi-a 
produs propria sa moştenire literară în limba maghiară pe parcursul a 
două secole. Astfel, nu atât limba, cât mai degrabă religia semnifică iden-
titatea etnică a armenilor. Pentru creştinii armeni-gregorieni (creştinii 
de rit vechi) uniunea cu biserica catolică din Roma a fost o posibilitate 
de integrare, fapt ce a contribuit şi la dezvoltarea instituţionalizării bi-
sericeşti. În opinia autorului, societatea armeană din Transilvania a de-
venit unitară şi, în ciuda diversităţii diasporelor armene, s-a maghiarizat 
aproape în totalitate până la sfărşitul secolului XIX. Pe parcursul mişcă-
rilor naţionale atât de caracteristice Europei, intelectualii armeni şi-au 
reprodus identitatea sub ideologia naţiunii armene: pe baza acesteia ei 
s-au simţit ca făcând parte din naţiunea maghiară, dar în sens cultu-
ral s-au considerat armeni. Autorul vorbeşte despre renaşterea culturală 
(armeană) în acest context al procesului de creare a identităţii. 

Blagovest Njagulov prezintă foarte detaliat istoria comunităţii bul-
gare, inclusiv probleme politice şi teritoriale, procese demografice legate 
de populaţia de bulgari. El atrage atenţia asupra faptului că comunitatea 
bulgară din Banat este cea mai veche dintre diasporele bulgare răspân-
dite în lume. Această comunitate s-a bucurat de o dublă renaştere cultu-
rală la mijlocul secolului al XIX-lea, respectiv în anii 1930. Limba bulgară 
vorbită a fost introdusă în învăţământul şcolar la mijlocul secolului XIX, 
iar în acelaşi timp, limba bulgară a devenit şi limba liturghiei. A doua re-
naştere etnoculturală a însemnat întărirea atât a relaţiilor cu ţara mamă 
cât şi cea a mişcării etnopolitice pentru drepturile minorităţilor. Auto-
rul scoate în evidenţă faptul că toate comunităţile bulgare din România 
(în Banat, Oltenia, Muntenia şi Moldova) au avut un rol semnificativ în 
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creşterea productivităţii economiei române, ele având merite în dome-
niile agriculturii (grădinarii bulgari sunt cunoscuţi peste tot), creşterii 
animalelor, meşteşugăritului şi comerţului. Căderea socialismului şi de-
mocratizarea României a atras revitalizarea etnică a comunităţilor bul-
gare. Practic, toate minorităţile din România au beneficiat de procesul de 
democratizare şi de creşterea drepturilor minoritare. În final, autorul îşi 
îndreaptă atenţia asupra instituţiilor culturale şi de protecţie a drepturi-
lor, şi, însumând rezultatele favorabile obţinute de către acestea, este de 
opinie că ele avut rolul cel mai important în păstrarea identităţii etnice a 
minorităţii bulgare.

Bulgarii s-au stabilit la nord de Dunăre încă din secolul XIV. În pre-
zent ei au nu numai religii diferite (bulgarii din Banat sunt catolici, iar 
comunităţile din sudul ţării sunt ortodoxe), dar sunt diferiţi şi din punct 
de vedere etnocultural. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte cele mai im-
portante componente ale conştiinţei de naţiune (conştiinţa de origine 
comună, limba, folclorul şi structura comunităţilor bulgare), putem vorbi 
de o singură naţiune bulgară. Concentrându-se în primul rând pe relaţii 
politice şi socioculturale, Katerina Karabencheva nuanţează în studiul ei 
şi mai mult imaginea despre istoria şi prezentul bulgarilor din România. 
Autoarea începe cu prezentarea motivelor pentru care bulgarii s-au sta-
bilit în Banat, după care prezintă condiţiile în diferite perioade istorice 
(sub autoritate maghiară, habsburgică şi română), iar în final tratează 
problematica drepturilor minoritare şi participarea politică a reprezen-
tanţilor minorităţii bulgare. 

Croaţii au ajuns pe teritoriul României în trei valuri: în secolele XIII–
XIV (pe teritoriul actual al judeţul Caraş-Severin), în secolul XVI (judeţele 
Arad şi Timiş), respectiv în secolul XVIII. Punând accent pe schimbarea 
portului popular, Maria Vasinca Hadiji prezintă în studiul ei istoria şi cul-
tura materială a croaţilor (caraşovenilor) care trăiesc în zona montană 
din Banat. Autoarea evidenţiază importanţa modului de viaţă tradiţional 
în ceea ce priveşte conservarea culturii, fapt care, în ciuda procesului de 
asimilare şi al interferenţelor culturale şi etnice, a contribuit la păstrarea 
identităţii şi a caracteristicilor etnoculturale ale acestei minorităţi. Maria 
Vasinca Hadiji descoperă identitatea etnoculturală şi în portul popular, 
care, cu toate că include multe elemente ale portului popular românesc, 
prin folosirea unor motive ornamentale sau a unor accesorii în coafurile 
femeilor, şi-a păstrat până astăzi caracterul său unic. 
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În studiul său, Jenő Glück prezintă în mod detaliat comunităţile evre-
ieşti din Arad şi împrejurimi din perioada 1849–1918. Autorul relatează 
schimbările privind regulamentul de funcţionare al comunităţilor evre-
ieşti, eforturile depuse pentru acceptarea religiei evreieşti şi exigenţele de 
autonomie. Diferenţele de opinie între comunităţile ortodoxe şi cele ne-
ologi, adică dezbaterea dacă ar trebui să existe o singură confesiune sau 
două confesiuni cu regulamente diferite, a împiedicat în mod semnifica-
tiv interesele evreieşti. În comunitatea arădeană, evreii erau în majorita-
te neologi, dar exista şi un grup mai restrâns, de rit ortodox. Pe baza unor 
surse de arhivă, Jenő Glück analizează în mod detaliat sistemul de aju-
tor social şi educaţional al comunităţilor evreieşti, sistem care era foarte 
bine organizat şi capabil de auto-întreţinere şi prin care evreii i-au ajutat 
de multe ori pe nevoiaşi, indiferent de apartenenţa etnică sau religioasă.

Lucian Nastasă analizează rolul evreilor în procesele de modernizare 
ale societăţii române în perioada instaurării şi consolidării comunismu-
lui (1945–1965). Nastasă afirmă faptul că regimul comunist a restrâns 
formele de manifestare ale identităţii evreieşti. Propagarea ateismului a 
redus rolul politic şi de semnificaţie identitară a factorului religios în ca-
zul acestor grupuri create pe bază religioasă. 

Distanţele culturale şi sociale între populaţia evreiască şi cea ne-
evreiască s-au micşorat în urma asimilării voluntare sau forţate, ceea ce 
a condus la pierderea identităţii. Conform lui Nastasă, după Holocaust, 
evreii au avut un rol important în construirea socialismului, ceea ce s-a 
văzut şi în strategiile de dezvoltare instituţională de după 1947 (de ex. 
înfiinţarea unor partide şi organizaţii liberale sau de stânga). Cu toate 
că stabilirea şi menţinerea relaţiilor internaţionale a devenit posibilă şi 
pentru evreii din România, consolidarea regimului comunist a condus la 
îngheţarea treptată a acestora. După argumentele lui Nastasă, elimina-
rea treptată a participării politice a evreilor şi noul antisemitism i-a forţat 
pe evreii din România să emigreze către Israel, Europa de Vest, respectiv 
către America de Nord şi de Sud. Mişcările sioniste au jucat aici un rol 
cheie prin faptul că ei au pregătit migraţia evreilor.

Ferenc Pozsony cercetează saşii din Transilvania de mai multe dece-
nii. În studiul său inclus în acest volum, el prezintă dezvoltarea istorică a 
instituţiilor de bază (auto-organizatorice) ale societăţii săseşti. Din seco-
lele XV–XVI, pe lângă asociaţiile cuprinzând stratul de jos al burghezilor, 
breslele şi unităţile locale (vecinătăţile) au fost instituţiile cele mai semni-
ficative. Autorul face analiza structurii, funcţiilor şi a situaţiei financiare 
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a vecinătăţilor, accentuând gradul înalt de codificare scrisă al acestora. 
În acelaşi timp, el prezintă structura şi funcţionarea instituţiilor sociale 
organizate pe bază de gen şi vârstă (grupe de bărbaţi, de fete şi de femei). 
Stratificarea se explică prin îmburghezirea timpurie a societăţii săseşti, 
ceea ce treptat a reorganizat relaţiile de gen. Grupurile de fete şi de femei 
apărute în urma grupurilor de bărbaţi semnalează un fel de emancipare. 
În opinia lui Pozsony, societăţile de femei create în oraşele şi satele săseşti 
din Transilvania relativ devreme, la începutul secolului XIX, constituie 
tocmai evidenţa pentru dezvoltarea mai rapidă, îmburghezirea şi moder-
nizarea societăţii săseşti.

Este important să menţionăm faptul că şi unii cercetători „indepen-
denţi” din vest au efectuat cercetări asupra minorităţilor naţionale din 
România, dar rezultatele acestora nu au fost incluse în bibliografiile au-
tohtone. De exemplu, cunoscutul etnograf finlandez Bo Lönnqvist a co-
ordonat un proiect de cercetare privind diferite aspecte ale diversităţii 
etnice din Banat. Cititorul poate afla despre rezultatul acestui proiect 
prin intermediul studiului scris de către Pasi Hannonen, care prezintă o 
analiză cu privire la atitudinile minorităţilor din Banat (care au suferit de 
nenumărate ori din cauza politicilor la nivel internaţional) prin observa-
ţia participativă şi metoda istoriei orale. Autorul acordă o atenţie specia-
lă percepţiilor minorităţilor germane şi maghiare, respectiv stereotipiilor 
datorate convieţuirii interetnice. Autorul utilizează metafora „lanţuri 
sparte” pentru a desemna atitudinea minorităţii germane din Banat în 
legătură cu migraţia unei părţi mari din populaţia germană care a avut 
ca rezultat destrămarea comunităţilor şi întreruperea continuităţii între 
generaţii. 

Narcisa Ştiucă prezintă minorităţile din două localităţi dobrogene: 
mitul de origine al localităţii Izvoarele, modurile de viaţă, familia, rude-
nia extinsă, obiceiurile, credinţa şi tradiţiile populare apar ca elemente 
importante ale identităţii comunităţiie elene/greceşti din această loca-
litate. Comunitatea analizată îşi afirmă identitatea elenă/grecească şi se 
prezintă ca un purtător al tradiţiilor arhaice rustice, care se potriveşte la 
perfecţie modelului cultural dobrogean. În opinia autoarei, modelul do-
brogean reproduce la scară mică modelul cultural balcanic, în care ca-
valcada etnică, religioasă şi a obiceiurilor populare permit împrumuturi 
şi mixturi culturale.
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Comunitatea italiană din localitatea Greci este cealaltă etnie anali-
zată. Aceasta a venit pe teritoriul României în mai multe etape, din dife-
rite regiuni ale Italiei. Pe lângă diferenţa dintre români şi italieni, acest 
grup etnic se articulează şi prin dihotomia catolicism–ortodoxie. Însă, la 
nivelul comunităţii, coloniştii sosiţi în diferite valuri sunt separaţi şi prin 
diferenţierea făcută între pietrari şi agricultori, respectiv şi în funcţie de 
integrarea lor în societatea locală (cei cu paşaport şi cei naturalizaţi aici). 
Autorul prelucrează datele colectate prin metoda istoriei orale în baza 
analizei de istorie socială şi a modului de viaţă, accentuând rolul tradiţiei 
populare şi al sărbătorilor creştine în marcarea identităţii.

Pe baza unui teren antropologic-etnografic efectuat de către un grup 
format din cercetători din România şi Ungaria, Ferenc Fodor prezintă ru-
şii lipoveni, o altă minoritate care a fost, până recent, mai puţin cerce-
tată. Autorul revizuieşte mai întâi literatura săracă despre populaţia de 
ruşi-lipoveni, după care prezintă situaţia actuală a comunităţilor de ruşi-
lipoveni: strategiile economice (pe lângă ocupaţiile tradiţionale, munca 
în străinătate capătă un rol din ce în ce mai important), viaţa religioasă, 
portul, obiceiurile alimentare, şi procesele demografice ale acestei comu-
nităţi. 

Mai departe, este afirmat faptul că ruşii-lipoveni se diferenţiază de 
românii ortodocşi prin religia lor de rit ortodox vechi. Cu toate că une-
le grupuri semnificative din punct de vedere lingvistic s-au asimilat pe 
parcursul timpului, ele şi-au păstrat identitate lor lipoveană (de ex. ruşii 
lipoveni din judeţul Tulcea), fapt dovedit şi de recensământul din 2002. 
Conform acestuia, în România sunt 35 791 ruşi-lipoveni (0,2% din popu-
laţia totală). Majoritatea ruşilor-lipoveni trăiesc în mediu rural, iar faptul 
că, faţă de oraşe, satele sunt mai închise, împiedică asimilarea acestor 
comunităţi. 

Mirjana Pavlović interpretează caracteristicile etnoculturale ale co-
munităţii sârbeşti din Timişoara, respectiv câteva aspecte ale identită-
ţii culturale bănăţene. Acestea sunt considerate elemente importante şi 
pentru identitatea etnică a sârbilor. După prezentarea contextului isto-
ric, autoarea analizează construcţii ale identităţii etnice/naţionale pe 
baza rezultatelor obţinute pe un eşantion.

Conştiinţa de origine comună şi „tradiţia” (religia ortodoxă, limba 
maternă şi folclorul, inclusiv obiceiurile populare) sunt considerate de că-
tre autoare ca fiind cele mai importante componente ale identităţii sârbi-
lor. Conform unui aspect interesant al rezultatelor, pe lângă conştiinţa de 
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apartenenţă la colectivităţile sârbeşti/româneşti, identitatea regională 
bănăţeană şi conştiinţa de apartenenţă la colectivitatea europeană per-
mit asumarea unei identităţi duble.

Conform surselor istorice, sârbii s-au stabilit la Arad încă din Evul 
Mediu. În studiul său, Ljubivoje Cerović prezintă foarte detaliat istoria co-
munităţii sârbeşti din Arad. Din acest studiu reiese faptul că sârbii din 
Arad au un trecut foarte bogat, dar care a avut şi aspecte negative datori-
tă vulnerabilităţii acestei mici comunităţi faţă de politica internaţională. 
Autorul prezintă procesele demografice care au influenţat structura co-
munităţii, procese care arată o scădere a numărului membrilor comuni-
tăţii în ultimii treizeci de ani. Autorul afirmă faptul că, în ciuda număru-
lui redus, comunitatea sârbilor dispune de valori culturale foarte bogate.

Serghei Hacman se angajează să prezinte şi să analizeze relaţiile in-
teretnice în contextul cooperării dintre statul român şi cel ucrainean. 
După prezentarea contextului istoric, autorul susţine că, în urma cir-
cumstanţelor şi a dezvoltării unor instituţii în cadrul societăţii civile, 
au apărut noi forme ale relaţiilor româno-ucraineane, cum ar fi cele din 
sectorul educaţional şi academic, dar şi cooperarea euroregională cu po-
tenţialul de a deservi şi interesele economice, respectiv iniţiativele civi-
le care vizează cultura în ansamblul ei (de ex. festivaluri, ceremoniale 
de dezvelire). Pe lângă acestea, autorul trece în revistă atât convenţiile, 
dispoziţiile, cartele care stabilesc şi în mod oficial condiţiile legale şi di-
plomatice pentru cooperare, cât şi alte reglementări diplomatice care asi-
gură funcţionarea comisiilor interguvernamentale pentru drepturile mi-
norităţilor. Pentru armonizarea cooperării interetnice transfrontaliere şi 
pe viitor, autorul oferă propuneri importante, cum ar fi organizarea unor 
training-uri pentru liderii organizaţiilor nonguvernamentale, lărgirea 
activităţii comisiei interguvernamentale româno–ucraineane, stabilirea 
unor centre de informare, etc.

În studiul său, Mictat Gârlan se concentrează pe minoritatea turcă 
şi cea ucraineană din Dobrogea. Cercetarea a pornit de la premiza con-
form căruia diferenţele culturale şi etnopsihologice sunt evidente la ni-
velul observării empirice. Pentru a analiza caracteristicile psihologice 
ale diferitelor etnii, autorul prezintă un model metodologic coerent, valid 
şi operaţional. În acest scop a fost aplicat un chestionar care a inclus şi 
măsurarea distanţei sociale. Eşantionul a fost de 350 persoane şi a vizat 
nouă etnii (români, armeni, greci, italieni, turci, tătari, ucraineni, ruşi-
lipoveni şi romi). Studiul conţine date istorice, statistici şi analize referi-
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toare la minoritatea turcă şi cea ucraineană, respectiv tabele în care sunt 
evaluate şi totalizate trăsăturile valorice, de caracter şi caracteristicile de 
atitudine ale celor două etnii. Punctul forte al sondajului constă în faptul 
că au fost incluse nu numai valorile şi trăsăturile caracteristice ale celor 
două etnii, dar şi percepţia unuia faţă de celălalt.

Elena Rodica Colta analizează percepţiile despre cealaltă etnie şi 
narativele de auto-identificare ale etniilor care convieţuiesc în zona de 
graniţă dintre Criş şi Mureş. Această regiune este un nod al relaţiilor in-
teretnice, un punct de întâlnire pentru mai multe etnii: este spaţiul de 
metisaj şi de rivalizare în ceea ce priveşte auto-reprezentările, concepţi-
ile asupra istoriei şi practicile de identitate ale maghiarilor şi românilor 
din România, ale românilor din Ungaria, respectiv ale germanilor, sârbi-
lor şi evreilor. Elena Rodica Colta analizează practicile de convieţuire şi 
de izolare în tradiţia naţională în contextul ideologic al europenităţii şi al 
central-europenităţii.

Studiile din acest volum analizează elementele etnoculturale ale mi-
norităţilor naţionale care au un trecut bogat. Ele dovedesc faptul că aces-
te minorităţi s-au adaptat bine la realitatea socioculturală în care trăiesc. 
Integrarea minorităţilor naţionale în societatea românească şi în trendu-
rile europene a avut un efect favorabil asupra proceselor economice şi a 
contribuit la crearea diversităţii culturale.
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„HAyKAKAnsPJuRK.”

KOVÁCS Bálint

„Haykakanspjurk.”
diasporaarmeanădinbazinul
carpaticînsecolelexVII–xIx

În scrierea lui din 1921, Félix Ávedik prezintă cu ton metaforic şi pli-
nă de vervă aşezarea armenilor din ţară şi integrarea lor în societatea 
maghiară. „Atunci când perioade pline de sânge au trecut peste istoria 
maghiară, când unele elemente ale poporului au încercat să se foloseas-
că de tulburările generale, armenii s-au ţinut ferm şi neabătut pe lângă 
lege şi legalitate” – spune autorul (Ávédik 1921: 7). Cum a ajuns această 
populaţie, stabilită în Bazinul Carpatic doar în secolul al XVII-lea, la un 
asemenea grad de integrare încât se păstrează o moştenire literară de 
limbă maghiară doar după 200 de ani – cu toate că autorii s-au definit în 
tot acest timp drept armeni, iar operele lor au tematizat acest fapt de a fi 
armean? De acest fapt ţine, printre altele, conştiinţa de a fi originari din 
Ani şi sentimentul de rudenie cu armenii din epoca medievală, cu toate 
că în zilele noastre anumite cercetări contestă provenienţa din Ani a ar-
menilor din Transilvania.1

Termenul „spjurk” din titlu înseamnă diasporă, cuvânt care exis-
tă şi în limbajul popular, dar este folosit şi ca noţiune ştiinţifică (Haj 
Gałt’ašxarhi Patmut’jun 2003: 20–40). Conform literaturii de specialitate, 
„spjurk”, emigraţia armeană a avut mai multe cauze, dar motivul princi-
pal a fost considerat în general schimbarea condiţiilor economice, politi-
ce sau sociale în urma cărora numeroase grupuri de oameni şi-au căutat 
o patrie nouă. Emigrările de acest fel au fost tipice mai ales după creşti-

1 Fragmente din studiul de faţă au apărut şi în: Kovács 2006a, Kovács 2006b, Kovács 2007.
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nizarea Armeniei, în urma expansiunii seldjuk-turce sau chiar în cursul 
genocidului armean de la începutul secolului XX. Pe lângă acestea, alte 
motive ale emigrării puteau fi şi catastrofele naturale, ca de exemplu cu-
tremurele. Diaspora şi-a avut dintotdeauna şi încă îşi mai are propriile 
instituţii, şcoli, reviste care îndeplinesc roluri bisericeşti sau culturale. 
Un alt cuvânt de importanţă-cheie în studiul diasporei armeneşti este 
gahtavajr (gałtocˇax), care poate fi înţeles drept colonie, istoria diaspore-
lor armeneşti identificându-se adesea cu studierea istoriei coloniilor ar-
meneşti. În plus, în limba maternă armenii s-au definit drept „hay”, din 
care s-a format cuvântul „Hayastan”, care în limba armeană înseamnă 
Armenia. Aşadar, nu este greu de ghicit că sintagma din titlu, „haykakan 
spjurk”, înseamnă „diasporă armenească”.

Merită să ne punem şi întrebarea cu privire la şansele pe care le-au 
avut armenii în secolele XVII–XVIII în Transilvania – regiune indepen-
dentă şi complexă din Bazinul Carpatic –, ca să-şi dezvolte instituţiile di-
asporei şi, în consecinţă, să se dezvolte „sentimentul de patrie” în acest 
grup etnic puţin numeros. Chiar s-a dezvoltat acest sentiment? Şi, dacă 
da, cu ce costuri, prin ce compromisuri? Vizând răspunsul la această în-
trebare, studiul de faţă doreşte să furnizeze o bază pentru înţelegerea in-
tegrării armenilor din Transilvania în comunitatea din Bazinul Carpatic 
şi, în acelaşi timp, a relaţiilor acestora cu alte diaspore armeneşti, prin 
utilizarea în primul rând a datelor din istoria bisericilor şi istoria culturii.

Dacă analizăm societatea şi biserica armenilor din Transilvania, din 
secolele XVII–XIX, putem observa cu uşurinţă că aceştia s-au adaptat 
rapid la Bazinul Carpatic din aceea vreme: stratul nobilimii privilegia-
te, oraşele regale libere, populaţia plătitoare de taxe, parohiile catolice 
aparţinând Episcopiei transilvănene, toate demonstrează integrarea lor 
rapidă şi de succes (vezi Schünemann 1933, Pál 1997, Pál 2000, Pál 2006).

Unirea cu Roma

Armenii au imigrat în Transilvania ca şi creştini gregorieni-armeni. 
Fondatorul religiei, Sfântul Grigorie Luminătorul – după care religia este 
numită gregoriană –, este considerat de armeni al doilea „luminător”, 
după pretinsa activitate din Armenia a Sfinţilor Apostoli Bartolomeu şi 
Tadeu. Sfântul Grigorie Luminătorul l-a botezat pe regele armean Trida-
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tes III (298–330), după care şi poporul armean s-a convertit la creştinism;2 
astfel, creştinismul, ca religie de stat, a apărut mai devreme în Armenia 
decât în Vest, în Europa. În cadrul Sinodului Ecumenic de la Nicaea din 
325, armenii se opun arianismului. Intră în contact cu monofizitizmul, 
însă, din cauza răscoalei naţionale izbucnite contra perşilor sasanizi, nu 
pot participa în 451 la Sinodul Ecumenic de la Calcedon care duce la fun-
damentarea teoretică a monofizitizmului. Deşi ulterior nici n-au negat şi 
nici n-au acceptat monofizitizmul în mod unitar, practic, la Sinodul din 
Dvin (505–506), Biserica a acceptat Decretul Henotikon al împăratului 
Imperiului Roman de Răsărit, fapt prin care a refuzat tacit Calcedonul 
(Meyendorff 2001: 143–148).

Din partea bisericii catolice s-au făcut în mod regulat încercări cu 
privire la unirea cu armenii, însă, de fiecare dată, cu rezultate parţiale. 
O astfel de încercare a fost şi Unirea de la Sis, încheiată în 1307, refu-
zată însă de armeni în 1314 (Krause–Müller ed. 1979 IV: 52). În mod si-
milar, la Sinodul de la Ferrara-Firenze din 22 noiembrie 1439, armenii 
au înfăptuit o unire cu biserica catolică, în care au clarificat greşelile 
anterioare, practic, însă, nici la această unire nu s-au alăturat toate 
comunităţile armeneşti (Vries 1963: 67–69).3 Pe parcursul secolului al 
XVII-lea, se poate menţiona şi unirea de la Lemberg, care a reprezen-
tat unirea cu Roma a comunităţilor armeneşti din Galiţia cu ajutorul 
arhiepiscopilor Nikol Torosowicz şi Vardan Hunanian (Petrowicz 1950, 
Kovács 2008).

Armenii emigraţi în Transilvania, asemeni armenilor din Lemberg, 
au încheiat unirea tot în secolul al XVII-lea, nu la mult timp după sta-
bilirea în Transilvania. Trebuie să menţionăm aici, în primul rând, nu-
mele lui Oxendio Virziresco,4 care s-a născut pe teritoriul Principatului 
Moldovei, în oraşul Botoşani, în jurul anului 1655, de unde, la vârsta de 
15 ani s-a dus la Roma pentru studii la Colegiul Propaganda Fide în „Co-

2 Armeniştii indică în general anul 301 pentru creştinarea Armeniei, însă, luând în 
considerare diverşi factori, până în ziua de azi s-au dezvoltat mai multe teorii despre 
data posibilă a acesteia, care indică diverse perioade din secolul al IV-lea ca dată a 
creştinării. Pentru mai multe detalii despre această chestiune, vezi Krikorian 2002: 
25-28.

3 Textele sinodului referitoare la armeni: Hoffmann 1935a.
4 Numele lui este cunoscut în numeroase forme, în studiul nostru vom folosi însă vari-

anta „italiană” folosită de el drept semnătură.
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legio Urbano”.5 De aici, a fost trimis în Transilvania, în octombrie 1685. 
Conduşi de Virziresco, armenii se rugau vesperele, Virziresco le explica 
catehismul şi le ţinea câte o predică în fiecare duminică. Cu ajutorul lui 
Vardan Hunanian (1686–1715), arhiepiscop catolic armean din Lemberg, 
armenii din Transilvania au transmis o scrisoare nunţiului polonez Can-
telmi, cum că într-adevăr doresc unirea. O delegaţie s-a deplasat ulterior 
la Lemberg, unde, însă, nunţiul nu a fost găsit, astfel că din Lemberg au 
pornit spre Varşovia, pentru a duce tratative cu privire la unire (Petrowi-
cz 1988: 86–87). Condiţia pusă de armeni pentru unire a fost posibilita-
tea de a-şi alege ei înşişi episcopii (jus electionis sau jus eligendi), această 
solicitare a fost însă greu acceptată de către clerul catolic6. În data de 2 şi 
3 octombrie 1690, papa Alexandru al VIII-lea (1689–1691) a editat două 
breve în care l-a numit pe Oxendius Virziresco episcop titular al Aladiei şi 
vicarul armenilor din Transilvania (Petrowicz 1988: 94).

Despre activitatea lui Virziresco avem o imagine destul de contra-
dictorie; deşi ca preot a fost iubit de foarte multe persoane, ca episcop 
şi organizator al bisericii a fost considerat agresiv şi sever, făcând multe 
fapte imprudente (Petrowicz 1988: 95). Asta arată şi majoritatea surse-
lor. În arhiva Nunţiaturii de la Viena, în Roma7 se găseşte de exemplu o 
scrisoare scrisă de trei preoţi armeni în 1698, în care au luat poziţie con-

5 Comunităţile religioase, altele decât cele catolice, au jucat un rol important în ac-
tivitatea bisericii romano-catolice, reprezentând obiectivele activităţii misionare a 
bisericii. Începând cu secolul al XVII-lea, supervizarea misiunilor din toată lumea 
a fost responsabilitatea aşa-numitei „Sacra Congregatio de Propaganda Fide” (Sfân-
ta Congregaţie pentru Răspândirea Credinţei), fondată în 1622 şi având Scaunul la 
Roma. Analizând arhiva Congregaţiei, putem observa cu uşurinţă că puterea papei 
putea cuprinde, prin misiunile sale, toată lumea cunoscută în acea vreme; ordinul 
Romei a ajuns în posturile de misiune din Transilvania, aşa cum a ajuns şi în Tibet 
sau în China (Tóth 2004: 844–845).

6 Algerea episcopului de către popor este un element străvechi al religiei armenilor. 
„Constituţia” bisericii armene uneşte elemente democratice, aristocratice şi monar-
hice, însă credincioşii laici au beneficiat într-o măsură mult mai mare de conducerea 
bisericii decât în celelalte biserici orientale. Conform unor teologi, puterea bisericii 
nu se află în mâna clerului, ci în cea a poporului. Poporul îşi alege preoţii, de regulă 
din rândul meşteşugarilor şi muncitorilor. Episcopii sunt aleşi în mod similar de către 
popor, din rândul stratului vardepet, cel al doctorilor-călugări. Episcopii şi laicii de-
legaţi de unele episcopate îl aleg din rândul arhiepiscopilor pe katholikos. Mai multe 
despre această temă: Heiler 1971: 375, 379.

7 În arhiva Nunţiaturii de la Viena, volumul 196 se numeşte „Miscellanea Rerum 
Armenicarum”. Am reuşit să găsesc acest volum pe baza informaţiilor din Wagner 
1957/1958, care prezintă arhiva şi scrie succint şi despre volumele individuale. 
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tra activităţii lui Virziresco, numindu-l tiran şi despot.8 Moartea rapidă 
şi misterioasă a lui Virziresco a ridicat o serie de întrebări interesante. A 
murit la Viena, la 10 martie 1715. Pe baza raportului ce se află în arhiva 
istorică a Congregaţiei Propaganda – scris în urmă cu câteva zile de dis-
cipolul Propaganda Fide, Ludovicus Moscheros, la data de 13 martie –, 
moartea episcopului a surprins chiar şi Curtea vieneză, noaptea a fost 
transferat la spitalul Sfântul Ion, primind şi sacramentele, însă n-a mai 
putut fi ajutat (Petrowicz 1988: 103–104).9

În urma unirii cu Biserica Catolică de la Roma, în Transilvania se 
poate vorbi de o biserică romano-catolică de rit armean, numită pe scurt 
armean-catolică. În teologia ei, urmează preceptele catolice, în liturghia 
sa, definitorii sunt însă limba armeană şi tradiţiile liturgice armene. În 
Transilvania, pe parcursul secolului al XVIII-lea, s-au dezvoltat patru co-
munităţi bisericeşti de rit armean: la Gherla, Dumbrăveni, Gheorgheni şi 
Frumoasa.

Contactul dintre diaspore

Unirea religioasă a fost de fapt una dintre condiţiile integrării în so-
cietatea din Bazinul Carpatic. Paralel, la nivel comunitar, s-au desprins 
din „reţeaua comunitară” a armenilor, adică au păstrat mai puţin con-
tactul cu comunităţile celorlalte diaspore şi colonii armeneşti. Este de 
competenţa istoricilor economişti să demonstreze dacă, prin intermediul 
comerţului la distanţă, unii comercianţi armeni au menţinut relaţii cu 
comercianţii armeni din Moldova.10 În monografia sa, Kristóf Szongott 
scrie despre faptul că, după stabilirea armenilor, relaţiile economice au 

8 ASV Arch. Nunz. Vienna, vol. 196. fol. 181rv. „Estratto della Supplica di tre Sacerdoti 
Armeni di Transylvania in data di 20. Febr 1698. Contro il Vescovo Oxendio.”

9 Scrisoarea originală: Archivio storico della Sacra Congregazione per l’Evan geliz-
zazzione dei Popoli o de „Propaganda Fide” (Roma) (APF), Scritture originali riferite 
nelle Congregazioni Generali (SOCG) vol. 598. fol. 267r–268v. Cazul a fost tratat şi de 
Congregaţia Generală a Propaganda Fide, sub titlul „Morte di Mons. Oxendio Virzi-
resco vicario Apostolico degli Armeni di Transylvania seguita in Vienna“. Aşadar, şi 
Congregaţia a scos în evidenţă caracterul misterios, secret al morţii. Procesul verbal 
al şedinţei: APF ACTA vol. 85. fol. 169rv.

10 În epoca modernă, armenii au jucat un rol important în economiile Europei şi Asiei. 
Date importante în această privinţă sunt furnizate de Troebst 1993, Troebst, 1998.
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continuat, nu aflăm însă intensitatea şi durata acestora. „Armenii din 
ţară, chiar şi la multă vreme după ce s-au stabilit, au păstrat legătura cu 
armenii rămaşi în străinătate. Iată un caz! Gheorghe Ghica, domnitorul 
Moldovei, scrie o adresă din Iaşi laCconsiliu; acesta, în adresă, spune că 
Thomas cel din Gherla (Thumán=Tamás, Tamási) datorează o sumă con-
siderabilă armenilor din Botoşani, Tanasy (Athanasius=Hárága, Haraga) 
şi Juon (Hánko, Hánkovics); din acest motiv, solicită autorităţilor oraşului 
ca, în numele dreptului internaţional şi al dreptăţii, să-l oblige pe dator-
nic să-şi achite datoria.” (Szongott 1901 II: 316). De asemenea, comerţul 
defineşte şi relaţiile lor orientate spre Vest. Kristóf Szongott, de exemplu, 
menţionează o activitate în direcţia Leipzig, Viena, Praga, Brno în prima 
jumătate a secolului al XVIII-lea. „Din această ţară s-a făcut comerţ mai 
degrabă înspre Leipzig şi Vlatislava, iar Doamna, având în vedere circu-
laţia banilor, doreşte transferarea acestuia către domeniile sale dinspre 
Viena, Praga, sau Brunn, vi se solicită dumneavoastră Praesentibus; pen-
tru că despre acest lucru cum se poate submita cât mai rapid posibil in-
formaţia Guberniei, să nu uitaţi cum debita huc concurrentium Circum-
stantiarum explanatione…” (Szongott 1901 II: 316–317).

În mod natural, şi în Transilvania a existat coeziune între armeni, 
deşi comunităţile lor s-au situat relativ departe una de cealaltă. În pofida 
acestui fapt, se poate vorbi de o societate armeană unitară în Transil-
vania. Despre relaţiile dintre armeni, despre bazele relaţiilor lor, Kristóf 
Szongott scrie în felul următor: „De aceea, deşi armenii-maghiari s-au 
stabilit într-un număr mai mare în patru locuri diferite (Gherla, Dumbră-
veni, Gheorgheni şi Frumoasa), au avut totuşi grijă şi de punctele de le-
gătură dintre ei. Astfel de legături au fost: biserica armeană, dialectul co-
mun (die Mundart, der Dialekt, der Sprachgebrauch), comerţul reciproc, 
iar în domeniul industriei, fabricarea de marochinării, rudenia, iubirea 
naţională, simpatia reciprocă de nestins… Dacă, arareori, unul dintre ei 
a avut o bucurie, şi ceilalţi au fost părtaşi la ea, iar dacă unul a suferit o 
nenorocire, doar fraţii săi armeni i-au sărit în ajutor…” (Szongott 1901 II: 
270–271).

Cu toate astea, cu ajutorul elitei spirituale bisericeşti, în principal 
prin intermediul activităţii misionarilor armeni din Transilvania, până la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea au fost de fapt legaţi de acel mediu spiritual 
care a unit comunităţile armene uniate. Astfel, comunităţile armenilor 
din Transilvania, din punct de vedere al istoriei ideilor, au păstrat contac-
tul cu comunităţile şi şcolile teologice din Europa de Est (de exemplu, Cri-
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mea), Europa de Sud-Est (de exemplu, Belgrad,11 Petrovaradin), Constan-
tinopol, Asia Mică (de exemplu, Erzurum), Galiţia (de exemplu, Lemberg, 
Stanisławow), Roma, Veneţia. Pe plan spiritual, aşadar, a existat în con-
tinuare contact între diasporele armene din Asia şi Transilvania. Cadrul 
restrâns al prezentului studiu nu ne permite prezentarea unor colonii şi 
regiuni armene uniate, dar, în acelaşi timp, nu putem să nu prezentăm 
succint acele instituţii şi persoane care au marcat legătura dintre diaspo-
rele armene din Transilvania şi diasporele mai sus prezentate.

La nivelul instituţiilor, merită să fie menţionate deja amintita Sacra 
Congregatio de Propaganda Fide şi ordinele călugăreşti. Ordinul Fratres 
Unitores („Fraţii Uniţi”) a fost un ordin călugăresc înfiinţat de dominicani 
în secolul al XIII-lea, primele lor mănăstiri aflându-se la Constantinopol, 
Caffa, pe teritoriile persane şi armene, de exemplu în Erzurum. Faptul 
că acele erori, care, sub titlul de „Errores et Abusus inter Armenos Vi-
gentes” sau „Errores et Abusus Ecclesiae Armenae”, au jucat un rol im-
portant la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea 
în viaţa armenilor din Transilvania şi în cea a mai multor comunităţi 
armene uniate, îşi au originea în secolul al XIV-lea şi că s-au dezvoltat 
prin activitatea Ordinului Fratres Unitores demonstrează o continuitate 
în istoria ideilor. Iniţial, erorile armenilor de credinţă gregoriană au fost 
peste o sută, dar, până în secolul al XVIII-lea, când György Mártonffy a 
depus plângere contra lor la Roma, mai apar doar treisprezece puncte 
din acestea (vezi, de exemplu, Nilles: 916–919). Cu privire la armenii din 
Transilvania, merită menţionat liturghierul editat de către dominicani, 
a cărui utilizare a fost introdusă în Transilvania în anii ’30 ai secolului 
al XVIII-lea. Antonienii şi-au primit denumirea de la Sfântul Anton Si-
hastrul. Ordinul a avut mai multe ramuri: antonieni armeni, antonieni 
caldeeni, antonieni maroniţi, antonieni sirieni, antonieni etiopieni. Toate 
aceste ramuri au existat şi şi-au trăit perioada de înflorire între secolele 
XVI–XIX.

11 În repetate rânduri se găsesc dovezi conform cărora misionarul, venind dinspre Ve-
neţia spre Transilvania sau pe drumul de întoarcere, scrie scrisori din Belgrad sau 
din „Neoplanta”. În legătură cu acest fapt, aş dori să menţionez scrisoarea episcopu-
lui transilvănean Bajtay, scrisă în 1764 la Sibiu. „Presbyterum Theodorum Medgyesi 
mihi a Vestra […] commendatum Sacra Fidei Propaganda Congregatio Missioni Neo-
plantensi praeficiendum resolvit...”, în Arhiva Arhiepiscopiei şi a Capitului Principal, 
documente referitoare la armean-catolici, fără adnotare.
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Pe lângă cele amintite mai sus, în Transilvania, între secolele XVIII–
XIX, cea mai importantă instituţie în privinţa răspândirii culturii arme-
ne uniate era ordinul călugăresc mechitarist. Mechitariştii veneţieni au 
avut mănăstiri în Calcedon şi Constantinopol, iar ramura vieneză în Pan-
caldi, Smyrne şi Aindin. Fondatorul ordinului mechitarist a fost abatele 
Mechitar (1676–1749). Copil al unei familii de comercianţi, s-a născut la 
Sebaste (azi Sivas), la vârsta de 15 ani ajunge în mănăstirea Surb Nschan 
din apropiere. Misionarii latini – în primul rând iezuiţii – au exercitat de 
timpuriu o influenţă asupra personalităţii lui; după fondarea congregaţi-
ei Propaganda Fide, iezuiţii au fondat o şcoală în Erzurum. O altă mare in-
fluenţă asupra personalităţii lui Mechitar a fost opera călugărului theatin 
Clemens Galanus, Conciliatio ecclesiae Armenae cum Romana…, precum şi 
manuscrisele citite în diverse mănăstiri. În Aleppo, a catolicizat între ie-
zuiţi. După toate acestea, s-a pregătit să se deplaseze la Roma, însă, din 
cauza stării sale de sănătate, nu a ajuns decât până la Cipru, după care 
s-a reîntors în ţară şi a fost hirotonisit preot la 17 mai 1696, la vârsta 
de 20 de ani. Cea de-a treia etapă a vieţii sale a fost condusă de dorinţa 
slujirii vieţii monahale şi a naţiunii armene. În 1699 a devenit vardapet.12 
În sfârşit, la 8 septembrie 1701, împreună cu câţiva colegi, a fondat la 
Constantinopol propriul său ordin de călugări. Legătura sa cu catolicii 
nu a fost prea bine văzută de armeni în capitala Imperiului Otoman, ast-
fel că s-a deplasat spre Vest, iar în 1703, în Peloponnesus, la Methone, a 
fondat prima mănăstire. În 1711, ordinul a primit confirmare de la papa 
Clement al XI-lea. Din cauza războiului ruso–turc, în 1715, Mechitar şi 
ordinul său au fost nevoiţi să se stabilească la Veneţia, iar din 1718, şi-au 
continuat viaţa călugărească pe insula San Lazzaro. Mechitar a fost o 
persoană cultivată şi blândă, a lăsat o moştenire considerabilă poporului 
armean: gramatică clasică şi modernă (1727–1730), ediţie biblică (1730), 
dicţionar armean (1749). Patriarhul armean-catolic, Agagianian, l-a nu-
mit pe Mechtiar „al doilea luminător” al armenilor (Arat 1990: 20–24).

În Transilvania, mechitariştii au apărut mai întâi în Dumbrăveni. 
În primul rând, trebuie să-l amintim pe Emanuel, mechitaristul „chior”; 
ulterior s-a ajuns şi la fondarea unui ordin. Însă, mechitariştii n-au fost 
doar de ajutor armenilor, ordinul însuşi ţine evidenţa unor membri în-

12 Vardapetul are 14 trepte diferite, este un titlu, un mod de viaţă în biserica apostolică 
armeană. De fapt, vardapetul este un preot-călugăr hirotonisit care are un doctorat 
în teologie şi efectuează anumite sarcini, cum ar fi predarea în biserica armeană. 
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semnaţi care au fost de origine transilvană, cum a fost cazul lui István 
Ákonz Kövér (1740–1824), despre care, în secolul al XIX-lea, s-a tipărit şi 
o biografie bilingvă în latină şi armeană, la tipografia din Veneţia.13 El a 
fost primul abate principal din Veneţia al ordinului mechitarist, având 
rangul de arhiepiscop; pe lângă bogata sa operă literară, a înfiinţat mă-
năstiri la Roma, Astrahan şi Constantinopol.

Seminariile teologice au jucat un rol semnificativ în răspândirea cul-
turii armene uniate. „Collegio Urbano” din Roma şi „Collegio Armeno et 
Rutheno” din Lemberg au educat discipoli armeni, iar preoţii care au ab-
solvit acolo au fost cei care au intrat în contact cu armenii din Transilva-
nia.14 În afară de instituţii, în anul 1720, după moartea lui Oxendio Virzi-
resco, mai există şi alte multe persoane care merită amintite, care au fost 
personalităţi determinante şi pe plan internaţional. Dintre acestea aş dori 
să amintesc două: în primul rând, îl amintim pe Xač‘atowr Ērzrowmec’i-
t15 (1666–1740) [Khachatur Erzrumeci], cel care a fost „mâna dreaptă” a 
abatelui Mechitar (fondatorul mechitaristilor). S-a născut la Constantin-
opol, iar ulterior a ajuns la studii la Roma (Bardakjian 2000: 94). A obţinut 
un doctorat în teologie, fapt ce i-a permis să folosească titlul de vardapet. 
Sursele vorbesc despre excelentele sale predici din Constantinopol şi des-
pre munca sa misionară eficientă. A activat în Constantinopol, de acolo a 
ajuns la Veneţia, iar de acolo, ca misionar apostolic, în Transilvania, însă 
nu a rămas pentru multă vreme. Transilvănenii au vrut să-l reţină, însă 
a fost nevoit să se întoarcă la Veneţia. A fost acel tip de misionar care a 
considerat de o importanţă-cheie legăturile cu Propaganda Fide, a avut 
păreri despre orice, rapoartele bogate şi scrisorile sale din Arhiva Propa-
ganda Fide conţin un material pentru mai multe volume. Nu deţinem in-
formaţii cum că abatele Mechitar ar fi venit în Transilvania, în orice caz, 
colegul său direct, Xač‘atowr Ērzrowmec’i, avea cunoştinţe sigure despre 

13 Biografia prezintă astfel originea şi naşterea lui István Ákonz Kövér: „Natus est D. 
Stephanus noster in urbe Transilvaniae dicta Sanctus Nicolaus, anno Reparatae Sa-
lutis MDCCXL. XII. Cal. Decembris, apellatus in S. Baptismo Amira. Patris sui nomen 
fuit Gregorius ex familia Aconz dicta, cognomento Kover; Matris vero Azad ex fami-
lia Chenganosian. Antiquitatem generis, parentumque nobilitatem nec fuse describi 
volumus impresentiarum, neque silentio prorsus praeterire placet, sed potius paucis 
complecti opportunum arbitramur.” Pentru mai multe detalii, vezi Raphael 1825: 4.

14 Surse ample de arhivă despre munca seminariilor pot fi găsite în Arhiva Congregaţiei 
Propaganda Fide din Roma. Un important instrument în acest sens este: Kowalsky–
Metzler 1983.

15 În surse apare adesea drept Cacciadurus Arachiel.
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Transilvania (Hoffmann 1935b). Despre activitatea sa găsim relatări şi 
în istoria unitară a literaturii armene, deoarece a scris cărţi cu tematică 
filosofică, teologică, religioasă şi morală în limbile engleză şi latină.16

Cu peste un deceniu mai târziu, misionarul armean-catolic din Gali-
ţia, Stephano Stephanowicz Roska (Kamenitsasi, Step’anos Step’anosean) 
a venit în Transilvania. Fiul unui preot gregorian armean, Roska s-a 
născut în 1670, în Kameniec-Podolski. Datorită activităţii misionare a 
lui Oxendio, s-a convertit la religia romano-catolică, după care, în 1961, 
Vardan Hunnian, arhiepiscopul armean-catolic din Lemberg, l-a trimis 
la studii la Roma, la „Collegio Urbano”. A fost hirotonisit preot în 1700. 
După studiile sale din Roma, Roska a ajuns la Lemberg, la începutul lui 
1704, unde Vardan Hunnian l-a însărcinat să preia gestiunea parohiei 
principale din Stanisławow. Stephano Stephanowicz Roska a fost, aşadar, 
un intermediar cultural ideal: cunoştea bine regiunile locuite de armeni 
mai sus prezentate. În 1729, Tobia Augustionowicz, arhiepiscopul din 
Lemberg, l-a trimis în Transilvania pentru o vizită apostolică. Cu aceas-
tă ocazie, Roska a adus cu el un breviar armean în manuscris, elaborat 
în Lemberg în special pentru uzul armenilor. Actualmente, manuscrisul 
se găseşte printre manuscrisele Bibliotecii Vaticanului, „Codices Vaticani 
Armeni”17. Volumul începe cu scrisoarea arhiepiscopului armean-catolic 
din Lemberg, Tobia Augustionowicz, datată din 1728, în care aminteş-
te de activitatea ştiinţifică a lui Stephano Stephanovicz Roska legată de 
elaborarea manuscrisului. Breviarul conţine în principal regulamente şi 
prevederi privind unele sacramente şi sfinţiri. Conform lui Kristóf Szon-
gott, poporul armean din Transilvania a cerut permisiune în 1732 pentru 
tipărirea breviarului în manuscris la Veneţia. După părerea mea, acest 
breviar este identic cu cel adus de Roska, fapt pe baza căruia putem ob-
serva un model perfect al relaţiilor spirituale dintre regiuni şi diaspore. 
Pe parcursul drumului său în Transilvania, Roska a fondat asociaţii pa-
rohiale care apar ca asociaţii cu venit şi în canonica visitatio-urile din 

16 Operele sale apărute: Xač‘atowr 1696, Xač‘atowr 1700, Xač‘atowr 1709/1736, 
Xač‘atowr 1710, Xač‘atowr 1711, Xač‘atowr 1713, Xač‘atowr 1729–1734, Xač‘atowr 
1733, Xač‘atowr 1736.

17 Pe parcursul cercetării mele întreprinse la Roma în anul 2004, am remarcat acest 
manuscris de factură hungarica, împreună cu altele 9 (vezi Tisserant 1927, şi, tot în 
această privinţă, vezi Nagy 2007).
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secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea.18  Această perioadă 
a fost una critică în viaţa confesiunii armene, aşa că Roska, prin fonda-
rea acestor asociaţii, a încercat să întărească prin catolicism sentimentul 
solidarităţii la armeni. Denumirile congregaţiilor vădesc o mare simila-
ritate cu congregaţiile care funcţionau în acest timp în Lemberg şi Con-
stantinopol, astfel că, şi în acest caz, putem vorbi de o anumită legătură 
istorică a ideilor între regiuni.

În cea de-a doua parte a secolului al XVIII-lea, transmiterea culturii 
s-a realizat în primul rând prin preoţii armeni de origine transilvană care 
au studiat la Roma. Aşadar, în acel moment, n-a fost definitorie activita-
tea misionarilor care călătoreau, străbăteau regiunile. Acest fapt evident 
a destins în continuare relaţiile spirituale interregionale ale armenilor, 
dar, în acelaşi timp, dovedesc că, în secolul al XVIII-lea, biserica armeni-
lor din Transilvania avea deja o structură stabilă.

Mihály Dániel a devenit preot în Dumbrăveni în 1734; şi el a fost la 
Roma, iar ca rezultat al activităţii sale, calendarul gregorian a ajuns la o 
utilizare totală în localitate. Moare în 1766 (Ávédik 1896). Urmaşul său a 
fost János Karácsonyi. A studiat la Roma în cadrul Colegiului Propaganda 
Fide, devenind preot începând cu anul 1766. În timpul cât a fost preot, ar-
menii gregorieni pe care i-a unit se aşează în număr mare la Frumoasa. 
Numele lui, precum şi cel al lui Antal Patrubány sau János Kabdebó, cei 
doi urmaşi ai săi, apare cel mai adesea pe imprimatele vechi ale biblio-
tecii armene din Dumbrăveni, dintre care un număr considerabil a sosit 
din străinătate, de la Roma şi din alte oraşe din Italia. Astfel, nu putem 
pune la îndoială rolul său de intermediar al culturii, cu toate că acest 
rol, în locul interregionalismului, a fost unul de intermediar specific între 
Roma şi Transilvania. În cazul Gherlei, merită amintită activitatea lui Ke-
lemen Korbuly. Korbuly s-a născut în anul 1746, a studiat la Roma, iar în 
1791 a fost numit, respectiv ales, protopop principal şi canonic de onoare. 
Moare în anul 1810.

18 De acest fel este congregaţia parohială denumită după Sfântul Grigorie Luminătorul 
(vezi Horváth 2006).
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Galanus şi Villotte: Literatura unirii  
armeano-catolice în Bazinul Carpatic

Literatura teologică a armenilor uniaţi a fost fundamentată de Cle-
mens Galanus, călugăr theatin. De numele lui se leagă publicarea docu-
mentelor de unire a armenilor. Între anii 1650 şi 1651, Propaganda Fide 
din Roma a publicat în limbile armeană şi latină, în mai multe volume, 
disertaţia sa teologică „Conciliationes ecclesiae armenae cum Romana”. 
S-a născut în Italia, la Sorrento, la începutul secolului al XVII-lea, şi a 
murit în Lemberg, în 1666. Între anii 1634 şi 1644 a fost misionar în Gru-
zia, Armenia şi Constantinopol, după care a devenit „docentul” Colegiu-
lui Propaganda Fide din Roma. Din 1663 a activat în Lemberg. Bogata 
moştenire pe care a lăsat-o, scrisorile şi rapoartele sale însumează mai 
multe volume în arhiva din Roma a Colegiului Propaganda Fide. Despre 
activitatea lui am reuşit să găsim şi informaţii conform cărora planul de 
călătorie al capucinilor spre Gruzia a fost realizat de către Clemens Ga-
lanus (Eszer 1972). Operele sale pot fi găsite atât în bibliotecile parohiale 
din Gherla, cât şi în cele din Dumbrăveni şi Gheorgheni.19

Nu a venit în Transilvania, dar a trăit în perioada supusă de noi anali-
zei. Este vorba despre Jacobus Villotte, care, ca iezuit de origine franceză, 
a fost o figură semnificativă a programului literar al organizării misiu-
nilor armene de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al 
XVIII-lea. Se naşte la 2 noiembrie 1656 şi moare în 1743. Ordinul iezuit i-a 
ordonat să se deplaseze în China, însă pe un traseu puţin cunoscut până 
atunci, adică străbătând teritoriul Persiei şi al Turciei. Dat fiind faptul că 
acest traseu nu a putut fi parcurs de iezuiţi, ar fi fost sarcina lui Villot-
te să îl descopere. La 25 septembrie 1688, s-a îmbarcat pe un vapor în 
Marseille, de unde a ajuns la Ispahani cu un an mai târziu, la data de 16 
octombrie 1689. A încercat de mai multe ori să ajungă la destinaţie, Chi-

19 În Dumbrăveni, de exemplu, următoarele opere ale sale apar cu possesor-ii indicaţi: 
(1.) Kłemēs Galanos: Miabanowt‛ iwn Hayoc’ Surb Ekełecwoyn end meci surb Ekełecwoyn 
Hrovmay, aŕaĵin hator/ Conciliationis Ecclesiae Armenae cum Romana, Pars prima 
historialis. Romae, Typis Sacrae Congregationis De Propaganda Fide, 1690. Pos. 1: 
Minas [T‛ orosean]., Pos 2: Antonius Porunb/örm. Ter Borunp.; (2.) Kłemēs Galanos: 
Miabanowt‛ iwn Hayoc’ Surb Ekełecwoyn end meci surb Ekełecwoyn Hrovmay, erkrord 
hator/ masn erkrord, Conciliationis Ecclesiae Armenae cum Romana, pars altera/to-
mus secundus, Romae Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, anno 1661, 
Pos. Ex libris Cleri Elisabetopolitani.
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na, încercări care însă au eşuat. În sfârşit, se întoarce la Ispahani, unde 
lucrează timp de doisprezece ani şi învaţă cu mare zel limba armeană. 
A străbătut mai multe locuri, din scrisorile sale – care au fost transmise 
la Roma şi care s-au păstrat – reiese că a activat şi în Constantinopol şi 
în Erzurum. Operele sale au fost publicate de Propaganda Fide la Roma, 
între anii 1710 şi 1720. Istoria ordinului are în evidenţă nouă lucrări care 
îi aparţin, dintre care mai multe dintre ele pot fi găsite şi în bibliotecile 
armeneşti, adesea şi în două exemplare (Kovács 2006b: 667–677).

Renaşterea culturală

Integrarea armenilor a fost atât de reuşită încât, până la sfârşitul se-
colului al XIX-lea, armenii din Transilvania s-au maghiarizat în totali-
tate. Intelectualii lor au găsit însă o ideologie prin care au încercat să 
resusciteze conştiinţa armeană. Ideologia a fost numită armenism, iar 
rezultatul acesteia a fost prelucrarea istoriei proprii, înfiinţarea de şcoli şi 
orfelinate armeneşti, întemeierea episcopatului armean independent din 
Transilvania, fondarea unui ziar şi a unui muzeu.

În ce a constat de fapt această ideologie? Din punct de vedere politic, 
s-au autoîncadrat ca parte a societăţii maghiare, însă, în sens cultural, 
s-au considerat ca aparţinând armenilor. Au subliniat armenismul lor in-
vocând semnificaţia istorică a Araratului şi a lui Noe, în sensul misiunii 
specifice primului popor creştinat din lume, însă, în acelaşi timp, au scos 
în evidenţă şi rolul pe care l-au jucat în istoria maghiară (de exemplu, ero-
ii maghiari-armeni în lupta maghiară pentru libertate din 1848–1849) 
(Nagy 1994–1995).

Portretizându-i pe armeni, un rol important le revine acelor carac-
teristici care i-au făcut simpatici în rândul maghiarilor. Cel mai mult au 
fost subliniate capacitatea de adaptare şi fidelitatea care au făcut posibilă 
acea relaţionare dintre cele două popoare. Conform noii caracterologii a 
naţiunii, armenii se adaptează uşor, sunt religioşi, oneşti, dar în acelaşi 
timp dinamici, descurcăreţi, harnici, gospodari, nu sunt zgârciţi, sunt 
chiar generoşi şi, nu în ultimul rând, sunt buni patrioţi. Unele însuşiri 
sunt concordante cu cele ce ţin de specificul naţional maghiar; caracteri-
zaţi astfel, armenii devin aşadar şi cei mai buni maghiari. De altfel, acest 
loc comun revine foarte adesea în rândurile revistei Arménia (revistă ar-
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menească de limbă maghiară din Gherla), se pare însă că a avut efect şi 
asupra unui cerc mult mai larg (Pál 2007).

Kristóf Lukácsi a fost timp de douăzeci de ani preotul Gherlei, din 
1856 până la moarte. Un ţel important al vieţii sale a fost realizarea epi-
scopatului armean-catolic din Transilvania, ceea ce a încercat să reali-
zeze şi printr-o largă activitate literară. „Iar noi considerăm episcopatul 
armean o condiţie semnificativă a vieţii noastre naţionale şi a subzisten-
ţei noastre.”20 Una dintre cele mai importante opere ale sale abordează 
chestiunea unirii armenilor din Transilvania şi a episcopatului, menţio-
nată până azi de literatura internaţională de specialitate (Lukácsi 1859). 
În viziunea armenilor din Transilvania, motivul asimilării şi contopirii 
nu a fost unirea cu biserica catolică, ci lipsa unui episcop armean inde-
pendent care să-i unească. Fireşte, ar fi putut pune sub semnul întrebării 
necesitatea catolicismului armean în ansamblul său şi ar fi putut data 
sursa problemelor până la momentul unirii, însă, acest lucru ar fi fost 
considerat erezie. „Să fie de ajuns aici să notăm respectuos, că urmare 
a acesteia, unitatea bisericească a naţiunii armene fiind desfăcută, ma-
joritatea membrilor acesteia au fost atraşi de la ceremoniile străvechi şi 
ataşaţi bisericii latine. Practicarea cultului armean-catolic a fost limitată 
în numeroase moduri şi au fost stabilite mai multe regulamente: pen-
tru extirparea cât mai rapidă a ritului armean din comunităţile armene 
izolate unele de altele. Aşadar, am avut parte în cea mai mare măsură şi 
avem parte până în ziua de azi de toate acele tratamente autoritare obiş-
nuite de care au parte orfanii şi delăsaţii” – astfel au formulat problema 
credincioşii din Gherla în 1868.21

Pe lângă înfiinţarea episcopatului, opera cea mai importantă a lui 
Kristóf Lukácsi, menţionat mai sus, a fost fondarea orfelinatului pentru 
băieţi; de fapt, şi acest lucru poate fi pus în legătură cu avântul realizat 
prin armenism. În 1861, Lukácsi a început realizarea propriu-zisă a or-
felinatului printr-o donaţie proprie de 4.000 de forinţi, îndemnându-i în 
acelaşi timp pe locuitorii armeni ai oraşului la donaţii similare. După în-
temeierea orfelinatului pentru băieţi, armenii şi-au propus drept scop în-

20 Arhiva Arhiepiscopiei şi a Capitului Principal: Documente referitoare la armean-ca-
tolici, fără adnotare. Scrisoarea oraşului liber regal către Ministerul Educaţiei, 22 
februarie 1868.

21 Arhiva Arhiepiscopiei şi a Capitului Principal: Documente referitoare la armean-ca-
tolici, fără adnotare. Scrisoarea oraşului liber regal către Ministerul Educaţiei, 22 
februarie 1868.
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fiinţarea unui orfelinat pentru fete; acesta a fost fondat de Tivadar Kovrig 
în 1893, în scopul asigurării unui climat optim de creştere şi dezvoltare 
pentru fetele armene orfane sau semiorfane. În legătură cu ambele insti-
tuţii deţinem informaţii care fac trimitere la faptul că, odată cu Tratatul 
de Pace de la Trianon, s-a schimbat şi misiunea orfelinatelor, acestea de-
venind, din cauza împrejurărilor, institute de educaţie pentru toţi copiii 
armeni din diaspora (Nagyné Lukács 2007). 

În aceeaşi perioadă, o mişcare spirituală similară armenismului a 
avut loc în Franţa. La baza acesteia au stat tot intelectualii, încercând să 
creeze o identitate culturală: scriitorii din Provence au publicat almana-
huri scrise în limba occitană, fapt ce a făcut posibilă mobilizarea maselor 
în vederea salvării valorilor (Kali 2007).

Răspunzând la întrebările lansate la începutul acestui studiu, este 
important să constatăm faptul că armenii stabiliţi în Transilvania s-au 
purtat într-adevăr ca o diasporă, formând instituţiile acesteia. Integra-
rea lor s-a realizat rapid, cu toate că au atras constant atenţia asupra 
specificului lor. În integrare, un rol important l-a avut unirea religioasă, 
deşi au resimţit tot timpul lipsa conducerii bisericeşti independente. Poa-
te că ar fi utilă şi prezentarea mişcării armenismului într-o monografie 
individuală, pentru că ea s-a desfăşurat pe mai multe niveluri şi înspre 
diferite direcţii, în pofida faptului că, înţeleasă ca mişcare spirituală, a 
avut o viaţă relativ scurtă, creatorii ei spirituali părăsind această viaţă 
la începutul secolului XX, şi că în urma Tratatului de Pace de la Trianon, 
diaspora armeană din Transilvania, ajunsă parte a României, nu a putut 
lupta în cele din urmă pentru păstrarea identităţii individuale.
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minorităţiibulgare

Dezvoltarea comunităţii minoritare bulgare este rezultatul migraţi-
ei etniei bulgare din Peninsula Balcanică, aflată sub dominaţie turcă, la 
nord de Dunăre, precum şi consecinţa schimbărilor de frontieră care au 
dus la naşterea şi consolidarea statelor-naţiune din regiune.1 Migraţia, 
în perioada dominaţiei otomane, este un proces lung care, la origine, are 
cauze politice şi economice şi care se accentuează în special în timpul 
preluării puterii de către otomani, în timpul răscoalelor anti-otomane şi 
al războaielor purtate de statele creştine cu Imperiul Otoman. Pe baza 
datelor estimative a doi istorici turci, Veselin Trajkov şi Nikolai Zaycev, 
numărul populaţiei de origine bulgară mutată în Muntenia, Moldova şi 
Transilvania, inclusiv în Basarabia şi Banat, între secolele XIV–XIX, se 
apropie de 800-900 de mii (Trajkov–Zaycev 1986). Modificările teritoria-
le petrecute între anii 1878 şi 1919 sporesc această prezenţă bulgară. În 
urma Tratatului de la Berlin (1878), Dobrogea de Nord îi revine statului 
român, unde, în această perioadă, trăiesc 50.000 de bulgari. Tratatul de 
la Bucureşti (1913) recunoaşte unirea Dobrogei de Nord (Cadrilaterul) – 
unde numărul bulgarilor este de 135.000 – cu România. După Primul 
Război Mondial, pe lângă cei 185.000 de bulgari din Dobrogea, Români-
ei Mari îi aparţin şi cei 164.000 de bulgari din Basarabia, şi cei aproxi-
mativ 10.000 de bulgari din estul Banatului. Conform recensământului 
românesc din 1930, populaţia bulgară atinge un număr de 366.386 de 
persoane. Indicatorii spaţiali şi cantitativi actuali ai minorităţii bulgare 
din România se datorează modificărilor teritoriale din anul 1940, stabi-

1 Studiul a apărut în revista Korunk (ianuarie 2005) în limba maghiară.
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lite prin tratatele încheiate la sfârşitul războiului. Unirea Basarabiei cu 
Uniunea Sovietică, precum şi – conform Tratatului de la Craiova – reane-
xarea Dobrogei de Sud Bulgariei, fapt ce a însemnat deportarea a 66.000 
de bulgari din Dobrogea de Nord, a redus în mod considerabil numărul 
celor care s-au declarat de naţionalitate bulgară. În anul 1948, sunt în-
registraţi 13.408 de bulgari, iar în 1977, numărul celor de naţionalitate 
bulgară şi vorbitori de limbă bulgară este de 9.267.

Dacă dorim să generalizăm, populaţia bulgară de pe teritoriul actu-
al al României este formată în principal din descendenţii diasporei din 
Banat, Oltenia şi Muntenia din perioada dominaţiei otomane. La aceştia 
se mai adaugă comunitatea din Dobrogea de Nord care nu s-a strămu-
tat după încheierea Tratatului de la Craiova, precum şi descendenţii lor, 
bulgarii din Basarabia, care au emigrat în principal în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, precum şi bulgarii din ţara-mamă care s-au sta-
bilit în România din motive economice, profesionale sau familiale. Azi, 
această populaţie este formată din două comunităţi minoritare principa-
le, având origini istorice şi organizatorice distincte – bulgarii din Banat, 
care sunt catolici, şi bulgarii din sudul României, care sunt ortodocşi. 
Cu toate că cele două grupuri ale diasporei au o origine etnică comună, 
limba lor aparţine sistemului dialectic al limbii bulgare, iar cultura lor 
populară este asemănătoare, diferenţele dintre ele manifestându-se în 
ceea ce priveşte aşezarea geografică, religia, dialectul şi cultura; destinul 
lor istoric şi gradul de păstrare a identităţii etnice şi a specificului propriu 
sunt, de asemenea, diferite. Conform datelor recensământului din 1992, 
numărul celor declaraţi de naţionalitate bulgară este de 9.935 (0,04 % 
din totalul populaţiei), din care 7.737 trăiesc în Banat, 278 în Dobrogea 
românească, iar restul de 1.920 sunt împrăştiaţi pe teritoriul României 
(în 2002, numărul lor ajunge doar la 8.092).

Bulgarii din Banat nu constituie doar cea mai veche comunitate bul-
gară, conservată etnic, din România, ci şi din întreaga diasporă (Telbizov–
Zaycev 1963, Miletich 1986, Njagulov 1999). Trebuie să precizăm faptul 
că nu dorim să vorbim despre aşa-numiţii caraşoveni, populaţia catolică 
vorbitoare de limbă slavă din cele şapte sate din jurul Reşiţei, a cărei origi-
ne este contestată din punct de vedere ştiinţific, deşi are legături cu emi-
grările din nord-vestul Bulgariei de la sfârşitul secolului al XIV-lea, iar în 
limba ei regăsim şi trăsături bulgare. Nu vom vorbi nici despre aşa-numiţii 
bulgari din Transilvania – şcheii – care s-au stabilit în satele Cergăul Mare 
şi Cergăul Mic din judeţul Alba, precum şi în Braşov şi Sibiu, şi ai căror 
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descendenţi au pierdut limba bulgară şi au devenit români, maghiari sau 
germani, cu toate că unii dintre ei îşi mai amintesc de originea lor.

Comunitatea bulgară din Banat s-a dezvoltat, pe parcursul migrării 
la nord de Dunăre – în urma retorsiunilor ce au urmat răscoalei anti-oto-
mane din Ciprovac din anul 1688, din sud-vestul Bulgariei –, din popula-
ţia bulgară catolică din această regiune şi din paulicienii, catolici şi ei, din 
nordul Bulgariei, dintre Svistov şi Nicopole, care i-au urmat. Paulicienii, 
înainte de convertirea la catolicism în secolul al XVII-lea, au urmat pre-
cepte sociale şi religioase apărute în cursul secolului al VII-lea, originare 
din Siria şi Armenia, şi răspândite ulterior şi pe teritoriu bulgar, fiind de-
claraţi eretici de către biserica pravoslavă. La începutul emigrării lor în 
Banat, între anii 1738 şi 1741, populaţia care, iniţial, consta în 4.600 de 
persoane i-a aparţinut Imperiului Habsburgic (din 1868, Austro-Unga-
riei), un fapt ce a durat până la sfârşitul Primului Război Mondial. După 
împărţirea Banatului între România şi Regatul Sârbo–Croato–Sloven (vi-
itoarea Iugoslavie), primele două şi cele mai importante colonii, Dudeştii 
Vechi şi Vinga Nouă, precum şi localităţile dezvoltate ulterior, Breştea, 
Denta şi Colonia Bulgară, au devenit părţi ale statului român. Înflorirea 
şi persistenţa etnică de succes a micii comunităţi bulgare a Imperiului 
Habsburgic pot fi explicate pe baza nivelului ridicat de dezvoltare econo-
mică şi culturală şi pe baza componenţei etnice pestriţe a regiunii – fapt 
ce reprezintă o condiţie preliminară a toleranţei interetnice –, dar şi pe 
baza privilegiilor deosebite de care s-au bucurat bulgarii catolici încă de 
la aşezarea lor, a tipului agrar al societăţii, a căsătoriilor endogame, dar 
mai ales pe baza influenţei bisericii şi religiei catolice. În acelaşi timp, 
ruperea timpurie de ţara-mamă, Bulgaria, religia catolică şi cultura lor 
particulară – pe care au influenţat-o şi naţiunile conlocuitoare şi care 
a condus la dezvoltarea limbii scrise independente – îi plasează pe bul-
garii din Banat într-o categorie distinctă de minoritate etnică, care, deşi 
rudă a naţiunii bulgare, a dat dovadă de o voinţă puternică în păstrarea 
particularităţilor şi independenţei sale. Expresia acestui fapt o reprezintă 
autodenumirea actuală de „paulicieni” sau de „bulgari paulicieni” care 
coexistă confortabil cu conştiinţa identitară bulgară. Păstrarea denu-
mirii de „paulicieni” este încurajată în principal de biserica catolică, în 
spiritul mitului istoric creat şi alimentat de ea, mit ce declară identitatea 
paulicianismului cu catolicismul.
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Începând cu anul 1860, bulgarii din Banat îşi trăiesc perioada de 
renaştere etnoculturală, fapt ce se manifestă în diferite moduri: limba 
bulgară vorbită este introdusă atât în şcoală, cât şi în cadrul ceremonii-
lor bisericeşti, iar prin sprijinul bisericii catolice apare alfabetul latin al 
bulgarilor din Banat, ce se bazează pe limba vorbită. La sfârşitul secolului 
al XIX-lea şi începutul secolului XX, bulgarii din Banat constituie obiectul 
unei influenţe maghiare puternice, fapt ce se manifestă în viaţa spiritu-
ală şi în cultură, conducând la maghiarizarea elitei. Tot în această peri-
oadă apare şi termenul de „bulgar de Sud”. Cei mai proeminenţi repre-
zentanţi ai comunităţii din perioada imperială sunt: Nikola Stanislavic, 
episcop la Bocova şi, ulterior, la Timişoara, Stefan Dunyov, participant la 
lupta maghiară pentru independenţă şi, ulterior, luptător pentru unifica-
rea Italiei, coleg de arme cu Kossuth şi Garibaldi, Eusebius Fermendzin, 
teolog catolic şi istoric al religiilor, ales în 1890 membru al Academiei de 
la Zagreb, dr. Carol Telbis, primar al Timişoarei între anii 1884 şi 1914, 
cu merite dăinuitoare în dezvoltarea oraşului. Odată cu anul 1878, de 
la formarea statului bulgar, până la sfârşitul secolului, în jur de 4.800 
de bulgari din Banat se mută înapoi în ţara-mamă. Numărul mic al bul-
garilor din Banat, distanţa faţă de ţara-mamă, precum şi motivaţia de a 
contracara influenţa maghiară explică relativa bunăvoinţă a noilor state 
care vor deţine Banatul austro–ungar – România şi Iugoslavia –, arătată 
faţă de manifestările minoritare ale etniei bulgare. Influenţa marcantă a 
catolicismului în cele două ţări predominant ortodoxe, precum şi iden-
titatea culturală deja formată împiedică în mare măsură noul proces de 
asimilare. În anii ’30, bulgarii din Banatul românesc îşi trăiesc a doua 
lor renaştere culturală, însă, de această dată, dorinţa principală este sta-
bilirea de relaţii cu Bulgaria şi naţiunea bulgară. Concomitent apare şi 
mişcarea etnopolitică organizată şi orientată spre protecţia drepturilor 
şi intereselor minoritare, influenţată în mare măsură de lupta minorită-
ţii maghiare şi de mişcările celorlalte comunităţi bulgare din România. 
Pe baza Tratatului de la Craiova din anul 1940, care includea şi clauza 
schimbării voluntare de populaţie, se reîntorc în Bulgaria în jur de 100 de 
bulgari din Banat. La puţin timp după cel de-al Doilea Război Mondial, în 
localităţile bulgare din Banat se deschid şcoli în care educaţia se desfă-
şoară în limba bulgară, deşi, începând cu mijlocul anilor ’50, doar limba 
apare drept subiect. În 1951, puterea comunistă declară culaci şi depor-
tează în Bărăgan mai mult de optzeci de familii bulgare, loc în care vor 
rămâne din 1955 până în 1956. În pofida numărului lor mic, pe parcursul 
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istoriei lor, bulgarii din Banat dau mereu dovadă de o puternică păstrare 
a identităţii, fiind depozitarii unor mari rezerve minoritare. Statisticile 
oficiale reflectă relativ realist numărul acestui grup minoritar. 

Alta va fi soarta bulgarilor aşezaţi în Oltenia, Muntenia şi Moldova 
(Romanski 1930, Kapitanov 1941: 6, Trajkov et. al.: 1993). Ultimul mare 
val de migrare de la Dunăre în nord poate fi datat la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, şi reprezintă consecinţa răz-
boaielor ruso-turce, precum şi a atacurilor tâlharilor (kardzhali) pe teri-
toriul Bulgariei. Emigranţii caută refugiu în faţa retorsiunilor postbelice 
ale puterii otomane şi violenţelor kardzhalilor, iar condiţiile economice 
mai favorabile îi atrag înspre cele două Principate româneşti şi spre Ru-
sia. Datele oficiale din anul 1838, din cele două ţări – până atunci se în-
cheie valul de migrare – înregistrează 11.652 de familii, adică în jur de 
o sută de mii de bulgari. Imigranţii bulgari şi descendenţii lor derulează 
activităţi economice, politice şi culturale multilaterale, contribuind sem-
nificativ şi la dezvoltarea noii lor ţări, fiind totodată o parte importantă a 
reînnoirii naţionale bulgare din secolul al XIX-lea. Cei sosiţi de pe pământ 
bulgar sporesc considerabil puterea de producţie a economiei româneşti, 
contribuind la revitalizarea agriculturii – mai ales prin grădinăritul lor 
renumit –, dar au merite şi în domeniul creşterii animalelor, artizanatu-
lui şi comerţului. Ei pun bazele unor mari firme de comerţ, ca de exemplu 
cea a fraţilor Evlogi şi Hristo Georgiev din Bucureşti, care se va conecta 
la circuitul economiei europene. În plus, imigranţii bulgari participă la 
luptele române pentru independenţă naţională şi unire; astfel, iau parte 
la Răscoala din 1821, la Revoluţia din 1848 sau la Războiul din 1877-’78. 
Rolul asumat în cultura şi viaţa spirituală românească este de aseme-
nea considerabil, bulgarii fiind adesea clerici, librari, învăţători, donatori. 
Astfel, de exemplu, la începutul secolului al XV-lea, în Moldova, Grigore 
Camblak este unul dintre reprezentanţii cei mai timpurii ai Iluminismu-
lui religios, iar Anton Pann, în secolul al XIX-lea, este părintele colectării 
basmelor populare şi al adaptării lor la literatura română modernă2. În 
prima parte a secolului XX, nu numai bulgarii din Dobrogea se numără 
printre mai marii literaturii şi culturii române, cum ar fi, de exemplu, 
poetul Panaiot Stanchev-Cerna, a cărui operă este comparată cu cea 

2 Originea română sau aromână a lui Antonn Pann este dezminţită de faptul că s-a 
născut la Sliven, dintr-un tată bulgar şi o mamă grecoaică, iar numele său originar de 
familie este Petrov, nume sub care a apărut şi prima lui carte (Trajkov–Zaycev 1986: 
312–313.).
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eminesciană, sau sculptorul Boris Caragea, dar şi bulgarii din Basarabia, 
precum scriitorul Ioan Sulakov, poetul Vladimir Kavarnali etc.

În timpul renaşterii bulgare, cele mai importante centre de organi-
zare a mişcărilor bulgare de eliberare naţională se dezvoltă pe teritoriul 
Principatelor române şi, ulterior, pe cel al României unite. Este vorba 
despre acţiuni de eliberare de mare anvergură; se publică reviste şi cărţi 
în limba bulgară, iar în mai multe oraşe se construiesc şcoli şi biserici 
bulgăreşti. Aici au trăit importanţi creatori bulgari renascentişti, precum 
Sofronij Vracanski, Georgi Rakovski, Ljuben Karavelov, Vasil Levski, Hris-
to Botev şi alţii. Pe de altă parte, însă, ca urmare a influenţei mediului 
predominant românesc, asimilarea se intensifică în rândul imigranţilor 
bulgari şi al descendenţilor lor, iar acest proces se accentuează în special 
începând cu sfârşitul secolului al XIX-lea. La baza acestui proces se află 
mai multe cauze: în timpul imigrării, conştiinţa naţională nedezvoltată 
încă şi rapida adaptare în special în mediul urban; faptul că aşezările 
bulgare au fost răspândite, frecventele mariaje mixte; religia pravoslavă 
comună, lipsa ceremoniilor religioase în biserici şi a şcolilor în limba ma-
ternă în sate; până la Primul Război Mondial, forma foarte polarizată a 
relaţiilor din agricultura românească care va defini înapoierea culturală 
a populaţiei rurale, între care şi cea a bulgarilor, accentuarea români-
zării şi a deteriorării relaţiilor româno-bulgare, ca urmare a conflictelor 
militare care au avut loc între 1913 şi 1916-’18 şi, în special, ca urmare a 
conflictelor minoritare şi teritoriale legate de disputarea Dobrogei, repa-
trierea elitei imigrante a reînnoirii bulgare după 1878, precum şi lipsa de 
interes din partea statului bulgar faţă de bulgarii de la nord de Dunăre şi, 
în acelaşi timp, faţă de păstrarea şi dezvoltarea identităţii. Naţionalismul 
românesc este de coloratură antislavă, ceea ce în rândul populaţiei de 
origine bulgară creează un sentiment de inferioritate şi stimulează do-
rinţa de ascundere a identităţii etnice şi contopirea în mediul românesc. 
După intrarea în vigoare a Tratatului de la Craiova, a cărui clauză condu-
ce la repatrierea voluntară a 260 de bulgari pravoslavi, dispare practic şi 
ultima şansă sau „bază” ca bulgarii rămaşi în România să se definească 
drept bulgari. După cel de-al Doilea Război Mondial, politica liberală mi-
noritară, de scurtă viaţă, a statului român se materializează în organiza-
rea predării în limba bulgară şi a Şcolii Pedagogice Bulgare din Bucureşti, 
însă, în curând, se va impune politica restrictivă a sistemului comunist 
al cărei obiectiv nu reprezintă doar unificarea societăţii, ci şi a naţiunii. 
Pierderea treptată a limbii şi culturii bulgare, condiţii de posibilitate a 
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autodefinirii etnice, va fi urmată de identificarea totală cu etnia româ-
nă sau de dubla conştiinţă româno-bulgară, a cărei componentă bulgară 
este doar un accesoriu „inofensiv”. Identitatea populaţiei de origine bul-
gară va deveni şi mai complicată prin utilizarea etnonimului de „sârb”, 
aplicat de români, începând cu secolul al XVII-lea, tuturor imigranţilor 
din sudul Dunării. Procesul de asimilare şi inhibiţiile psihologice explică 
dislocările dintre identitatea propriu-zisă şi cea asumată în cadrul aces-
tei populaţii. Astfel se explică faptul că, în timp ce statistica aproximativă 
făcută de savantul bulgar Stoian Romanski în primele două decenii ale 
secolului XX (Romanski: 1930) stabileşte la 200.000 numărul celor de 
origine bulgară, indiferent de asimilarea etnică, recensământul român 
din 1930 arată un număr mult mai mic: 3.664 în Muntenia, 538 în Olte-
nia şi 1.634 în Moldova, numărul celor de naţionalitate bulgară pe cele 
trei teritorii fiind de 5.836 (Bulgarite v Rumunija 1994).

Prăbuşirea sistemului comunist şi a realităţii etnice „îngheţate” arti-
ficial până în acel moment în Europa de Est vor da startul unui proces de 
reînnoire la începutul democraţiei, inclusiv pentru minoritatea bulgară. 
Condiţiile de dezvoltare a acestui proces vor fi create de noua Constituţie 
şi legislaţie, precum şi de politica unitară postdecembristă (1989), dusă 
de autorităţile române în privinţa minorităţilor. Drept factori stimulatori, 
la baza politicii active române postdecembriste privind naţionalităţile se 
află, pe de o parte, moştenirea istorică a relaţiilor interetnice ale ţării şi 
conflictele etnice care au avut loc la începuturile democraţiei, iar pe de 
altă parte, interesele şi presiunile „externe” din partea Ungariei şi a orga-
nismelor internaţionale, care solicită reprezentare politică, inclusiv auto-
nomie, pentru numeroasa şi unita minoritate maghiară şi care, de fapt, 
formează fundalul dorinţei ţării de integrare europeană. Toate acestea 
se vor concretiza în activitatea de „discriminare pozitivă” a statului care 
se va îndrepta spre minorităţile mai puţin numeroase, cu cerinţe mult 
mai modeste decât cele ale minorităţii maghiare. Cracteristicile acestei 
politici sunt garantarea reprezentării parlamentare minoritare speciale, 
cota de reprezentare ce poate fi obţinută printr-un număr redus de voturi 
şi sprijinul financiar generos ce vine odată cu aceasta şi care se acordă 
pentru activităţile organizatorice şi culturale ale grupurilor minoritare.

Noua situaţie va avea parte de o primire entuziastă şi în rândul po-
pulaţiei bulgare rămase, dar, în acelaşi timp, va însemna şi o provocare 
pentru populaţia de origine bulgară deja sau pe jumătate asimilată care 
trăieşte la nord de Dunăre. Posibilităţile avantajoase ale realizărilor din 
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domeniul minoritar, sprijinite de stat, stabilirea de legături culturale cu 
Bulgaria şi accesul la studii în învăţământul superior bulgar va întări in-
dubitabil conştiinţa identitară bulgară. Pe de altă parte, integrarea în so-
cietatea românească, cu preţul renunţării la identitatea bulgară, va naşte 
diviziuni atât din punct de vedere personal, cât şi comunitar.

Datorită existenţei celor două comunităţi distincte, în România au 
fost create două centre de organizare. În Timişoara, a fost creată Uniu-
nea Bulgară din Banat, care îi cuprinde pe bulgarii bănăţeni din satele 
Dudeştii Vechi, Vinga Nouă, Breştea, Denta, dar şi pe cei din Timişoara, 
Arad, Sânnicolau’ Mare şi Deta. În Bucureşti, a fost creată iniţial Socie-
tatea Bulgară de Cultură, iar ulterior Frăţia Bratstvo, care îi cuprinde pe 
bulgarii din Brăneşti, Valea Dragului, Băleni şi alte sate, precum şi pe cei 
din Bucureşti, Târgovişte, Băileşti, Călăraşi şi Constanţa. Aceste organi-
zaţii minoritare au în primul rând o natură cultural-pedegogică, scopul 
activităţii lor constând în conştientizarea, ocrotirea şi promovarea limbii 
şi identităţii culturale în rândul populaţiei ale cărei interese le reprezintă. 
Minoritatea bulgară din România profită într-o măsură mai mare sau 
mai mică de drepturile, libertăţile şi posibilităţile oferite de politica româ-
nească privind naţionalităţile. După 1990, limba bulgară literară devine 
materie facultativă în rândul elevilor de origine bulgară; în anul şcolar 
1992-1993, fiind aleasă de 461 de elevi din Banat, Bucureşti şi Giurgiu, 
iar în anul şcolar 2001–2002, de 511 elevi doar în Banat. La începutul 
schimbărilor, s-au înfiinţat două şcoli paralele începătoare în cadrul Şco-
lii Pedagogice Bulgare; este vorba despre liceele pedagogice din Bucureşti 
şi Timişoara. Apar, de asemenea, manuale de limbă şi literatură bulgară. 
În 1999, s-a înfiinţat Liceul Teoretic Bulgar din Bucureşti, drept rezultat 
al acordului bilateral care a condus la înfiinţarea liceului român simi-
lar din Sofia. În realitate, „liceul bulgar” nu este o şcoală minoritară, iar 
din cauza greutăţilor legate de cazare, nu reuşeşte să-i atragă pe elevii 
de origine bulgară din zonele rurale. Comunitatea Bratstvo depune mari 
eforturi pentru recuperarea, pe cale judiciară, a dreptului de proprietate 
asupra şcolii şi Casei de Cultură bulgare din capitală, imobil dărâmat în 
anul 1988. Similar şcolii şi bisericii din Constanţa, acest imobil apare în 
registrul clădirilor ce trebuie retrocedate. În pofida acestui fapt, se pare 
că această problemă nu va fi soluţionată în favoarea Comunităţii, deoa-
rece între timp Primăria a concesionat o parte din teren, pe care o firmă 
particulară din Bucureşti a efectuat lucrări de construcţii.
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Democraţia nu a adus schimbări în viaţa religioasă; în satele locuite 
de bulgari, în continuare nu se pot ţine slujbe în limba maternă. Slujbele 
se ţin în limba oficială a ţării care este totodată limba folosită în biserica 
pravoslavă română. Slujbe în slava veche şi în bulgară se ţin numai în Bi-
serica Mitropoliei de către preotul trimis de patriarhul bulgar să îşi desfă-
şoare activitatea, în cadrul unei convenţii bilaterale a bisericilor române 
şi bulgare. În bisericile catolice bulgare din cele două cartiere periferice 
ale Bucureştiului (Cioplea şi Popeşti), slujbele se ţin tot în limba română. 
În cazul bulgarilor din Banat, însă, conform tradiţiei, slujbele se oficiază 
în limba bulgară bănăţeană de către preoţi proveniţi din comunitatea 
locală. Programele etnoculturale ale celor două principale organizaţii 
minoritare bulgare sunt similare: concerte de muzică populară cu ama-
tori, păstrarea obiceiurilor şi sărbătorilor populare, comemorarea eveni-
mentelor istorice etc. În România există două ziare de limbă bulgară: în 
Timişoara, apare Na’a Glas, în limba bulgară bănăţeană, iar în Bucureşti, 
ziarul bilingv Luceafărul bulgar/Balgarska zornica. În plus, se mai publică 
reviste şi cărţi în limbile bulgară, bulgară bănăţeană şi română, care vi-
zează cultura şi istoria bulgarilor. Emisiuni radio-TV sunt difuzate în mod 
regulat în Timişoara şi Arad (în limba bulgară bănăţeană), precum şi în 
Bucureşti (în română).

Reprezentanţii etniei bulgare din România se prevalează de dreptul 
de participare la viaţa politică bazat pe statutul minoritar. După eveni-
mentele din decembrie 1989, trei deputaţi bulgari au fost membri ai Parla-
mentului României: între 1990 şi 1996, Carol Matei Ivanciov, membru al 
Uniunii Bulgare din Banat, după alegerile din 1996, reprezentantul Brat-
stvo, Florea Simion, iar din 2000, din nou reprezentantul bănăţenilor, Pe-
tru Mirciov. În mod similar, în localităţile în care există blocuri de bulgari, 
mulţi dintre aceştia devin primari sau consilieri, sub steagul organizaţi-
ei minoritare sau al diferitelor partide româneşti. Pe de altă parte, însă, 
chiar din cauza dreptului special de reprezentare parlamentară, s-au ivit 
conflicte etnice interioare între conducerile celor două organizaţii mi-
noritare bulgare principale. Cauza formală este lupta pentru obţinerea 
scaunului de deputat, ceea ce înseamnă şi obţinerea de sprijin financiar 
pentru organizaţia câştigătoare. În spatele acestei cauze se ascund însă 
diferenţele obiective dintre bulgarii catolici din Banat şi cei ortodocşi din 
Câmpia Română dunăreană. Împreună cu interesele materiale inevita-
bile şi conflictele personale, acestea reprezintă obstacole dificil de trecut 
în calea unificării celor două organizaţii. Se creează astfel o concurenţă 
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şi o situaţie conflictuală care pot ascunde chiar pericolul autoanihilării. 
Acest conflict se centrează pe autodefinirea etnică a populaţiei pravosla-
ve de origine bulgară care, la recensământ, nu se declară bulgară în bloc, 
însă îşi derulează activitatea culturală pe o bază minoritară. Situaţia este 
complicată şi mai mult din cauza prăpastiei interne dintre cele două or-
ganizaţii, care nu poate fi explicată numai prin diferenţe între puncte de 
vedere datorate componenţei multinaţionale a elitei minoritare, ambiţii-
lor personale şi unei intervenţii prezumtiv „externe”.

În cazul minorităţii bulgare, politica românească de „discrimina-
re pozitivă” nu a avut în practică un efect stimulator asupra conştiinţei 
identitare minoritare. Acest lucru este demonstrat şi de ultimul recen-
sământ, conform căruia, în anul 2002, 8.092 de persoane s-au declarat 
de naţionalitate bulgară, cu 18,6 % mai puţine decât în urmă cu zece 
ani. Această diminuare se datorează mai multor factori, însă este evident 
faptul că reprezentarea specială parlamentară şi sprijinul statului nu pot 
stopa acest proces.

După 1989, apar şi se dezvoltă relaţiile minorităţii bulgare din Româ-
nia cu ţara-mamă atât pe plan comunitar, cât şi individual. Principale-
le aspecte: studenţi români de origine bulgară beneficiază de burse ale 
statului bulgar în domeniul universitar (din 1990 până azi, numărul lor 
este în jur de 200); profesori, studenţi şi organizatori culturali participă la 
cursuri de perfecţionare în Bulgaria; manuale bulgare, literatură ştiinţifi-
că de specialitate, materiale audio-video ajung la organizaţiile culturale 
active în România; participare reciprocă la programe folclorice şi de altă 
natură; participare la comemorări şi sărbători; derularea unor iniţiative 
comune etc. Trebuie să menţionăm aici şi faptul că politica statului bul-
gar asigură un sprijin financiar slab, mult mai modest decât cel al politicii 
similare a României sau Ungariei.

Minoritatea bulgară din România nu face obiectul relaţiei oficiale 
româno-bulgare demarate după 1989 (Njagulov 2004). Singurul acord a 
fost cel cu privire la deschiderea reciprocă a liceelor din Bucureşti şi So-
fia, care nu a fost urmat însă de nicio convenţie specială care să fi inclus 
asigurarea funcţionării acestor instituţii. Problematica prezenţei mino-
rităţii bulgare în România nu poate fi separată de problemele minorita-
re ale vlahilor, românilor sau aromânilor din Bulgaria, a căror situaţie 
este asemănătoare cu cea a bulgarilor care trăiesc la nord de Dunăre şi 
care, conform datelor oficiale, sunt la fel de numeroşi şi se confruntă cu 
probleme similare. Principiul tratamentului reciproc al minorităţilor din 
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cele două ţări vecine – care, în esenţă, îşi are originea în perioada creării 
statului bulgar în 1878 şi care, cu modificări mai mici sau mai mari, se 
menţine şi astăzi – s-a manifestat cel mai puternic în timpul tratativelor 
eşuate din anii ‚30 cu privire la minorităţi. Rezultat al politicii naţionale 
interne şi externe mult mai active, în ultimii ani, partea română înclină 
mai mult spre stabilirea, într-un tratat, a protecţiei reciproce a minorită-
ţilor. Până în acest moment, aceste propuneri nu s-au realizat, deoarece, 
în privinţa drepturilor minorităţilor, în pofida obligaţiilor internaţionale 
asumate, partea bulgară preferă propria sa politică, mai reţinută. În lipsa 
problemelor minoritare semnificative care, pe motivul integrării euro-
pene a Bulgariei şi României, să solicite măsuri rapide, problema mino-
ritară este amânată în totalitate pentru o eventuală negociere bilaterală 
ulterioară.
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Katerina KARABENCHEVA

Istoriaminorităţiibulgare

Bulgarii din România – încadrarea fenomenului 
emigraţiei la nord de Dunăre

Studiul de faţă îşi propune drept scop să prezinte minoritatea bul-
gară din România, în general, şi pe cea din Banat, în special. Tema este 
abordată din perspectivă istorică. Alte aspecte sunt cele socio-culturale 
şi politice – rolul şcolii şi al bisericii catolice în viaţa bulgarilor din Banat. 
Studiul conţine două părţi. Prima parte este dedicată minorităţii bulga-
re din România – de la apariţia ei, în secolul al XIV-lea, până în secolul 
al XIX-lea. Sunt prezentate valurile de emigraţii şi cauzele acestora, ac-
tivităţile socio-culturale în spaţiul nord-dunărean. Cea de-a doua par-
te este dedicată minorităţii bulgare din Banat, care reprezintă cea mai 
veche şi cea mai bine păstrată comunitate etnică din cadrul diasporei 
bulgare din România. În primul rând, se precizează termenul pavlicheni 
şi preistoria lui. Prin urmare, sunt prezentate cronologic cele trei admi-
nistraţii sub conducerea cărora s-a aflat comunitatea bulgară din Banat, 
şi anume: cea austriacă, maghiară şi română. S-a avut în vedere statutul 
minorităţii, cadrul juridico-legislativ, referitor la drepturile şi libertăţile 
minoritare, activităţile culturale şi participarea la viaţa politică. Despre 



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

54

tema respectivă s-a scris în mai multe limbi: bulgară, română, germană, 
maghiară, engleză şi franceză.1

Majoritatea etnicilor bulgari din România sunt urmaşi ai diasporei 
bulgare care s-a format prin emigrarea din ţinuturile bulgare la nord de 
Dunăre, în timpul stăpânirii otomane. Acestora li s-au alăturat şi acei 
bulgari din Dobrogea, care au emigrat conform prevederilor acordului de 
la Craiova, din 1940, care a reglementat statutul Cadrilaterului, precum 
şi cetăţenii bulgari naturalizaţi. 

Istoricul formării minorităţii bulgare  
în spaţiul românesc

Căderea statelor bulgare şi emigraţia bulgarilor la nord de 
Dunăre începând din secolul al XIV-lea şi până în secolul al 
XVIII-lea

Pe parcursul secolelor XIV–XIX, migrarea bulgarilor la nord de Dună-
re se desfăşoară pe două linii principale: în masă, în timpul răscoalelor 
şi războaielor, şi individual. Este greu de spus care dintre aceste forme 
este mai numeroasă, pentru că migrarea în masă este mai bine cercetată 
şi înregistrată, şi se desfăşoară în valuri, pe când migrarea individuală 
este un proces permanent. Bulgarii încep să treacă Dunărea din cauza 
invaziilor otomane. Pe aceste teritorii găsesc adăpost agricultori, meş-
teşugari, muncitori etc. În România vine de asemenea şi o mare parte 
din intelectualitatea medievală bulgară, care contribuie treptat la dez-
voltarea culturii locale. Acest rol al emigraţiei îl are în vedere marele sla-
vist Ion Bogdan, care scrie: „în timpul acela, teritoriul românesc a fost ca 
Italia pentru bulgari; aşa cum grecii, care au fugit în Italia după căderea 
Bizanţului, au contribuit la renaşterea ştiinţelor clasice şi artelor, tot aşa 

1 Autorii bulgari care au studiat această minoritate din Banat şi i-au dedicat nume-
roase opere sunt: lingviştii Stoico Stoicov şi Liubomir Miletiic, şi istoricii Carol Tel-
bizov şi Blagovest Njagulov. Menţionam câteva dintre operele principale scrise pe 
tema minorităţii bulgare din România: Traikov–Jecev 1986, Palade 1931, Decei 1926, 
Jecev–Njagulov–Mladenov 1994, Njagulov 1999, Miletici 1986, Miletici 1987, Siupiur 
1982.
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bulgarii, refugiaţi în România, acceptaţi la curtea suveranului şi în mă-
năstiri, au pus bazele literaturii slavo–romane care era predominantă 
între secolele XIV–XVII” (Gandev 1972: 58–59).

Există documente care atestă faptul că primele migrări ale bulgari-
lor au avut loc inclusiv înainte de căderea Bulgariei sub dominaţia Im-
periului Otoman. În anul 1389, Mircea Voievod cucereşte Silistra, însă, 
la mijlocul anului 1391, este nevoit să se retragă, pentru ca oraşul, cu 
împrejurimile lui, să treacă din nou sub dominaţie turcească. Populaţia 
bulgară rămasă, neputând să se ascundă, este evacuată şi adusă cu forţa 
la nord de Dunăre de către trupele valahe aflate în retragere.2 Primul om 
de ştiinţă bulgar care a cercetat această minoritate este Liubomir Mile-
tici. Mulţi dintre bulgarii din Braşov au fost comercianţi sau muncitori. 
Foarte adesea, ei erau trimişi ai domnitorilor valahi sau moldoveni ca in-
termediari în comerţ. Ei au călătorit, desfăşurând activităţi comerciale în 
mai multe oraşe, precum Târgovişte, Brăila, Bucureşti, Buzău. Cu timpul, 
sunt românizaţi definitiv în secolul al XVIII-lea. Este vorba de aşa-numiţii 
„schei”. Această denumire rămâne, dar locuitorii nu-şi mai amintesc ori-
ginea. La începutul secolului al XVIII-lea, în cererile adresate lui Leopold 
I, se mai întâlneşte încă denumirea de „bulgari”. Statistica populaţiei din 
Braşov, din anul 1829, arată că există 5.829 de schei, dar că nimeni nu 
s-a mai declarat bulgar – procesul de asimilare fusese deja încheiat (Iorga 
1905: 312).

Mutări până la sfârşitul secolului al XVII-lea

Odată cu extinderea dominaţiei otomane, emigraţia bulgară la nord 
de Dunăre se intensifică. A avut o şi mai mare amploare în timpul revol-
telor şi al războaielor. De slăbirea temporară a invaziei otomane a pro-
fitat Mircea Voievod, care, în anul 1404, trece Dunărea şi ia o parte din 
Dobrogea, cu Silistra. În ianuarie 1404, izbucneşte răscoala lui Frujin şi 
Constantin (Boiceva 1983: 39–44). După stingerea răscoalei, un număr 
considerabil de bulgari se retrag la nord de Dunăre. Informaţiile păstrate 
spun că aceştia au ajuns până în nordul Moldovei, lângă râul Siret. Pe 
baza unor cronici moldoveneşti, P. Boiceva scria, de exemplu, despre cinci 
sate bulgare, cunoscute sub numele comun Blagareh.

2 Este vorba de aşa-numita „Cronica Glodareva” (vezi Miletici 1896: 15).
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Un nou val de emigraţie se desfăşoară în anul 1445. Acesta este de-
scris în cronica burgundului Jean de Vavren. În vara anului 1445, f lota 
burgundă pătrunde, pe Dunăre, spre Nicopole, căutându-l pe regele Un-
gariei, dispărut după lupta de la Varna din 1444. Această cronică spune: 
„...localnicii, după ce s-au consultat cu toţii, au hotărât că nu mai pot 
suporta autoritatea turcească. După ce au luat această hotărâre, ei au 
plecat cu toţii – cu femeile, copiii, cu toate averile şi animalele, ca să 
vină în Valahia, unde au cerut loc de stabilire domnitorului din Princi-
pat. Domnitorul a acceptat şi l-a rugat pe Vavren să-i ajute pe bulgari să 
poată trece dincolo de Dunăre. Trecerea Dunării a durat trei zile, pentru 
că au fost 12.000 de oameni...” Domnitorul valah a fost foarte mulţumit 
de venirea acestor oameni curajoşi şi a făcut tot posibilul să nu îi piardă 
(Angelov 1966).

Migrările bulgarilor la nord de Dunăre continuă. În anul 1462, Vlad 
Ţepes trece Dunărea şi devastează teritoriile de la Nicopole până la Ma-
rea Neagră, dând foc multor oraşe şi sate. Populaţia locală, chiar dacă 
a vrut să rămână pe teritoriile natale, din cauza acestor atacuri, a fost 
nevoită să emigreze. Un document numit „Povestire despre Dracula Voe-
voda” spune că el a destrămat totul pe malul drept al Dunării, şi că a adus 
populaţia creştină în ţara sa, a stabilit-o acolo şi, după ce a luat multe bu-
nuri, s-a întors acasă. Oştile turceşti care veneau după el, de asemenea, 
jefuiau mult, ceea ce a declanşat o nouă mutare (Gandev 1972: 59).

Mutări de populaţie în timpul lui Mihai Viteazul

Noile mari mutări coincid cu ajungerea la domnie a lui Mihai Vitea-
zul, în personalitatea căruia poporul român îl găseşte pe unul dintre cei 
mai toleranţi conducători. În armatele acestuia au fost incluşi mulţi bul-
gari (Hurmuzaki 1880 I.: 469). La 25 ianuarie 1595, armatele lui Mihai 
Viteazul trec Dunărea, la est de Ruse, şi atacă oştile turceşti care vor su-
porta mari pagube; domnitorul român mărturiseşte că, după ce a dat foc 
cetăţii turceşti luând o mare pradă, i-a forţat pe creştini să treacă, împre-
ună cu familiile lor, pe malul nordic al Dunării. Nu se ştie cu exactitate 
care a fost numărul bulgarilor forţaţi să se mute; ambasadorul veneţian 
la Constantinopol, Marco Venier, scrie însă într-un raport, datat din 5 
aprilie 1595, că Mihai Viteazul a format trupe doar din aceşti emigranţi, 
numărul acestora ridicându-se la 2.500 de bărbaţi. De aici se poate de-
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duce că numărul lor total a ajuns până la 10.000 de persoane. Atacurile 
devastatoare ale lui Mihai Viteazul la sud de Dunăre continuă timp de 
câţiva ani (Velichi 1973: 63–72). Acest fapt coincide cu mutarea perma-
nentă a bulgarilor, care, fie îşi abandonează de bunăvoie locurile natale, 
fie sunt mai ales forţaţi. În anul 1597 încep pregătirile active pentru o 
mare răscoală. În aceeaşi perioadă, la Mihai Viteazul se refugiază mitro-
politul de la Tarnovo-Dionîşie, Ralli, care a fost primit cu mari onoruri. 
În capitala Tarnovo se stabileşte Kocio din satul Malak Arnautlar. El do-
bândeşte titlul de mare boier, construieşte o biserică, care mai există şi 
în zilele noastre. Este, de fapt, tatăl voievodului moldovean Vasile Lupu 
(1634–1653) (Decei 1926: 23).

O masivă pătrundere pe teritoriile bulgare a trupelor valahe a avut 
loc la 10 septembrie 1598, când Mihai Viteazul trece Dunărea la Nico-
pole. Înaintând spre sud, cucereşte Plevna, Vrata şi Vidin, şi ajunge la 
Stara Planina. Totul a durat zece zile, timp în care sunt ucişi mulţi turci, 
creştinii întâlniţi fiind forţaţi să treacă Dunărea, împreună cu familiile, 
averile şi vitele lor. Mihai Viteazul a rămas la sud de Dunăre în jur de şase 
săptămâni, timp în care a incendiat 2.000 de sate. Celor mai săraci le-a 
dat pământ, ca să-şi poată asigura traiul (Ştefănescu 1970: 133). Odată 
cu moartea lui Mihai Viteazul, se termină cele mai mari mutări ale bul-
garilor din această epocă. Numărul total, oficial, al bulgarilor, după cum 
reiese din documente, ar fi fost de peste 26.000 de persoane, fără să se 
aibă în vedere migraţiile permanente dintre cruciadele izolate. După unii 
autori, numărul total al emigranţilor este de peste 60.000 de persoane 
(Iorga 1924: 267).

Răscoala de la Ciprovet şi migrarea la nord de Dunăre

În secolul al XVII-lea, localitatea Ciprovet, cu împrejurimile ei, repre-
zintă o regiune bine dezvoltată din punct de vedere economic şi cultural. 
Bunăstarea localnicilor se datorează existenţei unor zăcăminte bogate 
în minereu de fier. În prima jumătate a secolului al XIV-lea, în această 
regiune vin mineri din Saxonia, care contribuie la dezvoltarea oraşului, 
aducând cu ei şi religia catolică. Aceşti mineri saxoni au fost asimilaţi de 
populaţia locală, însă se convertesc la religia catolică, ceea ce le conferă 
o anumită protecţie şi anumite privilegii în faţa sultanului. Ciprovcenii 
ţin legătura cu ţările catolice vestice. Acest fapt s-a reflectat benefic în 
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viaţa populaţiei. Se dezvoltă activ cultura, iar în paralel cu aceasta, se ac-
centuează dorinţele de dobândire a libertăţii politice a Bulgariei. Treptat, 
mulţi comercianţi încep să călătorească în afăra frontierelor Imperiului. 
Ciprovcenii sunt bine cunoscuţi pe teritoriile de la nord de Dunăre. Ei 
au avut reprezentanţi comerciali în multe localităţi din Valahia şi Mol-
dova: Târgovişte, Câmpulung, Bucureşti, Craiova, Iaşi etc. (Palade 1931: 
500–501, Traikov–Jecev 1986: 65). La Craiova, în prima jumătate a seco-
lului al XVII-lea, s-a format o colonie ciprovceană, iar în Câmpulung, în 
anul 1655, ciprovcenii aveau o mănăstire catolică (Traikov–Jecev 1986: 
270). Folosind relaţiile stabilite, ciprovcenii se mută fără mari obstacole 
la nord de Dunăre. Până atunci, ei dobândiseră o mulţime de privilegii 
din partea domnitorilor valahi, Constantin Şerban (1654–1658), Antonie 
Vodă din Popeşti (1669-1672), Şerban Cantacuzino (1678–1688) şi cneazul 
moldovean Duca Gheorghe (1665–1666, 1668–1672, 1678–1683), care, de 
asemenea, a fost domnitor al Valahiei (1673–1678) etc. (Telbizov 1976).

Răscoala de la Ciprovet izbucneşte în anul 1688 şi se răspândeşte re-
pede în toată regiunea. Ea a fost pregătită de către trei mari patrioţi bul-
gari – Petar Parcevici, Petar Bogdan Bacsev şi Filip Stanislavovici. După 
înăbuşirea răscoalei, un grup mare, în frunte cu Gheorghi Peacevici, se 
îndreaptă spre nord-vest şi ajunge în Ungaria de Sud. Un alt grup se re-
fugiază în Albania. Un al treilea grup, cel mai mare la număr, se retrage 
în Valahia. Despre aceşti bulgari emigranţi există numeroase documente 
care înregistrează parcursul lor istoric. După ce trec Dunărea, ciprovce-
nii se stabilesc iniţial la Câmpulung şi în satele învecinate, unde au găsit 
familii de ciprovceni stabilite mai devreme, precum la Râmnic, Craiova, 
Brădiceni, Târgu Jiu, Şuţeşti, Măneşti, Brâncoveanu. Abia stabiliţi, în anul 
1690 au fost atacaţi şi jefuiţi de către hoardele tătarilor. Apoi, au fost ne-
voiţi să caute refugiu în nord. De data aceasta, au trecut Carpaţii şi s-au 
stabilit în Transilvania, de la Braşov şi până în est, la Alba Iulia, Mediaş 
şi Sibiu. Cei mai numeroşi au fost bulgarii stabiliţi la Alvinc (astăzi, Vinţul 
de Jos). La 15 mai 1700, împăratul Leopold I îi acorda acestei colonii privi-
legii speciale. Bulgarii, stabiliţi în acest oraş şi în alte oraşe din Transilva-
nia, aveau protecţie imperială, fiind direct subordonaţi administraţiei lo-
cale. Cele mai importante privilegii au fost dreptul de a face comerţ pe tot 
teritoriul Imperiului Habsburgic şi dreptul la autoadministrare, putând 
să-şi aleagă singuri judecătorii. Toate aceste drepturi se transmiteau ere-
ditar urmaşilor. Bulgarii din Alvinc şi din alte localităţi din Transilvania 
n-au putut să se bucure prea mult timp de aceste privilegii. Luptele de-
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vastatoare ale răscoalei lui Rákóczi, doi ani şi jumătate mai târziu, i-au 
silit să se refugieze la sudul Carpaţilor, în Valahia. Trecând Valea Oltului, 
ajung în împrejurimile oraşului Râmnic, unde au mai locuit şi înainte. 
După stingerea tulburărilor, o mare parte dintre ei se întorc la Alvinc şi 
împrejurimile acestuia, unde şi-au lăsat gospodăriile. Bulgarii din Alvinc 
îşi păstrează identitatea naţională până la începutul secolului al XIX-lea. 
Astăzi, majoritatea acestor bulgari sunt maghiarizaţi. În zilele noastre 
mai există familii care mai poartă încă numele de Bolgar (Miletici 1987: 
396–397).

O parte dintre bulgarii din Alvinc se mută la Deva, unde găsesc alţi 
bulgari din Ciprovet, Jelezna şi Copilovti, stabiliţi acolo mai de mult. Nu-
mărul familiilor ajunge până la 72, adică în jur de 400 de bulgari. Printre 
ei s-au numărat şi reprezentanţii unor familii celebre ca – Gheorghe Peşin, 
Nicola Francovici, fraţii Bibici şi alţii. Mijlocul principal de trai a fost co-
merţul. Deva era cunoscută ca oraşul privilegiat bulgar (Miletici 1987: 331).

Între timp, creşte numărul bulgarilor în Valahia, în special în Oltenia. 
Guvernul austriac, dorind să populeze aceste teritorii, a anunţat că aceşti 
colonişti vor beneficia de privilegii – în primii doi ani ei au fost scutiţi de 
plătirea taxelor. La cerere, după eforturi îndelungate, s-a emis pentru ei 
un decret special de către împăratul Carol I, în octombrie 1727, prin care 
se acordau privilegii „poporului bulgar de la Craiova, Râmnic şi Brădi-
ceni” (Papacostea-Danielopolu 1966). Nu se cunoaşte numărul bulgarilor 
colonizaţi în acele vremuri. Se ştie doar că numărul ciprovcenilor ar fi 
fost în jur de 500 de familii, adică cam 3.000 de persoane, în Oltenia şi 
Transilvania. Cei mai mulţi au fost stabiliţi în cele cinci localităţi bulgă-
reşti – Deva, Alvinc, Craiova, Râmnic şi Brădiceni. Numărul lor a variat 
între 1.500 şi 1.800 de persoane. În afara lor, la nord de Dunăre trăiau pa-
vlichenii, veniţi de la Svistov, Nicopole şi din împrejurimi (Miletici 1987: 
350).

Mutarea în Banat

În Banat s-a mutat un grup compact de bulgari catolici ciprovceni şi 
pavlicheni, care, temporar, au stat la Orşova şi Mehadia. În anul 1738, ei 
se îndreaptă spre Banat, unde pun bazele coloniei Beşenova-Veche (as-
tăzi, Dudeştii-Vechi). Populaţia aceasta a fost exclusiv bulgară. În anii 
următori, mulţi beşenoveni înfiinţează colonii în alte localităţi: Breştea, 



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

60

Denta, Ivanovo, Giurgiu, iar alţii se întorc în Bulgaria. La scurt timp după 
stabilirea în Banat, beşenovenii îşi construiesc biserică şi şcoală. Învăţă-
mântul era obligatoriu pentru copii.

A doua mare colonie bulgară a fost Vinga – oraş care devine centrul 
bulgarilor bănăţeni. Oraşul a fost colonizat la trei ani mai târziu după 
Beşenova-Veche, în 1744. În anul 1741, printr-un decret special, Maria Te-
reza le acorda bulgarilor anumite privilegii. Bulgarii bănăţeni colonizea-
ză şi alte localităţi, aflate astăzi între frontierele României. La începutul 
secolului XX, în anumite localităţi, ca Omor, Cebza, Ghilad, Machedonia, 
Lipova, Orşova, Lorin, mai trăiesc încă bulgari neasimilaţi total, dar se-
paraţi de populaţia compactă (Traicov–Jecev 1986).

Alte valuri de emigraţie la nord de Dunăre în secolele XVII–XVIII

Între timp, emigraţia bulgarilor la nord de Dunăre, spre Valahia şi 
Moldova, continuă şi ajunge la un număr destul de mare. Aceasta cre-
ează o mulţime de probleme autorităţilor otomane. Statul feudal al sul-
tanului pierdea populaţie şi venituri pe care le putea strânge de la ei sub 
formă de impozite. Înalta Poartă ia măsuri pentru aducerea înapoi a re-
fugiaţilor. Pentru o astfel de încercare, povesteşte Radu Brâncoveanu, în 
anul 1702, la Târgovişte a venit un trimis special al sultanului cu scopul 
de a-i găsi şi aduce înapoi pe toţi bulgarii care s-au stabilit în Valahia. 
În această cronică se precizează că trimisul special al sultanului cerea 
înapoierea a 15.000 de persoane care au trecut în Valahia în ultima peri-
oadă. Cu ajutorul autorităţilor locale, ei au reuşit să găsească doar 2.500 
de persoane, dintre care doar o parte s-au întors în Bulgaria (Greceanu 
1970: 164–165). Mutările care au avut loc până la mijlocul secolului al 
XVIII-lea formează o emigraţie bulgară considerabilă în Valahia, Tran-
silvania şi Moldova. În documente se întâlnesc nume de bulgari care au 
fost comercianţi, meşteşugari, agricultori. Despre ei vorbesc mulţi isto-
rici bulgari şi români. Foarte numeroşi sunt bulgarii din Bucureşti. Dis-
punem de numeroase informaţii despre bulgarii din acele timpuri de la 
istoricul român Petre Constantinescu-Iaşi. Acesta s-a ocupat mai ales de 
bulgarii din Iaşi.
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Războaiele ruso–turce şi emigraţia bulgarilor în Principatele 
Române în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, până în 1878

Multe mutări sunt provocate de războaiele ruso–turce. În mai multe 
documente se vorbeşte despre numărul mare al emigranţilor bulgari. De 
exemplu, sultanul îi ordona, printr-un ferman, lui Mihai Suţu, domnito-
rul moldovean, să trimită muncitori bulgari pentru restaurarea cetăţii în 
Izmail. Fermanul este emis în 1794 şi precizează că numărul familiilor 
bulgare este de 1.000, adică în jur de 6.000 de oameni. Sultanul preci-
zează că este vorba despre familii care au emigrat din regiunea Plovdiv. 
El menţionează Valahia şi Moldova la începutul lui februarie 1794 (Istoria 
na Balgaria 1940: 46–47). Continuă şi refugiul bulgarilor catolici din sa-
tele pavlichene lângă Nicopole şi Svistov. În paralel, sunt colonizate teri-
toriile din apropiere de mănăstirea bucureşteană „Radu Vodă”. Bulgarii 
catolici se stabilesc în satul Vişovul, iar alţii în Flămânda.

Siguranţa mai mare de dincolo de Dunăre a condus la multe mutări 
spre nord. Numai din partea estică a Bulgariei de Sud, între anii 1793 
şi 1794, s-au mutat aproape 40.000 de bulgari (Istoria na Balgaria 1940: 
319). Despre mutările masive provocate de atacurile carjaliilor scrie, de 
asemenea, istoricul Theodor Palade. După el, mii de bulgari s-au refugiat 
la nord de Dunăre, pentru că nu mai puteau suporta urmăririle otomani-
lor, jafurile lui Pazvantoglu şi ale celorlalţi carjalii. Mutarea a început din 
localităţile expuse celui mai mare pericol – Odrin (Edirne), la sud de Ru-
melia, de lângă zonele frontierele Macedoniei. Mii de localităţi au rămas 
pustii şi multe oraşe mari şi-au pierdut mai mult de jumătate din popula-
ţie. Refugiaţii au trecut Dunărea la Isakcia, Macin, Harsovo, Silistra, Ruse, 
Nicopole, Vidin, împrăştiindu-se în Oltenia, Muntenia şi Moldova (Pala-
de 1931: 500–501, Traikov–Jecev 1986: 42). Adăpostul pe care Valahia şi 
Moldova l-au acordat bulgarilor, ca şi luptele îndelungate ale celor două 
popoare de pe malurile Dunării împotriva anarhiei feudale, constituie 
încă un element în plus pentru întărirea relaţiilor amicale dintre bulgari 
şi români. Astfel apreciază evenimentele istorice din timpul carjaliilor 
Vera Mutafcieva şi Alexandru Vianu (Mutafcieva–Vianu 1965: 240).

Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, 
mase considerabile de bulgari trăiesc nu numai în Valahia şi Moldova, 
ci şi în Transilvania şi Banat. În afara coloniilor mari Vinga şi Beşenova-
Veche, unde se dezvoltă activităţi economice şi culturale, bulgarii care 
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au venit la sfârşitul secolului al XIV-lea au fost deja asimilaţi. În locul lor 
vin alţi refugiaţi. Astfel, noul secol, al XIX-lea, găseşte populaţia bulgară 
stabilită în toate regiunile româneşti. Numărul exact al acestora nu este 
cunoscut, dar pe baza cercetărilor existente, se poate estima un număr 
mare – peste 150.000 de persoane (Traicov–Jecev 1986: 56).

Emigraţia între 1806 şi 1812

La începutul secolului al XIX-lea, teritoriile aflate la nord de Dunăre 
le sunt deja bine cunoscute bulgarilor. Următoarea mare migraţie este 
legată de războaiele ruso-turce din anii 1806 şi 1812. C. Velichi distinge 
trei perioade culminante ale migraţiei (Velichi 1963). Cei mai mulţi bul-
gari s-au refugiat din localităţile de pe malul Dunării – Silistra, Tutracan 
– şi se stabilesc în judeţele Teleorman şi Ialomiţa. A doua etapă a migrării 
datează din anul 1809. Bulgarii, majoritatea din Dobrogea, s-au aşezat în 
satele Socarici, Jigalia, Hândau. A treia etapa începe în anul 1810. O parte 
dintre aceşti refugiaţi din Bulgaria de Nord se stabilesc la Buzău, Gârlaşi 
şi Broşteni. Bulgarii din oraşul Svistov ajung la Zimnicea, unde fondează 
oraşul Noul Svistov. Cei mai mulţi se refugiază în Mavrodin, de unde, mai 
târziu, se mută şi întemeiază oraşul Alexandria.

Emigraţia bulgarilor în timpul războiului din 1828–1830

Un nou val de emigraţie începe în anul 1828, când armatele ruse in-
tră în Valahia şi Moldova. Încep imediat mutări neîncetate spre nord. Se 
pot distinge două etape: prima etapă – mutările în timpul războiului, în 
general din regiunile dunărene. A doua etapă – mutarea masivă din 1830 
a mii de bulgari, nu numai din Bulgaria de Nord, ci şi din regiunile sudice 
ale ţării. Valurile de refugiaţi au creat deja o emigraţie bulgară numeroa-
să în Valahia, Moldova, Basarabia şi pe malul mării, în regiunile sudice 
ale Ucrainei. Acest nou val de colonii bulgare creează o diasporă bulgară 
care, în următoarele decenii, va juca un rol important în dezvoltarea miş-
cării de eliberare naţională. Un val de emigraţie bulgară ajunge în Basa-
rabia în 1830. Iniţial, bulgarii au locuit în Chişinău, de unde, mai târziu, 
s-au mutat în Valahia şi Moldova. Numărul lor a ajuns la 150 de familii 
(Mesteruic 1965: 91).
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Formarea comunităţilor bulgare pe teritoriul Principatelor 
Române: Bucureşti, Giurgiu, Brăila, Ploieşti etc.

Numărul bulgarilor din Bucureşti creşte permanent şi reprezintă 
o parte considerabilă din populaţia oraşului. Bulgarii provin din ora-
şele: Sliven, Iambol, Gabrovo, Ruse, Tarnovo, Teteven, Karlovo, Kalofer, 
Razgrad, Sofia, Elena, Sopot, Plevna, Bansko şi altele. Această populaţie 
contribuie la transformarea Bucureştiului într-un centru important al 
emigraţiei bulgare, centrul mişcării revoluţionare din secolul al XIX-lea, 
care contribuie, de asemenea, la emanciparea culturală şi independenţa 
spirituală. Un alt oraş cu o numeroasă populaţie bulgară este Giurgiu. 
Majoritatea bulgarilor de acolo erau agricultori de meserie. Numărul 
acestor familii, între anii 1830 şi 1840, a ajuns la 600 (Boldescu 1912: 
99). Populaţia bulgară din Giurgiu joacă un rol important în dezvoltarea 
Renaşterii bulgare. Şi Brăila este un oraş important pentru bulgari, un 
important centru comercial. Într-un raport datând din 4 martie 1872, 
când începuse deja procesul de asimilare, Consulatul Austro–Ungar din 
Galaţi calculează numărul coloniştilor bulgari din Brăila undeva la peste 
800 de familii – adică între 4.000 şi 5.000 de persoane (Girescu 1968: 
162–163). Alte colonii bulgare se află la Alexandria, Buzău, Craiova şi 
Turnu Măgurele. 

Migraţia intelectuală şi politică bulgară în Principatele 
Române şi activitatea cultural-politică a emigraţiei bulgare  
pe teritoriul românesc

Numeroasa emigraţie bulgară în Valahia şi Moldova, la sfârşitul se-
colului al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea, a influenţat viaţa socio-
culturală din aceste două Principate. Bulgarii au adus numeroase cărţi şi 
manuscrise, experienţa lor ilustrându-se în activitatea literară, în organi-
zarea bisericească şi cea statală. Bulgarii stabiliţi în Principatele Române 
contribuie la întărirea limbii slave, care este introdusă ca limbă oficială 
în biserică, administraţie, cancelarie, în literatura religioasă şi corespon-
denţa personală. În limba bulgară se tipăreşte o bogată literatură care 
continuă tradiţiile Şcolii Literare de la Tarnovo, de la sfârşitul secolului al 
XIV-lea. În Principatele Române au emigrat mii de literaţi, grămătici, pic-
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tori, decoratori de biserici şi mănăstiri, care reprezintă intelectualitatea 
bulgară medievală. Aceasta şi-a continuat activităţile, contribuind astfel 
la viaţa spirituală valaho-moldovenească.

Din punct de vedere istoric, dezvoltarea culturală românească în 
secolele XIV–XVIII se caracterizează prin dominaţia influenţei culturii 
slave, cu folosirea limbii slave ca limbă oficială şi culturală. În această 
perioadă, pe teritoriul românesc au fost copiate şi create multe lucrări 
religioase şi beletristice. Mulţi dintre copişti au fost bulgari, majoritatea 
preoţi, întărind acest aspect al literaturii româneşti până în secolul al 
XVII-lea (Vasilev 1973). La aceasta contribuie şi faptul că românii, con-
vertiţi la creştinismul ortodox, facilitează apropierea dintre organiza-
rea bisericească şi viaţa religioasă a bulgarilor şi românilor din această 
epocă. O mare importanţă în viaţa spirituală şi literară din Principatele 
Române au avut-o Patriarhul Evtimii şi Grigorie Ţamblac – doi reprezen-
tanţi ai Şcolii Literare de la Tarnovo.

Preoţii catolici şi ortodocşi, veniţi din Bulgaria, continuă să-şi desfă-
şoare activităţile în bisericile şi mănăstirile de pe teritoriul Principatelor 
Române. La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în primele decenii ale secolu-
lui al XIX-lea, cea mai de seamă personalitate bulgară este Sofronie Vra-
cianschi – activist literar şi social-politic care îşi petrece ultimul deceniu 
din viaţă în fruntea Cercului social-politic bulgar din Bucureşti. Alţi bul-
gari au lucrat în aparatul de stat şi administrativ din Principatele Româ-
ne. În rândul emigraţiei bulgare se formează o intelighenţie semnificati-
vă.3 Bulgarii din România întemeiază şcoli cu predare în limba bulgară, 
săli de lectură, tipografii, unde se tipăresc periodice în limba bulgară sau 
bilingve, în bulgară şi română (Vezi şi Siupiur 1982) (vezi Anexa). 

3 Majoritatea bulgarilor au lucrat în instituţiile culturale bulgare şi în şcoli, mulţi din-
tre ei au fost medici, ingineri, jurnalişti, profesori, avocaţi.
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Bulgarii din Banat

Pavlichenii: de la preistoria numelui şi comunităţii  
până la dispersarea lor

Preistoria bulgarilor bănăţeni predetermină într-o mare măsură pro-
cesul formării lor ca o comunitate aparte după stabilirea lor în Banat sub 
autoritatea Imperiului Habsburgic. Comunitatea este formată din două 
grupuri mari de bulgari catolici: primul provine din Ciprovet şi satele 
vecine, al doilea – din pavlichenii din localităţile dunărene situate între 
Svistov şi Nicopole. Formarea şi destinul lor istoric sunt legate de răs-
pândirea catolicismului în Bulgaria4. Primele contacte ale bulgarilor cu 
biserica catolică datează din vremea convertirii la creştinism din a doua 
jumătate a secolului al IX-lea. După încercările făcute din partea Bisericii 
de la Roma de a-şi impune jurisdicţia asupra bulgarilor, din motive ge-
opolitice şi culturale, în timpul Evului Mediu, Bulgaria rămâne în sfera 
creştinismului răsăritean, iar influenţa catolicismului asupra populaţiei 
bulgare nu are un caracter durabil (Istoria na Balgaria 1982).

De la căderea sub dominaţia otomană, la sfârşitul secolului al XIV-lea 
şi a doua jumătate a secolului al XVI-lea, singurii purtători ai religiei ca-
tolice pe teritoriul Bulgariei rămân comercianţii din Dubrovnic, care nu 
au o influenţă religioasă deosebită asupra populaţiei locale, cum au avut-
o urmaşii minerilor saxoni, aşa-numiţii saşi. Aşezaţi în această regiune 
bogată în fier – orăşelul Ciprovet –, după secolul al XVI-lea, coloniştii ger-
mani sunt asimilaţi treptat sau migrează în primele secole ale domina-
ţiei otomane, însă le transmit bulgarilor credinţa catolică. În Ciprovet şi 
satele vecine Copilovti, Jelezna şi Clisura, apare prima comunitate com-
pactă de bulgari catolici, care devine baza pentru o răspândire mai largă 
a catolicismului la sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al 
XVII-lea. Premisele acestui proces s-au aflat în declinul Imperiului Oto-
man şi în activitatea misionarilor bisericii de la Roma după întrunirea de 
la Trident (1545–1563), pentru conducerea căreia se creează Sfânta Con-
gregaţie pentru răspândirea credinţei. Prima misiune catolică trimisă pe 
teritoriile bulgare în anul 1695 este compusă din misionari din Bosnia 

4 Pentru aspectele etnoculturale ale bulgarilor din Banat, vezi Karabencheva 2005.
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şi din franciscani, în frunte cu Petar Solinat. În anul 1620 se înfiinţea-
ză o provincie franciscană, cu sediul la Ciprovet, care este supusă direct 
Sfintei Congregaţii. Misiunea cuprinde nu numai teritoriile bulgare, ci şi 
teritoriile Principatelor Române, Banat şi Serbia. Această propagandă în-
tăreşte religia catolicilor din împrejurimile Ciprovetului, dar îşi îndreap-
tă eforturile şi spre convertirea pavlichenilor din Bulgaria Centrală şi de 
Nord (Istoria na Balgaria 1983).

Perioada din Armenia

Clarificarea termenului de „pavlicheni” prezintă o importanţă deo-
sebită nu numai ca preistorie a bulgarilor bănăţeni, dar şi pentru a expli-
ca rezistenţa acestei confesiuni. După informaţia găsită în sursele epocii 
medievale şi din cercetările făcute pe această temă, pavlichenismul este 
o mişcare social-religioasă care se naşte în a doua jumătate a secolu-
lui al VII-lea pe teritoriile marginale ale Imperiul Bizantin, mai precis pe 
teritoriul Siriei şi al Armeniei. Primul său conducător este Constantin 
(Silvan), născut în Armenia, care declara că şi-a primit misiunea de la 
apostolul Paul (Pavel). Denumirea de „pavlicheni” apare în cronicile de 
la începutul secolului al VIII-lea şi provine cel mai probabil de la numele 
lui Paul Armeanul, care conduce această mişcare (Loos 1957). Există unii 
autori care susţin teza conform căreia până la sfârşitul secolului al IX-lea 
a existat un stat al pavlichenilor în partea de sud-vest a Armeniei (vezi 
Castiov 1995). Pavlichenii au refuzat creştinismul după ce acesta a fost 
introdus pe tot cuprinsul Imperiului Roman în anul 325. Ei au organizat o 
luptă de rezistenţă, protestele lor îmbrăcând haina religioasă. Ei au luptat 
împotriva inegalităţilor sociale. Pavlichenismul se bazează pe dualismul 
extrem şi se dezvoltă ca erezie care neagă preoţii, biserica ortodoxă şi 
ritualurile acesteia. Pavlichenii au atras asupra lor cea mai puternică ură 
şi, ca urmare, o înverşunată prigoană. Drept răzbunare pentru rezistenţa 
lor îndârjită, Vasile I „Bulgaroctonul” i-a căsăpit, iar pe cei rămaşi vii i-a 
alungat din ţara lor (Dicţionar... 1965: 689). După această cruntă înfrân-
gere, ei au luat drumul pribegiei şi, din disperare, unii s-au îndreptat spre 
nord-est, împrăştiindu-se prin teritoriile ruseşti, iar alţii au venit spre 
vest, iar apoi spre nord-vest, prin Turcia, Grecia, Bulgaria. 
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Catolicizarea pavlichenilor

Procesul atragerii pavlichenilor spre biserica ortodoxă începe în anul 
1604 şi continuă timp de aproape un secol. Acţiunile bisericii catolice 
provoacă interesul bisericii ortodoxe şi al Islamului, care, din partea lor, 
încearcă să-i atragă pe pavlicheni. Dar, dintre toate cele trei instituţii re-
ligioase, cel mai mare succes îl are biserica catolică, care reuşeşte să-i 
atragă pe cei mai mulţi dintre pavlicheni. În acest scop, misionarii catolici 
aplică o politică adecvată: ei le învaţă repede limba, le propun ajutor ma-
terial, îi trimit pe tineri să înveţe la Roma. Iniţial, se manifestă toleranţă 
faţă de obiceiurile lor sectante. O importanţă mare în acest proces o are 
răspândita legendă privind identitatea dintre pavlichenism şi credinţa 
„romană”. Profitând de coincidenţa numelui episcopului Paul Populon şi 
al „naşului” pavlichenismului, propaganda catolică susţine teza conform 
căreia pavlichenii sunt urmaşii populaţiei botezate de acest episcop în 
secolul al IX-lea. În acest fel, se „dovedeşte” că, dacă în trecut pavliche-
nii aparţineau catolicismului, urmează acum să se întoarcă la el. Acest 
mit a rezistat din punct de vedere istoric, fiind răspândit printre bulga-
rii bănăţeni până în zilele noastre. Spre deosebire de preoţii ortodocşi, 
misionarii catolici încurajează folosirea termenului de „pavlichean”, care 
nu numai că „explică” legătura cu episcopul Paul, dar arată şi diferenţa 
dintre pavlicheni şi restul populaţiei bulgare. O predispoziţie favorabilă 
pentru catolicizarea lor este şi faptul că pavlichenii îl acceptă pe Papă ca 
fiind o fiinţă mitologică. Ca atare, fără ezitări şi mari dificultăţi, majori-
tatea pavlichenilor de pe teritoriile Bulgariei se convertesc la catolicism.

La început, pavlichenii catolicizaţi din Bulgaria Centrală şi de Nord 
intră în dioceza Arhiepiscopiei Catolice din Sofia în anul 1641, în frunte 
cu Petar Bogdan Bacsev din Ciprovet. Trei ani mai târziu, ei se afiliază 
la nou-creata Arhiepiscopie de la Martianopol. Special pentru ei, Sfânta 
Congregaţie de la Roma întemeiază Episcopia de la Nicopole, în frunte cu 
Filip Stanislavov, hirotonisit episcop în anul 1648, fiind primul arhiereu 
catolic de origine pavlicheană5. Un rol important îl are Ciprovet, oraş cu-
noscut drept unul dintre centrele culturale din Bulgaria în acea vreme. 
Politica educaţională a catolicismului creează printre bulgari o pătură 
socială bine educată, care adoptă ideile Renaşterii europene şi, în ace-
laşi timp, demonstrează o identitate bulgară bine conturată. În Ciprovet, 

5 Pentru istoria pavlichenismului pe teritoriile Bulgariei, vezi Miletici 1905: 1–155.
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Copilovti, Clisura şi Tranciovita se deschid şcoli în care se predă în limba 
croată, numită „ilirica” sau slava. Cei mai buni elevi sunt trimişi să-şi 
continue studiile în colegii catolice din Italia. Opera literară a catolici-
lor bulgari reprezintă manifestarea procesului de „prerenaştere” bulgară 
care începe să predomine în Evul Mediu, apropiindu-se de cultura vest-
europeană fondată pe stilul barocului. Scrisă de Petar Bogdan Basev în 
1667, Istoria Bulgariei pune bazele istoriografiei naţionale. Publicată în 
1651, cartea de rugăciuni, Abagar, a lui Filip Stanislavov rămâne în is-
torie ca prima carte tipărită cu elemente ale limbii neobulgare (Istoria 
na Balgaria 1983: 204–206). Misiunile diplomatice şi sondajele făcute de 
Petar Parcevici şi Petar Bogdan Basev şi de alţi activişti catolici bulgari 
în anii ’40–’70 ai secolului al XVII-lea au drept scop eliberarea bulgarilor 
cu ajutorul ţărilor catolice europene. Această activitate politică conţine 
elemente ale luptei comune a catolicilor şi ortodocşilor împotriva domi-
naţiei otomane. Deşi aceste acţiuni ale catolicilor sunt lipsite de succes, 
ele au o semnificaţie istorică atât în ceea ce priveşte sincronizarea bul-
garilor cu mişcările social-politice din Europa, cât şi în privinţa mişcării 
de emancipare naţională a bulgarilor (Istoria na Balgaria 1983: 280–281). 

Pribegia la nord de Dunăre – destinul ciprovcenilor  
şi al pavlichenilor

Migrarea bulgarilor catolici din Bulgaria de Nord în Banat reprezintă 
un proces îndelungat care se desfăşoară în două valuri. Primul val cu-
prinde populaţia din împrejurimile Ciprovetului după încetarea răscoalei 
din anul 1688. În jur de 300 de familii care au supravieţuit trec Dunărea 
şi se stabilesc iniţial la Craiova, Râmnic (Râmnicu-Vâlcea), Brădiceni etc., 
la vestul râului Olt, în judeţul Oltenia sau aşa-numita Valahie Mică. Voie-
vodul valah Constantin Brâncoveanu confirmă vechile privilegii comer-
ciale ale ciprovcenilor şi chiar le extinde drepturile. Situaţia refugiaţilor 
rămaşi în Valahia Mică se îmbunătăţeşte după anexarea acestor teritorii 
de către Austria în anul 1718, confirmată de Pacea de la Pojarevet. Odată 
cu decretul imperial din 1727, ciprovcenii din primele trei oraşe aminti-
te mai sus primesc privilegii similare celor din Alvinc şi Deva. Condiţiile 
favorabile de viaţă de care se bucură ciprovcenii sub puterea austriacă 
creează condiţii pentru al doilea val de emigranţi bulgari catolici din Bul-
garia de Nord, care are loc începând din 1726 şi până în 1730, şi care 
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cuprinde de asemenea 300 de familii din satele pavlichene – Ores, Belene, 
Tranciovita şi Petrocladenti. Aceşti emigranţi agricultori sunt atraşi de 
propaganda şi promisiunile de privilegii din partea preoţilor catolici, în 
frunte cu episcopul din Nicopole, Nicola Stanislavov. Episcopul se afla în 
Craiova şi, de fapt, îndeplinea dorinţa autorităţilor austriece de a atrage 
noi colonişti. La început, pavlichenii se stabilesc într-o suburbie a Craio-
vei, însă nu primesc nici privilegiile ciprovcenilor, nici pământul nece-
sar pentru a face agricultură. Ca urmare a noului război dintre Imperiu-
lui Habsburgic şi cel Otoman din anul 1737, autorităţile austriece sunt 
nevoite să se retragă din Valahia Mică. Acest fapt provoacă un nou val 
de emigrare. Ciprovcenii şi o parte din pavlicheni se alătură la început 
compatrioţilor lor din Transilvania, restul ajung în Banat şi se stabilesc 
temporar în satul Recaş. De acolo, emigranţii fac demersuri în faţa autori-
tăţilor austriece pentru noi locuri de stabilire. Aprobarea lor face posibilă 
aşezarea trainică a bulgarilor în Banat (Vezi Miletici 1987: 243).

Primele două colonii principale ale bulgarilor bănăţeni sunt Beşe-
nova-Veche (astăzi, Dudeştii Vechi), unde, în 1738, emigrează majorita-
tea pavlichenilor, şi Vinga (Tereziopolis), unde, cu trei ani în urmă, se 
stabiliseră mai ales ciprovceni şi mai puţini pavlicheni. Nu departe de 
Beşenova-Veche s-a descoperit celebrul tezaur al lui Nagyszentmiklós 
(Sânnicolau Mare), a cărui origine are legătură cu aristocraţia medievală 
bulgară (vezi mai multe în Mavrodinov 1943, sau în Istoria na Balgaria 
1982: 192–195). Situată între cele două mari oraşe – Timişoara şi Arad 
–, a doua localitate a bulgarilor bănăţeni, Vinga, are de asemenea o ve-
che istorie, datând încă din timpul neoliticului. Numele ei provine din 
latinescul „vinculum” (legătură sau cetate) sau din cuvântul slav „vinita” 
(loc unde se face vin). Spre deosebire de Beşenova-Veche, în Vinga se sta-
bilesc nu numai agricultori, ci şi comercianţi şi meşteşugari, cum sunt 
ciprovcenii care se adaptează muncilor agricole. Multe familii se mută în 
oraşe şi, cu timpul, populaţia de origine pavlicheană devine majoritară. 

Statutul comunităţii vinghene, după Carol Telbizov, ne aminteşte de 
starea de drept a oraşului-republică de tip medieval. El se creează după 
aprobarea demersurilor ciprovcenilor, făcute de episcopul Nicola Stanis-
lavovici, fratele lui Mihail, Nicola Caciamagov, fratele lui Ghincio Caci-
amagov şi alţi reprezentanţi ai comunităţii emigrante. Emisă în 1744, 
diploma specială a Mariei Tereza confirmă privilegiile date ciprovcenilor 
încă din Valahia Mică şi le acordă dreptul de a avea o conducere proprie, 
autonomă în raport cu jurisdicţia administraţiei locale şi aflându-se sub 
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protecţia directă a Curţii Imperiale. Emigranţii au voie să facă comerţ pe 
întreg teritoriul Imperiului şi sunt scutiţi de obligaţii militare şi civile. În 
plus, ei dobândesc dreptul de a-şi alege un judecător propriu şi judecători 
judeţeni care să rezolve toate problemele de guvernare, dar şi procese-
le civile, cu dreptul să pronunţe pedepse cu moartea (Istoria na Balgaria 
1982: 192–195). Comuna devine oraş, mai întâi, sub numele de Tereziopu-
lis. Oraşul dobândeşte o semnificaţie economică şi politică importantă, 
dar datorită apropierii de oraşele mari, Timişoara şi Arad, se dezvoltă ca 
un centru agricol. Până la sfârşitul Primului Război Mondial, Vinga este 
centrul cultural al bulgarilor din Banat.

Începând cu sfârşitul secolului al XVII-lea şi până în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea apar în Banat noi colonii compacte bulgăreşti6. În 
afara localităţilor în care se găsesc în mase compacte, bulgarii migrează 
şi în alte sate, unde sunt asimilaţi de alte etnii, sau în oraşele mai mari ale 
Banatului. Cele doisprezece sate cu populaţie bulgară compactă amintite 
mai sus, care se păstrează etnic până la sfârşitul Primului Război Mon-
dial, se află în Câmpia Banatului. Distanţele mari dintre unele sate, de 
exemplu, aproape 200 de km între Beşenova-Veche şi Ivanovo, împiedică 
comunicarea. În împrejurimile acestor localităţi se află sate cu alte etnii, 
iar majoritatea bulgarilor trăiesc alături de maghiari, români, nemţi şi 
sârbi. Numai Beşenova-Veche şi Breştea sunt populate exclusiv cu bul-
gari, iar în Vinga, ei sunt majoritari. Satele au un aspect rural, excepţie 
face Vinga – mai ales centrul ei bine amenajat, după cerinţele structurii 
de urbanizare a Banatului din timpul Imperiului Habsburgic –, cu străzi 
largi şi drepte, trotuare, curţi şi pieţe, strict regulate (Telbizov–Vecova-
Telbizova 1963). Pe timpul aşezării în Banat, numărul ciprovcenilor şi 
pavlichenilor era în jur de 4.600 (Telbizov–Vecova-Telbizova 1963: 4–6). 
Cu mult mai mari sunt cifrele arătate de unii autori în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea, de la 22.000 până 26.000 de bulgari, uneori chiar 
şi bulgari caraşoveni. Cel mai mare număr este pomenit de iluministul 
bănăţean Iosif (Iozu) Ril, care, într-o scrisoare către Georgi Sava Racovski 

6 Este vorba despre următoarele localităţi: Modos (1779, astăzi Iasa Tomici), Canac 
(1820, astăzi Conac), Barátháza (1820, astăzi Stari Let), Elizenhaim (1842, astăzi 
Belo Blato), Breşcea şi Denta (1842), Bolgártelep/Telepa (1846, astăzi Colonia bulga-
ră), Giurgiu (1866, astăzi Scorenovat), Ivanovo (1867), Rogendorf (1842, azi Banatski 
dvor).
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din anul 1864, consemnează un număr de 30.000-35.000 de bulgari în 
Banat.7

Condiţiile de viaţă din locurile în care se stabilesc bulgarii în Banat 
sunt favorabile pentru dezvoltarea agriculturii, care este mijlocul princi-
pal de existenţă al bulgarilor bănăţeni. După aşezare, încep să se ocupe şi 
de creşterea animalelor, dar spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, această 
ramură rămâne pe plan secundar. Bulgarii din Banat acceptă metodele 
raţionale impuse de practica germană şi noile mijloace tehnice de prelu-
crare a pământului. Meşteşugurile sunt slab dezvoltate şi sunt limitate la 
satisfacerea necesităţilor agricole domestice. Bulgarii din Banat adoptă 
trăsăturile caracteristice pentru cultura regiunii acesteia, care sunt cele 
influenţate în mare măsură de tradiţiile germane (Telbizov–Vecova-Tel-
bizova 1963: 27–174). Până la Primul Război Mondial, schimbul natural 
rămâne forma preferată de bulgari, deoarece ei apreciază marfa ca fiind 
mai sigură decât banii. Comerţul se dezvoltă în pieţe sau târguri, care, 
conform privilegiilor acordate, au loc în Vinga, de patru ori, iar în Beşeno-
va-Veche, de două ori pe an (Telbizov–Vecova-Telbizova 1963: 256). Până 
la sfârşitul Primului Război Mondial, bulgarii trăiesc la graniţele Impe-
riului Habsburgic. La început, teritoriul pe care trăiesc se află sub stăpâ-
nire militară, ulterior aceasta este înlocuită de o conducere civilă, în anul 
1751, cu excepţia aşa-numitei frontiere militare de sud. Îmbunătăţirile 
făcute de noua administraţie ameliorează starea gospodăriilor popula-
ţiei colonizate. Până în anul 1777, Banatul este guvernat de autorităţile 
austriece, iar apoi este ataşat părţii maghiare a Imperiului. Aceasta stare 
de fapt se menţine şi după transformarea acestuia, în 1867, în monarhie 
dualistă austro–ungară. Cele două comune, Vinga şi Beşenova-Veche, 
sunt subordonate judeţelor lor, însă au drepturi la autoguvernare, care 
se face de către aleşii judecătorilor locali (Telbizov 1996: 195–215).

7 Mai târziu, statisticile maghiare oferă date care nu sunt întotdeauna complete, une-
ori chiar contradictorii, în legătură cu numărul bulgarilor: în anul 1880 – 18.292, în 
1900 – 19.944, în 1910 – 13.536. După ultima statistică din 1910, care, evident, dimi-
nuează numărul bulgarilor, repartizarea lor pe localităţi este următoarea: Beşenova-
Veche – 5.361, Vinga – 2.701, Telepa – 714, Breştea – 890, Denta – 370, Modos – 458, 
Ciacova – 82, Belo- Blato – 312, Lukarfalva – 34, Stari Let – 92, Kanak – 526, Ivanovo 
– 763, Itvarnok – 93, Rejohaza – 1, Varseat – 296, Kovin – 41, Velichi Becikerek – 243, 
Velika Kikenda – 73. Alte localităţi bănăţene cu bulgari din timpul acesta, care nu 
sunt pomeniţi în această statistică, sunt: Rochendorf, Ecica, Cebza, Senthubert, Cia-
nad, Nagyszentmiklós, Timişoara, Arad etc.
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Bulgarii bănăţeni se separă de teritoriul etnic bulgar cu mult timp 
înainte de formarea naţiunii bulgare moderne, în secolul al XIX-lea. Îna-
inte de migraţie, strămoşii lor trecuseră deja la catolicism, ceea ce îi di-
ferenţiază de bulgarii ortodocşi, în pofida identităţii etnice comune. La 
ciprovceni, ea este manifestată chiar mai mult decât la ceilalţi bulgari, ca 
rezultat al activităţii patriotice din secolul al XVII-lea. Caracterul agrar 
al comunităţii şi căsătoriile în interiorul comunităţii au un rol decisiv în 
autoconservarea lor într-un mediu etnic străin. Noile condiţii de viaţă 
din Banat impun schimbări în modul lor de viaţă, în cultura tradiţională 
şi grai, însă nu le schimbă baza identităţii etnice, în anumite perioade 
chiar stimulându-le identitatea bulgară. Dreptul la autoguvernare locală, 
influenţa culturii medievale binefăcătoare, rolul mobilizator al catolicis-
mului şi hărnicia oamenilor, toate acestea explică bunăstarea socială şi 
economică a bulgarilor din Banat. Consecinţa este renaşterea etno-cul-
turală în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Acest proces se dezvoltă 
separat de Renaşterea bulgară naţională. El se înscrie în contextul ideilor 
de autodeterminare a popoarelor, care s-au înfăptuit în timpul şi după 
revoluţia din 1848, în Imperiul dunărean. Manifestarea acestui proces 
se face prin introducerea limbii bulgare, în forma ei dialectică, în şcoli 
şi la slujba religioasă, crearea scrierii bulgare bănăţene, tipărirea unor 
cărţi de rugăciuni şi manuale, literatură şi presă periodică în limba ma-
ternă. După 1867, şi mai ales la sfârşitul secolului al XIX-lea, se întăreşte 
presiunea de asimilare maghiară asupra minorităţii de pe aşa-numitul 
teritoriu al Ungariei istorice. Asimilarea maghiară a minorităţii bulgare 
se manifestă prin educaţie şi prin atragerea intelighenţiei spre modelul 
civilizator maghiar. Bulgarii păstrează amintiri plăcute din timpul stăpâ-
nirii „maghiare”, în comparaţie cu regimul român stabilit mai târziu (vezi 
Njagulov 1999). Cauzele pot fi identificate în mai buna administrare din 
timpul perioadei maghiare sau în puterea integrantă mai mare a limbii 
şi culturii maghiare.
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Stabilirea în Banat

Conducerea obştilor bulgaro–bănăţene sub stăpânire  
austriacă şi maghiară

Conducerea obştilor bulgaro–bănăţene sub stăpânire austriacă

De-a lungul celor 250 de ani de când s-au colonizat bulgarii-pavli-
cheni în Banat, ei au suportat trei administraţii: austriacă, maghiară şi 
română. Până în 1777, Banatul aparţinea, din punct de vedere adminis-
trativ, Vienei, iar limba oficială era limba germană. Administraţia austri-
acă nu se amesteca în problemele obşteşti ale bulgarilor-pavlicheni, ci îi 
lăsa să se autoadministreze şi să se îngrijească singuri de şcoala şi bise-
rica lor. După 1777, Banatul trece sub administraţie maghiară, iar limba 
germană este înlocuită cu cea maghiară. Un timp, nici maghiarii nu se 
amestecau în treburile obşteşti ale bulgarilor-pavlicheni, însă, începând 
cu anul 1793, limba bulgară este înlocuită cu limba maghiară. Conducă-
torii bulgari din acea vreme (secolul al XIX-lea) reuşesc să-i convingă pe 
maghiari să aprobe introducerea limbii bulgare atât în şcoală, cât şi în 
biserică. Introducerea oficială a limbii bulgare în şcoală şi biserică are loc 
în anul 1862, când episcopul Cenadului, Alexandru Bonaz, susţine prima 
predică în limba bulgară în biserica din Beşenova-Veche. Din anul 1866 şi 
până în deceniul nouă al secolului al XIX-lea, în şcoli şi biserici se foloseş-
te limba bulgară şi, în acelaşi timp, sunt tipărite şi primele manuale după 
care se predă la şcoală. După această dată, limba bulgară este eliminată 
din şcoli, în 1894, la Beşenova -Veche, iar în 1896, la Vinga, fiind intro-
dusă limba maghiară. De-aici înainte, limba bulgară se va folosi doar în 
biserici, acolo unde preoţii sunt cei care menţin limba maternă în rândul 
bulgarilor-pavlicheni, învăţându-i pe tineri să scrie şi să citească în limba 
bulgară (Manea 1997: 146).

Diploma cu privire la privilegiile date ciprovcenilor hotărăşte ca 
„bulgarii” şi „pavlichenii” să formeze o singură obşte în Banat – Vinga. 
Colonizarea pavlichenilor eşuează din cauza amestecului organismelor 
fiscale. Statul avea nevoie de bani, dar obştile privilegiate erau scutite 
de fiscalităţi. De aceea, organele îi împiedică pe pavlichenii să se mute 
din Beşenova-Veche la Vinga. Astfel, în sistemul administrativ austriac, 



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

74

în Banat există două obşti bulgare, cu un mod diferit de organizare ad-
ministrativă: obştea fiscală Beşenova-Veche şi obştea privilegiată Vinga.

Obştea fiscală rurală Beşenova-Veche

Colonizarea şi viaţa în Beşenova-Veche în timpul regimului austriac 
în Banat sunt descrise în cronica Enoriei „Historia Domus”. Astfel de in-
formaţii mai există şi în Arhiva Fiscală de la Viena, unde se află rapoar-
tele şi corespondenţa cu privire la plătirea impozitelor de către cetăţenii 
din Beşenova-Veche. Pentru această perioadă mai există informaţii lega-
te de viaţa bisericească în Episcopia Catolică din Timişoara.

Beşenova-Veche este cea mai veche localitate aparţinând bulgari-
lor-pavlicheni din Banat. Localitatea este colonizată în primăvara anului 
1738, aflându-se pe un teritoriu pe care se întâlnesc graniţele României, 
Ungariei şi Iugoslaviei. Bulgarii-pavlicheni colonizaţi îşi întemeiază ob-
ştea pentru a se îngriji de treburile populaţiei şi pentru a-i reprezenta 
în faţa autorităţilor statului8. Pentru această perioadă, se poate spune 
că obştea Beşenova-Veche, deşi era guvernată de administraţia centra-
lă prin intermediul organismelor fiscale, a avut într-o anumită măsură 
dreptul la autoguvernare. Administraţia centrală era interesată mai ales 
de plata impozitelor şi întreţinerea ordinii şi liniştii obştei. Obştea avea o 
oarecare autonomie, exprimată în alegerea organelor locale şi satisface-
rea nevoilor locale, şi anume, prin intermediul acestor organe alese.

Obştea privilegiată Vinga

Vinga este a doua localitate bulgaro-pavlicheană din Banat ca mă-
rime şi număr de locuitori. Din punct de vedere administrativ, cultural 
şi politic, s-a situat pe primul loc timp de 200 de ani, iar până la Primul 
Război Mondial, Vinga este centrul culturii bulgaro-pavlichene. Aici s-au 
stabilit bulgarii ciprovceni din sânul cărora s-au ridicat mulţi bulgari 
înnobilaţi, precum baronul Andrenin Kacamag, Stanislavici, Bogdano-

8 Beşenova-Veche este localitatea cu cea mai numeroasă populaţie bulgaro-pavlichea-
nă. Din 1.689, la începutul colonizării, ajunge la 4.176 în 1802, în 1869 are 7.529, în 
1891 populaţia scade la 6.311 de oameni, datorită emigrării în alte sate.
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vici şi alţii. Aici au fost editate primele cărţi şi ziare. Colonizată de bul-
garii-pavlicheni din Ciprovet în anul 1741, împărăteasa Maria Tereza, în 
17449, va întări privilegiile date ciprovcenilor în Ţara Românească, iar 
după Diploma din 1727, le adaugă şi dreptul de a-şi întemeia o obşte ce va 
fi ocrotită de Curtea Imperială. Pe baza acestui document, cetăţenii din 
Vinga şi-au înfiinţat obştea în care îşi alegau reprezentanţii din sânul lor 
şi propuneau judecătorii oraşului. Consiliul obştei avea dreptul să judece 
neînţelegerile dintre oameni. Locuitorii aveau dreptul să facă comerţ în 
întreaga Austrie, fără să plătească taxe statului, fiind scutiţi de obligaţii 
faţă de stat, inclusiv de participarea la armată. Treptat, Vinga devine un 
oraş cu o situaţie economică şi politică situată la un nivel corespunzător 
pentru acea vreme. Aşezată între două oraşe mari – Timişoara şi Arad 
–, Vinga nu se poate dezvolta ca oraş, ci se dezvoltă din punct de vedere 
agrar, iar pământul roditor îi ajută pe localnici să obţină recolte bogate, 
să cultive viţa-de-vie şi să crească animale.

Administraţia austriacă încearcă să limiteze privilegiile date bulga-
rilor şi pavlichenilor. Ea nu este de acord cu construirea mănăstirii fran-
ciscane la Vinga şi ia măsuri în scopul limitării autonomiei judecătoreşti. 
De asemenea, trimite un comisar care să asiste la alegerea judecătorului 
local şi, printre altele, nu este de acord ca judecătorul din Vinga să fie 
bulgar. La rândul ei, obştea protestează cu o scrisoare datată din 29 mai 
1745, adresată Consiliului Administrativ al oraşului Timişoara. Ca urma-
re, administraţia nu mai încearcă să se amestece în treburile interne ale 
oraşului Vinga. Privilegiile date ciprovcenilor, pe baza cărora se formează 
obştea privilegiată Vinga, nu diferă mult faţă de cele pe care le aveau în 
Valahia Mică. Statutul privilegiat al oraşului Vinga continuă să fie valabil 
până în anul 1777, când Banatul este anexat Ungariei. Noua putere su-
premă exercitată de la Viena prin intermediul judeţelor locale nu doreşte 
să recunoască privilegiile obştilor fără acordul Dietei maghiare. Obştile 
privilegiate se întorc împotriva noii puteri. Încep întâlniri la Viena şi se 
lansează ameninţări de răzbunare. La obştea privilegiată se adaugă şi 
obştea fiscală, din cauza fricii de a nu fi guvernate de un regim şi mai 
prost – acela al feudalismului maghiar. Această luptă se termină cu vic-
toria guvernului maghiar regional. Doar plasa sârbească autonomă, Ki-

9 Diploma Mariei Tereza, emisă la 1 august 1744 la cerinţa ciprovcenilor, conţine nu-
meroase decrete referitoare la drepturile şi obligaţiile ciprovcenilor, administrarea 
obştei, stabilite în 14 puncte.
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kinda-Mare, îşi păstrează privilegiile în virtutea dorinţei Curţii austriece. 
Obştile Beşenova-Veche şi Vinga preferă guvernarea austriacă celei ma-
ghiare. Aceste două obşti fac demersuri la Viena, pentru a rămâne direct 
subordonate administraţiei austriece, şi nu judeţelor, însă nu obţin nicio 
rezolvare la această problemă. Dar, la scurt timp după introducerea ad-
ministraţiei austriece, populaţia este convinsă că aceasta este mai bună, 
deoarece stabileşte ordinea şi libertatea, oferind dreptul la autoguverna-
re tuturor obştilor supuse judeţelor (Miletici 1987: 514).

Obştile bulgare din Banat sub administraţie maghiară

Autoritatea maghiară este stabilită în Banat în anul 1777 şi conti-
nuă până în 1918. Ea se exercită de către judeţe, corpurile teritoriale de 
autoguvernare, cu statut de persoană juridică însărcinată cu controlul 
obştilor aflate pe teritoriul lor. Autoritatea maghiară dă obştilor dreptul 
la autoguvernare, păstrând pentru sine numai dreptul de control admi-
nistrativ, exercitat de către judeţe. Judeţele din Ungaria acestei perioade 
nu numai că respectă autonomia, ci au şi dreptul să ia legătura cu cele-
lalte judeţe, şi dreptul să trimită petiţii la Parlament; ele sunt cei mai mari 
susţinători ai autoguvernării în genere. Autoritatea centrală statală ma-
ghiară, până în momentul în care a fost exercitată de la Viena, din cance-
laria şi, mai târziu, după încheierea compromisului în anul 1867 şi până 
la sfârşitul Primului Război Mondial, păstrează de asemenea corpurile de 
autoguvernare, pentru că numai prin intermediul lor, poporul maghiar 
poate să aibă activităţi libere sociale, culturale, care să constituie garan-
ţia pentru un viitor stat maghiar, independent de Viena. 

În sistemul de guvernare a obştilor din Ungaria, aceste două obşti 
bulgare se organizează ca: obştea fiscală Beşenova-Veche, care continuă 
modelul obştilor dunărene din Bulgaria de odinioară, cu populaţie pavli-
cheană care păstrează tradiţiile în autoguvernarea obştească şi se reor-
ganizează într-o obşte mare rurală; obştea privilegiată Vinga – continua-
re a oraşului Ciprovet, cu populaţie care are o tradiţie în autoguvernarea 
obştească de tip orăşean, se reorganizează în obşte municipală cu consi-
liu. Aceste două obşti diferă după modul de organizare şi de guvernare în 
timpul autorităţii maghiare din Banat. Pentru Beşenova-Veche, această 
reorganizare reprezintă un câştig: această obşte se eliberează de guver-
narea fiscului şi dobândeşte dreptul la autoguvernare prin intermediul 



77

IstoRIAmInoRItăţIIbulgARe

organelor sale. Pentru obştea privilegiată Vinga, această reorganizare re-
prezintă într-o oarecare măsură o pierdere, deoarece se află sub contro-
lul judeţului, fiind privată de putere judecătorească. Primarul are dreptul 
să judece procesele penale. Obştea este obligată să întreţină o mulţime de 
servicii şi, în general, este privată de toate privilegiile care îi sunt acorda-
te de la Viena. Însă, ambele obşti se adaptează repede la acest nou regim. 
Consiliul obştesc este organul principal cu drept de decizie în toate pro-
blemele legate de guvernarea obştii. Ambele obşti bulgare sunt guvernate 
de astfel de organe. Populaţia Beşenovei-Vechi şi a Vingăi votează cu vot 
direct, conform numărului de locuitori şi numărului consilierilor stabilit 
prin lege. Consiliul obştesc alege celelalte organe – primarul, ajutorii lui 
şi alţii. Consiliile obşteşti îşi exercită dreptul la autoguvernare a judeţe-
lor. Adunările mari au puterea să rezolve toate problemele ce au legătură 
cu guvernarea locală, o parte dintre hotărârile lor pot să fie executate 
direct, fără ca judeţul să fie consultat. Această putere a fost exercitată 
de consiliile obşteşti ale celor două oraşe bulgare timp de 150 de ani – o 
perioadă de prosperitate pentru populaţia bulgară. În timpul administra-
ţiei maghiare din Banat, se respectă autonomia obştilor. Primarul, ales 
întotdeauna dintre oamenii cei mai bogaţi, este un adevărat apărător al 
intereselor lor. Celelalte organe, alese şi responsabile faţă de consiliul ob-
ştesc, au şi ele prestanţă. Serviciilor obşteşti, create şi întreţinute de către 
obşti, se află sub supravegherea directă a cetăţenilor şi lucrează pentru 
binele acestora. Puterea statală centrală respectă autonomia obştilor, iar 
funcţiile judeţelor se referă numai la exercitarea controlului stabilit prin 
lege. În această perioadă, aceste două comunităţi au iniţiative de o mare 
importanţă. Patrimoniul obştesc este sursa principală în acest sens. Se 
construiesc biserici: la Beşenova-Veche, în anul 1895, şcoli, azile de bă-
trâni, parohii, drumuri, străzi, pieţe, poduri, căi ferate pe care se poate 
ajunge în marile centre ale Ungariei de Sud. Tot în această perioadă este 
introdus dreptul poporului la pământ, la bunuri imobiliare şi înscrierea 
acestora în aşa-numitele „cărţi de funciare” la Tribunalul local. Astfel, 
toţi cetăţenii care deţineau un bun imobiliar devin adevăraţii proprie-
tari ai acestui bun. Funcţionarea corectă a slujbelor obşteşti contribuie 
mult la prosperitatea socială a populaţiei. Ca proprietari ai pământului, 
oamenii îşi construiesc case, cumpără animale şi fac agricultură. Începe 
creşterea populaţiei, mai ales la Beşenova-Veche. Ca urmare, se înteme-
iază în jur de 20 de localităţi bulgare noi. În Kanak şi Ivanovo, bulgarii 
întemeiază două mari comunităţi; la Brestea, Belo Blato şi Colonia bul-
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gară se întemeiază obşti mai mici, la Denta, Modos, Stari Let şi Nemsca 
Ecica, unde se formează cartiere bulgare, acestea sunt populate numai 
cu bulgari; doar Giurgiu, Lucacifalv şi Rogendorf sunt populate (conform 
planului maghiar de colonizare) cu maghiari, nemţi şi sârbi. În aceste lo-
calităţi, autoguvernarea protejează naţiunile prin intermediul bisericilor 
şi al şcolilor care au fost create. În privinţa unei noi localităţi, bulgarii 
aveau mai întâi grijă să creeze aceste două instituţii. În obştile popula-
te exclusiv cu bulgari, la biserică şi la şcoală, slujba, respectiv predarea 
se făceau în limba bulgară. În obştile mixte, biserica este comună şi, de 
aceea, în actele constitutive este prevăzut numărul de zile pe an, în care 
slujba religioasă poate fi oficiată în limba bulgară. În obştile mixte, există 
cheltuieli şcolare pentru toate etniile. Bulgarii, datorită conştiinţei origi-
nare de pe vremea când învăţământul era deja obligatoriu şi în favoarea 
politicii statului maghiar pentru un stat şi o naţiune unitare, reuşesc să 
dea copiilor lor o educaţie în spirit naţional bulgar. După eliberarea Bul-
gariei de sub dominaţia otomană, o parte din bulgarii din Banat se mută 
în ţara lor de origine. Între anii 1886 şi 1890 se formează următoarele 
sate în nordul Bulgariei – Bărdarski Geran, Gostilea, Bregare, Dragomi-
rovo şi Asenovo. Aceasta este ultima migrare a bulgarilor din cele două 
comunităţi bănăţene. O altă migrare, mai mică, are loc spre America de 
Nord şi America de Sud, la puţin timp înainte de Primul Război Mondial. 
Pe aceste continente, bulgarii nu formează localităţi compacte, ci sunt 
împrăştiaţi peste tot, în general în ferme, unde sunt cunoscuţi drept cei 
mai buni grădinari. 

Autoguvernarea comunităţilor bulgare are drept urmare renaşterea 
culturală a bulgarilor bănăţeni. Ea începe în prima jumătate a secolului 
al XIX-lea sub influenţa unor forţe externe. Se stabileşte scrisul bulgaro-
bănăţean cu caractere latine. În obştile lor, ca limbă de protocol, se in-
troduce limba bulgară, se tipăresc primele cărţi de rugăciuni şi manuale. 
Predarea şi slujba religioasă în bisericile bulgare se oficiază în limba bul-
gară, în loc de limba croată, cum, conform tradiţiei, se întâmplase până 
atunci. Manualele, scrise în limba bulgară, protejează limba bulgară de 
influenţa celorlalte limbi străine. Profesorii, în afara activităţii lor şcola-
re, au, de asemenea, şi activităţi social-educaţionale. Ei organizează şco-
li serale pentru adulţi, contribuie la crearea şi guvernarea instituţiilor, 
scriu, traduc opere literare etc. Extrem de bogată este activitatea Asoci-
aţiei Profesorilor din Vinga, creată pentru activităţi în afara şcolii. Apar 
primele cărţi în limba bulgară ale cunoscutului profesor Leopold Kosi-
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lkov. Se tipăresc Evanghelia, cărţi pentru ordinea statală a Austro–Un-
gariei, pentru drepturile şi obligaţiile cetăţenilor în stat, manuale pentru 
şcolile bulgare şi literatură. Balgarski calendar apare anual timp de 18 ani. 
În anul 1881 începe să apară săptămânal Vinganska narodna nuvala, care 
constituie un fel de legătură între toţi bulgarii din Banat. 

În concluzie, autoguvernarea obştilor în Banat, în perioada autorită-
ţii austriece şi a celei maghiare, joacă un rol protector pentru populaţia 
locală. Datorită ei, acest mic grup de bulgari, refugiaţi din ţara lor pe alte 
teritorii ca să-şi salveze vieţile, reuşeşte să ajungă la o prosperitate eco-
nomică şi culturală semnificativă. Cu toate că au fost izolaţi şi îndepăr-
taţi de patria lor, bulgarii îşi păstrează particularităţile şi spiritul naţional 
timp de două secole. 

Breştea

Satul Breştea este situat în partea de sud-vest a judeţului Timiş, la 4 
km de comuna Denta. Ion Lotreanu, în lucrarea sa Monografia Banatului 
(vol. I. 1835: 29–74), despre aşezarea bulgarilor în Breştea şi despre origi-
nea numelui localităţii, afirmă următoarele: „între anii 1842 şi 1845, de 
la Beşenova-Veche, 110 familii de bulgari s-au aşezat în partea de sud-
vest a Dentei, la o distanţă de 2 km, în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea. Bulgarii vor construi un sat cu numele Breştea, nume care îşi 
are originea de la păduricea de ulmi, existentă şi astăzi... Noilor veniţi li 
s-au dat 11 lante de pământ arabil pentru fiecare familie şi o scutire de 
impozit pe timp de 5 ani de zile...”

Harnici gospodari, buni grădinari, dar şi plugari pricepuţi, bulgarii-
pavlicheni din Breşta deţineau, în 1895, 2.078 de jugăre din care, 85 de 
familii deţineau între 10 şi 100, iar 30 de familii deţineau sub 10. În Breş-
tea existau familii înstărite, familii mijlocaşe, dar şi multe familii sărace. 
În acea vreme, existau în Breştea 204 muncitori agricultori, din care 81 
erau bărbaţi şi 123 femei, 27 argaţi, 197 lucrători sezonieri în vârstă de 
peste 16 ani, şi 29 sub 16 ani (Manea 1997: 157. Starea materială era în 
general prosperă, lucru ce rezultă şi din creşterea animalelor pe care le 
deţineau. Pe lângă agricultori, în Breştea îşi desfăşurau activitatea şi o 
serie de meseriaşi. 
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Situaţia bulgarilor după împărţirea Banatului

Până la începutul Primului Război Mondial, regiunea Banat nu re-
prezintă un obiect clar de pretenţii naţionale din partea ţărilor înveci-
nate, nu numai din pricina puterii Imperiului între ale cărui frontiere se 
găseşte, ci şi datorită caracterul său etnic mixt. După ocuparea Bana-
tului de către armatele sârbeşti şi franceze în noiembrie 1918, situaţia 
se schimbă. Intervenţia miliară împotriva noii autorităţi din Ungaria, la 
care un rol major îl are armata română, creează condiţiile pentru stabi-
lirea stăpânirii române în Banat, în vara anului 1919. Rezultatul parta-
jării Banatului este împărţirea bulgarilor bănăţeni. Noua frontiera este 
trasată la numai 10 km de Beşenova-Veche, iar satul Modos, care, până 
în 1924, ţinea de teritoriul românesc, este cedat Iugoslaviei. În sfârşit, pe 
teritoriul românesc rămân localităţile: Beşenova-Veche, Vinga, Breştea, 
Denta şi Telepa (Colonia bulgară), populate cu circa 10.000 de bulgari. 
Pe teritoriul iugoslav al Banatului rămân: Modos, Kanak, Stari Let, Belo 
Blato, Ivanovo, Giurgiu şi Banatski Dvor, unde trăiesc până la 5.000 de 
bulgari (Njagulov 1999: 35). Se limitează posibilităţile de autoguvernare, 
eventuala asimilare devenind chiar mai mult posibilă. Situaţia acestor 
două grupuri minoritare din România şi Iugoslavia sunt caracterizate 
prin două condiţii nefavorabile. În primul rând, este vorba de apartenen-
ţa etnică a bulgarilor bănăţeni la statul şi naţiunea bulgară. Pe de o parte, 
relaţiile ostile dintre România şi Iugoslavia, care sunt aliate ale Antantei, 
şi ţara-mamă, Bulgaria, pe de altă parte, care este de partea celor învinşi 
în război, se reflectă negativ asupra relaţiilor cu minorităţile bulgare. A 
doua condiţie este că bulgarii din Banat aparţin minorităţii catolice, însă 
trăiesc în ţări ortodoxe.

Bulgarii din Banat în România Mare

Odată cu înfrângerea Alianţei în Primul Război Mondial, se realizea-
ză unirea naţională a României. Pe de altă parte, România se află în faţa 
unei consolidări a statului şi în faţa unei reconstrucţii a identităţilor în 
noile condiţii interne. Această situaţie creează în perioada interbelică 
grave crize sociale, demografice, politice şi culturale. Între frontierele Ro-
mâniei Mari, care includ vechiul regat (teritoriile de până în 1918, inclu-
siv teritoriul anexat la Dobrogea de Sud în 1913), Transilvania, Bucovina 
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şi Basarabia, creşte numărul relativ al minorităţilor etno-naţionale care 
depăşesc o pătrime din toată populaţia ţării. Aceste minorităţi sunt con-
centrate în special în noile provincii. Eforturile de integrare în teritoriile 
nou anexate, cu populaţia lor diversă, definesc caracterul politicii naţi-
onalismului etnic de integrare, definesc de fapt întreaga politică româ-
nească interbelică. Aplicarea acestei politici are drept scop asigurarea 
situaţiei dominante a etnicilor români în stat şi dezavantajarea într-o 
măsură mai mică sau mai mare a grupurilor minoritare (vezi Livezeanu 
1998: 9–7).

Statisticile demografice evidenţiază identitatea bulgară etnică şi ling-
vistică în Banat. Conform datelor recensământului din 1930, în Banatul 
românesc trăiesc în total 10.012 de persoane de naţionalitate bulgară şi 
9.870 de persoane având limba maternă bulgara. Populaţia bulgară este 
răspândită în următoarele trei localităţi: Timiş-Torontal – 9.686, Caraş 
– 197 şi Severin – 129 de bulgari (Njagulov 1999: 35). Mai mult de jumă-
tate dintre bulgarii bănăţeni trăiesc în Beşenova-Veche, unde reprezintă 
o majoritate absolută (88,7%). În al doilea rând, în Vinga, bulgarii repre-
zintă o majoritate relativă (46,3%). În celelalte trei sate, Breştea, Telapa şi 
Denta, bulgarii ating un procent de 93,2%, 40,9% şi respectiv 10,7% din 
totalul populaţiei. În afara localităţilor deja amintite, bulgari mai trăiesc 
şi în Timişoara – 257 de personae, Ciacova – 52, Sânnicolau-Mare – 31, 
Valcani – 25, Deta – 22 etc. ((Njagulov 1999: 37). Ultimul recensământ din 
România din perioada interbelică are loc în aprilie 1941, adică în timpul 
dictaturii militare a lui Ion Antonescu şi după schimbările teritoriale din 
anul anterior. Astfel, naţionalismul românesc devine foarte provocator, 
fapt ce rezultă din următoarele date: se disting numai trei naţionalităţi în 
România – români, unguri şi nemţi, iar restul populaţiei intră la rubrica 
„total”. 

Datele referitoare la numărul bulgarilor din Banatul românesc oferi-
te de reprezentantul comunităţii, Carol Telbizov, în 1940, indică un nu-
măr total de 12.000 de bulgari şi 3.650 de familii care locuiesc în 2.700 
de sate (Telbizov–Vecova-Telbizova 1963: 6.). În ceea ce priveşte viaţa so-
cială, agricultura rămâne sursa generală de trai în regiunile populate de 
bulgari bănăţeni. În anii ce au urmat Primului Război Mondial se conso-
lidează sistemul financiar în gospodăriile bulgarilor. Caracterul agrar al 
comunităţii bulgare predetermină mai degrabă o prezenţă simbolică a 
întreprinderilor industriale în localităţile lor, ca şi angajarea foarte redu-
să în astfel de activităţi. Numărul mic al bulgarilor, ca şi statutul lor mate-
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rial, cultural şi social, neutralizează în mare măsură amestecul instituţii-
lor de stat româneşti în sfera autoguvernării locale. Până la începutul lui 
1938, posturile de primari din localităţile cu mase compacte de bulgari 
se ocupau exclusiv de către reprezentanţii comunităţii. Postul de secretar 
municipal – o funcţie care cere pregătire specială, se ocupa de persoane 
de altă etnie. Indicatorii pentru rezultatele neînsemnate de românizare 
a sistemului administrativ sunt folosirea în continuare a graiului bulgar 
bănăţean de către funcţionarii de stat în instituţiile locale, în pofida in-
troducerii limbii române în documentele oficiale şi în corespondenţă.

Şcoli şi învăţământ

Românizarea bulgarilor se face întâi de toate prin învăţământ. Imedi-
at după Primul Război Mondial, rezultatul schimbărilor radicale care au 
făcut posibilă „naţionalizarea” vieţii sociale conform legislaţiei de libera-
lizare a învăţământului a fost acela că limba bulgară bănăţeană s-a in-
trodus din nou ca limbă de predare în şcoli. În 1919, în şcoala de la Vinga 
învaţă 233 de elevi, care sunt repartizaţi astfel: în patru secţii bulgăreşti, 
două maghiare, una germană şi una română. Până în 1921–1922, şcoala 
continuă să funcţioneze ca instituţie municipală, iar în 1922 este naţio-
nalizată. Acelaşi este şi destinul celorlalte şcoli din localităţile bulgarilor 
bănăţeni din România, unde se întrerupe predarea în limba maternă. 
Drept pricină este invocată lipsa manualelor de limbă bulgară şi starea 
dificilă financiară a obştilor care nu-şi permit tipărirea lor. Imediat după 
război, profesorul bulgar, Leopold Cosilkov, redactează manualele scri-
se în secolul trecut pentru învăţarea limbii materne, în conformitate cu 
cerinţele programului românesc de studiu. Dar municipalitatea vingană 
nu găseşte fonduri pentru tipărirea acestora. Lipsa manualelor nu este 
singura cauză, având în vedere că politica de românizare în învăţământ 
începe să se impună foarte intens odată cu venirea noului guvern al Par-
tidului Naţional Liberal, şi, în special, a ministrului Educaţiei, Constantin 
Angelescu. După actul de naţionalizare a şcolilor, în localităţile bulgare, 
predarea începe să fie făcută după manualele româneşti. Introducerea 
limbii române şi propaganda românească în învăţământul bulgarilor 
bănăţeni nu înregistreză succese notabile. Aceasta nu se datorează nu-
mai diferenţelor religioase, apartenenţei la civilizaţia central-europeană 
şi conservatorismului specific unei comunităţi mici, ci şi calităţii slabe a 
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procesului de învăţământ. În anii ’30 ai secolului XX, se creează condiţii 
pentru o renaştere etno-culturală şi pentru afirmarea mişcării etno-poli-
tice a bulgarilor bănăţeni din România. Acestea se datorează politicii au-
torităţilor române, apariţei unei noi generaţii de elită, influenţei celorlalte 
minorităţi din Banat şi, în general, în România, relaţiilor cu Bulgaria, la 
fel ca şi tendinţelor în dezvoltarea proceselor etno-politice în Europa.

Mişcarea etno-politică a minorităţii bulgare în România

Prima manifestare politică a minorităţii bulgare în România are 
legătură cu consecinţele aplicării noii legii electorale din 1926. Aceas-
tă lege obligă partidele mai mici, printre care şi pe cele ale minorităţilor 
naţionale, să caute un partener de coaliţie pentru a putea trece pragul 
electoral de 2%, pentru participare la distribuirea mandatelor. Dezamă-
girile provocate de alianţele cu partidele mari provin din nerespectarea 
promisiunilor preelectorale. Încetul cu încetul apare ideea unei alte coa-
liţii – cea a Blocului Politic Minoritar, creat pentru prima dată în Româ-
nia interbelică, înainte de alegerile din iulie 1922 (Njagulov 1999: 91–93).

Rezultatele din secţiile de votare din Beşenova-Veche şi Vinga ne in-
formează asupra opţiunilor electorale ale bulgarilor la aceste prime ale-
geri parlamentare din România, la care participă şi un candidat (pentru 
postura de deputat) din comunitatea lor. În secţia Beşenovei-Vechi, din 
totalul de 3.947 de alegători cu drept de vot, cu PNL votează 1.062, ma-
joritatea voturilor merg spre PNŢ (866) şi Blocul Minoritar (582). Rezul-
tatele din secţiile de vot din Vinga, unde există 3.455 de alegători, sunt: 
961 de voturi pentru PNL, 868 pentru Blocul Minoritar, 399 pentru PNL 
etc. (Njagulov 1999: 91–93). Bulgarii bănăţeni sunt mult mai motivaţi să 
participe la alegerile locale decât la cele parlamentare. Procentele pentru 
Consiliul Judeţean sunt: 92,8% în Breştea, 80,6% în Vinga, 73,3% în Beşe-
nova-Veche. Aceste rezultate se datorează importanţei acordate autorită-
ţilor locale în rezolvarea problemelor populaţiei (Njagulov 1999: 91–93).. 
Bulgarii din Banat caută contacte cu ceilalţi bulgari din România pentru 
unirea lor şi pentru apărarea intereselor comune. Dorinţa activistului 
bănăţean, Carol Telbizov, este înfiinţarea unui partid al bulgarilor din 
România. Dar această iniţiativă eşuează – în ţară nu există un asemenea 
partid, şi nici vreo altă organizaţie comună a bulgarilor.
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Partidul Agrar Bulgar din Banat

Cea mai mare manifestare etno-politică a bulgarilor bănăţeni în pe-
rioada interbelică în România este înfiinţarea Partidului Agrar Bulgar, 
la începutul anului 1936. Caracterul lui unic este definit de simbioza a 
două linii politice contradictorii – pe de o parte, înlăturarea minorităţi-
lor din partidele majoritare şi, pe de altă parte, organizarea unei politici 
independente. Formaţiunea are următorul caracter hibrid: partidul este 
numit – Partidul Agrar Bulgar şi reprezintă o secţie a Partidului Naţio-
nal Ţărănesc. Cu toate că acest partid sau această secţiune politică nu 
desfăşoară activităţi importante, circumstanţele înfiinţării sale sunt 
semnificative. Sediul noii formaţiuni politice se află la Beşenova-Veche. 
Prima adunare are loc pe 28 decembrie 1935. Este aleasă următoarea 
conducere: preşedinte, Carol Telbizov; vicepreşedinţi Crastio Stoianov şi 
P. Parvan; secretari – ing. N. Ciocan şi N. Tranculov; casier B. Dragomir, 
şi un comitet cu 23 de membri. Aderarea unei părţi a bulgarilor din Ba-
nat la Partidul Naţional Ţărănesc aflat în opoziţie nu răspunde pe deplin 
aşteptărilor acestora pentru că naţional-ţărăniştii nu reuşesc să ajungă 
la putere. La Beşenova-Veche această situaţie se reflectă negativ asupra 
autoguvernării locale a bulgarilor. Ei pierd posturi de primari la Vinga şi 
Telepa. Pentru o anumită perioadă, în Consiliul Municipal de la Vinga nu 
se află niciun reprezentant bulgar.

Problema definirii opţiunii electorale a bulgarilor bănăţeni la aceste 
alegeri se discuta în adunarea special convocată la începutul lui decem-
brie 1937 la Vinga. Voturile bulgarilor bănăţeni sunt împărţite. Semnifi-
cative sunt rezultatele obţinute în secţia de vot din Beşenova-Veche. Deşi 
aici votează şi electoratul din satul vecin, populat cu români – Vâlcani, 
etnicii bulgari reprezintă o majoritate absolută. Voturile sunt împărţite 
după cum urmează: pentru PNL – 834, pentru guvern – 483, pentru Par-
tidul Legionar „Totul pentru ţară” – 421, pentru Partidul Maghiar – 123 
şi pentru aşa-numiţii „georgişti” – 47. Aceste rezultate sunt remarcabile 
sub două aspecte. Pentru prima dată, comparativ cu toate alegerile parla-
mentare anterioare, la Beşenova-Veche, opoziţia contra PNL-ului câştigă 
detaşat împotriva guvernului – 43,71% împotriva a 25,31% din voturile 
valabile. Cele mai multe voturi din întregul judeţ Timiş-Torontal au fost 
acordate PNŢ-ului în secţia de votare din Beşenova-Veche (Njagulov 1999: 
237). Eşuarea în încercarea de a înfiinţa un partid al minorităţii bulgare 
bănăţene stimulează eforturile de creare a unor noi forme de organizare.



85

IstoRIAmInoRItăţIIbulgARe

Minoritatea bulgară în timpul dictaturii regale în România

Noul regim ia măsuri rapide pentru reglementarea situaţiei minorită-
ţilor din ţară. Pe de o parte, aceasta este o manifestare a politicii de control 
asupra tuturor păturilor sociale. Pe de altă parte, aceste măsuri constituie 
un răspuns la situaţia internaţională nefavorabilă pentru România, care 
suscită mişcări separatiste ale grupurilor marilor minorităţi de la margi-
nea ţării. În acest context, politica minoritară a guvernului regal are ca 
scop, întâi de toate, să calmeze tensiunile etnice şi să demonstreze, în faţa 
autorităţilor internaţionale, liberalizarea regimului. Din dispoziţia Direc-
ţiei Minorităţilor din cadrul Ministerului Religiilor şi Artelor dată la 1 mai 
1938, se înfiinţează un Comisariat General pentru Minorităţi în cadrul 
Consiliului de Miniştri, în frunte cu profesorul Silviu Dragomir. Printr-o 
hotărâre guvernamentală din 1 august 1938, se stabileşte statutul mino-
rităţilor pe baza legilor în vigoare, iar pe 3 august, este publicat Regu-
lamentul pentru funcţionarea comisariatului. Drepturile oferite conform 
acestor acte se referă la utilizarea limbii materne, crearea unor instituţii 
religioase, sociale şi culturale proprii, primirea unor subsidii de la bugetul 
statului, predarea limbii materne în şcoli, exercitarea liberă a profesilor 
(Bănescu 1938). De fapt, integrarea politică a minorităţilor de către noul 
regim se desfăşoară prin Frontul pentru Renaştere Naţională, care este cre-
at, pe baza unui Decret-lege din 15 decembrie 1938, şi respectiv, pe baza 
unui Regulament din 3 ianuarie 1939, ca singura organizaţie politică din 
ţară, subordonată personal regelui Carol al II-lea. Oficial, scopul este mo-
bilizarea tuturor forţelor naţionale în interesul apărării şi prosperităţii 
statului. Membrii FRN care aparţin minorităţilor se bucură de drepturi 
garantate prin lege. De asemenea, ei au dreptul de a forma secţii indepen-
dente cu conducere proprie. Astfel, regimul pune minorităţile sub control 
şi pregăteşte activişti care să promoveze politica oficială. În paralel, se de-
monstrează dorinţa de rezolvare a problemelor minorităţilor din ţară. 

La 10 februarie 1939, trei activişti ai mişcării bulgare legale din Do-
brogea de Sud – E. Nicolov, H. Toncov şi Gh. Toporov – semnează un tra-
tat. Din partea autorităţilor române au semnat preşedintele Consiliului 
de Miniştri, A. Călinescu, şi ministrul Minorităţilor, S. Dragomir. Condu-
cătorii bulgarilor bănăţeni primesc cu mulţumire ştirea aderării la FRN a 
minorităţii bulgare. Motivul este ivirea unei oportunităţi legale de unire 
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a mişcării bulgare, conform celei de-a treia clauze a Tratatului. Aderarea 
bulgarilor la FNR este semnificativă pentru relaţia cu regimul dictatu-
rii regale. După instrucţiunile date autorităţilor locale în Timiş-Torontal, 
imediat după formarea frontului, au dreptul să devină membri toţi cetă-
ţenii români care doresc acest lucru, inclusiv cei ce aparţin unei minori-
tăţi, excepţie făcând evreii. Până la 29 decembrie 1938, la FRN aderă 904 
locuitori din Vinga, dintre care 449 sunt etnici bulgari. Până la 21 aprilie 
1939 numărul total al membrilor din judeţ ajunge la 1.055, din care 502 
sunt bulgari (Njagulov 1999: 244).

Societatea Naţională Bulgară

Societatea Naţională Bulgară se constituie la adunarea din 11 iunie 
1939 şi are următoarea conducere: preşedinte – E. Nicolov, Gh. Toporov 
– vicepreşedinte şi H. Toncov – secretar. După împărţirea responsabili-
tăţilor în teritorii, H. Toncov se angajează să-i reprezinte pe bulgarii din 
România, respectiv din Dobrogea de Sud şi din Banat. Pentru crearea 
organizaţiei regionale în Banat este împuternicit C. Telbizov (Njagulov 
1999: 246). În felul acesta se creează condiţiile juridice pentru înfiinţa-
rea unei organizaţii bulgare în Banat. Aceasta se bazează pe susţinerea 
politică a autorităţii locale, demonstrată în timpul vizitei reprezentantu-
lui regal, la 9 iulie, la Beşenova-Veche. Conducătorii Societăţii Naţionale 
Bulgare sunt: dr. P. P. Telbis – preşedinte, A. Lebanov – vicepreşedinte şi 
C. Telbizov. Noua schimbare de regim politic în România, în septembrie 
1940, pune capăt condiţiilor de existenţă a Societăţii Naţionale Bulgare 
din Banat. Următoarele regimuri politice – cel al legionarilor şi, mai târ-
ziu, cel al dictaturii militare – anulează posibilităţile pentru organizarea 
minorităţii şi ridică noi probleme în faţa comunităţii bulgare.

Bulgarii din Banat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Cea mai mare grijă a bulgarilor bănăţeni în timpul guvernării lui Ion 
Antonescu are legătură cu măsurile legislative de naţionalizare a pă-
mântului. Aşezarea marginală a localităţilor bulgare bănăţene şi slaba 
prezenţă a românilor în aceste regiuni de frontieră predetermină inclu-
derea acestor teritorii în zona militară. Bulgarilor din aceasta zonă mi-
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litară li s-a confiscat pământul şi li s-a luat dreptul de moştenire, ceea 
ce duce la proletarizarea bulgarilor timp de o întreagă generaţie. O altă 
discriminare a minorităţilor etnice din ţară este Ordinul-lege pentru re-
glementarea desfăşurării activităţilor comerciale din 24 februarie 1941. 
Legea obligă fiecare candidat să-şi declare originea etnică la completarea 
cererii pentru desfăşurarea activităţilor comerciale. La respingerea ce-
rerii nu se explică şi motivaţia. Bulgarilor li se cer mai multe documente 
pentru dovedirea cetăţeniei şi pentru obţinerea aprobării de la Ministe-
rul Comerţului, ceea ce nu este prevăzut prin lege (Njagulov 1999: 256). 
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, bulgarii din Banat sunt 
ameninţaţi cu evacuarea forţată. România mobilizează bărbaţii de etnie 
bulgară, supuşi serviciului militar, şi rechiziţionează produse alimenta-
re şi vite în Banat. Acţiunile militare din Transilvania şi Banat din vara 
anului 1944 cuprind şi localităţile locuite de bulgari. Situaţia bulgarilor 
bănăţeni din România, în timpul regimului lui Antonescu, se defineşte 
prin dorinţa acestora de a se muta în Bulgaria. Aceasta este reglementată 
odată cu semnarea Tratatului de la Craiova. Problemele din perioada mi-
litară devin o provocare la adresa identităţii bulgarilor din Banat. 

Perioada comunistă

Situaţia bulgarilor bănăţeni după Al Doilea Război Mondial şi până 
în zilele noastre este caracterizată prin două procese. Primul proces este 
cel de stabilire a regimul totalitar al Partidului Comunist, al doilea este 
cel de tranziţie spre democraţie. Minoritatea bulgară din ţară, conform 
datelor oficiale a recensămintelor, arată o scădere – de la 12.040 în 1956, 
la 9.269 în 1977. După păstrarea status-quo-lui teritorial bulgaro–român 
din 1940 şi conform Convenţiei de la Paris din 1947, bulgarii bănăţeni 
alcătuiesc cea mai mare parte care îşi declară naţionalitatea bulgară în 
România. Datele de la ultimul recensământ din 1977, din timpul guver-
nării regimului comunist, arată că numărul lor este de 8.165 sau 88,11% 
din totalul bulgarilor de pe teritoriul României. Majoritatea lor – 6.801 
trăiesc în judeţul Timiş, unde se află comunele Dudeştii-Vechi, Colonia 
bulgară, Breştea şi Denta, iar restul de 1 364 de persoane trăiesc în Vinga, 
în judeţul Arad (vezi Mladenov–Jecev–Njagulov 1994: 386). Dezvoltarea 
învăţământului bulgar în Banat după Al Doilea Război Mondial reflectă 
tendinţele contradictorii din politica minoritară românească. Deschide-
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rea şcolilor pentru minoritatea bulgară este posibilă datorită liberalizării 
legislaţiei în învăţământ. În această perioadă se are în vedere atragerea 
grupurilor minoritare spre noul regim. Măsurile legislative sunt selective 
şi valide pentru o scurtă perioadă de timp. Pe baza unei Ordonanţe-lege 
pentru statutul minorităţilor naţionale din 1945, a Constituţiei şi Legii 
pentru reforma învăţământului din 1948, minorităţile din România au 
dreptul la învăţământ în limba maternă, respectiv la şcoli primare, gene-
rale şi superioare, finanţate de statul roman (Panaiotov 1994°, Panaiotov 
1994b: 158–159).

Primele încercări de „bulgarizare” a şcolii din Beşenova-Veche, după 
război, sunt făcute în 1946 de P.P. Telbis şi ing. N. Ciocan. Înfiinţarea şcolii 
bulgare sau introducerea limbii bulgare literare devin posibile în toam-
na anului 1948, odată cu reforma învăţământului. Pentru prima oară în 
istoria lor, bulgarii din Banat au posibilitatea să înveţe în limba maternă. 
La Vinga, şcoala bulgară este deschisă în 1949. În anul şcolar 1949-1950, 
pe teritoriul României există şapte şcoli generale în care se învaţă în lim-
ba bulgară. Numărul total al elevilor este de 905, cel al profesorilor de 45. 
Cinci dintre aceste şcoli se află în Banat: la Beşenova-Veche, cu 550 de 
elevi şi 17 profesori; la Vinga, cu 100 de elevi şi 5 profesori; la Breştea, cu 
77 de elevi şi 2 profesori; în Colonia bulgară, cu 40 de elevi şi un profesor; 
la Denta, cu 20 de elevi şi un profesor. Celelalte şcoli generale bulgare se 
află la Bucureşti şi Galaţi (Panaiotov 1994b: 165–166).

Din mediul bulgar bănăţean, tinerii sunt trimişi să studieze la Cole-
giul Pedagogic din Bucureşti, recent deschis. Mai mult de jumătate din-
tre absolvenţi, până la închiderea Colegiului în 1956, au fost bulgari din 
Banat. O parte dintre absolvenţi au fost repartizaţi în şcolile generale din 
Banat. După 1948, toate şcolile cu predare în limba bulgară din Româ-
nia au statut de şcoli române. Sunt finanţate şi inspectate de organele 
locale de învăţământ, care nu încurajează însă predarea în limba mater-
nă. Lipsa cadrelor didactice bine pregătite împiedică deschiderea de noi 
şcoli bulgăreşti în Banat. Profesorii veniţi din Bulgaria încep să predea în 
limba bulgară literară, care este dificil de înţeles de elevii care vorbesc 
dialectul bulgaro-bănăţean, iar studierea limbii române, importantă 
pentru realizarea elevilor pe plan social, este neglijată. Toate acestea pro-
voacă un reflux de elevi şi reorientarea lor către şcolile române. În 1955, 
la şcoala bulgară din Beşenova-Veche rămân 198 de elevi. Destinul şco-
lilor bulgare este determinat mai ales de schimbarea politicii de partid 
pentru rezolvarea problemelor etno-politice. În 1952, se impune tendinţa 
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de creare a unei naţiuni omogene care să reducă drepturile şi libertăţile 
minorităţilor. Şcolile cu predare în limba bulgară sunt închise sau unite 
cu şcolile române – acest lucru s-a întâmplat la Vinga în 1954, iar la Beşe-
nova-Veche în 1956. În anii următori, în şcoli se va preda numai în limba 
română, limba bulgară literară rămânând să fie studiată facultativ. 

Noi încercări de organizare a minorităţii bulgare

Cerinţele regimului comunist de stabilire a unui control total asu-
pra dezvoltării sociale se aplică şi asupra organizaţiilor minoritare din 
România. Stabilirea controlului autoritar asupra bulgarilor din România 
este ajutat într-o mare măsură şi de politica Bulgariei, bazată pe aceleaşi 
principii ideologice. Ambasada Bulgariei ajută la crearea unor structuri 
de organizare sub regimul comunist. Astfel este creat Comitetul Central 
de Acţiune al Bulgarilor din România, transformat în 1950 în Comitetul 
Democratic al Bulgarilor din România. Iniţial, bulgarii din Banat fac par-
te din acest comitet, iar mai târziu, sunt excluşi şi încearcă să organizeze 
Uniunea Asociaţiilor Slave. Aceste structuri bulgare sunt subordonate 
statului şi nu desfăşoară activităţi independente în apărarea intereselor 
minorităţilor, fiind promotorul propagandei politicii comuniste (Panaio-
tov 1994b: 167–168).

Biserica catolică

În condiţiile regimului totalitar din România, se creează mari pro-
bleme bisericii catolice – sprijinul de bază al comunităţii bulgare bănă-
ţene. După 1945, şi îndeosebi după lichidarea monarhiei în 1947, în ţară 
se desfăşoară o campanie antireligioasă. În iunie 1948, guvernul de la 
Bucureşti impune unirea forţată dintre biserica greco-catolică din Tran-
silvania şi biserica catolică. În anii următorii, guvernul împiedică practi-
carea liberă a religiei. 

În pofida eforturilor autorităţilor de a ignora rolul bisericii catolice 
şi de a impune ateismul, influenţa religioasă asupra bulgarilor bănăţeni 
se păstrează în mare măsură. În afară de conservatorismul tradiţional, 
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contribuie şi faptul că parohiile au preoţi din rândul bulgarilor10. Auto-
conservarea comunităţii în timpul perioadei îndelungate a regimului co-
munist este posibilă şi datorită producerii unei elite proprii. O contribuţie 
decisivă la păstrarea etno-culturală şi spirituală o au numeroşii preoţi 
care au făcut studii la Alba Iulia şi profesorii formaţi la Colegiul Pegagogic 
din Bucureşti. Relaţiile dintre cele două organizaţii ale minorităţii bulga-
re din România sunt caracterizate în general de conflicte şi neînţelegeri. 
Disputele au apărut în jurul subvenţiilor acordate de statul român acelei 
organizaţii care este reprezentată în Parlament. 

Bulgarii din România zilelor noastre

Evenimentele din decembrie 1989 aduc o schimbare, în plan pozitiv, 
în statutul minorităţilor bulgare din România. Limba bulgară se studiază 
facultativ în câteva şcoli din localităţile bulgăreşti cu populaţie compactă 
– Beşenova-Veche, Vinga şi Breştea. Singura şcoală generală unde lim-
ba bulgară se studiază în toate clasele (3-4 ore săptămânal) este cea din 
Beşenova-Veche. În Bucureşti funcţionează un liceu cu predare în limba 
bulgară, creat pe baza unui acord bilateral. Anual au loc festivaluri folclo-
rice ale bulgarilor. În ceea ce priveşte participarea la viaţa politică, con-
form noilor dispoziţii constituţionale, bulgarii din România au creat mai 
multe organizaţii culturale care pretind să reprezinte interesele bulgari-
lor. În momentul actual, minoritatea bulgară are un reprezentat în Par-
lament, ales din partea Uniunii Bulgarilor din Banat – România (UBB-R), 
organizaţie care s-a impus pe scena politică în ultimii optsprezece ani11.

10 La Beşenova-Veche, au fost şi sunt preoţi C. Calapisi (1954–1984) şi I. Vasilciu – din 
1984), la Vinga, N. Nacov (din 1966); la Breştea – Gh. Augostinov (1964–1993) şi D. 
Calapisi (din 1993). Activitatea lor bine motivată pentru amenajearea parohiilor şi 
atragerea copiilor şi tinerilor la viaţa socială sub aripa bisericii joacă un rol decisiv 
nu numai în păstrarea religiei catolice, ci şi în păstrarea etno-culturală a bulgarilor 
bănăţeni.

11 Pentru participarea politică a bulgarilor din România, vezi Karabencheva 2006.
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Concluzii

După cum am demonstrat, migraţiile masive ale bulgarilor la nord 
de Dunăre au început în secolul al IV-lea. Astăzi, această populaţie for-
mează două comunităţi distincte din punct de vedere istoric şi religios – 
cea a bulgarilor bănăţeni, care sunt catolici, şi cea a bulgarilor din sudul 
României (Oltenia, Muntenia şi Dobrogea), care sunt ortodocşi. Aceste 
grupuri ale diasporei bulgare au în comun originea etnică, graiul, une-
le asemănări în cultura tradiţională şi, în special, caracterul agrar. Ele 
se deosebesc prin aşezare geografică, religie, particularităţi culturale şi 
dialecte specifice, istorie şi gradul de menţinere a identităţii etnice. Par-
ticularitatea comunităţii bulgarilor din Banat este aceea că a suportat 
trei autorităţi administrative diferite – austriacă, maghiară şi română, 
fiecare cu politica sa specifică la adresa minorităţilor. Deşi pe parcursul 
secolelor au fost supuşi unor politici contradictorii de asimilare sau de 
recunoaştere a statutului de minoritate, bulgarii au reuşit să-şi păstreze 
identitatea etnică, limba, religia şi tradiţiile.
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Anexa

Şcolile emigraţiei bulgare în România secolului al XIX-lea

Alexandria: Şcoala Bulgară (1868–1877).
Bolgrad: Şcoala Centrală (1858–1878). Funcţionează ca gimnaziu şi liceu. 

Şcoala Generală pentru Băieţi Nr. 2 (1858–1878). Şcoala Generela 
pentru Fete Nr. 2 (1858–1878).

Judeţul Bolgrad: Şcoli generale ale coloniei au existat între anii 1858 şi 
1878 în următoarele localităţi: Balele, Bolboca, Borisovca, Caira-
clia, Caracurt, Caragaci, Congas, Curci, Cesmea Varuita, Cesme-
ceu, Dermendere, Dolucoi, Enichoi, Etulia, Izmail, Fântâna Zânelor, 
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Hadjiunda, Hasansponga, Imputita, Camy Hoi, Staro-Troian, Sicer-
li-Chitai,Tabac, Tasibunar, Vaisal, Vulcăneşti.

Brăila: Şcoala Privată Bulgară (1842), Şcoala Naţională Bulgară (1861–
1878), Internatul pentru Fete al lui N. D. Stefanov; Şcoala pentru 
Fete (1874?–?)

Bucureşti: Şcoala Naţională Bulgară (1864?–1878), Internatul pentru Fete 
al M. Kasabova (1871?–?)

Focşani: Şcoala Bulgară (?–1873?).
Galaţi: Şcoala Bulgară (1858–1878).
Giurgiu: Şcoala Bulgară Naţională (1864–1878).
Olteniţa: Şcoala Naţională Bulgară (1874–1878).
Ploieşti: Şcoala Naţională Bulgară (1866–1878).

Săli de lectură, biblioteci şi cluburi bulgare în România

Alexandria: Sala de lectură (citaliste) (1871–1878);
Bolgrad: Biblioteca Şcolii Centrale (1860–1878); Biblioteca Asociaţiei Şco-

lare „Sabujdane”(„Trezire”) (1872–?);
Brăila: Biblioteca Şcolii Bulgare (1870–1878); 5. Biblioteca Asociaţiei Lite-

rare (1869–1876);
Bucureşti: Sala de lectură bulgară (1861–?); Sala de lectură „Bratsca liu-

bov” (1865–1875?); Sala de lectură populară a „bătrânilor” (1868–
1878);

Craiova: Sala de lectură bulgară (1871–1872);
Giurgiu. Sala de lectură „Saedinenie” („Unire”) (1870–1877);
Olteniţa: Sala de lectură „Progres” (1870–1876?);
Ploieşti: Sala de lectură bulgară (1869–1870?);
Turnu Măgurele: Sala de lectură bulgară (?–1872?).

Tipografii întemeiate de emigraţia bulgară  
în România în secolul al XIX-lea

Bolgrad: Tipografia Şcolii Centrale (1861–1878);
Brăila: Tipografia româno–bulgară a lui H. Vaclidov (1863–1867); Tipo-

grafia lui St. Rasidescu (1863–1864?); Tipografia „Unire” (1866); Ti-
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pografia lui Hagi Dimitar Panicicov (1868–1876); Tipografie româ-
no–bulgară (1872); Tiparniţa „Triunghiul” (1870–1877).

Bucureşti: Tipografia lui P. Sapunov (1844–1845); Tipografia „Libertate” 
(1871–1875); Tipografia naţională „Patria” (1870–1871); Tipografia 
„Ştiinţa”, fosta „Libertate” (1875–1876); Tipografia lui D. Ivanesco 
(1870–1877); Tipografia „Steag”, fosta „Patria” (1875). Tipografia lui 
D. V. Hranov, fosta „Ştiinţa” (1876–1878); Tipografia lui D. Veselinov 
(1876–1877); Tipografia „Sţara planina”, întemeiată de S. S. Bobciev.

Giurgiu: Tipografia „Bulgaria cea nouă” (1876–1877), întemeiată de H. 
Botev; Tipografia „Bulgar” (1877).

Ploieşti: Tipografia lui A. D. Panicicov (1877–1878), mutată din Brăila.

Periodice bulgare din România, până în anul 1878

Bolgrad
1. Scrieri religioase pentru fiecare creştin (1864–1868), în limba bulgară, 

redactor şi editor R .I. Blascov;
2. Lucrare comună (1868), în limba bulgară, editor – Şcoala Centrală Bul-

gară;
3. Călător (1870), în limba bulgară, redactor şi editor B. Zaprianov;
4. Vocea bulgară (1876/1877), în limba bulgară, redactor K. Tulescov.

Brăila
5. Albina bulgară (1863–1864), în limba bulgară, redactor şi editor H. Va-

clidov;
6. Luceafărul (1864), în limba bulgară, redactor H. Validov;
7. Scrieri religioase (1864);
8. Aurora dunăreană (1876–1870), în limba bulgară, redactor D. Voinicov; 
9. Hitar Patar (1870–1874) (1879–1884), redactor A. Savici; 
10. Revista periodică în limba bulgară (1870–1876), redactor V. Stoianov; 
11. Kukurigu (1870), redactor şi editor B. Zaprianov; 
12. Cuvântul emigranţilor bulgari (1871), redactor şi editor H. Botev; 
13. Cetăţean (1817), în limba bulgară, redactor şi editor A. Savici; 
14. Carlej (1871), în limba bulgară, redactor şi editor D. Voinicov; 
15. Osa (1871), în limba bulgară, redactor Voinicov; 
16. Petel (1872), în limba bulgară, redactor B. Zaprianov; 
17. Klepalo (1872), în limba bulgară, redactor şi editor D. Panicicov; 
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18. Jaba (1874), în limba bulgară, redactor şi editor A. Savici; 
19.Brailski telegraf (1874), în limba bulgară, redactor şi editor K. Tarnov-

ski; 
20. Urbanul (1874–1875), în limba română, redactor şi editor A. Savici; 
21. Mihal (1875), în limba bulgară, redactor şi editor S. Zaimov; 
22. Iunak (1876), în limba bulgară, redactori şi editori I. Drasov şi T. Peiov; 
23. Băiat (1876), în limba bulgară, redactor D. Veliksin; 
24. Renaştere (1876), în limba bulgară, redactori I. Drasov şi T. Peiov; 
25. Leu bulgăresc (1876), în limba bulgară; 
26. Hasi (1877), în limba bulgară, redactor şi editor A. Panicikov.

Bucureşti
27. Viitorul (1864), în limbile bulgară şi română, redactori G. S. Rakovski 

şi B. P. Haşdeu; 
28. Aparatirul (1864), în limbile bulgară şi română, redactor G. S. Rakov-

ski, editori G. S Rakovski şi St. Rasidescu; 
29. Balgarsca starina (1865), în limba bulgară, redactor şi editor G. S. Ra-

kovski; 
30. Naridnost (1867–1869), în limba bulgară, redactori I. Bogorov, I. Kasa-

bov şi I. Grudov; 
31. Tapan (1869–1870), în limba bulgară, redactor I. Manzov; 
32. L’étoile d’Orient (1868–1869), în limba franceză, redactor K. Tankov; 
33. Patria (1869–1871), în limbile bulgară şi română, redactor P. Kasimov. 
34. Libertatea (1869–1872/1874), în limbile bulgară şi română; 
35. Şcoala (1870–1875), în limba bulgară, redactor şi editor R. Blaskov; 
36. Miroznanie (1870), în limba bulgară, redactor şi editor I. Dobrovski; 
37. Renaştere prin ştiinţe, industrie şi comerţ (1872), în limba bulgară, re-

dactor şi editor K. Sapunov; 
38. Ţaralej (1872), în limba bulgară, redactor L. Karavelov; 
39. Independenţa (1869, 1873–1874), în limba bulgară, redactori L. Kara-

velov şi H. Botev; 
40. Budilnik (1873), în limba bulgară, redactor şi editor H. Botev; 
41. Stupan (1874–1876), în limba bulgară, redactor V. Hranov; 
42. Steag (1874–1875), în limba bulgară, redactor H. Botev; 
43. Grădiniţa (1874–1875), în limba bulgară, redactor şi editor I. Blaskov; 
44. Ştiinţă (1875–1876), în limba bulgară, redactor L. Karavelov, editor I. 

Adghenov; 
45. Balcanul (1875), în limba română, redactor K. Tancov; 
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46. Balkan, în limba bulgară, redactor K. Tankov; 
47. Sţara Planina (1876–1877), redactor S. Bobcev; 
48. Sekidneven kalendar (1877), în limba bulgară, redactor P. Bobecov; 
49. Bulgarul (1877–1878), în limba bulgară, redactor D. Popov; 
50. Fraternitate slavă (1878), în limba bulgară, redactor R. Blaskov.

Giurgiu
51. Şcoala (1874), în limba bulgară, redactor R. Blaskov.(apare şi la Bucu-

reşti); 
52. Graginita (1874), în limba bulgară, redactor I. Blaskov (apare şi la Bu-

cureşti); 
53. Bulgaria nouă (1876–1877), în limba bulgară, redactori H. Botev, R. 

Blaskov şi Stambolov; 
54. Bulgar (1878), în limba bulgară, apare şi la Bucureşti.
Ploieşti
55. Dunavska zora (1877), în limba bulgară (apare şi la Brăila); 
56. Vulturul (1876–1877), în limba română, redactor I. Karsovski; 
57. Independenţa naţională (1877), în limba română, redactor I. Krasovski.

Comitete culturale şi politice şi asociaţii bulgare din România 
(1888–1878)

1. Dobrodetelna drujina (1862–1878), Bucureşti, fondatori: E. Gheorghiev, 
H. Gheorghiev, M. Benli.

2. Asociaţia Teatrală Bulgară (1865–1878), Brăila, fondator D. Voinikov.
3. Asociaţia şcolii bulgare (1868), Brăila, fondatori: Savici, Petrovici, Gen-

cev.
4. Sfânta coaliţie româno–bulgară (1866), Bucureşti, fondatori: I. C. Brătia-

nu, C. A. Rossetti, E. Karadasialti. 
5. Asociaţia filharmonică „Muza” (1869), Brăila.
6. Asociaţia literară bulgară (1869–1878), Brăila, membri: M. Drinov, V. 

Drumev, V. Stoianov.
7. Comitetul central revoluţionar bulgar (1869–1876), Bucureşti, fondatori L. 

Karavelov, V. Levski, H. Botev, K. Tankovsialti.
8. Asociaţie şcolară bulgară (1872–1878).
9. Comitetul revoluţionar de la Giurgiu (1875–1876), Giurgiu, fondatori: S. 

Stambolov, S. Zaimov, N. Obretenov, P. Volov.
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10. Comitet bulgar din Bucureşti (1876–1877), fondatori: S. Ceren, T. Dimo-
trov, P. Jecev.

11. Ceata slavă (1875–1877), Bucureşti. 
12. Asociaţie pentru răspândirea cunoştinţelor utile (1875–1878), Bucureşti, 

fondatori: L. Karavelov, K. Tankov. 
13. Asociaţia bisericii bulgare (1876–1877), Bucureşti, fondator P. Rasev. 
14. Societatea bulgară centrală binefăcătoare (1876–1878), Bucureşti, 

membri fondatori: K. Tankov, P. Encev, St. Stambolov. 
15. Comitetul binefăcător al doamnelor din România (1876–1877), Bucu-

reşti, fondatori: E. Pulieva, E. Mustacova. 
16. Asociaţia teatrală bulgară de tineret „Svetlina” (1876), Brăila, fondatori: 

A. Karacasev, Ikonomov.
17. Asociaţie filharmonică (1876–1877), Bolgrad.
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Maria Vasinca HADIJI

caraşovenii(croaţii)dinbanat

În raport cu alte state europene, România are o caracteristică deo-
sebită. În ţara noastră, mai ales în Transilvania, Banat şi Dobrogea, s-a 
putut realiza convieţuirea şi interferenţa mai multor neamuri şi cul-
turi, într-o perioadă îndelungată, de aproape un mileniu, astfel încât 
fiecare dintre acestea şi-au păstrat individualitatea proprie, preluând 
în acelaşi timp de la populaţiile şi culturile vecine înrudite sau com-
plet străine şi oferind, la rândul lor, numeroase trăsături ale culturii 
materiale şi spirituale. Astfel, „de aproape un mileniu, niciun popor şi 
nicio cultură n-a putut, dar nici n-a vrut să le asimileze pe celelalte. 
Astfel de încercări au existat din partea unor forţe exterioare, dar toate 
s-au dovedit zadarnice” (Kós Károly) (Koning 1999: 5). O astfel de et-
nie, care a reuşit să-şi conserve extraordinar de bine fiinţa etnică, este 
reprezentată de caraşovenii aşezaţi în zona muntoasă a Banatului, a 
căror origine a constituit şi mai constituie încă un prilej pentru ample 
discuţii. Răspunsul la aceste întrebări a fost dificil de găsit şi din cau-
za absenţei mărturiilor scrise sau orale; în plus, exista şi controversa-
ta întrebare dacă, la sosirea lor în Banat, erau catolici sau dacă s-au 
convertit ulterior? Trăsăturile lor specifice au atras atenţia cercetători-
lor din diferite domenii (lingvistică, istorie, etnografie). Ca urmare, au 
fost publicate numeroase studii, până şi o monografie dialectală, care 
puneau în discuţie probleme referitoare la originea, apartenenţa naţi-
onală, religia, perioada emigrării şi locurile de origine, fiind formulate 
mai multe ipoteze contradictorii. Conform informaţiilor documentare 
şi statisticilor de care dispunem, se pare că această etnie s-a aşezat în 
ţinuturile Banatului în trei etape diferite, menite parcă să împrospăteze 
mereu această mică, dar viguroasă enclavă. Primul şi cel mai vechi val 
de croaţi aşezaţi pe actualul teritoriu al României între secolele XIII–
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XIV este cel cunoscut sub numele de caraşoveni. Aceştia se vor grupa 
în jurul localităţilor Caraşova, Lupak, Clocotici, Nermet, Rafnic, Vodnic 
şi Iabalcea, toate af lându-se în judeţul Caraş-Severin. Al doilea val de 
croaţi emigraţi în secolul al XVI-lea a ajuns în localităţile Lipova (jud. 
Arad) şi Recaş (jud. Timiş), actualmente numărul lor scăzând simţitor; 
alţi etnici croaţi au ajuns în apropiere de localitatea Jimbolia. Al treilea 
val ajunge pe acest teritoriu pe la mijlocul secolului al XVIII-lea. În anul 
1801, prezenţa lor este semnalată în localităţile Checea şi Cernei, ei ve-
nind din zona Turopolje şi provenind îndeosebi din familiile de nobili 
nevoiţi să-şi părăsească locurile natale, deoarece aşa cereau interesele 
militare ale Imperiului Austro–Ungar.

În afară de localităţile deja menţionate, caraşovenii au locuit, în-
tr-un număr mai mic sau mai mare, şi în alte localităţi, ca de exem-
plu Dognecea, Slatina Timiş etc. Se pare că şi în localitatea Calina au 
existat cândva caraşoveni, astăzi asimilaţi (Vărădean 1892). Astfel, în 
anul 1892, în Calina nu existau decât 137 de case cu 572 de ortodocşi 
şi câţiva caraşoveni catolici. Caraşovenii sunt menţionaţi şi în locali-
tatea Tirol (jud. Caraş-Severin), conform monografiei localităţii în care 
este semnalat faptul că, în anul 1828, au sosit în localitate caraşoveni 
din comitatul Caraş, ei reprezentând o treime din locuitorii comunei, 
grupaţi fiind în partea de sud a localităţii şi formând un cartier al lor. În 
plus, mai deţinem şi informaţia oferită de preotul Theodor Catici din Ca-
raşova (decedat în anul 1993), care, bazându-se probabil pe documen-
tele din arhiva parohiei, susţinea că, între anii 1830 şi 1860, mai multe 
familii din Vodnic, Rafnic şi Lupac au plecat spre Tirol. În afara Banatu-
lui, grupuri mai mult sau mai puţin compacte de caraşoveni trăiau şi în 
câteva localităţi din Banatul sârbesc; este vorba de Banatski Karlovać, 
Ulmja, Ibište şi Kutrica. Conform ultimelor cercetări şi studii de teren 
întreprinse în câteva dintre aceste localităţi (Ulmja şi Ibište), s-a con-
statat că aceştia, datorită inferiorităţii lor numerice, fie s-au identificat 
treptat cu conaţionalii lor sârbi majoritari, fie s-au germanizat în loca-
lităţile în care predominau catolicii germani (Radan 2000: 17–22).1 Ca-
raşovenii din zona muntoasă a Banatului care, datorită unui complex 
de factori favorabili, au reuşit să-şi conserve fiinţa etnică şi să-i asigure 
trăinicia, nu au împărtăşit aceeaşi soartă. Banatul de Sud şi Valea su-

1 M. N. Radan, în urma anchetei de teren din anul 1998, aduce noi date preţioase des-
pre soarta caraşovenilor din Ulmja şi Ibište.
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perioară a Caraşului au prezentat pentru etnia caraşoveană o compati-
bilitate etnoculturală, existând aici ocupaţii asemănătoare cu cele ale 
noilor veniţi sau deprinse repede (creşterea animalelor, agricultura de 
subzistenţă practicată pe sapaţii mici, pomicultura, prelucrarea lemnu-
lui), ce au determinat, în ultimă instanţă, obiceiuri, credinţe şi practici 
specifice diferite de ale altor grupuri etnice slave (obiceiuri păstoreşti 
de Sângiorz, măsuratul şi răscucitul – răspândite atât în satele româ-
neşti din Banat, cât şi în Oltenia sau Bistriţa-Năsăud). În acest context 
trebuie menţionat şi faptul că probabil nu întâmplător s-au aşezat sau 
au fost aşezaţi într-o zonă minieră (Anina, Doman, Dognecea, Calina), 
deoarece, conform unei ipoteze, ar fi originari din Bosnia, unde existau 
renumite mine de argint. Totodată, ei nu au găsit aici un mediu etno-
cultural superior, a cărui adoptare putea să ducă la pierderea a ceea ce 
era specific. Astfel, convieţuirea a avut loc independent de etnie (care 
nu s-a simţit ameninţată), în baza ocupaţiilor şi intereselor comune et-
nicilor din zonă. Dar, alături de factori analogici, apar şi alţii comuni 
care ţin de ontologie (începând cu ornamentul de pe cămăşile populare 
denumit brazi şi până la impresia de românism pe care au lăsat-o atât 
portul, cât şi trăsăturile fizionomice), semnalaţi de cercetătorii români 
şi străini (Deleanu 1999: 40–41).

Dacă această enclavă a reuşit să se conserve atât de bine, aceasta se 
datorează în mare măsură şi caracterului şi modului de viaţă deosebit 
de conservatoare (de pildă, căsătoriile se fac şi astăzi doar între membrii 
comunităţii, excepţiile fiind foarte rare, şi atunci doar cu persoane de ori-
gine română etc.). O problemă la fel de gravă ca şi asimilarea o reprezintă 
scăderea numerică a populaţiei din aceste sate, care, deşi actuală, a fost 
semnalată de numeroşi sociologi (membri ai Institutului Social Banat-
Crişana) încă din perioada interbelică; pe de o parte, ea se datorează si-
tuaţiei economice, iar pe de altă parte, tradiţiei, împământenite în Banat, 
de a avea un singur moştenitor.
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Pentru perioada anilor 1930–1940, edificatoare sunt informaţiile ofe-
rite de V. Tufescu:

sate 1930 1941
total Români germani Alţii caraşoveni

caraşova 2.940 2.875 90 97 110 2.570
clocotici 1.074 1.058 8 4 46 1.000
Iabalica 339 332 14 – 18 300
lupac 826 898 14 48 16 720
nermet 646 646 – 2 4 640
Rafnic 716 648 22 – 16 610
Vodnic 489 444 2 – 2 440
total 7.030 6.901 250 151 220 6.280

Se poate remarca aşadar pentru această perioadă o scădere a popu-
laţiei fiecărui sat, în afară de localitatea Lupac, unde se înregistrează o 
oarecare creştere, şi în afară de Nermet, unde numărul locuitorilor se 
menţine constant. În raport cu această situaţie deloc îmbucurătoare, V. 
Tufescu îşi exprima îngrijorarea arătând că: „în felul acesta, mica gru-
pare a caraşovenilor care a dovedit atâta rigoare etnică nedeznaturali-
zându-se timp de câteva veacuri, e ameninţată acum cu dispariţia din 
pricina declinului numeric în care a intrat” (Tufescu 1941: 508–509).

Recensămintele ulterioare demonstrează faptul că vremurile au evo-
luat în această direcţie. 

Recensământul din 5 ian. 1977
comuna Populaţia
caraşova 3.829
lupac 3.419
total 7.248
% 100
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Recensământul din 7 ian. 1992
comuna satul Populaţiastabilătotală
caraşova caraşova

Iabalcea
nermet

2.629
277
644

lupac lupac
clocotici
Rafnic
Vodnic

1.084
1.013
642
482

Total: 6.771, dincarepopulaţieautohtonă(caraşoveni)6.138=90,65%

Pentru o imagine şi mai clară este edificatoare următoarea schemă:

nr
crt.

Anul
număRlocuItoRI/locAlItăţI totalpo-

pulaţie

K n J Kl l R V
1. 1831 3.729 649 524 1.329 933 958 699 8.866
2. 1851 3.959 640 500 1.320 937 982 663 9.001
3. 1865 3.870 649 513 1.200 621 920 538 8.311
4. 1896 3.339 679 512 1.161 866 728 473 7.75815

5. 1927 3.028 670 400 1.200 821 750 600 7.46916

6. 1930 2.945 643 344 1.073 850 720 493 7.068
7. 1977 2.815 698 316 1.096 1.112 733 479 7.248
8. 1992 2.629 644 277 1.013 1.084 642 482 6.771

Pe baza schemei, se poate trage concluzia că numărul caraşovenilor 
este în continuă scădere şi, deşi la ultimele două recensăminte situaţia 
părea stabilizată, trebuie avut în vedere faptul că aceste cifre nu reflec-
tă fidel starea demografică din ultimele decenii, ele cuprinzându-i şi pe 
cetăţenii de altă origine: maghiari (27), slovaci, mai ales rromi (187), ger-
mani (29), ucraineni (5), ruteni (1), cehi (4), macedoromâni (2), greci (1), 
ruşi (1), adică un total de 258 (3,81%), şi adăugându-i şi pe români, re-
zultă un total de 633 (9,35%), cifre valabile pentru recensământul din 
07.01.1992. Totuşi, trebuie remarcat faptul că, faţă de recensământul din 
05.01.1977 (care cuprindea un număr de 375 români – 5,18% şi 336 – 
4,63% alte etnii, adică un total de 711 – 9,81%), se înregistrează o anumi-
tă scădere a ponderii altor naţionalităţi. În consecinţă, conform datelor 
din anul 1992, numărul estimativ al croaţilor din România era de apro-
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ximativ 4.200 de persoane, adică 0,02% din populaţia României, dintre 
care 3.682 în jud. Caraş-Severin şi 299 în jud. Timiş (Radan 2000: 14–32).

Pentru anul 2007, conform datelor obţinute de la Consiliul Local al 
comunei Caraşova, avem următoarea situaţie:
comuna localitatea Populaţia bărbaţi Femei
caraşova caraşova 2.437 1.223 1.214

Iabalcea 227 121 106
nermet 596 292 304

totalpopulaţie 3.260 1.636 1.624

Se poate aşadar observa, pentru anul 2007, o continuă scădere a po-
pulaţiei din toate cele trei localităţi (3.260 este numărul total de locuitori) 
în comparaţie cu recensământul din anul 1992 (3.550 de locuitori). Refe-
ritor la graiul caraşovenilor, situaţia este şi mai complexă, deoarece aces-
ta nu este unul unitar, în toate cele şapte sate existând dialecte diferite; 
mai mult, în satul Iabalcea se vorbeşte limba română, deşi locuitorii sus-
ţin că sunt caraşoveni. Slavistul de origine bulgară, Miletič, este cel care 
a adus o oarecare lumină în acest sens, subliniind pentru prima oară 
faptul că graiul caraşovean nu este bulgar, ci serbo-croat, şi anume din 
grupul dialectal Kosovo-Reseva. Această zonă dialectală este însă destul 
de vastă, întinzându-se de la Dunăre, între Timoc şi Morava, până la gra-
niţa albaneză. Tot aici, la sud-vest de Prizren şi Câmpia Mierlei, au existat 
numeroşi catolici (Petrovici 1935: 1–18).

În privinţa naţionalităţii, aşa cum în secolul al XIX-lea caraşovenii 
erau imediat catalogaţi de către autorităţi drept bulgari, în secolul XX, erau 
de regulă consideraţi croaţi, fapt confirmat şi de recensământul din anul 
1977, când, în localităţile caraşovene, au fost recenzaţi 6.453 de croaţi şi 
84 de sârbi. De fapt, până în anul 1990, aici nici măcar nu a existat posibi-
litatea de a se declara caraşoveni (neexistând o asemenea rubrică), iar cei 
mai mulţi nici măcar nu erau întrebaţi cu privire la origine, fiind automat 
înregistraţi drept croaţi; în cazul în care se insista, unii erau recenzaţi ca 
sârbi sau având o altă naţionalitate. Trebuie subliniat faptul că numărul 
celor care optează pentru naţionalitatea croată se află în creştere, faptul 
datorându-se, pe de o parte atenţiei deosebite şi numeroaselor facilităţi 
(cea mai imoprtantă fiind acoradarea cetăţeniei croate, implicit a paşapor-
tului croat cu care puteau călători fără vize în vestul Europei) acordate de 
către statul croat, în vederea atragerii acestei etnii, iar pe de altă parte, 
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dezinteresului sau inexistenţei unei strategii din partea statului sârb cu 
privire la această chestiune. În plus, dacă avem în vedere contextul econo-
mic din România anilor 1990, este explicabil şi faptul că tot mai mulţi au 
început să se declare croaţi, deşi nu erau pe deplin convinşi de apartenenţa 
la această etnie (Radan 2000: 14–32).2 Tot ca o consecinţă a evenimentelor 
care au dus la dezintegrarea Iugoslaviei, la începutul anului 1992, etnicii 
croaţi îşi constituiau propria organizaţie, Uniunea Croaţilor din România, al 
cărei preşedinte şi reprezentant în Parlament este Mihai N. Radan.

Pe lângă limbă şi obiceiuri, portul reprezintă o trăsătură esenţială 
a unui popor. Acesta este de asemenea domeniul în care apar şi multe 
împrumuturi şi interferenţe, reuşindu-se totuşi păstrarea acelui-ceva-
specific şi nepieritor al fiecărei etnii. Traian Simu, autorul celui mai am-
plu studiu despre enclava caraşoveană din zona muntoasă a Banatului, 
în dorinţa sa de a sublinia contactul şi apropierea de tradiţiile, portul şi 
obiceiurile românilor, susţinea faptul că portul caraşovenilor este româ-
nesc, excepţie făcând doar conciul de pe cap la femeile măritate şi fota, 
atrăgând totuşi atenţia că ,,un astfel de conciu poartă şi femeile din ţara 
Haţegului şi cele din judeţul Caransebeş, iar fota încă se mai poartă în 
mai multe regiuni din România” (Simu 1939: 102). Deşi influenţele ro-
mâneşti sunt numeroase, comunitatea caraşoveană a reuşit totuşi să-şi 
conserve foarte bine tradiţiile şi obiceiurile, rămânând astfel de-a lungul 
timpului o comunitate aparte sub toate aspectele vieţii, atât materiale, 
cât şi spirituale. În privinţa portului este semnificativ faptul că, deşi anu-
mite piese vestimentare au fost preluate din portul popular românesc, 
ornamentaţia acestora diferă, iar împodobirea capului reprezintă un ele-
ment particular şi plin de semnificaţii existenţiale.

Desigur că, de-a lungul timpului şi sub influenţa unor factori externi 
inevitabili, s-au produs o serie de schimbări, atât în sensul renunţării la 
anumite obiecte de vestimentaţie, cât şi cu privire la substituirea celor 
iniţiale cu altele mai practice, adaptate la condiţiile actuale, dar căutând 
să le confere aceleaşi semnificaţii profunde. Iată, în continuare, întreaga 
evoluţie a costumului popular caraşovean, cu toate modificările impuse 
de-a lungul timpului, păstrându-şi însă în linii mari esenţa şi semnifica-
ţiile profunde, menite să particularizeze această etnie, dar să şi marcheze 
în acelaşi timp diferitele etape ale vieţii .

2 În zona industrială a Reşiţei decade, marile uzine reducându-şi activitatea, mulţi 
muncitori intră în şomaj.
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Costumul bărbătesc

În comparaţie cu cel feminin, costumul bărbătesc nu este atât de spec-
taculos (Lungu 2000: 8). În special la bărbaţi, îmbrăcămintea nu se deose-
beşte prin nimic de cea a românilor, ba mai mult, toate piesele vestimen-
tare bărbăteşti au denumiri româneşti. Bărbaţii îmbrăcau o cămaşă lungă 
ce trecea peste genunchi, numită „kosulia”/cămaşă. Gulerul era prevăzut 
cu broderii în care predominau negrul şi roşul sau ciucurii multicolori; la 
fel de bogat colorate erau şi manşetele mânecilor. Pantalonii, numiţi gatie, 
de culoare albă, erau lungi până la glezne şi destul de largi .Obielele erau 
colorate, însă erau preferaţi ciorapii albi de lână, cu un ornament specific 
la marginea dinspre genunchi, numit ciurată. În timpul săptămânii, um-
blau în opinci, având un gurgani/vîrf destul de pronunţat. Duminica şi la 
sărbători încălţau bocanci sau cizme. La brâu îşi puneau un brăcir/kanice 
de lână, împodobit cu diferite motive, sau puneau o curea lată, numită 
pratika. Peste cămaşă îmbrăcau un pieptar/cojoc din dimie, de preferinţă 
alb, decorat la guler şi margini, de jur împrejur cu desene colorate, pre-
dominând negrul şi roşul. Mult mai rare erau pieptarele negre, având în 
acest caz, pentru crearea unui contrast, ornamente de culori deschise. 
Pe acest cojoc se prindeau broşe şi pietre cât mai strălucitoare. Bătrânii 
purtau pieptare simple, fără motive/ornamente. Pe vreme urâtă, ploioasă, 
foloseau un mânecar, tot din lână albă, dar fără ornamente. Iarna purtau 
cioareci de culori deschise, ca şi românii, pieptar din piele de miel, iar în 
călătorii, cojocul cu mâneci şi pantalonii de postav alb. Vara purtau pe 
cap o pălărie mică; în timpul iernii, aceasta era înlocuită cu clăbăţul/că-
ciula din piele de oaie. Foloseau şi păclia, lungă până aproape de glezne, pe 
timp de ger, iar pe vreme caldă, era folosită drept acoperitoare (Tufescu 
1941: 502–505, Simu 1939: 102, Lungu 2000: 8).

Costumul femeiesc

Mult mai complex era costumul femeiesc, prezentând chiar mici di-
ferenţe, de multe ori nesemnificative, de la un sat la altul (Lungu 2000: 
8–9). Descrierea amănunţită pe care o face Traian Simu acestui costum, 
într-o perioadă în care era încă în uz, este semnificativă şi merită amin-
tită: ,,caraşovencele au o cămaşă caracteristică prin lungimea ei până-n 
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glezne, brodată la piept şi mâneci. Peste cămaşă, corpul lor este învelit, de 
la brâu în jos până la genunchi, în aşa numita «keca», adică chetă (fotă) 
de culoare neagră, cu tivuri şi cu o broderie îngustă. Prin fota aceasta de 
lână, de trei ori mai lungă decât lată, pentru înfrumuseţare, sunt împle-
tite adeseori fire de argint. Ea se învăluie în jurul corpului pe dinainte, 
până ce ajung capeţii laolaltă, apoi se leagă cu un brâu numit «kanica», 
adică caniţă. Peste caniţă întrebuinţează şi brăcie. La piept, cele boga-
te poartă «taleri», salbe de argint şi aur. Vara, femeile, peste săptămână, 
cele mai multe umblă desculţe sau în opinci, cu ciorapi albi, dar în Dumi-
neci şi sărbători de obicei toate sunt în ghete. Iarna îmbracă pieptar din 
miel, având grijă să fie decorat, iar pe timp ploios, mânecar de lână. Fe-
meile măritate poartă pe cap aşa numitul «kopa» (un fel de conci), frumos 
brodat, semnul caracteristic al femeilor măritate, acoperit cu o basma, 
ce-ţi face impresia că ascunde două coarne. Fetele încă poartă în zilele 
de rând basma pe cap, dar Dumineca şi în zilele de sărbătoare niciodată, 
atunci împletesc în păr f lori sau panglici colorate. Fetele de măritat îşi 
împodobesc capul cu o cunună argintată, iar la brâu îşi pun o cingătoare 
prevăzută cu copci, decorată cu mici mărgele albe...” (Simu 1939: 103).

Ca şi locuitorii altor zone etnografice din ţara noastră, caraşovenii 
au ţinut şi mai ţin încă la portul lor tradiţional, tradiţia fiind păstrată în 
special de femei. Dar, ca şi în celelalte zone, s-au petrecut şi aici schim-
bări şi transformări, în unele cazuri semnificative, în ceea ce priveşte 
portul tradiţional. Fiind o regiune cu vechi exploatări miniere şi uzine 
metalurgice, 60-70% din forţa de muncă a mediului rural a fost absorbită 
de industrie. Acesta este unul dintre factorii principali, datorită căruia 
bărbaţii şi-au părăsit portul şi au îmbrăcat, aproape fără excepţie, haina 
orăşenească; femeile şi l-au păstrat, însă şi ele (portul a atins gradul cel 
mai înalt de realizare artistică în jurul anului 1900) au renunţat la unele 
piese (Pleşa 1975: 71–72). În prezent, portul tradiţional mai poate fi obser-
vat duminica la biserică, în zilele de sărbători şi, în general, la ocazii, mai 
ales la nunţi. Cei mai mulţi caraşoveni au început însă să renunţe la acest 
port deosebit de complicat. Conform unor cercetări mai recente, costu-
mul popular caraşovean se compune azi din următoarele piese: poale/
pole lungi până la glezne, apretate şi plisate foarte mărunt în partea din 
spate. Din această cauză, femeia este obligată să facă paşi foarte mici, ca 
pliurile să nu i se desfacă.
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Femeile măritate au poale mai scurte şi creţe. Peste poale se poartă o 
fotă/keca neagră cu broderie îngustă pe margini. În partea de sus se îm-
bracă o cămaşă/košulija, care ajunge până la nivelul şoldurilor. Pe mâneci 
şi în partea din faţă, această cămaşă este brodată cu motive de culoare 
neagră, dar şi în diferite combinaţii de roşu, verde sau albastru. Gulerul 
este lucrat separat şi se ataşează deasupra cămăşii, fiind brodat pe mar-
gini cu aţă de o singură culoare. Mireselor şi fetelor mari li se adaugă un 
agrlijak, un fel de salbă din bani de argint, aur şi şiraguri de mărgele mul-
ticolore (toate fixate pe o pânză tare), iar marginile salbei sunt dantelate 
(Lungu 2000: 7–8).

Un loc aparte în cadrul costumului popular caraşovean îl ocupă fără 
îndoială găteala capului. În evoluţia ansamblului vestimentar, gătea-
la capului reprezenta o preocupare din cele mai vechi timpuri. Atât în 
portul popular românesc, cât şi în portul altor etnii, această problemă, 
structural şi tipologic, îmbracă diferite forme. Din acest punct de vedere, 
o privire de ansamblu asupra zonelor etnografice româneşti confirmă 
afirmaţiile de mai sus, fiind bine cunoscut faptul că, pentru zonele et-
nografice din nord-estul, sud-estul şi sudul ţării noastre, piesele de bază 
predominante în găteala capului, ca parte importantă a costumului fe-
meiesc, sunt marama şi ştergarul; de asemenea că, în zonele intracarpa-
tice, în Banat, piesele de bază în împodobirea capului la femei sunt con-
ciurile, cepsele şi căiţele, acestea fiind asociate în cele mai multe cazuri 
cu ţesături de tipul maramei şi al broboadelor. Ca şi în cazul costumului 
popular tradiţional din alte zone etnografice, şi în ceea ce priveşte portul 
caraşovenesc, găteala capului se modifică şi prezintă unele particulari-
tăţi în funcţie de vârsta, starea civilă, evenimentul sau ocazia, anotimpul 
şi starea socială.

Până la vârsta de şapte ani, pieptănătura fetelor este comună: tunse 
scurt când sunt foarte mici, apoi, pe măsură ce cresc, îşi împletesc părul 
în două codiţe ce cad, obligatoriu, pe spate. În funcţie de anotimp, ele 
merg cu capul descoperit sau şi-l acoperă cu căciuliţe, băsmăluţe, năfra-
me etc. De la 10 la 14 ani, fetele îşi împletesc părul, deja foarte lung, într-o 
singură coadă, care, fie este lăsată pe spate, mai ales în zilele de sărbă-
toare, fie este prinsă în coc/uleac mai sus de ceafă, spre creştetul capului. 
Astăzi, ca peste tot, ele merg cu capul descoperit dacă vremea le-o permi-
te. Tradiţia le obligă însă ca atunci când ies în lume (la horă şi în special 
la biserică) să-şi acopere capul. Referitor la acest amănunt, Benec Ana, 
în vârstă de 80 de ani, din comuna Lupac, spunea: ,,Fetele de acum s-au 



111

cARAşoVenII(cRoAţII)dInbAnAt

păcătoşit de tot. Pe vremea mea, fata mare de logodit şi măritat putea 
să iasă în lume, să i se vadă părul numai dacă avea pe cap parta. Acum 
le vezi, maică, şi cu părul despletit”. Fruntarul/parta, astăzi piesă foarte 
rară, este o podoabă a capului în formă de coroniţă. Ea este confecţionată 
dintr-o bentiţă de catifea roşie sau albastră, uneori neagră, lată de circa 
7-10 cm. şi montată pe un cerc sau două din sârmă, cu rolul de a păstra 
forma capului. Pe acest suport de catifea sunt cusute motive f lorale cu 
mărgele colorate. Dedesubtul acestei bentiţe, de jur împrejur, sunt cusuţi, 
unul lângă altul, pe două sau chiar trei rânduri, bani vechi de argint şi 
aur ce cad pe frunte şi pe păr.

Acum, aceste podoabe mai au destul de puţine monede de argint, 
predominând cele ce au circulat după Al Doilea Război Mondial. În 
trecut, această podoabă avea rolul de a indica starea materială a fetei. 
,,După numărul de bani din păr aflăm cât este de bogată” (Pleşa 1975: 
71–71), afirma bătrâna Filca Margareta în vârstă de 78 de ani, din comu-
na Caraşova. Aşadar, ca principală podoabă în găteala capului la fetele 
de logodit şi logodite, până în ziua în care se căsătoreau şi se îmbrăcau 
mirese, era fruntarul (parta) (Lungu 2000: 8).

O coafură mult mai complicată le este specifică fetelor mari, mai cu 
seamă în cele trei zile ale nunţii lor. Ca un semn distinctiv pentru mirea-
să, aceasta poartă în primele zile ale nunţii o coroniţă cilindrică, numită 
venac, împodobită cu mărgele colorate, bucăţi de oglindă, f lori artificiale 
şi având la bază salba de argint (Pleşa 1975: 73). Ca şi în portul altor etnii, 
miresele îşi mai împodobesc capul cu ţesături albe pe care şi le poar-
tă în timpul ceremoniei de nuntă, până în momentul ,,ieşirii mirilor la 
apă”, când, după un ritual foarte interesant, coroniţele de f lori de câmp şi 
năframele erau înlocuite cu un conci, denumit de caraşoveni cârp/krpa 
(un fel de tocă în patru colţuri, având partea din faţă mai înaltă) (Lungu 
2000: 8). Această piesă este cea mai veche dintre podoabele ce alcătuiesc 
găteala capului în portul popular femeiesc al caraşovencelor şi are rolul 
cel mai important, deoarece ea constituia semnul prin care se deosebeau 
femeile măritate de fetele mari. Din momentul aşezării conciului/cârpa 
pe capul tinerei neveste de către părinţi şi naşi, cu ocazia ,,ieşirii mirilor 
la apă”, aceasta nu mai avea voie să iasă ,,în lume” sau să fie văzută de 
vreun străin, fără să aibă pe cap conciul. Doar seara, înainte de culcare, 
femeile aveau voie să-şi dea jos ,,cârpa” de pe cap, însă nu în faţa bărba-
tului (Ianesca Marta din satul Rafnic, în vârstă de 82 ani). Odată intrată 
în rândul femeilor măritate, obligată prin tradiţie să poarte conciul, tâ-
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năra nevastă îşi schimbă şi pieptănătura care, până la moarte, nu se mai 
face decât într-un singur fel. Această pieptănătură constă în împărţirea 
părului în trei părţi egale şi împletirea, din fiecare parte, a câte unei cozi. 
Fiecare coadă se răsuceşte(Pleşa 1975: 73–75), sub formă de cercuri şi 
se plasează pe cap, două puţin mai sus de tâmple, unde se fixează cu 
ace, formând pe cap două proeminenţe simetrice, iar cealaltă pe ceafă. 
Conciul/cârpa are forma unui trapez cu baza mare în faţă (deasupra frun-
ţii) şi este confecţionat dintr-o fâşie de pânză tare. Fâşia de pânză este 
montată pe o coadă/cosveneac împletită din fire groase de lână, având 
rol de suport, menţinând forma conciului. Fâşia de pânză este rulată 
pe acest suport printr-o împăturire specială, astfel încât, la partea din 
faţă a conciului, care se sprijină pe cap, deasupra frunţii, aproximativ în 
dreptul tâmplelor, apar două proeminenţe asemănătoare coarnelor/cra-
ievene. Sub aceste proeminenţe se plasează şi părul pieptănat şi fixat pe 
cap, după cum am văzut. De aici şi expresia foarte des întâlnită în satele 
caraşovene: „a lui cutare din satul cutare s-a măritat, că am văzut-o cu 
coarne pe cap” (Lungu 2000: 8). Pe frunte se adăugau câteva şuviţe răsu-
cite cu ajutorul unui cui încins. 

Conciurile ,,de fiecare zi” erau confecţionate din pânză de bumbac, 
mai groasă, puternic apretată, iar conciurile de sărbătoare erau confecţi-
onate dintr-o ţesătură de lână fină, ornamentată cu mărgeluţe mărunte, 
colorate şi cu fir metalic. Bătrânele purtau numai conci de pânză albă pe 
care montau ca ornament două bentiţe în motive geometrice, de o parte 
şi de alta a proeminenţelor conciului. Acestor bentiţe, caraşovenii le spun 
uşca. Astăzi, piesa este foarte rară şi nu se mai poartă. Forma podoabei 
capului de femeie măritată pe care o dădea în trecut conciul este menţi-
nută numai prin pieptănătura anterior descrisă. La fixarea conciului pe 
cap mai interveneau şi alte elemente; este vorba despre ace cu gămălie şi 
năframă. Conciul era prins de păr cu ajutorul acelor care se înfigeau pe 
partea din faţă a piesei, în vârful coarnelor şi între ele. Logic, fiind destul 
de mari, ele se înfigeau cu grijă mai mult în jurul celor două proeminenţe 
ale cocului, deoarece între aceste două porţiuni era concentrat şi părul, 
prin pieptănătură. În trecut, gămăliile acestor ace erau confecţionate din 
aur, argint, pietre preţioase şi semipreţioase. Bătrânele spun că ,,înainte, 
acele din cârpă indicau starea materială a ginerelui”, deoarece el le făcea 
cadou miresei în ziua în care schimba coroniţa de mireasă cu conciul 
tradiţional de ,,femeie la casa ei” (Baniec Ana, 80 de ani, comuna Lupac). 
Astăzi, acele de conci sunt foarte rare, cele care se mai găsesc sunt con-
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fecţionate din alamă şi oţel, având gămăliile din sticlă colorată, tablă şi, 
mai nou, din material plastic. 

Peste conci se punea ,,năframa” care avea formă pătrată, cu ciucuri 
şi franjuri pe margini. În trecut, năframa se ţesea în casă din lână foarte 
fin toarsă. Femeile tinere purtau năframe viu colorate. Cele bătrâne, de 
culori închise. Năframă neagră purtau doar femeile îndoliate. În cazul de-
cesului, indiferent de vârsta femeii, peste conci i se punea năframă albă. 
O a doua năframă, ce se punea peste perna moartei din sicriu, simboliza, 
prin culoare, vârsta aproximativă a decedatei. Peste perna celor bătrâne 
se aşterneau năframe de culoare închisă, iar pentru cele mai tinere de 
culoare deschisă. Prinderea năfrămii de conci se făcea numai în două 
feluri, când conciul era făcut dintr-o pânză frumos ornamentată, prins 
pe cap cu ace cu pietre preţioase, năframa nu-i acoperea decât partea din 
spate, fiind prinsă în porţiunea de după cele două proeminenţe şi căzând 
în falduri pe spate. Când conciul nu era deosebit, năframa se aşeza în 
aşa fel încât să-l acopere în totalitate. De asemenea, se folosea un singur 
procedeu de învelire a cocului cu năframa: se îndoia cam un sfert din 
suprafaţa mărimii în lungul laturii, şi nu în diagonala ei, şi se aşeza pe 
conci, cu două din capetele căzute pe spate, iar celelalte două de-a lungul 
obrajilor. Acestea din urmă se ridicau şi se prindeau unite pe mijlocul 
marginii din spate a conciului. Astfel, partea năfrămii care ar fi acoperit 
faţa se strângea la spate, iar restul suprafeţei acoperea ceafa (căzând în 
falduri pe spate).

Este dificil de descris acest tip de acoperire a capului. Trebuie insistat 
însă asupra lui, deoarece, din cercetările făcute, a rezultat că acest tip de 
acoperire a capului este înrudit cu procedeul de mascare a tuturor păr-
ţilor corpului, inclusiv a feţei, prin voal, în portul popular tradiţional al 
asiaticilor şi slavilor, menţinut şi, în unele cazuri, transmis la popoarele 
balcanice de către turci. 

O inovaţie de dată mai recentă în găteala corpului, apărută după 
toate probabilităţile în perioada interbelică, o constituie băsmăluţele 
colorate cu aplicaţii dantelate pe margini. Urbanizarea din ce în ce mai 
accentuată a împrejurimilor localităţilor caraşovene, datorită dezvoltării 
rapide a exploatărilor miniere şi industriei, a dus la accelerarea procesu-
lui de emancipare a femeii. Caraşoveanca nu s-a mai putut duce la piaţă 
la Reşiţa, ca să-şi vândă produsele, gătită la cap cu toată recuzita tradiţi-
onală; treptat, a renunţat la conci şi la acest sistem complicat de legare a 
năfrămii peste el. Cu mijloace mult mai simple, şi anume prin acoperirea 
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capului cu o băsmăluţă legată la spate, sub ceafă, peste părul împletit 
în trei cozi, strânse în coc şi plasate deasupra tâmplelor, dar şi în spate, 
puţin mai sus de ceafă, femeile au realizat forma tradiţională a podoabei 
capului de femeie măritată, formă pe care în trecut o dădea conciul. Pen-
tru a face cât mai vizibile cele trei proeminenţe de sub basmaua care le 
acoperea capul, majoritatea caraşovencelor îşi împletesc şuviţele de păr 
băgând printre ele fire groase de lână (Pleşa 1975: 74–76).

Deşi nu-l folosesc întotdeauna, femeile nu renunţă la batic (basma). 
Acest batic este un adevărat semn de recunoaştere a caraşovenilor, ca de 
alt fel şi mărgelele viu colorate de la gât. De cele mai multe ori, baticul este 
cumpărat, dar, aşezat deasupra celor două sau trei cocuri, primeşte o for-
mă deosebită. Baticul este achiziţionat de cele mai multe ori din străinătate 
la preţuri foarte mari. Cu cât o femeie sau o fată are mai multe baticuri, cu 
atât ea este mai bine văzută în sat (Lungu 2000: 8). Această atât de inte-
resantă formă a podoabei capului, purtată de caraşovence din momentul 
măritişului, a devenit în timp însemnul stării lor civile pentru întreaga co-
lectivitate, ba mai mult, marginile vizibile ale basmalei sunt decorate cu 
straturi de dantelă, care, prin număr şi formă, indică satul de unde provine 
purtătoarea. Iată, deci, şi a doua funcţie a gătelii capului (Pleşa 1975: 76). 

Femeile nu mai îmbracă astăzi costumul tradiţional (cu excepţia câ-
torva bătrâne), dar se străduiesc să nu fie una mai grozavă decât alta. 
Este ceea ce numim portul răsturnat. Adică un nu categoric pentru cos-
tum, un da absolut pentru acelaşi model de bluză, de pantofi, de rochie. 
„Nici nu ştiu” – spune Zoriţa, studentă la stomatologie la Zagreb – „unde 
au găsit să cumpere atâţia pantofi şi atâtea bluze la fel”. Nu se împrumută 
modelul de croi sau de broderie. El trebuie „furat”. Chiar au existat cazuri 
în care cineva foarte ,,îndrăgostit de modelul brodat pe perdea, nereuşind 
să-l obţină în repetate vizite, a venit la geam şi l-a fotografiat. Problema 
nu ar fi a lui cel mai cel, ci a lui la fel cu cel mai cel (Luca 1998: 129).

Până şi sub acest aspect negativ al portului răsturnat am putea dis-
tinge anumite valenţe ale caracterului conservator al acestei populaţii, 
deoarece imitaţia se produce în interiorul comunităţii caraşovene, şi nu 
înafara ei, existând tot timpul un model de urmat sau cel puţin de atins la 
un moment dat, model cu semnificaţii mult mai profunde decât imaginea 
aparentă a acestuia. Mai mult, observăm faptul că tocmai ceea ce era 
esenţial la portul tradiţional femeiesc – împodobirea capului, menită par-
că să imortalizeze etapele esenţiale ale vieţii, a fost păstrat şi readaptat la 
realităţile vieţii de azi. 
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Concluzii

Aşadar, apartenenţa etnolingvistică a grupului caraşovean din zona 
muntoasă a Banatului mai oferă încă prilej de ample dezbateri; cert este 
însă faptul că aceştia se consideră caroşoveni, iar în raport cu sârbii, sus-
ţin că sunt croaţi (Simu 1939: 139). Din punct de vedere istoric, cercetă-
torii nu au putut elucida locul de origine şi nici perioada exactă în care 
aceştia s-au aşezat în Banat. Corelarea cu faptele de limbă, informaţii mai 
mult indirecte, au generat mai multe ipoteze, iar numărul lor ar putea 
creşte dacă avem în vedere complexitatea graiurilor puse în discuţie. In-
diferent de ipoteza pentru care se optează, ea nu poate fi general valabilă, 
pentru simplul fapt că graiurile caraşovene nu prezintă o deplină unitate. 
Fără îndoială însă că cercetările bazate pe studiul documentelor existen-
te (Rozkoš 1999: 69) au un sâmbure de adevăr, rămânând ca cercetările 
viitoare (un rol important revenind studiului aprofundat al istoriei Evului 
Mediu pentru zonele aproximative de unde au emigrat şi, de asemenea, 
clarificărilor şi argumentelor lingvistice suplimentare – obţinute doar 
prin cercetările aprofundate asupra graiurilor croate de pe întreg terito-
riul fostei Iugoslavii) să elucideze numeroasele aspecte problematice. Nu 
în ultimul rând, trebuie acordată o mai mare însemnătate faptelor apa-
rent nesemnificative, devenite însă grăitoare din perspectiva timpului, 
un loc aparte deţinându-l corespondenţa purtată de învăţaţii acestor sate 
(la începutul secolului XX) cu cercetătorii străini sau români interesaţi, 
corespondenţă edificatoare în privinţa moravurilor, obiceiurilor, dar mai 
ales a tradiţiei orale păstrate în legătură cu aşezarea lor în această zonă.
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Eugen GLÜCK

comunităţileisraelitearădene
înperioadaanilor1849–1918

După înăbuşirea Revoluţiei de la 1848–1849, comunitatea israelită 
arădeană a fost pusă imediat sub controlul nemijlocit al noilor autorităţi 
habsburgice, inclusiv cele poliţieneşti. Mai mult, guvernanţii au încercat 
să asigure supravegherea evreilor prin instituirea obligaţiei enoriaşilor 
de a aparţine comunităţii teritoriale competente. Comunitatea reformis-
tă arădeană a fost suprimată. Dincolo de aceste măsuri represive, auto-
rităţile au trecut la reorganizarea sistemului comunitar. În acest sens, în 
anul 1851, a fost convocată o conferinţă la Pesta, la sediul Guvernului. 
La şedinţa ţinută sub preşedinţia consilierului guvernamental Sacher, 
reprezentanţii comunităţii din Arad, din motive necunoscute, nu au fost 
invitaţi. Din proiectul elaborat cu această ocazie nu s-a realizat nimic 
concret. La fel, nici celelalte străduinţe pornite din surse oficiale sau co-
munitare nu au putut schimba situaţia. În esenţă, a continuat instituirea 
pe cale oficială a conducerii comunitare, fără să negăm încercările aces-
teia de a promova interesele evreieşti.

O schimbare pozitivă s-a produs la Arad, odată cu mutaţiile politice 
intervenite în 1861. Profitând de atmosfera mai liberală, comunitatea din 
Arad a hotărât să elaboreze şi să aplice un statut propriu, adecvat situ-
aţiei care s-a conturat în rândurile enoriaşilor în decursul ultimelor de-
cenii.1 Cea mai importantă prevedere a acestui statut a fost restabilirea 
sistemului democratic în comunitate, extinderea cercului celor investiţi 
cu drept de vot activ şi pasiv, precum şi stimularea activităţii social-cul-
turale. În acelaşi timp, însă, s-au acutizat diferenţele de mult existente în-

1 Ben Chanaja, 357/1861.
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tre partizanii reformelor şi elementele conservatoare. Plângerile repetate 
adresate de Ignátz Finger oficialităţilor au semnalat opoziţia unui mic 
grup de enoriaşi faţă de linia generală a comunităţii preconizată iniţial 
de rabinul Aaron Chorin.2 În realitate, conducerea comunităţii din Arad, 
sprijinită de marea majoritate a enoriaşilor, a ignorat acţiunile conser-
vatoare care nu au reuşit să obţină niciun sprijin direct din partea ofici-
alităţii. Rabinul Steinhardt a refuzat să semneze Declaraţia celor 121 de 
rabini conservatori, publicată cu ocazia aşa-zisului proces mesianic ce 
a avut loc la Viena, în care aceştia au susţinut că, de fapt, cultul israelit 
s-a scindat în două culte distincte. Elementele conservatoare s-au opus 
creării unui seminar rabinic, de grad universitar, invocând faptul că ar fi 
contrar legilor religioase israelite. În toamna anului 1865, la Nagymihály 
(azi Michalovce, Slovacia) s-au întrunit un număr de rabini conservatori. 
Procedând după modelul Sanhedrinului de odinioară, au formulat nouă 
hotărâri în care au respins fără echivoc toate elementele reformei care, 
de fapt, de mult au fost aplicate la Arad sub conducerea rabinului Aa-
ron Chorin. Rabinii amintiţi au fost reticenţi inclusiv faţă de proiectele 
de emancipare ale evreilor, revendicare fundamentată, de altfel, printre 
altele, în lucrarea lui Aaron Chorin, Sollen die Juden Bürger werden, apăru-
tă în 1848, la Pesta (post mortem). O altă lucrare având o poziţie identică 
a ieşit de sub condeiul rabinului Abraham Friedmann la Arad, în anul 
1844, cu titlul Az izraelita nemzetiség védekezése. Comunitatea din Arad a 
ignorat rezoluţia amintită, considerând-o inexistentă. La fel, a fost boico-
tată cererea asociaţiei „Hitőr”, care s-a constituit pentru susţinerea mili-
tantă a poziţiei conservatoare (Venetianer 1901: 494–500). În urma dife-
rendelor acute între cele două curente, la 16 februarie 1868, s-a convocat 
la Pesta o adunare a unor lideri evrei cu intenţia de a pregăti un congres 
chemat să elaboreze un statut modern de funcţionare a comunităţilor. 
Din capul locului, însă, s-a stabilit că problemele strict religioase nu pot 
face obiect de discuţie. La această convenire, comunitatea din Arad a fost 
reprezentată de Paul Walfisch.3 Majoritatea reformistă a celor prezenţi, 
având sprijinul nemijlocit al oficialităţii instaurate în 1867, a impus un 
regulament electoral ce a favorizat aderenţii curentului respectiv. Ei au 
mers până acolo încât rabinilor şi altor angajaţi comunitari, în majoritate 

2 Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naţionale Maghiare, Budapesta. În cont. 
MOL), D 3. 15–25.466, 45.978, 102.184/1864.

3 Magyar Izraelita V. (7) 14 februarie 1868, 55.
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conservatori, li s-a contestat dreptul de vot atât activ, cât şi pasiv. Numai 
după lungi tergiversări s-a revenit la această hotărâre.

Deşi la Arad campania electorală ce a precedat congresul nu a dege-
nerat, cum s-a întâmplat în foarte multe locuri, şi aici au apărut voci care 
criticau anumite prevederi ale regulamentului. Izraelita Közlöny a publi-
cat o scrisoare sosită de la Arad, în care semnatarul a obiectat cu privire 
la excluderea angajaţilor comunitari de la scrutin şi a cerut ca rabinilor 
să li se asigure cel puţin drept de vot activ.4 Potrivit regulamentului, în co-
mitatul şi oraşul Arad, în cele şapte comunităţi existente la data respec-
tivă au fost înregistraţi 452 alegători. Dintre aceştia, un număr de 258 
(57,07%) aveau domiciliul în oraş, iar 194 (42,52%) în mediul rural.5 În 
ceea ce priveşte compoziţia socială a acestora, ne stau la dispoziţie date 
oficiale, fără să-i menţioneze însă şi pe cei doi rabini care au fost trecuţi 
ulterior printre alegători.
categorie Alegători %
Rabini – –
medici,avocaţi,ingineri 5 1,10
comercianţi 222 49,11
meşteşugari,fabricanţi 59 13,05
cârciumari,curestaurant 44 9,73
Agricultori 29 6,41
Arendaşi,gospodari,vechili 68 15,04
învăţători,cantori 22 4,86
Privaţi 3 0,66
scriitori,artişti – –
total 452 6

În ceea ce priveşte repartizarea celor 220 de mandate, congresului 
comunităţii din Arad i s-au alocat două locuri, iar comunităţilor din co-
mitat unul.6 Campania electorală propriu-zisă a început după data de 20 
iulie 1868, data convocării oficiale. În cadrul acestei campanii, un pro-
gram clar a fost prezentat de Paul Walfisch. El a adresat alegătorilor ară-
deni un apel în care, pe de o parte a salutat recenta emancipare politică 
şi civică a evreilor, iar pe de altă parte a precizat o seamă de revendicări. 

4 Izraelita Közlöny V. (10) 17 aprilie 1868, 128.
5 Hivatalos Statisztikai Közlemények II. (1) Pest, 1869, 180. 
6 Magyar Izraelita V. (9) 28 februarie 1868, 69; Izraelita Közlöny V. (35) 28 august 

1868, 312–320; Magyar Zsidó I. (39) 13 septembrie 1868, 320.
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Printre acestea a figurat crearea unui seminar rabinic şi unei preparandii 
confesionale chemate să asigure rabini cu studii superioare şi învăţători 
calificaţi. Paul Walfisch susţinea necesitatea creării unei reprezentanţe 
centrale a evreilor, capabilă să susţină interesele evreieşti. De asemenea, 
erau pe rol reglementarea problemelor şcolare şi, în ultimă instanţă, asi-
gurarea autonomiei culturii israelite.7 Desigur, în acest sens, se preconi-
za asigurarea aceloraşi drepturi cu care au fost investite cultele creştine 
ortodoxe şi protestante.

Aleşii Aradului au fost Ignátz Deutsch şi Paul Walfisch. Mandatul 
comunităţilor din cadrul comitatului i-a revenit rabinului Iacob Stein-
hardt.8 Ca urmare a scrutinului, s-a evidenţiat o majoritate categorică 
a reformiştilor care, în corpul deliberativ, au totalizat 132 de mandate. 
Conservatorii au fost nevoiţi să se mulţumească cu doar 88 mandate. 
În tabăra reformistă, un rol deosebit i-a revenit rabinului Steinhardt. 
„El a fost, fără îndoială, cel mai puternic sprijin al partidei progresiste, 
nu numai în plenul congresului, ci şi în comisia comunitară şi chiar în 
club” – aprecia gazeta Izraelita Közlöny.9 Congresul a fost deschis oficial la 
data de 14 decembrie 1868 şi, contrar aşteptărilor, s-a prelungit până la 
data de 23 februarie 1869. În cadrul acestuia au fost constituite comisii 
de specialitate, cei doi arădeni fiind repartizaţi în Comisia comunitară.10 
Din păcate, diferendele dintre cele două tabere s-au acutizat până la pa-
roxism. Din acest motiv, constituirea definitivă a Congresului, inclusiv 
stabilirea ordinii de zi, a putut să aibă loc abia la 28 ianuarie 1869. În 
această zi dezbaterile au început în legătură cu problema principală pri-
vind sistemul de organizare a comunităţilor. Primul care a luat cuvântul 
la obiect a fost rabinul Steinhardt, părerile lui fiind puternic contestate 
de ortodocşi. În final, aceştia au părăsit sala vociferând. În urma retrage-
rii delegaţilor conservatori, s-a dezbătut rapid Statutul şi, la 5 februarie 
1869, dintre cei 116 deputaţi prezenţi, 103 au votat pentru acceptarea 
principală a proiectului de organizare comunitară. La 16 februarie, docu-
mentul a fost votat definitiv. În zilele următoare s-au discutat şi votat Re-
gulamentul privind alegerea unui nou Congres (care nu s-a mai întrunit 
niciodată) şi sistemul şcolilor confesionale israelite. Rabinul Steinhardt a 

7 Izraelita Közlöny V. (41) 11 octombrie 1868, 380–382.
8 Izraelita Közlöny V. (47) 20 noiembrie 1868, 450; Congress Zeitung (10) 6 ianuarie 

1869, anexa; Egyenlőség VII. (47) 9 decembrie 1888, 6–7.
9 Izraelita Közlöny VI. (25) 7 mai 1869, 172.
10 Egyenlőség XXXVII. (28) 21 iulie 1917, 17.
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jucat un rol activ şi în cadrul acestor dezbateri, fiind apreciat ca cel mai 
desăvârşit orator.11

Statutul comunitar, votat de Congres, a prevăzut ca toţi israeliţii din-
tr-o anumită localitate sau, în cazul numărului redus al enoriaşilor, de pe 
un teritoriu definit, pot forma o comunitate. Membrii cu drepturi depline 
aleg o reprezentanţă cu drept deliberativ şi o antistie cu un efectiv re-
strâns, în frunte cu un preşedinte. Rabinul se alege în cadrul unui scrutin 
general, având sarcini legate de serviciul divin de a promova instrucţia 
talmudică a tineretului, de a asista căsătoriile şi de a pronunţa divorţu-
rile. Totodată, el răspunde de matricolele născuţilor, căsătoriţilor şi de-
cedaţilor. În schimb, nu face parte de drept din organele conducătoare, 
participând la dezbaterile lor numai în cazul în care este invitat în mod 
special. Comunităţile au fost grupate în circumscripţii. Aradul şi unităţile 
din comitat au fost incluse în circumscripţia a XXIII-a, cu sediul la Timi-
şoara. S-a hotărât şi crearea unui „birou naţional”, cu sediul la Pesta, care 
a luat fiinţă în anul 1871 (Venetianer 1901: 509–510).

Caracterul obligatoriu al Statutului a fost acceptat de toate comu-
nităţile din părţile Aradului, cât şi de cele care au luat fiinţă ulterior. În 
schimb, ortodocşii au contestat vehement caracterul obligator al Statu-
tului. La Arad, în acest sens, au apărut însă doar voci izolate. Un enori-
aş, sub semnătura „cel care spune adevărul”, l-a atacat în gazeta Magyar 
Zsidó pe rabinul Steinhardt, acuzându-l că vrea să pună în aplicare în 
mod forţat Regulamentul congresist.12 În urma acţiunilor insistente ale 
Asociaţiei „Hitőr”, Camera Deputaţilor a dispus suspendarea caracterului 
obligatoriu al Statutului congresist (1870).13 În anul următor, s-a aprobat 
un statut aparte pe seama ortodocşilor, ce a consfinţit rolul conducător 
al rabinatului şi imutabilitatea prevederilor din Sulchan-Aruch. De fapt, 
acest document a consfinţit crearea unui cult autonom, aparte, care şi-a 
format o organizaţie centralizată paralelă. Odată cu formarea acestor 
două sisteme paralele, s-au orientat şi comunităţile locale. În perioada 
1868-1918, în zona Aradului au funcţionat, pe lângă comunitatea mu-
nicipală, o serie de unităţi în mediul rural. Distrugerea arhivelor comu-
nităţilor rurale, cu ocazia expulzării evreilor din comune în 1941, nu ne 
permite stabilirea exactă a numărului lor. Din informaţiile existente şi 

11 Egyenlőség XXXVII. (23) 16 iunie 1917, 24.
12 Magyar Zsidó III. (18) 12 mai 1870, 529.
13 Magyarországi Rendeletek Tára V., 1871, 436–446.
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din reţeaua cimitirelor ce au supravieţuit, putem vorbi de aproximativ 
30-35 comunităţi sau cel puţin obşti locale. Cele mai importante par să 
fi fost cele de la Şimand, Buteni, Curtici, Chişineu-Criş/Pădureni, Hălma-
giu, Sântana. La acestea le putem adăuga şi pe cele din Nădlac şi Turnu, 
pe-atunci situate în comitatul Cenad.

Am găsit o situaţie deosebită la comunitatea din Beliu (comitatul Bi-
hor), care a făcut parte din acele unităţi care s-au abţinut să se alinieze 
la vreunul din cele două sisteme. Aceste comunităţi, numite „status-quo 
ante”, au refuzat atât statutul congresist, cât şi pe cel ortodox, şi au păs-
trat în vigoare statutele lor vechi, vieţuind multă vreme izolat. Abia în 
anul 1914 s-au pus temeliile celui de-al treilea sistem de comunităţi, fără 
ca în anii următori, tulburi, acestea să poată acţiona eficient. În perioada 
ce a urmat după Congresul din 1868, a intrat în acţiune şi la Arad un mic 
grup ortodox. Ortodocşii şi-au reînnoit dezacordul faţă de ritualul prac-
ticat în sinagogă şi au pretins aprobare pentru înfiinţarea unei „asocia-
ţii de rugăciune” (1869). Admiterea cererilor le-ar fi acordat dreptul de a 
deschide o casă de rugăciune, practicând acolo ritualul ortodox. Cererea 
lor a fost însă respinsă de conducerea comunităţii.

Problema a revenit în actualitate în anii 1872–1873, când a luat naş-
tere o comunitate ortodoxă condusă de preşedintele Josef Kronstein. Ba-
zându-se pe statutul ortodox oficializat, aceasta a încercat să organizeze 
toate serviciile comunitare printre care şi deschiderea unei măcelării 
rituale. Reacţia comunităţii neologe a fost promptă şi a decis exclude-
rea ortodocşilor din beneficiul sinagogii, şcolii confesionale, spitalului şi 
chiar a cimitirului din Grădişte. În acest ultim caz a intervenit Primăria, 
anulând rezoluţia comunităţii ca fiind în contradicţie cu normele sani-
tare. În privinţa celorlalte măsuri, Primăria a considerat că este vorba 
de forme ale unor presiuni morale. Părţile au fost îndrumate pe calea 
justiţiei, respectiv rezoluţiei ministeriale. În realitate, în anii următori, 
nu găsim date conform cărora această comunitate să fi fost în fiinţă.14 
Problema a fost reluată insistent în anul 1905. În acest sens, un grup de 
enoriaşi ortodocşi s-a adresat Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Pu-
blice din Budapesta, cerând admiterea creării unei comunităţi proprii la 
Arad. Memoriul a fost trimis de Minister comunităţii-mamă, solicitând 
opinia acesteia. Conducerea comunităţii neologe a contestat existenţa 
condiţiilor necesare creării unei noi organizaţii. Lipsa unei rezoluţii pozi-

14 Arhiva comunităţii evreieşti din Arad (in cont. Arhiva) dos. 17, f. 84.399.
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tive din partea Ministerului a determinat înaintarea unui nou memoriu, 
în care au invocat în sprijinul planului lor în special argumente inspirate 
din doctrina lor religioasă. Atât răspunsul Ministerului, cât şi al Consi-
liului oraşului Arad, consultat în problemă, a fost negativ, apreciind că 
ortodocşii din Arad nu pot asigura baza materială necesară funcţionării 
unei comunităţi.15 Stăruinţele repetate ale ortodocşilor în anul următor 
au înregistrat totuşi un anumit succes. Ei au reuşit să obţină aprobarea 
oficială a statutului unei „asociaţii de rugăciune”. Ca urmare, peste câte-
va zile, după aprobarea statutului, au ales un rabin în persoana lui Iuda 
Sofer, provenit din faimoasa familie rabinică din Bratislava.16 În pofida 
greutăţilor, aproape insurmontabile, ortodocşii arădeni au reuşit în 1909 
să obţină recunoaşterea existenţei comunităţii lor.17 În aceşti ani, ei au 
reuşit să-şi deschidă şi propriul lor lăcaş de cult.

O situaţie de-a dreptul tragică s-a produs în anul 1913, datorită de-
cesului prematur al rabinului Iuda Sofer, la vârsta de 42 ani. În urma lui 
a rămas o numeroasa familie fără niciun fel de sprijin material. Comu-
nitatea locală a încercat să soluţioneze problema şi a hotărât ca timp de 
şase luni postul rabinic să rămână vacant, iar veniturile să revină fami-
liei îndoliate. De asemenea, s-a hotărât că-l vor alege rabin numai pe acel 
candidat care este dispus să o ia de soţie pe fiica cea mai mare a dece-
datului.18 Ca urmare, la 6 ianuarie 1914, a fost instalat rabinul Ioachim 
Schreiber. La instalare a fost prezent şi rabinul neolog Lajos Vágvölgyi, 
şi o delegaţie a acestei comunităţi. Este interesant de remarcat faptul că 
limba oficială a comunităţii a devenit limba idiş. Ulterior, au fost depuse 
cereri în vederea ridicării unei sinagogi aparte. La 9 noiembrie 1917, co-
munitatea a cumpărat, cu suma de 38.000 de coroane, terenul de pe stra-
da Preparandiei, iar proiectul şi executarea construcţiei sinagogii i-au 
fost încredinţate arhitectului Emil Tabakovics.19 Frământările existente 
în rândurile comunităţilor evreieşti au îngreunat mult acţiunea dusă 
pentru asigurarea statutului religiei israelite în concordanţă cu cea creş-
tină. În acest sens – după cum s-a mai arătat –, era necesară obţinerea 
statutului de religie „receptă” şi autonomia. Nu trebuie să uităm faptul că 

15 Egyenlőség XXIV. (12) 19 martie 1905, 8.
16 Szombati Újság I. (7) 16 februarie 1906, 7 (8) 25 februarie 1906, 6.
17 Egyenlőség XXVIII. (26) 4 iulie 1909, 12 (25) 27 iulie 1909, 12.
18 Magyar Izrael VI. (6) 1 iulie 1913. 113, Egyenlőség XXXII. (18) 4 mai 1913, 12–13, (19) 11 

mai 1913, 9.
19 Egyenlőség XXXIII. (5) 8 februarie 1914, 8, anexa.
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până în anul 1895, adică până la introducerea căsătoriei civile obligato-
rii, comunităţile erau investite şi cu anumite funcţii oficiale, printre care 
conducerea matricolelor. Acest drept, însă, nu revenea tuturor comuni-
tăţilor, ci numai celor investite ca atare de stat. Un asemenea drept aveau 
comunităţile din Arad, Mureşel, Sântana, Buteni, Şimand şi Pecica.20 Este 
adevărat că, în general, au fost continuate matricolele şi după crearea ce-
lor de stat (1895).21 Prima încercare de a obţine statutul de religie receptă 
(1869) s-a soldat cu un eşec. Ulterior, acţiunea a fost reluată în primul 
rând de comunităţile neologe, între care cea din Arad a jucat un rol ma-
jor. Este adevărat că şi în acest sens au apărut voci disonante. Astfel, în 
1892, în gazeta Zsidó Híradó, cineva, un anonim, semnând „neolog din 
Arad”, a publicat un articol în care se opunea recepţiei.22 De altfel, în pe-
rioada dată a fost supusă discuţiei parlamentare şi legea căsătoriei civile, 
precum şi legea privind „libera exercitare a religiei”. În legătură cu acest 
proiect de lege, trebuie să menţionăm că ea încuviinţa libera trecere de 
la vreo religie creştină la cea mozaică, prohibită până atunci. Date fiind 
unele elemente aflate în contradicţie cu unele norme ale cultului moza-
ic, rabinatul, în special ortodocşii, şi-au exprimat dezacordul. În schimb, 
neologii au iniţiat în anul 1892 o vastă acţiune pentru obţinerea statu-
tului de „cult” recept. La această acţiune s-au raliat câteva comunităţi 
ortodoxe şi statu-quo. În rândul comunităţilor evidenţiate în campanie 
le găsim pe cele din Arad, Buteni, Curtici, Şimand, Cermei şi Pecica.23 S-a 
cerut sprijin în acest scop şi din partea creştinilor care aveau o poziţie 
înţelegătoare. La Buteni, la cererea prim-rabinului Lázár Deutsch, can-
didatul la postul de deputat, Virgil Bogdan, şi-a luat angajamentul ca, în 
caz că va putea obţine mandatul cercului electoral local, va susţine în 
Camera Deputaţilor cauza recepţiei cultului israelit.24 În acelaşi timp, un 
angajament similar şi-a luat şi Ioan Beleş în cursul campaniei electorale 
în cercul Radnei, declarând că el „consideră de datoria lui să contribuie la 
legiferarea recepţiei”.25 Rabinul Rosenberg a ridicat problema şi în cadrul 

20 Egyenlőség V. (24) 13 iunie 1886, 5.
21 Zsidó Híradó VII. (2) 14 ianuarie 1897, 2.
22 Zsidó Híradó II. (10) 10 martie 1892, 25.
23 Egyenlőség XI. (4) 29 ianuarie 1892, 10, (6) 5 februarie 1892, 10–11, (8) 19 febraurie 

1892, 7, (21) 20 mai 1892, 5.
24 Egyenlőség XI. (3) 22 ianuarie 1892, 9.
25 Egyenlőség XI. (5) 5 februarie 1892, 8.
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Consiliului Comitatens din Arad, pledând în general pentru aprobarea 
legilor referitoare la regimul cultelor.26

Aprobarea legii recepţiei cultului israelit s-a lovit însă de o seamă de 
greutăţi. Datorita poziţiei mai liberale ce domnea în Camera inferioară, 
proiectul a fost votat în sesiunea din 1894. Transmisă Casei Magnaţilor, 
majoritatea conservatoare a respins-o. Printre cei care au votat negativ 
s-a numărat şi episcopul Ioan Meţianu din Arad.27 În anul 1895, proiec-
tul a fost readus în dezbatere şi, de această dată, a obţinut o majoritate 
minimală şi în Casa Magnaţilor. Episcopul Ioan Meţianu s-a pronunţat 
negativ şi de această dată.28

Este neîndoielnic faptul că legea care a intrat în vigoare încă din anul 
1891 a însemnat un progres, asigurând egalitatea cultului israelit cu cele-
lalte culte istorice. Totuşi, pasul următor, asigurarea autonomiei cultului, 
întâmpină obstacole insurmontabile. În acest sens, au acţionat nu numai 
anumite influenţe mai mult sau mai puţin antisemite, ci şi contradicţia 
ireconciliabilă dintre neologi şi ortodocşi. În timp ce primii susţineau, în 
concordanţă cu legile în vigoare, existenţa unui singur cult israelit, orto-
docşii vehiculau existenţa a două culte distincte şi reclamau autonomie 
separată. Fără îndoială, neologii acţionau mult mai stăruitor în direcţia 
realizării autonomiei. Încă din anul 1896, preşedinţii, respectiv delega-
ţii comunităţilor neologe, au discutat agendele la care comunitatea din 
Arad a fost reprezentată de Wilhelm Bing. Curând s-au resimţit urmări-
le negative ale acestei situaţii. Ajutorul de stat acordat cultului israelit a 
rămas redus şi, potrivit aprecierii profesorului Paul Mendel, echivala cu 
o „donaţie din milă”. Cultului mozaic nu i s-a asigurat reprezentarea în 
Casa Magnaţilor şi, în consecinţă, lipsea purtătorul de cuvânt al cultului, 
similar cultelor creştine.29

Acţiunea neologilor a luat un deosebit avânt în anul 1908, programul 
de revendicări conţinând trei puncte cardinale: autonomia, dotarea co-
munităţilor cu ajutor de stat la nivelul numărului de enoriaşi şi include-
rea evreilor în proiectata executare a Legii XX din 1848.

Această lege neaplicată de decenii şi readusă în actualitate în perioa-
da amintită prevedea trecerea în contul statului a cheltuielilor cultelor 

26 Egyenlőség XII. (12) 24 martie 1893, 10–11.
27 Az 1892. évi február hó 18-ára hirdetett országgyűlés nyomtatványai, Főrendiházi 

Napló IV. 85.
28 Zsidó Híradó V. (19) 16 octombrie 1895, 3–4.
29 Egyenlőség XXVI. (39) 29 februarie 1907, 1–3.
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recepte.30 Înţelegând că aceste revendicări reprezintă probleme vitale, 
mai multe comunităţi ortodoxe şi statu-quo s-au raliat acţiunii aminti-
te, inclusiv la ideea autonomiei unice. Astfel, în anul 1908, comunitatea 
statu-quo din Beliu s-a pronunţat oficial în acest sens.31 Cea mai impor-
tantă acţiune demonstrativă a fost Marea Adunare din anul 1912, la pre-
gătirea ei participând comunităţile din Sebiş, Hălmagiu, Pecica, Sânta-
na, Şiria-Galşa, Lipova, Chişineu-Criş/Pădureni, Buteni şi, fireşte, Arad. 
Preşedintele comunităţii din Arad, deputatul Zsigmond Nemes, a făcut 
parte din prezidiul adunării şi din delegaţia care a înmânat ministrului 
de resort memoriul respectiv.32 În anul 1914, a fost înaintat un nou me-
moriu la care au aderat şi comunităţile din zona Aradului, fără să obţină 
însă rezultatul dorit. Între timp, problemele s-au complicat şi mai mult. 
După anul 1906, a venit la conducerea Ministerului Cultelor şi Instruc-
ţiunii Publice un nou titular în persoana lui Albert Apponyi. Acest om 
de stat a stăruit în vederea executării amintitei Legi din 1848. Trecând 
la elaborarea proiectelor necesare, el a susţinut că israeliţii nu pot bene-
ficia de prevederile legii, întrucât la data votării acesteia, cultul mozaic 
nu figura printre cele recepte.33 Aceeaşi poziţie negativă a formulat, în 
anul 1910, succesorul său, ministrul Zichy. În schimb, venind la Arad, în 
cursul campaniei electorale, în acelaşi an, István Tisza, liderul Partidului 
Muncii, şi apoi prim-ministru, la întrebările puse de factorii evrei locali a 
dat un răspuns afirmativ.34 Practic s-a ajuns ulterior la o soluţie de com-
promis. În anul 1917, s-a introdus un proiect de lege în Parlament privind 
crearea unei fundaţii speciale pe seama cultului israelit, al cărei venit 
echivala cu dotaţia la care israeliţii erau îndreptăţiţi. În realitate, datorită 
prăbuşirii Imperiului, proiectul nu a fost votat niciodată.35

Este neîndoielnic faptul că majoritatea comunităţilor evreieşti, lipsi-
te în esenţă, aproape în totalitatea lor, de bunuri imobiliare aducătoare 
de venituri serioase, aveau mari greutăţi financiare. Începând cu anul 
financiar 1868–1869, statul a început să dea anumite subvenţii cultului 
israelit. Timp de mulţi ani, suma globală a ajutorului a rămas constant la 
5.000 forinţi. După lungi insistenţe, după 1895, aceasta sumă ridicolă a 

30 Neue National Zeitung X. (3) 17 ianuarie 1908, 2.
31 Egyenlőség XXVII. (20) 17 mai 1908, 11.
32 Egyenlőség XXXI. (8) 25 februarie 1912, 1.; Zsidó Szemle VI. (4) 15 februarie 1912, 13.
33 Egyenlőség XXV. (50) 16 decembrie 1906, 3.
34 Egyenlőség XXIX. (19) 8 mai 1910. 1–3 (22) 29 mai 1910, 2.
35 Egyenlőség XXXVI., 22 decembrie 1917, 1.
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fost majorată, însă comunitatea din Arad nu a primit nimic. Comunită-
ţile sărace din mediul rural au primit sume nesemnificative în coroane. 
Astfel, în anul 1912, au beneficiat de anumite dotaţii comunităţile din 
Sebiş (400), Chişineu-Criş (200), Hălmagiu (200), Sântana (200) şi Curtici 
(250). În ultimul an de pace, au beneficiat de ajutor de la stat comunităţile 
din Sebiş (400), Chişineu-Criş (200), Curtici (250), Pecica (400), Hălmagiu 
(200) şi Şimand (300).36

Comunitatea neologă din Arad, în perioada studiată, prin eforturi 
proprii susţinute, a cunoscut o dezvoltare simţitoare, accelerată, mai ales 
în ultimele decenii ale perioadei. Funcţionarea ei a fost normată de sta-
tut, modulat după prevederile congresiste, forma finală fiind dată în anul 
1902. Potrivit statutelor, comunitatea arădeană îi cuprindea pe evreii de 
pe teritoriul oraşului Arad şi comunele din jur, cu excepţia localităţii Mu-
reşel şi a comunei Aradul-Nou, aceasta din urmă fiind încadrată în jude-
ţul Timiş. Această unitate organizatorică s-a divizat după 1909, odată cu 
crearea comunităţii ortodoxe. Dispariţia fără urmă a arhivei acesteia ne 
împiedică să cunoaştem numărul enoriaşilor ei. Potrivit tradiţiei iudaice, 
plenitudinea drepturilor aparţinea membrilor („ősválasztók”) recrutaţi 
din bărbaţii majori, domiciliaţi de cel puţin trei ani în raza de activitate a 
comunităţii şi, în cazul capacităţii materiale, contribuabili fără restanţe. 
În anul 1898, numărul membrilor era de 800, dintre care 657 erau contri-
buabili. Aceste cifre s-au dovedit ulterior a fi în principiu constante. Adu-
narea generală a comunităţii a ales o reprezentanţă compusă din 29 de 
membri, în frunte cu un preşedinte şi un vicepreşedinte. Mandatul acestei 
antistii avea o durată de trei ani. Membrii aleşi, la rândul lor, erau repar-
tizaţi, pe cât se poate, în funcţie de profesiunea şi preocupările lor, în cinci 
secţii de specialitate, anume culte, şcoală, financiar, economic şi revizie. 
Fiecare secţie avea în frunte un preşedinte ales de membrii acesteia.

Statutul din 1902 a prelungit mandatul la şase ani, cu rezerva că ju-
mătate din cei aleşi să fie reînnoiţi la distanţă de trei ani. Efectivul orga-
nului conducător a fost majorat la 39 de membri, la care se adaugă pre-
şedintele şi vicepreşedintele. Statutar, rabinul participa numai ca invitat 
de ocazie. În realitate, însă, funcţionând rabini de mare prestigiu, aveau 
de fapt o influenţă serioasă. Acelaşi statut din 1902 a redus stagiul pentru 
exercitarea dreptului la vot la doi ani şi a îmbinat-o cu obligaţia unui văr-
sământ anual de cel puţin 20 de coroane. Urmând normele uzitate în le-

36 Izraelita Közlöny VI. (16) 14 mai 1869, 179; Egyenlőség XXXI. (28) 14 iulie 1912, 5–6.



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

128

gea electorală a statutului, plafonul fiscal a fost redus la jumătate, în cazul 
membrilor cu o pregătire superioară. Repartizarea funcţiilor comunitare 
a rămas în esenţă tributară sistemului tradiţional. Spre exemplu, condu-
cerea sinagogii era compusă din trei persoane. O importanţă deosebită a 
avut-o Scaunul şcolar, care, pe lângă mandatarii comunitari, cuprindea şi 
reprezentanţi ai unor societăţi, cu profil corespunzător şi, desigur, peda-
gogi.37 Personalităţile cele mai importante care în epocă s-au aflat în frun-
tea comunităţii au fost Paul Walfisch, Ignátz Deutsch, Iosef Hirschmann, 
Wilhelm Bing şi Bernard Deutsch. Ultimul scrutin dinainte de izbucnirea 
Primului Război Mondial i-a plasat în fruntea comunităţii pe avocatul 
Zsigmond Nemes şi, ca vicepreşedinte, pe Tivadar Ottenberg. În perioa-
da marilor transformări ce au avut loc la sfârşitul marii conflagraţii, în 
fotoliul prezidenţial se regăsea Henrik Schütz.38 Pe parcurs, diversificarea 
activităţii comunitare a făcut necesară sporirea aparatului administrativ. 
În această direcţie, funcţia de notar a fost promovată la treapta de prim-
notar. Alături de acesta, care era de fapt şeful administraţiei, s-au înfiinţat 
un post de vice-notar şi un altul de casier. Creşterea exigenţelor faţă de 
activitatea cantorală a determinat crearea postului de prim-cantor care, 
în mod necondiţionat, trebuia să aibă studii superioare. Alături de postul 
de prim-cantor, s-a înfiinţat şi postul de vice-cantor, fiind angajat un or-
ganist. Personalul propriu-zis al sinagogii a rămas în limitele tradiţionale. 
Sarcini serioase au impus comunităţii creşterea numărului de elevi şi mai 
ales răsfirarea unor tineri israeliţi în diverse unităţi în care religia apă-
rea ca obiect obligatoriu. Comunitatea a căutat să asigure instrucţia şi 
educaţia religioasă în unităţile şcolare extraconfesionale, angajând cadre 
didactice de specialitate. O primă problemă a apărut odată cu primirea 
elevilor evrei la liceul local, condus de un călugăr minorit. Astfel, în 1857, 
directorul liceului se adresează rabinului Steinhardt, cerând instruirea 
celor patru elevi printre care figura şi Ferenc Chorin.

O personalitate de mare prestigiu, o adevărată forţă motrică în viata 
comunităţii a fost Leopold Rosenberg. Timp de peste o jumătate de secol, 
preşedinţi şi consilieri au venit şi au plecat, el a rămas însă în postul lui 
de secretar, respectiv de prim-notar. Leopold Rosenberg rezolva cu com-

37 Az aradi izr. hitközség jelentése 1897–1900 évről, Arad, 1900 – date statistice se găsesc 
în Arhiva dos. 15.

38 Ben Chanaj 946/1864, 319/1865; Szombati Újság I., 16 iulie 1882, 233; Egyenlőség VII. 
(22) 30 iunie 1888, 8; XVI. (19) 9 mai 1897, 10, XX. (25) 21 iunie 1903, 8, XX. (9) 1 mar-
tie 1903, 10, XXVIII. (23) 13 februarie 1909, 10.
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petenţă nenumărate probleme cotidiene şi pregătea rezoluţiile ce urmau 
să fie supuse forului deliberativ. A intrat în administraţia comunitară în 
anul 1849, după ce tatăl lui a fost ucis cu ocazia luptelor din 8 februarie, 
tocmai pentru că declarase deschis că este evreu. A fost sărbătorit cu 
mare fast în 1899, cu ocazia împlinirii unui stagiu de 50 de ani în slujba 
comunităţii. A fost felicitat şi de Consiliul Orăşenesc, care, încă din anul 
1867, îi acordase titlul de prim-notar onorific al municipalităţii. Leopold 
Rosenberg s-a evidenţiat şi în spaţiul cultural, editând un număr de ani 
ziarul Arader Zeitung. Tot el a fost şi autorul documentului Synagoge Or-
dnung.39 În decursul perioadei studiate a crescut patrimoniul comunităţii. 
Încheierea construcţiilor legate de centrul comunitar, edificarea şcolilor 
noi, refacerea băii rituale şi organizarea bazei materiale a numeroase-
lor instituţii subordonate au făcut ca în anul 1898 valoarea inventarului 
bunurilor mobile şi imobile să se ridice la 150.000 de forinţi. Până în anii 
Primului Război Mondial aceasta avere a fost dublată.

Alături de aceste progrese apăruseră mai multe planuri grandioase 
realizate doar parţial. Una din realizările de seamă era legată de grija 
pentru dotarea sinagogii existente. În acest sens, erau vizate construirea 
unui nou balcon pentru femei şi refacerea orgii (1864). Ignátz Deutsch a 
donat două candelabre mari de argint şi a suportat şi cheltuielile nece-
sare unor îmbunătăţiri simţitoare. În anul 1884 s-a contractat un îm-
prumut de 20.000 de forinţi, ceea ce a permis realizarea impunătoarei 
cupole a sinagogii.40

Un proiect de mare importanţă a fost elaborat în vederea ridicării 
unui templu de proporţii grandioase. Ideea, pornită de la rabinul Ro-
senberg, a ajuns în faza concretă în anul 1909. În anii următori, au fost 
cântărite diverse alternative, ele rezumându-se în anul 1913 la trei va-
riante de amplasare. Consiliul oraşului s-a declarat de acord să susţină 
proiectul oferind gratuit două terenuri, iar pentru al treilea cerând preţul 
de 100.000 de coroane. Izbucnirea Primului Război Mondial şi devalori-
zarea fondurilor comunitare au zădărnicit realizarea proiectului.41 După 
cum am mai subliniat, în al doilea deceniu al secolului nostru a început 
realizarea sinagogii ortodoxe din strada Preparandiei.42 Merită o deose-

39 Arhiva dos. 7, f. 313; Egyenlőség XVIII. (12) 12 martie 1899, 5 (11) 5 martie 1899, 8–9; 
Ben Chanaja 92/1860.

40 Ben Chanaja 653, 946/1864.
41 Egyenlőség XXXII. (30) 27 iulie 1913, 9, XXVIII. (21) 20 iunie 1909, 10.
42 Jüdische Volksblatt V. (5) 29 ianuarie 1909, 5.
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bită atenţie ridicarea noii şcoli, în stil specific evreiesc (actuala Şcoală Ge-
nerală Nr. 2), a cărei construcţie s-a încheiat în 1905 (Rosenberg L. 1905).

În ceea ce priveşte ritualul din sinagogă, s-au menţinut inovaţiile in-
troduse de Aaron Chorin. Singura modificare majoră a fost admiterea pri-
mului grup de cinci femei în cor, în anul 1897. Ulterior, numărul lor a cres-
cut simţitor. De asemenea, au fost admişi şi solişti. Menţinerea activităţilor 
comunitare a reclamat eforturi financiare serioase din partea enoriaşilor, 
care reprezentau singura sursă majoră a veniturilor. Astfel, în anul 1899, 
bugetul comunităţii se cifra la 33.725 de forinţi. La capitolul venituri erau 
prevăzute încasări în cuantum de 20.763 forinţi. Acesta rezulta în special 
din gabella, taxa scaunelor sinagogale etc. Diferenţa dintre venituri şi chel-
tuieli era asigurată prin plata unei contribuţii ce se fixa procentual în func-
ţie de impozitul direct de stat, plătit de enoriaşul respectiv. După anul 1904, 
partea bugetului acoperită din contribuţie directă se afla în continuă creş-
tere.43 După cum am mai arătat, grupurile de enoriaşi aflaţi în ţinuturile 
arădene manifestau tendinţe tot mai vădite de a se separa de comunitatea-
mamă din Arad şi de a constitui unităţi separate. Dacă divorţul între neo-
logi şi ortodocşi a fost legat de animozităţi şi chiar adversităţi, de cele mai 
multe ori desfacerea în mai multe unităţi în cadrul sistemului neolog s-a 
desfăşurat în mod paşnic. Cunoaştem documentar doar un singur conflict 
mai serios legat de separarea enoriaşilor de la Buteni (inclusiv Sebiş, Ineu 
şi Iosăşel) de comunitatea din Şimand (1862–1869). Cei de la Buteni taxau 
atitudinea conducerii comunitare din Şimand drept „tiranică”.44

Aşadar, în perioada 1861–1918, au luat fiinţă o serie de comunităţi 
cu o existenţă mai mult sau mai puţin constantă. În cadrul lor au apărut 
strădanii de asigurare a câte unui lăcaş de cult ornamentat cât se poate 
frumos. Merită o apreciere deosebită sinagogile de odinioară din Cermei, 
Pâncota, Buteni etc. Aceste străduinţe au reclamat adesea mari eforturi. 
În urma unui incendiu, spre exemplu, din anul 1897, sinagoga din Hălma-
giu a devenit inutilizabilă. Cele douăzeci de familii din localitate au depus 
eforturi deosebite timp de 14 ani, în vederea reconstrucţiei. Fondurile au 
fost obţinute în cea mai mare parte din colecta la care au contribuit şi 
creştinii. În acest fel au reuşit, în anul 1915, să predea destinaţiei sale o 

43 Az aradi izr. hitközség jelentése az 1897–1900 évről. Arad, 1900; Egyenlőség XIX. (22) 3 
iunie 1900, 8.

44 Arhiva dos. 13, f. 323, dos. 76, f. 4, 94, 99.
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frumoasă sinagogă.45 Într-o perioadă mai scurtă, enoriaşii din Chişineu-
Criş/Pădureni au reuşit să ridice o impunătoare sinagogă (1891). În acelaşi 
răstimp, au ridicat şi o şcoală şi o locuinţă pentru învăţător.46 În vederea 
dezvoltării comunităţii, un zel deosebit a depus preşedintele M. Schillin-
ger.47 La Şimand avem date despre activitatea meritorie a preşedinţilor Io-
sef Klein şi Sigismund Blau. La Sântana reţinem meritele lui Adolf Wiener. 
La Lipova, în cadrul comunităţii, s-a evidenţiat preşedintele József Grósz.48 
La Beliu putem aminti străduinţele preşedintelui Iacov Emanuel.49

În pragul izbucnirii Primului Război Mondial, activau cu succes pre-
şedinţii Izidor Kél (Pecica), A. Weisz (Hălmagiu), Lipót Adler (Şiria), Adolf 
Werner (Sântana), Lipót Messer (Chişineu-Criş), József Fekete (Buteni). 
Preşedintele în funcţiune al comunităţii ortodoxe din Arad a fost Ferenc 
Farkas. În primele decenii ale perioadei – după cum am mai arătat –, sca-
unul rabinic din Arad l-a avut drept titular pe Iacov Steinhardt. El era o 
personalitate stimată nu numai în rândurile evreilor, ci şi ale creştini-
lor, fără deosebire de confesiune. În urma decesului său, moştenirea i-a 
revenit rabinului Sándor Rosenberg. El a fost un adept convins al liniei 
reformiste şi un demn continuator al operei celor doi mari înaintaşi ai lui. 
Întâmplător, şi rabinul Rosenberg a văzut lumina zilei tot în orăşelul Ma-
cău, în anul 1844. Încă de la vârsta de patru ani, are parte de o pregătire 
temeinică privind limba ebraică şi noţiuni ale tanahului şi talmudului. 
Cele patru clase primare le face la Şcoala Confesională Israelită locală, 
unde îl are ca învăţător pe Marcus Steinhardt, o rudă a antecesorului 
său la rabinat. Apoi, îl găsim timp de patru ani pe băncile Liceului din 
Oradea, condus de călugării Premonstratenzi, unul dintre primele licee 
din Transilvania care şi-a deschis porţile şi elevilor israeliţi. Părinţii lui 
i-au facilitat dorinţa ca ultimele patru clase să le poată urma la un liceu 
vienez. În sfârşit, viitorul rabin a ajuns pe băncile Facultăţii de Filosofie a 
Universităţii din Lipsca. Diploma rabinică a fost obţinută la seminarul de 
renume mondial, condus de rabinul Hildes Seimer din Viena. Absolventul 
astfel pregătit, la cel mai înalt nivel al vremii, a fost repede solicitat, fiind 
ales de comunitatea reformistă din Oradea (1868). După o activitate de 

45 Magyar Izrael. (8) 1 octombrie 1911, p. 180; Allgemeine Jüdische Rundschau VI. (19) 19 
mai 1911, 6, Egyenlőség XXX. (38) 17 septembrie 1911, 6.

46 Egyenlőség XII. (34) 25 august 1893, 8.
47 Ungarische Wochenschrift IX. (16/1) 24 aprilie 1903, 3.
48 Egyenlőség XXII. (5) februarie 1897, 10.
49 Egyenlőség XVI. (4) 24 ianuarie 1897, 10.
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zece ani, a fost invitat să ocupe Scaunul rabinic în marea comunitate 
de la Kaposvár (1878), unde a activat în următorii şapte ani.50 Fruntaşa 
comunitate din Arad, după decesul rabinului Iacob Steinhardt, era pro-
fund preocupată de găsirea unui succesor comparabil cu cei doi iluştri 
rabini din deceniile precedente. Depunându-şi candidatura în vara anu-
lui 1885, este ales de către Adunarea Generală Arădeană şi instalat la 
scurt timp în funcţie într-un cadru solemn. Cu această ocazie, a rostit o 
predică inaugurală care a produs adânci impresii.51

Rabinul Rosenberg a păstorit în Arad neîntrerupt timp de 24 de ani, 
până la decesul său intervenit în 1909 (Rosenberg... 1910). E drept că în 
ultimii cinci ani ai activităţii sale a fost greu suferind, având dureri mari, 
ceea ce a făcut să trăiască cu totul retras în casa lui din str. Bălcescu nr. 
16. În ultimii doi ani, nici nu mai ieşea din casă, având crize de astm. Cât 
timp sănătatea i-a permis, rabinul Rosenberg a desfăşurat o activitate 
multilaterală. El s-a remarcat în primul rând prin predicile sale în care re-
uşea cu o adevărată măiestrie să îmbine ataşamentul său faţă de tradiţia 
iudaică şi spiritul Tanahului cu exigenţele timpurilor moderne. Multe din 
predicile sale erau ascultate nu numai de enoriaşii săi, dar şi de creştinii 
doritori de a se transpune în atmosfera Vechiului Testament. Adesea a 
mânuit condeiul, articolele sale bine gândite fiind primite cu plăcere de 
diverse publicaţii evreieşti. Caritatea lui devenise la Arad proverbială, ea 
răsfrângându-se nu numai asupra israeliţilor nevoiaşi, ci şi asupra altora, 
fără deosebire de confesiune. Rabinul Rosenberg a fost receptiv şi lapro-
blemele evreilor răsfiraţi în galut, desigur, în special acolo unde apăreau 
probleme deosebite. Atenţia cea mai mare le-a acordat-o totuşi evreilor 
din Rusia şi România. După cum am mai spus, rabinul Rosenberg nutrea 
planuri măreţe, dintre care unele au fost realizate, iar altele au rămas 
în faza de deziderat. Printre acestea s-a numărat edificarea unei mari 
sinagogi la Arad, care ar fi depăşit-o până şi pe aceea de la Seghedin, 
care este de fapt cea mai mare din Europa. O preocupare permanentă a 
constituit-o dezvoltarea învăţământului israelit de toate formele. Rabinul 
Rosenberg nu a fost sionist, cel puţin nu am găsit vreo dovadă concluden-
tă în acest sens. În schimb, a fost un consecvent păstrător al identităţii 
iudaice. A întreţinut relaţii apropiate cu „Alliance Israelite Universelle” 
din Paris, fiind unul din împuterniciţii ei. Ca membru al Consiliului Oră-

50 Aradi Közlöny. (177) 4 august 1909, 3.
51 Egyenlőség IV. (24) 14 iunie 1885, 7 (35) 7 septembrie 1885, 3.



133

comunItăţIleIsRAelIteARădeneînPeRIoAdAAnIloR1849–1918

şenesc şi cel Comitatens, şi-a ridicat vocea în repetate rânduri pentru va-
lidarea unor probleme evreieşti, mai ales în legătură cu recepţia cultului 
mozaic. În decursul activităţii sale s-a lovit însă şi de puternice adver-
sităţi. În centrul atenţiei sale a stat problematica ridicată de legiferarea 
căsătoriei civile obligatorii şi abrogarea tuturor obstacolelor ce au stat în 
faţa căsătoriei civile între evrei şi creştini. Rabinul Rosenberg a căutat să 
găsească o anumită platformă, în sensul că partea israelită, într-o astfel 
de familie, să nu se înstrăineze de sinagogă. Invocând învăţătura formu-
lată în anumite texte sfinte, el a preconizat posibilitatea binecuvântării 
în sinagogă a căsătoriei civile încheiate între evrei şi creştini, cu condi-
ţia ca urmaşii să fie menţinuţi în religia mozaică. Rabinul Rosenberg a 
susţinut teza respectivă şi într-o lucrare publicată (Rosenberg S. 1895). 
Faptic, ideile lui au fost aplicate în sinagoga din Arad începând cu anul 
1895.52 În realitate, rabinul Rosenberg a rămas aproape complet izolat în 
ceea ce priveşte iniţiativa lui. El a fost înfruntat nu numai de rabinii orto-
docşi inflexibili, dar şi de rabinii neologi, care, în această direcţie, refuzau 
orice modificare a practicii iudaice străvechi.53 Aceste adversităţi nu au 
diminuat însă consideraţiile şi stima faţă de tumultoasa sa personalitate. 
Această apreciere s-a evidenţiat pregnant cu ocazia decesului său. Fu-
neraliile sale au devenit un veritabil eveniment ecumenic, similar celor 
cunoscute la înmormântarea antecesorilor lui. Caracterizându-i viaţa şi 
activitatea, ziarul Arad és vidéke preciza: „stima faţă de religie şi legile 
credinţei s-a împăcat minunat în sufletul lui cu respectarea idealului ge-
neral-uman”. Şi de această dată au fost trase clopotele tuturor bisericilor 
creştine. Au fost prezenţi toţi înalţii demnitari ai oraşului şi comitatului 
Arad. Din rândurile reprezentanţilor cultelor s-au remarcat protopopii 
Vasile Beleş şi Roman Ciorogar, directorul Seminarului Ortodox-Român, 
protopopul greco-catolic Dimitrie Luca, parohul romano-catolic şi gardi-
anul mănăstirii călugărilor minoriţi. Cortegiul a fost încadrat de o mare 
masă a cetăţenilor oraşului (Rosenberg... 1910).54 Comunitatea recunos-
cătoare a hotărât ridicarea unui „ohel” deasupra mormântului său, ceea 
ce s-a şi realizat din donaţii publice.55

52 Egyenlőség XIV. (47) 22 noiembrie 1895, 1.
53 Egyenlőség XV. (16) 17 aprilie 1896, 4–5; Zsidó Híradó V. (39–40) 17 octombrie 1895, 

4–5; Jüdische Volksblatt IV. (5) 31 ianuarie 1902, 3.
54 Neue National-Zeitung XI. (17) 13 aprilie 1909, 7; Egyenlőség XXVIII. (31) 8 august 1909, 

3.
55 Egyenlőség XXIX. (21) 22 mai 1910, 2; Magyar Izrael, 1910, 105.
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Situaţia critică a sănătăţii rabinului Rosenberg a constrâns comu-
nitatea să se gândească la succesiune, chiar din timpul vieţii titularului 
Scaunului rabinic. În această ordine de idei a fost invitat în 1900 tânărul 
Lajos Vágvölgyi. Rabinul Lajos Vágvölgyi (Kohn) s-a născut la Illava (azi 
Illava, Slovacia) la 29 aprilie 1877. În perioada 1893–1904, a fost elev al 
cursului inferior, apoi student al cursului superior la Seminarul Rabinic 
din Budapesta. Potrivit obligaţiei statutare, în anul 1903, a susţinut o teză 
de doctorat la Universitatea „Pázmány Péter” din Budapesta. Teza a fost 
intitulată R. Moses Maimuni. Comenntarius in Mischnam ad tract Sabbath. 
În anul 1903, a obţinut diploma de rabin. La puţin timp, a fost ales de co-
munitatea din Csurgó, iar în 1907, a trecut la Arad. În perioada următoa-
re a îndeplinit în mare parte funcţiile rabinice, iar în anul 1908, activita-
tea lui s-a generalizat, obţinând mulţumirea enoriaşilor. După expirarea 
obişnuitului stagiu de doliu, în anul 1910, reprezentanţa comunitară l-a 
ales prim-rabin, confirmat ulterior de plenul corpului electoral. De la bun 
început s-a conturat faptul că el este adept al liniei tradiţionale practicate 
de antecesorii săi. Totodată, s-a relevat şi capacitatea lui de mare orator.56

O preocupare deosebită a existat şi în comunităţile din mediul rural 
de a angaja rabini străluciţi. În realitate, doar la Şimand a existat o anu-
mită continuitate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În celelalte 
comunităţi, disponibilităţile de cadre şi resurse financiare au cunoscut 
adesea intermitenţe. Nu putem stabili nici măcar în cazul Şimandului 
anii precişi de funcţionare a rabinilor, din cauza dispariţiei documente-
lor. Astfel, ştim că în anul 1875, scaunul rabinului local era ocupat de 
Kálmán Spitzer.57 În anul 1886, ne parvin informaţii despre activitatea 
rabinului Michael Fischer, care avea sarcina cuprinsă în contract de o 
circumscripţie destul de largă.58 Sub păstorirea succesorului său, Gyula 
Náday, s-au iscat discuţii în legătură cu sfera de competenţă a rabinatului 
din Şimand. Tânăra comunitate din Chişineu-Criş/Pădureni dădea prin 
1891 puternice semne de independenţă. Ei solicitau transferul scaunului 
rabinic din Şimand în localităţile amintite. Diferendul a mers până acolo 
încât rabinul a fost boicotat şi hahamul local a început să oficieze căsă-
torii. Negăsindu-se soluţia problemei, cazul a fost supus justiţiei civile. În 

56 Egyenlőség XXIX. (21) 22 mai 1910, 2; Allgemeine Runschau V. (15) 15 iulie 1910, 8; 
A budapesti Ferencz József Országos Rabbikepző Intézet értesitője az 1916/17 tanévről, 
Budapest, 1917, 18–20.

57 Der Ungarische Israelit II. (45) 19 noiembrie 1875, 360.
58 Szombati Újság II. (5) 3 februarie 1883, 31; Egyenlőség V. (14) 4 aprilie 1886, 4–6.
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final, în anul 1897, s-a pronunţat Curia, Tribunalul Suprem al Ungariei, 
care s-a declarat incompetent să dea o sentinţă. În sfârşit, a fost convo-
cată o adunare generală a enoriaşilor care aveau drept de vot. În cadrul 
acesteia, majoritatea celor prezenţi s-a pronunţat pentru menţinerea 
scaunului rabinic la Şimand. În realitate, s-a produs o ruptură, cei de la 
Chişineu-Criş/Pădureni trecând la acţiune separat. Se pare însă că cei 
din Şimand, respectiv din localităţile ce au rămas în cadrul comunităţii 
amintite, nu au mai avut posibilitatea să întreţină un post de rabin per-
manent. După decesul prematur al rabinului Náday, intervenit la vârsta 
de 37 ani (1899), postul a rămas vacant.59

În Buteni, funcţiona venerabilul prim-rabin Lázár Deutsch, apogeul 
activităţii sale fiind în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea.60 Tot din 
aceeaşi perioadă avem informaţii despre rabinul Ármin Grósz din Beliu, 
care, însă, în 1892, a părăsit comunitatea spre regretul enoriaşilor.61 La 
Sântana a avut o activitate meritorie rabinul Adolf Stern. În anul 1912, 
a părăsit însă Sântana, fiind ales de comunitatea din Făget.62 În preajma 
Primului Război Mondial, la Curtici, funcţiona rabinul M. Markovics. Creş-
terea exigenţelor faţă de rabini a făcut ca începând din ultimul deceniu al 
secolului al XIX-lea comunităţile neologe să pretindă necondiţionat studii 
superioare, care puteau fi obţinute în primul rând în cadrul Seminaru-
lui Rabinic din Budapesta. Printre primii absolvenţi ai acestuia, care au 
activat în cadrul comunităţilor arădene, s-au numărat Lajos Vágvölgyi şi 
Gyula Náday din Şimand. În jurul anului 1918, întregul rabinat neolog din 
părţile Aradului avea studii superioare. Aceste străduinţe au fost sprijinite 
şi din punct de vedere material de comunităţile locale. Chiar şi în primul 
an de studiu al Seminarului Rabinic din Budapesta (1877–1878) figurează 
printre donatori comunităţile din Sântana, Lipova şi Sebiş, aceasta din 
urmă angajându-se la o contribuţie bănească anuală.63

O problemă permanentă a constituit-o salarizarea rabinilor. În timp 
ce primul-rabin din Arad era dotat generos de comunitate, probleme deo-

59 Egyenlőség XVII. (34) 4 septembrie 1898, 10; XVIII. (45) 5 noiembrie 1899, 1; Jövő I. (1) 
8 ianuarie 1897, 4 (24) 25 iunie 1897, 5 (31) 13 august 1897, 4 (32) august 1897, 4.

60 Egyenlőség XI. (3) 22 ianuarie 1892, 9.
61 Egyenlőség XI. (3) 22 ianuarie 1892, 13.
62 Egyenlőség XXI. (29) 20 iulie 1902, 9, XXXI. (30) 28 iulie 1912, 10–11, XXXI. (8) 25 fe-

bruarie 1912, 1.
63 Jahrebericht der Landes-Rabinerschule in Budapest für das Schuljahr 1877–78, Buda-

pest, 1878, 10–11.
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sebit de grave afectau comunităţile mici. Forurile evreieşti au criticat ve-
hement aşa-zisele legi ale „congruiei” care aveau menirea să întregească 
salariile preoţeşti, inclusiv pe cele rabinice, din fondurile statului. Deşi în 
urma recepţiei rabinii intrau sub incidenţa legii, normele unice stabilite 
prin actele normative dezavantajau rabinatul. În anul 1913 s-a organizat 
o acţiune de protest mai categorică, avându-l în frunte pe rabinul orto-
dox Bernard Schück din Timişoara.64 O altă măsură discriminatorie ce a 
afectat în special comunităţile ortodoxe a fost interdicţia de a angaja ra-
bini care nu erau supuşi ai Ungariei şi care nu aveau la bază cel puţin pa-
tru clase liceale. Un articol din Legea recepţiei cultului mozaic prevedea 
că nu poate funcţiona ca rabin cel care nu a obţinut diploma în Ungaria 
contemporană, măsură care nu se aplica cultelor creştine.65

O altă preocupare a comunităţilor a constituit-o asigurarea unor can-
tori capabili să imprime serviciului divin atât smerenie, cât şi trăire artis-
tică. Personalitatea cea mai importantă, cu activitate în cadrul comunită-
ţii din Arad, a fost Adolf Grünzweig. El a fost angajat în 1859 atât pe post 
de cantor, cât şi ca dirijor al corului reorganizat conform indicaţiilor date 
de rabinul Iacov Steinhardt. Cantorul Grünzweig s-a evidenţiat în primul 
rând prin perfecţiunea activităţii lui, dar şi ca autor al unor publicaţii de 
specialitate. El a editat în anul 1862, spre exemplu, volumul Sabbatische 
Synagogalgesänge. Am menţionat această lucrare, întrucât a avut o răs-
pândire considerabilă şi a fost reeditată în repetate rânduri. Meritele sale 
au fost evidenţiate şi cu ocazia festivităţilor organizate în anul 1899, când 
a fost sărbătorit cu ocazia împlinirii a 40 de ani de activitate.66

De o largă apreciere s-a bucurat şi cantorul David Kohn din Arad, 
care s-a aflat în serviciul sinagogii în primul deceniu al secolului nostru. 
Începând cu anul 1911, a intrat în serviciu prim-cantorul Sándor Weisz, 
care a rămas fidel Aradului până la încheierea carierei. Având studii fă-
cute la Viena, cantorul Weisz şi-a îndeplinit misiunea la un nivel magis-
tral.67 Trebuie să-l amintim şi pe prim-cantorul Weisz de la Şimand, care 
a servit şi noul rabinat înfiinţat la Chişineu-Criş (1899). Grija pentru per-
soana sa s-a evidenţiat şi prin faptul că, în anul 1913, noua lui comunitate 

64 Izrael II. (12) 17 martie 1913, 10.
65 Magyarországi Rendeletek Tára XVII, Decretul Regal din 6 februarie 1884; Egyenlőség 

XVIII. (20) 14 mai 1899, 3, anexa.
66 Allgemeine Illustrierte Judenzeitung III. (5) 31 ianuarie 1862, p. 37; Die Wahrheit (19) 1 

iunie 1899, 1.
67 Die Wahrheit (18) 6 mai 1910, 8, (34) 1 decembrie 1911, 10.
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a încheiat în favoarea sa o asigurare de 5.000 de coroane.68 O seamă de 
acţiuni iniţiate în momente dificile au dat dovadă de conştiinţă iudaică. 
În anul 1892, rabinul Rosenberg a avut curajul sa trimită o telegramă mi-
nistrului de resort, cerând amânarea – cu succes – pe seama tinerilor is-
raeliţi arădeni care urmau să fie încorporaţi tocmai în zi de Yom Kippur.69

O poziţie categorică a luat comitatul din Arad, alături de multe ce-
lelalte, împotriva ordinului ministerial care a dispus restricţii cu privi-
re la problema circumciziei (1899). Aceste proteste au dus la revocarea 
dispoziţiei amintite (1900).70 Au apărut probleme şi în legătură cu drep-
tul comunitar de a produce şi desface azimă. În sfârşit, în anul 1889, un 
ordin ministerial a precizat că este vorba de un drept exclusiv legat de 
„comunele israelite”.71 Prestigiul comunităţii neologe din Arad se datora 
în mare măsură instituţiilor sale sociale şi culturale. Create şi întreţinute 
din mărinimia unor ctitori şi din spiritul de sacrificiu al enoriaşilor, ele 
au răspuns unei game largi de exigenţe. Una dintre cele mai importante 
instituţii a fost orfelinatul înfiinţat de Ignátz Deutsch. Fundaţia creată 
în 1870 a intrat în activitate în cursul anului 1874. Potrivit dispoziţiilor 
cuprinse în actul fundaţional, orfelinatul de băieţi intra în administrarea 
comunităţii prin intermediul unui comitet special, condus de preşedinte-
le în funcţiune. La baza materială a instituţiei a stat un capital de 10.000 
de forinţi, în sistem rentă de stat. În anul 1873, această donaţie a fost du-
blată. Prin bunăvoinţa membrilor familiei Deutsch s-a obţinut un teren 
de 2.910 mp pe actuala stradă a Seminarului. Pe acest teren s-a edificat 
orfelinatul (azi, grădiniţă de stat). În urma achiziţionării inventarului ne-
cesar, la dispoziţia orfelinatului a rămas un capital fundamental inalie-
nabil de 15.750 de forinţi. Prin noi donaţii în 1896, averea respectivă se 
cifra la 78.881 de forinţi. Veniturile acestui fond au stat la baza bugetului 
anual.72 Dotarea acestei instituţii s-a dovedit o preocupare permanentă 
a enoriaşilor mai înstăriţi. În anul 1908, capitalul se ridica la 162.550 de 
coroane, la care s-au adăugat ofertele familiilor Neumann, de 40.000 de 
coroane, şi Hatvani-Deutsch, de 6.000 de coroane. În posesia acestor fon-
duri însemnate, numărul orfanilor asistaţi a cunoscut o creştere succesi-

68 Egyenlőség XVIII. (46) 12 noiembrie 1899, 11, XXXII. (29) 20 iulie 1913, 11.
69 Egyenlőség XI. (41) 30 decembrie 1892, 10.
70 Zsidó Híradó IX. (44) 14 decembrie 1899, 9, X. (44) 29 noiembrie 1900, 1.
71 Magyarországi Rendeletek Tára, 1889: 891–893.
72 Bold. Deutsch Ignátz úr által alapított aradi izr. árvaház számadási kimutatása az 1895/6 

évről.
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vă. În anul 1874 au fost primiţi şase băieţi, iar în 1896 orfelinatul găzduia 
zece băieţi. În anul 1908, fundaţia întreţinea 16 orfani. În acest an, comi-
sia de supraveghere a decis, şi apoi a realizat, extinderea localului, ceea 
ce a permis majorarea efectivului la 24 băieţi. Comunitatea a vegheat cu 
stricteţe ca orfelinatul să ofere condiţii optime şi nu a intârziat să ia mă-
suri eficiente în caz de nevoie. Astfel, în 1897, a fost concediat directorul 
orfelinatului, întrucât au apărut obiecţii privitoare la activitatea sa.73

O realizare grandioasă s-a dovedit a fi fundaţia iniţiată de Eliz Fischer 
cu privire la crearea unui orfelinat de fete. La baza acestei instituţii a stat 
testamentul ei elaborat în anul 1905, precum şi planul de funcţionare pe 
care l-a întocmit personal în 1907.74 Ca urmare, la 27 mai 1906, într-un 
cadru solemn, s-a pus piatra de temelie a noului orfelinat. Actul funda-
mental a fost semnat, alături de conducătorii comunităţii şi de oficiali-
tăţile în funcţiune, şi de episcopul ortodox-român Ioan Papp.75 Clădirea 
monumentală, având două etaje – potrivit dispoziţiei testamentare –, 
trebuia să intre în posesia comunităţii, iar orfelinatul de fete în adminis-
trarea acesteia. Desfăşurările ulterioare au luat însă o altă întorsătură. 
La începutul Primului Război Mondial (1914), edificiul a fost rechiziţionat 
pentru spitalul militar, iar după încheierea acestuia, a fost ocupat de spi-
talul obstetric. În aceste condiţii, orfelinatul a putut funcţiona ulterior, în 
condiţii mai restrânse, doar în tronsonul situat pe bulevard.

O lovitură serioasă a primit această fundaţie datorită faptului că fondul 
disponibil în numerar, în valoare de 300.000 de coroane, a fost investit în 
împrumut de război, care s-a devalorizat, respectiv nu a mai putut fi re-
cuperat. În consecinţă, averea principală a fondului s-a redus la cele două 
clădiri, aducătoare de venit din chirii.76 O altă realizare de mare importanţă 
a fost înfiinţarea căminului de bătrâni destinat asistaţilor de ambele sexe. 
Acest aşezământ a fost inaugurat în anul 1913. Deschiderea căminului de 
bătrâni a devenit posibilă cu ajutorul fondurilor lăsate, prin dispoziţie testa-
mentară, comunităţii din Arad. Ignátz Spitzer a lăsat prin testament suma 
de 100.000 de coroane, pentru construcţia unui spaţios cămin de bătrâni. 
Executând dispoziţia testamentară, comunitatea din Arad a trecut la edifi-
carea impunătoarei clădiri etajate situate pe strada Eugene Potier la nr. 17 

73 Jüdische Gemeinde und Schulzeitung II, (17) 1 mai 1874, 137; Egyenlőség XVII (21) 24 
mai 1908, 10 (46) 15 noiembrie 1908, 9; XVI. (22) din 30 mai 1897, 6–7.

74 Egyenlőség XXIV. (47) 19 noiembrie 1905, 11, XXV. (7) 18 februarie 1902, 11.
75 Egyenlőség XXV. (23) 10 iunie 1906, 13.
76 Arhiva dos. 68.
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(azi, spital). De asemenea, testamentul amintit a pus la dispoziţia comunită-
ţii 770 de iugare cadastrale pământ arabil, de cea mai bună calitate, situat 
chiar la hotarul oraşului Arad. Condiţiile testamentare prevedeau primirea 
în cămin a unor bătrâni lipsiţi de mijloace de subzistenţă sau fără aparţină-
tori. Primirea în cămin avea un caracter viager.

O altă dispoziţie testamentară, având acelaşi obiectiv, prevedea pen-
tru comunitatea din Arad suma de 155.000 de coroane, această sumă fi-
ind lăsată de Béla Haas, un mare întreprinzător.77 Trebuie să menţionăm 
aici faptul că un mare număr de binefăcători au oferit comunităţii neolo-
ge bunuri însemnate, creând astfel fundaţii. Printre donatori s-a numă-
rat şi familia Neumann. În anul 1913, când a obţinut titlul de baron, fami-
lia amintită a arătat că doar în ultimul an a donat suma de un milion de 
coroane în diverse scopuri filantropice, inclusiv unele evreieşti.78 Ceea ce 
Ignátz Spitzer a lăsat prin testament (1909) nu s-a limitat doar la bunurile 
destinate căminului de bătrâni. Pe lângă această fundaţie, testamentul 
lui a prevăzut şi oferte pentru un număr de şapte instituţii comunitare, în 
primul rând pentru spitalul evreiesc. De asemenea, tot ceea ce Béla Haas 
a lăsat prin testament s-a ridicat la suma de 700.000 de coroane. Ignátz 
Leopold a încredinţat comunităţii suma de 40.000 de coroane. Dispoziţia 
lui testamentară prevedea ca veniturile fundaţiei să se distribuie celor 
nevoiaşi sub formă de ajutoare.79 Fundaţia Doble, transferată de la Viena 
la Arad, însuma 28.955 de coroane, având o destinaţie şcolară.

În mod tradiţional, o preocupare majoră a comunităţii arădene a fost 
întreţinerea şcolilor proprii. În primul rând, trebuie să subliniem faptul că 
meritul deosebit al forurilor decizionale a fost menţinerea neîntreruptă cel 
puţin a şcolilor primare în perioada 1849–1918. Nu putem uita că o seamă 
de comunităţi, printre care unele de mare prestigiu ca cea din Timişoa-
ra–Cetate, s-au lăsat duse de spiritul liberalismului aparent şi au sacrificat 
şcoala confesională pe altarul celei „comune”. Aceste instituţii de învăţă-
mânt au fost predate statului sau primăriilor. Nu puţine presiuni au fost 
exercitate în acest sens şi asupra comunităţii din Arad. Astfel, în anul 1872, 
Primăria, invocând prioritatea şcolii „comune”, a sistat plata ajutorului că-
tre şcoala primară confesională israelită.80 O preocupare similară a existat 

77 Egyenlőség XXVIII. (40) 17 octombrie 1909, 12, (6) 6 iunie 1909, 8–9; XXIX. (1) 2 ianu-
arie 1910, 10–11; Magyar Zsidó Lexikon, 58.

78 Egyenlőség XXXII. (41–42) 12 octombrie 1913, 11.
79 Egyenlőség XXII. (32) 9 august 1903, 11.
80 Arhiva dos. 17, f. 370, Glück: 1993a.
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şi în unele comunităţi din mediul rural. Una dintre localităţile cu o activita-
te mai constantă a fost Şimandul. Comunitatea a întreţinut un mare număr 
de ani o şcoală cu clase nedivizate. În pofida greutăţilor financiare, li s-a 
asigurat unui număr de copii din teritoriu frecventarea şcolii confesionale 
locale. Este interesant de remarcat faptul că mica comunitate, în anul 1868, 
a fixat învăţătorului un salariu de 600 forinţi, ceea ce depăşea cu mult me-
dia din epoca respectivă. Ei căutau în acest mod să atragă un cadru didactic 
cu experienţă în locul celui plecat la Komárom (1866). Şcoala a fost men-
ţinută un timp şi după ce comunitatea s-a dezmembrat. O altă realizare a 
fost deschiderea unei şcoli primare la Chişineu-Criş de către comunitatea 
înfiinţată pe la 1891. O şcoală bine dotată a funcţionat şi la Lipova.81

Funcţionarea reţelei şcolare şi adaptarea continuă la exigenţele vre-
mii în perioada ce a urmat Revoluţiei de la 1848–1849 au întâmpinat 
greutăţi în părţile Aradului. La 8 octombrie 1850, s-au adunat la Oradea 
lideri ai comunităţilor, pentru a se pronunţa în legătură cu „problemele 
bisericeşti şi şcolare ale evreilor”. Această opinie era pretinsă de oficiali-
tatea absolutistă. La dezbateri a participat şi o delegaţie a comunităţii din 
Arad avându-l în frunte pe Paul Walfisch. Delegaţii s-au numărat prin-
tre cei care se pronunţau în cadrul procesului instructiv-educativ pen-
tru prioritatea materiilor de cultură generală, bineînţeles cu respectarea 
tradiţiei iudaice. La proxima întrunire ce a avut loc în anul următor, cei 
prezenţi l-au împuternicit pe rabinul Löw din Seghedin să elaboreze un 
statut. Din păcate, toate aceste străduinţe s-au dovedit inutile (Löw 1874: 
214–223, Venatianer 1922).82 Conducerea comunităţii din Arad, luând act 
de realităţi, a păstrat deocamdată în esenţă normele stabilite încă de pe 
vremea activităţii rabinului Aaron Chorin. Totuşi, unele îmbunătăţiri au 
fost aplicate la iniţiativa rabinului Steinhardt. Începând cu anul 1850, el 
a început să stăruie mai ales pentru crearea unei şcoli de fete. Proiectul 
s-a materializat în anul 1855, angajându-se la această nouă unitate doi 
învăţători, un caligraf şi două doamne instructor de lucru manual. S-au 
adus anumite îmbunătăţiri regulamentului de funcţionare a şcolii. Ast-
fel, s-a pretins corpului didactic să se întrunească lunar, pentru a dezbate 
probleme pedagogice şi administrative. Conducerea comunităţii a îmbu-
nătăţit pe parcurs calitatea cursurilor. Începând cu anul 1853, fiecare 

81 Ben Chanaja. 263/1866; Izraelita Közlöny V. (26) 15 mai 1868, 171; Der Ungarische Isra-
elit II. (40) 30 septembrie 1875, 35; Magyar Zsidó Almanach, 1911, 261.

82 Izraelita Közlöny V. (34) 21 august 1868, 314.
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clasă a primit o sală aparte, fiind introdus şi catalogul. În anul 1857 s-a 
trecut la aplicarea unui nou sistem de predare pentru băieţi, pe o durată 
de şapte ani. Clasa pregătitoare era urmată de patru clase de profil pri-
mar. În realitate, clasa a III-a avea un program prelungit în două etape. În 
final, elevii treceau în cele două clase „reale”. La fete, durata şcolarizării a 
fost limitată şi pe mai departe la sistemul de patru clase.

Începând cu anul 1854, s-a redus în cadrul programei analitice numă-
rul orelor de ebraică, disponibilul fiind trecut pe seama obiectelor de cul-
tură generală. Ponderea cea mai mare o avea predarea scrisului şi cititului 
în limba germană (Grünbaum 1896: 30–31). Şcoala evreiască din Arad a 
căutat să avanseze şi apoi să se integreze în sistemul şcolilor „model”, creat 
după 1856, în contul fondului şcolar. Într-adevăr, până în anul 1870, şcolile 
israelite din Arad au primit subvenţii din veniturile amintitului fond. Ast-
fel, în anul 1865, s-au alocat pe o durată de şase ani câte 2.000 de forinţi. 
După prăbuşirea sistemului absolutist-centralizat (1860), s-au produs noi 
transformări în şcoală. Noul statut a intrat în vigoare în 1862, prevăzând 
scindarea şcolii în două cursuri distincte, şi anume unul primar, şi celă-
lalt real-inferior („főelemi şi alreál iskola”). Totodată, a primit o mai mare 
pondere predarea limbii maghiare. Începând din acel moment, s-a pretins 
cadrelor didactice o calificare superioară adecvată şi cunoştinţe de limbă. 
Profesorii mai în vârstă, fie au fost pensionaţi, ca Leó Jeiteles, fie au fost con-
cediaţi. Numărul posturilor vacante a crescut la 12 (Grünbaum 1896: 326).

Începând cu anul 1850, s-au făcut paşi în vederea creării unui în-
văţământ profesional. În anul 1861, un număr de 90 de elevi au obţinut 
calificare pentru 12 meserii.83 Emanciparea evreilor prin Legea din 1867 
şi prin cea a instrucţiei publice promulgată în 1868 nu a adus cu sine 
îmbunătăţiri vizibile în ceea ce priveşte viaţa şcolară. După cum s-a mai 
arătat, nici atmosfera politică nu favoriza învăţământul confesional, iar 
subvenţiile din fondul şcolar au încetat, fiind destinate creării Semina-
rului Rabinic şi întreţinerii Preparandiei Israelite din Budapesta. Desi-
gur, greutăţile au fost şi mai mari în cazul comunităţilor mici. Crearea 
unui Liceu Real de Stat în Arad (1872) a obligat până la urmă comunita-
tea să sisteze Şcoala Reală, reducând cursurile. Începând cu anul şcolar 
1874–1875, Şcoala Israelită din Arad s-a redus la o simplă şcoală primară. 
Au fost încadraţi opt învăţători, iar şcoala a funcţionat cu patru clase de 
băieţi şi patru de fete. Situaţia nu s-a schimbat până în 1918, deschizân-

83 Allgemeine Illustrierte Judenzeitung III. (2) 10 ianuarie 1862, 14–15.
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du-se pe parcurs doar un internat de băieţi (Rosenberg L. 1905: 8–9). În 
ceea ce priveşte reţeaua unităţilor şcolare israelite din oraşul şi comitatul 
Arad, putem întocmi următorul tabel (Glück 1993a: 106):
Anul oraşulArad comitatulArad total
1888 2 7 9
1890 2 7 9
1895 2 7 9
1900 2 5 7
1905 2 5 7
1910 2 3 5
1914–1915 2 1 3
tendinţa 0 –85,71% –66,66%

Diminuarea numărului unităţilor şcolare şi mai ales creşterea efecti-
vului de elevi potenţiali au făcut ca unităţile de învăţământ primar israelit 
să-i poată cuprinde doar parţial. Unul dintre marile merite ale enoriaşilor 
comunităţii din oraşul Arad l-a constituit faptul că numărul elevilor israe-
liţi care au frecventat şcolile primare confesionale a fost cel mai ridicat din 
toată Transilvania. În anul şcolar 1907–1908, din 502 elevi israeliţi obligaţi 
să frecventeze învăţământul primar, 356 (70,91%) erau înscrişi la şcoala 
confesională. În schimb, situaţia era mult mai puţin mulţumitoare în co-
mitatul Arad. Datorită restrângerii reţelei, din 425 de elevi israeliţi, doar 89 
(20,94%) aveau posibilitatea să frecventeze şcoala evreiască (Glück 1993a: 
107). Statisticile de care dispunem dovedesc un interes deosebit faţă de în-
văţătură. În ceea ce priveşte procentajul copiilor de peste şase ani care şti-
au să scrie şi să citească, acesta a fost foarte ridicat, oraşul Arad ocupând, 
şi în acest sens, locul întâi în rândurile israeliţilor din Transilvania. Realită-
ţile amintite se oglindesc în următorul tabel (Glück 1993a: 110):

Procentajul ştiutorilor de carte
unitateateritorială
administrativă 1880 1980 1900 1910

creştere
1880–1910

comitatulArad 63,8 72,5 78 81,7 128,05
oraşulArad 71,8 80,9 83,2 86,8 120,89

Nu putem lăsa neobservat faptul că şcolile evreieşti din Arad nu i-au 
exclus pe copiii creştini ai căror părinţi le-au solicitat înscrierea. Astfel, 
în anul şcolar 1897–1898, dintre cele 163 de eleve ale şcolii de fete, cinci 



143

comunItăţIleIsRAelIteARădeneînPeRIoAdAAnIloR1849–1918

erau creştine (9,30%). În acelaşi timp, la şcoala de băieţi, în rândurile ce-
lor 176 de elevi învăţau şi 11 care erau creştini (6,25%).

În perioada anilor 1832–1905, şcolile evreieşti din Arad şi-au avut sediul 
în Palatul Comunitar, ocupând spaţii la ambele etaje. Pe parcurs au crescut 
considerabil şi exigenţele, iar în anul 1858 s-a hotărât edificarea unui local 
adecvat normelor moderne. Moshe Hirschl, care se mutase între timp la Vie-
na, l-a abordat pe baronul Sina care oferise comunităţii un teren în centrul 
oraşului. În vederea edificării şcolii, comunitatea a cerut un împrumut de 
30.000 de forinţi din fondul şcolar evreiesc. În cerere s-a arătat că suma re-
spectivă poate fi recuperată în rate, cu o anumită dobândă, în decurs de 20 de 
ani. În principiu, cererea a fost aprobată de forul şcolar, dar achitarea nume-
rarului s-a tărăgănat timp de şase ani, aprobarea iniţiala fiind apoi anulată.

Numeroasele sarcini ce grevau comunitatea au amânat reluarea pla-
nului timp de decenii. Însă, în 1902, a fost obţinută suma de 28.955 de 
coroane, lăsată prin testament de Iuliana Döbler, originară din Arad, dar 
strămutată la Viena unde a şi decedat. Potrivit dispoziţiei testamentare, 
suma trebuia să intre într-un fond şcolar. Acestui punct de plecare i s-au 
adăugat şi alte donaţii şi fundaţii, ajungându-se la suma de 43.981 de co-
roane. Familia Neumann a completat disponibilul cu 20.000 de coroane. 
Dispunând de aceste mijloace materiale, comunitatea a ridicat clădirea 
impunătoare din Piaţa Luptei 2–4 (azi, Şcoala Generală Nr. 2), lucrările 
finalizându-se în anul 1905, după cum am menţionat deja.84 Spiritul de 
sacrificiu al enoriaşilor a permis o dozare echitabilă a taxelor şcolare. Spre 
exemplu, la Arad, în anul 1898, doar 26,66% dintre elevi au plătit taxa şco-
lară. Problema a luat însă o întorsătură nefavorabilă prin aplicarea Legii 
din 1908, care a abrogat taxele şcolare. În cazul şcolilor confesionale a fost 
oferită o compensaţie de 15 coroane/an/elev. Această dispoziţie a ignorat 
însă faptul că, în cazul şcolilor israelite, această compensaţie rămânea 
sub nivelul pierderilor, întrucât comunităţile susţineau şcolile doar din 
venitul lor propriu, lipsind veniturile imobiliare (Rosenberg L. 1905: 8–17).

Programa analitică a şcolilor evreieşti s-a orientat în principiu după 
cea a şcolilor de stat, în special după aplicarea Legii şcolare din 1868. Ca-
racterul iudaic al instrucţiei-educaţiei a fost asigurat în şcolile din Arad, 
acordându-se studiilor tradiţionale un sfert din orar. În urma creării Pre-
parandiei Israelite din Budapesta, începând cu deceniul al şaptelea al se-

84 Neumann 1898: 33; Az aradi izraelita elemi fiú és leány iskola értesítője az 1911–1912 
tanévről, Arad, 1912: 31.
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colului al XIX-lea, învăţătorii şcolilor arădene se recrutau în esenţă dintre 
absolvenţii acesteia. În acelaşi timp, însă, pregătirea învăţătoarelor a în-
tâmpinat greutăţi, acestea făcând studiile în diverse unităţi de stat sau 
confesionale creştine. În preajma izbucnirii Primului Război Mondial, s-a 
creat un curs special pentru învăţătoare în cadrul Preparandiei aminti-
te.85 Comunitatea din Arad, în decursul deceniilor, a manifestat solicitudi-
ne faţă de nevoile învăţătorilor aflaţi în serviciul ei, mai ales în domeniul 
salarizării. În realitate, statutul învăţătorilor încadraţi în şcolile israelite 
a rămas multă vreme nelămurit din punct de vedere legal, iar retribuţia şi 
drepturile lor rămâneau în cele mai multe locuri cu mult sub nivelul celor 
aflaţi în serviciul statului. În vederea remedierii situaţiei, în anul 1866, 
a fost formulat un program de revendicări ale învăţătorilor confesionali 
evrei, în cadrul Marii Adunări a Dascălilor Israeliţi, organizată la Satu 
Mare. În problema asigurării pensiei, învăţătorii arădeni au putut raporta 
că nu întâmpină greutăţi. Interesele învăţătoreşti au găsit un suport în 
apariţia periodicului Jüdische Volksschule, editat de învăţătorul arădean 
Ehrentheil. O altă manifestare importantă a fost Adunarea Generală a 
Asociaţiei Învăţătorilor Israeliţi, organizată la Arad în zilele de 29-30 sep-
tembrie şi 1 octombrie 1869. La această întrunire s-au pus în discuţie pro-
bleme specifice de ordin pedagogic ale şcolilor israelite. Cei prezenţi au 
luat poziţie pentru menţinerea caracterului confesional al unităţilor tute-
late de comunităţi. S-au abordat un număr de probleme privind drepturile 
învăţătorilor, printre altele şi dreptul de vot în cadrul alegerilor.86 Aici este 
locul să arătăm că legea contemporană acordă drept de vot doar intelec-
tualilor cu studii superioare, fără să ia în considerare censul de avere.

În ultimul deceniu al secolului trecut, legile votate de Parlamentul 
ungar au prevăzut o grilă de salarizare în favoarea învăţătorilor din şco-
lile confesionale. În cazul în care organizaţia bisericească susţinătoare 
era incapabilă să asigure din fonduri proprii diferenţa de salariu, statul 
era dispus să le acorde ajutor. În realitate, această subvenţie nu era con-
venabilă învăţătorului şi şcolii, datorită dreptului de imixtiune a statului 
în treburile interne ale unităţii. Aceste tendinţe de imixtiune au devenit 
şi mai evidente odată cu promulgarea Legii din 1907, iniţiată de Minis-
trul Apponyi. Comunitatea neologă din Arad a refuzat ajutorul oferit. În 
anul 1909, s-a hotărât să se depună eforturi financiare pentru asigurarea 

85 Ben Chanaja, 473/1866.
86 Foaia Învăţătorului Poporului II. (43) 28 octombrie 1869, 681–681, 699–700.
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resurselor necesare.87 Factorii de conducere ai comunităţii din Arad au 
criticat imixtiunea dăunătoare a statului în viata şcolilor proprii şi intro-
ducerea controlului asupra activităţii scaunului şcolar.

Un nou aspect al problemei şcolare l-a reprezentat afluxul tineretului 
evreiesc în diversele tipuri de învăţământ mediu de stat şi confesional. 
Reamintim faptul că, după dispariţia Şcolii Reale Israelite, la Arad, învă-
ţământul confesional s-a rezumat la şcoala primară. Dacă în perioada 
1849–1867, numărul elevilor mozaici a fost nesemnificativ, după eman-
ciparea intervenită în 1867, efectivul lor a crescut rapid. Primul aflux al 
elevilor israeliţi s-a îndreptat spre Liceul de Băieţi din Arad, având opt 
clase şi statut de unitate şcolară „regal-catolica”. Prezenţa elevilor israe-
liţi poate fi sintetizată în următorul tabel:88

Anulşcolar totalelevi dincareisraeliţi %
1870–1871 336 36 10,71
1886–1887 337 97 25,72
1913–1914 578 150 25,95
creştere% 172,02 416,66 242,29

Cu o anumită întârziere s-a organizat şi învăţământul liceal pentru 
fete. În anul şcolar 1912–1913, la Liceul de Fete de Stat din Arad, printre 
cele 170 eleve, se găseau şi 66 israelite (38,82%).

Exigenţele în creştere ale vieţii social-economice au impulsionat apa-
riţia şi dezvoltarea învăţământului mediu „real”. În anul şcolar 1870–1871, 
la Gimnaziul Real Israelit, cu limba de predare germană, funcţionau două 
clase cu un efectiv de 35 elevi, printre care figurau şi trei creştini. Tot în 
oraşul de pe Mureş activa şi Şcoala privată „Rotter”, cu acelaşi profil real. 
Aceasta funcţiona cu trei clase în care erau înscrişi 170 de elevi, dintre care 
23 erau evrei (13,52%). În urma creării liceului complet real de opt clase în 
anul şcolar 1886–1887, găsim, printre cei 166 de elevi înscrişi, un număr de 
73 de mozaici (43,92%). În 1913–1914, figurau 84 de israeliţi din totalul de 
319 cursanţi (26,33%). O prezenţă preponderent evreiască se poate sesiza 
şi la Şcoala Comercială de Stat din Arad, precum şi în cadrul aşezămintelor 
de învăţământ profesional de toate tipurile. Elevii acestora din urmă obţi-
neau adesea sprijin din partea asociaţiei evreieşti constituite în acest scop.

87 Egyenlőség XXVIII. (47) 5 decembrie 1909, 1.
88 Magyar Statisztikai Évkönyv, 1872. 456–463, 478–479, 1888. 98–101, 114–117, 162–

163; Burján 1914, 171.
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Normele cultului mozaic au îngreunat într-o anumită măsură frec-
venţa elevilor respectivi în cadrul şcolilor confesionale creştine şi al celor 
de stat. Aceste probleme s-au evidenţiat în esenţă şi în realitatea arădea-
nă. Abia în anul 1877 a apărut un nou Ordin ministerial care a permis ca 
în şcolile statului, la cererea părinţilor, elevii evrei, cu ocazia celor patru 
sărbători majore, să nu fie obligaţi să scrie şi să deseneze. Mai târziu, s-au 
adăugat acestei concesiuni încă două zile de sărbătoare. După mai multe 
intervenţii ale forurilor comunitare, Ordinul ministerial amintit s-a ex-
tins în 1885 şi asupra zilei de sâmbătă. Durata aprobării s-a dovedit însă 
efemeră. În anul 1886, dispoziţia s-a restrâns la copiii rabinilor, respectiv 
la elevii care se pregăteau pentru rabinat. O soluţie mai cuprinzătoare a 
apărut în 1908, însă abia în 1913 li s-a acordat elevilor israeliţi dreptul ca 
sâmbăta să poată lipsi de la anumite ore, pentru a merge la sinagogă.89

Mulţi tineri arădeni au frecventat după 1849, dar mai ales după 1867, 
diverse forme ale învăţământului superior, fără să dispunem însă de date 
statistice pertinente. În perioada studiată, activitatea comunitară era 
dublată în continuare de iniţiativele enoriaşilor. Acestea se materializau 
într-o serie de asociaţii şi organizaţii care îşi fixau programe de activitate 
în domeniile religios, social şi cultural. Consolidarea economică a unei 
mari părţi a enoriaşilor şi tendinţa de asociere, mai ales după 1867, au 
constituit un teren relativ propriu de activitate. La fel ca în orice altă co-
munitate evreiască din lume, şi în realitatea Aradului prima şi cea mai 
importantă asociaţie a fost „Chevra Kadişa”. Activitatea locală a acesteia 
a continuat neîntrerupt începând cu primul pătrar al secolului al XVIII-
lea. În anul 1869, Asociaţia a avut un număr de 520 de membri. Efectivul 
lor după 1900 a depăşit 700. Desigur, sarcinile asumate de aceştia se re-
fereau la sprijinirea celor în viaţă şi la organizarea funeraliilor, potrivit 
normelor rituale, pentru cei care au decedat. Cea mai de seamă realizare 
umanitară a Asociaţiei a constituit-o crearea şi întreţinerea spitalului 
existent la reşedinţa comitatului. Activitatea acestuia era cu atât mai 
necesară, cu cât situaţia sanitară a populaţiei evreieşti, mai ales a nu-
meroasei pături sărace, era deficitară. Este suficient să menţionăm faptul 
că, în perioada 1901–1905, au decedat în oraşul şi comitatul Arad 124 de 
israeliţi din cauza tuberculozei, iar între anii 1906 şi 1910, alţi 89. Situaţia 

89 Magyarországi Rendeletek Tára, 1877. 316–317, 329; Magyar Izrael II. (2) 1 februarie 
1909, 3; Egyenlőség XXXII. (6) 9 februarie 1913, 9.
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a rămas critică şi în continuare. Între anii 1911 şi 1915 s-au înregistrat 87 
de decese de acest fel.90

Construcţiile spitaliceşti moderne, care le înlocuiau pe cele perimate, au 
fost începute încă înainte de Revoluţia de la 1848–1849. În conformitate cu 
posibilităţile financiare, lucrările au continuat până în anul 1861 (Lakatos 
1881: 82.). În preajma izbucnirii Primului Război Mondial, Asociaţia a primit 
o însemnată sumă de bani (176.861 de coroane) pe baza dispoziţiei testa-
mentare a lui Ignátz Spitzer, în scopul edificării unui spital mare şi modern 
conform tendinţelor vremii. Din păcate, devalorizarea capitalului disponibil, 
ca urmare a Primului Război Mondial, a împiedicat realizarea planului tes-
tamentar.91 Activitatea spitalului a fost asigurată materialiceşte din bugetul 
propriu. După lungi discuţii, comunitatea a consimţit în anul 1875 ca Aso-
ciaţia să aibă o gestiune autonomă. La capitolul venituri au figurat cotiza-
ţiile membrilor, donaţiile binefăcătorilor, dobânzile de pe urma capitalului 
(104.331 de coroane în 1900) şi subvenţia comunităţii. De asemenea, Asocia-
ţia „Chevra-Kadisa” a primit, până în anul 1912, 136 de donaţii în valoare de 
325.504 de coroane, dintre care cele mai importante au rezultat din dispozi-
ţiile testamentare ale lui Bernhard Deutsch şi Ignátz Spitzer.92

Dispunem de unele date statistice concludente privind activitatea 
spitalului începând cu anul 1860. La finele acestui an, se găseau internaţi 
un număr de zece bolnavi. În anul următor, au fost primiţi 117 bolnavi 
(94 de bărbaţi şi 23 de femei). Dintre aceştia s-au externat vindecate 102 
persoane (83 de bărbaţi şi 19 femei), ceea ce reprezintă un procent de 
80,31%. La aceste rezultate se mai adaugă încă cinci bărbaţi care au ple-
cat amelioraţi din spital (3,93%). Au intervenit 14 decese (11,02%). Ceilalţi 
bolnavi au rămas în continuare pentru tratament. Cu două decenii mai 
târziu, în 1881, au fost internaţi 90 de bolnavi.93 În acest an, a funcţionat 
şi un serviciu de ambulanţă care a asistat 265 de bolnavi nevoiaşi. În 
1887, în Registrul de Evidenţă al spitalului au figurat 100 de persoane 
(67 de bărbaţi, 27 de femei, 6 copii). În ultimul an al secolului al XIX-lea, 
efectivul de bolnavi a fost de doar 74.94 În perioada ce a urmat până la 

90 Magyar Statisztikai Közlemények (62); Arhiva dos. 14, f. 152, 157 dos 11, f. 235–245.
91 Egyenlőség XXX. (50) 10 decembrie 1911, 12; Múlt és Jövő, 1917, 301.
92 Egyenlőség XX. (15) 14 aprilie 1901, 8, XXXI. (16) 21 aprilie 1912, 11; Ben Chanaja, 

183/1867.
93 Ben Chanaja, 55–56/1862.
94 Szombati Újság I. (19) 6 mai 1882, 151; Egyenlőség VI. (16) 24 aprilie 1887, 12, XX. (15) 

14 aprilie 1901, 8.
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sfârşitul Primului Război Mondial situaţia a rămas staţionară. Trebuie 
să amintim că cei mai mulţi dintre bolnavi au fost trataţi gratuit. Astfel, 
în 1894, din cei 101 bolnavi, doar şase au achitat costul tratamentului şi 
întreţinerii, restul de 95 beneficiind de gratuitate. Bunele rezultate cura-
tive, fapt dovedit de cifrele de mai sus, s-au datorat în mare măsură celor 
doi medici, deosebit de zeloşi, M. Robicsek şi I. Schuster, ambii servind 
timp de decenii fără să pretindă vreo plată.

În acest context, trebuie să menţionăm şi activitatea desfăşurată la 
Arad de Fundaţia baronului Móricz Hirschl şi a văduvei lui, care a început 
să activeze în anul 1890. Din datele incomplete de care dispunem aflăm 
că, în 1898, la Arad, Fundaţia întreţinea o policlinică. Aceasta deservea 
bolnavii atât la ambulatoriu, cât şi la domiciliu. În cadrul policlinicii acti-
vau doi medici salariaţi, având ca sarcina specială tocmai combaterea tu-
berculozei şi asistenţa copiilor. Efectivul de medici a rămas neschimbat şi 
în deceniile următoare. Sediul policlinicii era în actuala Piaţă a Catedralei 
(nr. 6a). Pe lângă această asistenţă medicală, Fundaţia facilita şi plecarea 
unor bolnavi la ME, mai ales la Buziaş şi Băile Herculane. O iniţiativă meri-
torie a constituit-o şi organizarea asistenţei la domiciliu, în favoarea unor 
bolnavi care nu se puteau gospodări singuri.95 Asociaţia „Chevra Kadisa” 
s-a preocupat în mod exemplar de îndeplinirea funeraliilor rituale. Timp 
îndelungat, această activitate îi viza atât pe neologi, cât şi pe ortodocşi. 
Aceştia din urmă au iniţiat crearea unui cimitir aparte, potrivit ritualului 
lor, dar dorinţa respectivă s-a putut concretiza abia după anul 1906.

În perioada studiată s-au adus serioase îmbunătăţiri cimitirului din 
cartierul Grădişte. În anul 1855 s-a încheiat împrejmuirea cu un zid. În 
1859 s-a deschis casa mortuară. În 1860, cu ajutorul unui specialist, s-a 
elaborat un plan de sistematizare a cimitirului, ce i-a imprimat aspectul 
existent până astăzi. În 1862, suprafaţa cimitirului a fost extinsă prin 
achiziţionarea unui teren învecinat. Această realizare a avut la bază o 
donaţie de 8.000 de forinţi oferită de Melchior Schreier. În cimitir au fost 
plasate o serie de lucrări arhitectonice şi sculpturale, de reală valoare, 
printre care figurează bustul rabinului Aaron Chorin, ohelurile rabinilor 
Steinhardt şi Rosenberg, monumentul filantroapei Elis Fischer etc. Din 
datele de care dispunem reiese faptul că, în anul 1900, la Arad, au fost 
organizate 96 de înmormântări. Dintre acestea, pentru 16 cazuri cheltu-
ielile au fost suportate integral din fondurile Asociaţiei.

95 Emberszeretet I. 1896, XIV, 1909 (rapoartele anuale).
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Nu puţine ajutoare au fost distribuite familiilor nevoiaşe. Dintre aces-
tea, sumele cele mai importante au fost alocate bolnavilor care zăceau 
la domiciliu, plata medicamentelor prescrise la ambulatoriu şi achitarea 
cheltuielilor pentru operaţii efectuate în alte spitale, în cazul în care aces-
tea nu erau posibile în propria unitate. De asemenea, anual, le-au fost 
cumpărate haine groase mai multor elevi săraci.96 Realizările însemnate 
ale „Chevrei Kadişa” s-au datorat în mare parte conducătorilor ei zeloşi, 
printre care s-au evidenţiat pe parcurs Iosef Herz, Sig Lustig, Simon Eli-
as, Sig Schwartz, M. Hecht, Samuel Fleischer, David Weisz etc. În timpul 
Primului Război Mondial, în fruntea Asociaţiei se găseau, în calitate de 
preşedinte, E. Pick, şi de vicepreşedinte, D. Glück. Prestigiul Asociaţiei 
a crescut şi datorită faptului că printre membrii de onoare figurau per-
sonalităţi ca Sir Moses Montefiore (1784–1885) şi Isac Adolf Cremieux, 
calitate acceptată cu plăcere de aceştia. Pe parcurs au luat fiinţă Asocia-
ţii „Chevra Kadişa” şi în comunităţile răsfirate în mediul rural. Deţinem 
informaţii cu privire la funcţionarea asociaţiilor de la Şimand, Lipova, 
Chişineu-Criş/Pădureni etc.

O asociaţie caritabilă, cu o activitate continuată şi în perioada studi-
ată, a fost Asociaţia „Humanitas”. Dintre primii conducători ai asociaţiei 
s-au evidenţiat Iosef Herz şi Henrik Blau. De fapt, această organizaţie a 
preluat agenda unei formaţiuni mai vechi. Activitatea ei se concretiza în 
special în ajutorarea săracilor, în îmbrăcarea unor elevi săraci, precum 
şi în sprijinirea materială şi morală a ucenicilor din atelierele meşteşu-
găreşti. Din cotizaţiile membrilor şi donaţiile binefăcătorilor, Asociaţia a 
reuşit să capitalizeze o sumă însemnată. În anul 1868, fondul indivizi-
bil s-a ridicat la 7.362 de forinţi. În 1877, numărul membrilor cotizanţi 
a ajuns la 150, iar capitalul la 18.037 de forinţi. Apogeul activităţii a fost 
atins în timpul conducerii lui Adolf Lustig (1874–1902). În anul decesului 
acestuia, averea Asociaţiei era de 53.936 de coroane. Activitatea a fost 
continuată de preşedintele Albert Hegyi şi de vicepreşedintele I. Tenner. 
Ca urmare a posibilităţilor materiale crescânde, Asociaţia a reuşit treptat 
să-şi constituie un buget tot mai mare. În anul 1868, încasările s-au cifrat 
la 3.166 de forinţi, iar cheltuielile la 2.571 de forinţi. În 1902, veniturile 
au urcat la 6.488 de coroane, iar spesele la 5.746 de coroane. Folosind din 
plin resursele existente, Asociaţia a oferit ajutoare în bani şi combustibil 
săracilor. În 1881, au primit îmbrăcăminte de iarnă 36 de tineri. La în-

96 Arhiva dos. 17; Egyenlőség XX (15) 14 aprilie 1901, 8.
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ceputul anului 1910, de aceleaşi beneficii s-au bucurat 56 de elevi de la 
Şcoala Primară Israelită şi 32 de ucenici din atelierele meşteşugăreşti.97

O altă asociaţie a încercat să răspundă la una dintre exigenţele pre-
sante ale contemporaneităţii. Asociaţia de Căsătorie („Leánykiházasító 
Egylet”), înfiinţată în anul 1867, şi-a propus să acorde anual zestre unui 
număr de 8-10 fete sărace. Suma oscila între 100 şi 200 de forinţi, potri-
vit veniturilor strânse din fructificarea donaţiilor şi cotizaţia membrilor. 
Numărul maxim de membri cunoscut de noi a ajuns în jur de 320. Acti-
vitatea cea mai intensă s-a desfăşurat la începutul secolului nostru sub 
conducerea preşedintelui S. N. Kohn. Este de menţionat că printre fetele 
asistate au fost cuprinse şi fetele creştine.98

O amplă activitate a desfăşurat şi Asociaţia de Binefacere a Femei-
lor Israelite din Arad. Ea a luat fiinţă în anul 1841, la îndemnul rabinului 
Aaron Chorin. Iniţiativa lui izvora din considerentul că femeile israelite 
trebuie să depăşească rolul pasiv pe care l-au avut în secolele preceden-
te. Activitatea Asociaţiei, la început modestă, a luat avânt mai ales după 
Revoluţia de la 1848–1849, activitatea ei fiind impulsionată în mod deo-
sebit de rabinul Iacov Steinhardt. Numărul membrilor a crescut treptat, 
ajungând la 250 în 1864. Cel mai înalt efectiv a fost realizat în anul 1898, 
când acesta a fost de 504. Din motive necunoscute, numărul membrilor a 
scăzut după data amintită, ajungând în 1910 doar la 443. La sfârşitul peri-
oadei studiate, în fruntea Asociaţiei se găseau Eles Arminne şi Sig Leopold. 

Din resursele materiale, rezultate din aceleaşi izvoare ca şi cele men-
ţionate în cazul altor asociaţii, se preconiza asistenţa femeilor nevoiaşe, 
în special a celor bolnave, a lehuzelor, văduvelor şi orfanilor. Cea mai im-
portantă realizare s-a dovedit însă crearea, începând cu anul 1896, a unei 
cantine populare ce funcţiona pe timp de iarnă, de regulă în lunile de-
cembrie, ianuarie şi februarie. Mesele servite la prânz erau acordate la un 
preţ foarte mic sau chiar gratuit, în funcţie de caz. Şi solicitanţii creştini 
puteau beneficia de acestea. Numărul mare al nevoiaşilor intra în con-
tradicţie cu volumul încasărilor, ceea ce a determinat existenţa aproape 
permanentă a deficitului bugetar. Astfel, în anul 1910, faţă de un venit de 

97 Izraelita Közlöny VI. (18) 19 martie 1869, 122; Der Ungarische Israelit V. (12) 22 martie 
1878, 90; Egyenlőség XXI. (24) 15 iunie 1902, 11, XXIX. (27) 3 iulie 1910, 11; Szombati 
Újság I. (24) 10 iunie 1882, 193.

98 Az aradi izr. kiházasítási egylet alapszabályai, Arad, 1900; Egyenlőség XIX. (22) 30 mai 
1890, 11.



151

comunItăţIleIsRAelIteARădeneînPeRIoAdAAnIloR1849–1918

9.173 de coroane, cheltuielile au ajuns la 9.688 de coroane. Modul în care 
au evoluat lucrurile poate fi cunoscut pe baza următorului tabel99:
Anul nr.zilelordefuncţiune nr.meselordistribuite mediazilnică/persoană
1896 x 5.108 x
1899–1900 77 9.497 123,33
1910–1911 x 16.386 x
creştere – 320,309% –

O activitate deosebită i-a revenit cantinei în timpul mizeriei acute 
provocate de Primul Război Mondial. Ziarul Aradi Közlöny a subliniat în 
1917 faptul că aşezământul joacă un rol social major, în contradicţie cu 
poziţia conducerii municipale, care nu se prea interesa de oamenii ajunşi 
la o totală sărăcie. Deşi taxa de 0,20 de coroane era mai mult simbolică 
în acele condiţii, pentru cei mai mulţi dintre asistaţi ea era imposibil de 
achitat. Pe lângă greutăţile financiare, s-au permanentizat şi problemele 
legate de aprovizionare. A fost un adevărat miracol faptul că, în iarna 
anilor 1917–1918 şi 1918–1919, cantina şi-a putut deschide porţile.100

Asociaţia „Gemiluth Chesid” a fost înfiinţată în 1880, şi încă din pri-
mul deceniu de existenţă a reuşit să cuprindă în rândurile sale un număr 
de 160 de membri. Scopul Asociaţiei, prevăzut în statut, a fost acela de 
a-i sprijini pe băieţii nou-născuţi, de a-i ajuta materialiceşte pe părinţii 
acestora, de a-i asista pe săracii localnici şi pe cei aflaţi în trecere prin 
Arad. Posibilităţile Asociaţiei au rămas relativ modeste, venitul anual li-
mitându-se aproximativ la 500 fl. 

„Prima asociaţie arădeană de ajutor de boală şi înmormântare” a fost 
iniţiativa lui Adolf Klein. Dezvoltarea acesteia a luat un avânt conside-
rabil sub conducerea lui S. N. Kohn, ales în 1885, şi care a continuat să 
rămână în funcţiune până la sfârşitul perioadei studiate (1918). Numă-
rul membrilor, în 1898, se cifra la aproximativ 500, efectivul rămânând 
constant şi în anii următori. Deşi Asociaţia nu avea un caracter declarat 
confesional, marea majoritate a membrilor erau evrei. Primele date pri-
vind activitatea ei ne parvin din anul 1867. Potrivit bilanţului, încasările 
au fost de 6.987 fl., iar erogatele de 5.736 fl. Din specificaţia cheltuielilor 
aflăm că 2.467 fl. au servit la acoperirea unor taxe spitaliceşti, iar suma 

99 Az aradi izr. jótékony nőegylet jelentése az általa fenntartott népkonyha évi igazgatásáról 
– Arad, 1896–1900, Arad, 1900; Ben Chanaja, 1.017–1.018/1864; Egyenlőség XVII. (12) 
20 martie 1898, 10, XIX. (18) 6 mai 1900, 9, XXX. (49) 3 decembrie 1911, 12.

100 Aradi Közlöny, 19 octombrie–2 decembrie 1917.
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de 1.070 fl. a fost destinată achitării înmormântărilor. Restul s-a utili-
zat pentru asistenţa medicală a unor membri bolnavi, plata facturilor la 
farmacie şi diverse ajutoare pentru cei bolnavi, incapabili de muncă şi 
vârstnici.101 Nu dispunem de date comparative privind activitatea Asoci-
aţiei din perioada de încheiere a studiului nostru.

Trebuie să menţionăm şi activitatea Asociaţiei Arădene „Fortuna”, de 
ajutor de boală şi autoajutorare. Aceasta avea un caracter vădit israelit. 
Informaţii vagi am putut obţine şi despre Asociaţia „Maskil ël Dal”, con-
stituită în scop de binefacere şi ajutorare a bolnavilor. În anul 1910, a luat 
fiinţă la Arad Organizaţia Locală a Asociaţiei de Patronaj Israelit. Această 
formaţiune, cu centrul la Budapesta, se interesa în primul rând de soarta 
copiilor de religie mozaică, internaţi în casele de copii şi orfelinate, pre-
cum şi de cea a copiilor repartizaţi de organele statului în plasament fa-
milial. Societatea evreiască a început să-şi dea seama de proporţiile aces-
tei probleme şi de faptul că acestor copii nu le era asigurată menţinerea 
identităţii lor iudaice. Această problemă era însă ceva mai puţin acută 
la Arad, datorită creării orfelinatelor mai sus amintite. Nu dispunem de 
date privind numărul copiilor vizaţi în zona arădeană. În evidenţa cen-
trală apare un număr de 1.500 de copii, fără ca statistica publicată de 
Asociaţie să precizeze repartizarea lor în teritoriu.

Temporar, şi la Arad a funcţionat Asociaţia care-şi propunea colec-
tarea de ajutoare băneşti pentru comunităţile din Palestina, susţinerea 
ieşivelor de acolo şi rabinatului de la „Zidul Plângerii”. Un vast sistem al 
asociaţiilor evreieşti a luat fiinţă şi în mediul rural arădean. La Buteni 
funcţiona „Asociaţia femeilor israelite din Buteni şi din jur”. În anul 1912, 
aceasta era prezidată de dr. Fekete Józsefné. Organizaţia avea o compo-
nentă la Hălmagiu, în frunte cu un preşedinte. În acelaşi timp, la Pecica 
activa „Asociaţia de binefacere a femeilor israelite” (prezidată de Éliás 
Adolfné). La Curtici, apariţia unei asociaţii femeieşti se semnalează înce-
pând cu anul 1907. Asociaţia era preocupată în primul rând de strânge-
rea fondurilor necesare pentru edificarea unei noi sinagogi.102 Pe terenul 
activităţii sociale, s-a remarcat asociaţia femeilor constituită la Chişi-
neu-Criş/Pădureni. Începând cu anul 1899, sub conducerea preşedintei 
Meszer Lipotné, membrele asociaţiei au întreprins o serie de acţiuni ca-

101 Izraelita Közlöny V. (16) 17 aprilie 1868, 128.
102 Zsidó Élet I. (4) 1 februarie 1907, 10.
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ritabile.103 La Pecica a luat fiinţă „Asociaţia de fraternitate israelită”, sub 
preşedinţia lui Eduard Róth. Din bilanţ aflăm că, în anul 1909, Asociaţia 
a pus în funcţiune un important buget, oferind însemnate ajutoare celor 
apăsaţi de soartă. În acel an, venitul ajungea la 9.575 de coroane, iar chel-
tuielile la 9.320 de coroane.104 „Asociaţia de binefacere a femeilor israelite 
din Lipova”, în anul 1906, îşi sărbătorea cea de a 25-a aniversare. Este 
interesant de remarcat că, în anul 1900, cu ocazia unei acţiuni sociale 
caritabile, Asociaţia a editat un ziar ocazional, intitulat Eleven Újság.105

În pofida unor orientări diferite în cadrul comunităţilor din zona 
arădeană, toţi au fost unanimi în ceea ce privea promovarea conştiinţei 
iudaice. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, şi în cadrul evreilor 
arădeni au apărut adeziuni la mişcarea presionistă. O hotărâre semni-
ficativă a fost luată în 1864, prin alegerea lui Sir Moses Montefiore şi, 
apoi, a lui Isac Adolf Cremieux, ca membru onorific al Asociaţiei „Chevra 
Kadişa”. În aceeaşi perioadă, se înscriu mai mulţi intelectuali în Alianţă 
Israelită Universală, cu sediul la Paris. În anul 1867, funcţiona o organi-
zaţie locală, având un număr de 80 de membri. Preşedintele ales a fost P. 
Walfisch, care a întreţinut o corespondenţă cu I. A. Cremieux. Activitatea 
organizaţiei a trecut mai târziu sub conducerea lui B. Deutsch. Dintr-o 
informaţie provenită din anul 1882, aflăm că efectivul organizaţiei locale 
a sporit la 116 membri. Dintre aceştia, 85 aveau domiciliul în oraşul Arad, 
şi 31 în localităţile rurale. Spre sfârşitul secolului, conducerea i-a revenit 
prim-rabinului Rosenberg, fapt menţionat şi în biografia sa.

Apariţia mişcării sioniste în Transilvania în ultimii ani ai secolului 
trecut, sub conducerea avocatului János Rónai din Blaj, nu a avut un ră-
sunet considerabil la Arad. Apariţia unei mişcări sioniste în această zonă 
întârzie până la sfârşitul Primului Război Mondial.106 Desigur, viata şi ac-
tivitatea oricărei comunităţi evreieşti din galut este inseparabil legată şi 
de confruntarea dintre antisemitism şi ecumenism. În realitatea locală, 
în perioada anilor 1849–1918, antisemitismul existent într-o formă sau 
alta nu a degenerat în acţiuni violente. 

103 Egyenlőség XVIII. (10) 26 februarie 1899, 11, XIX. (3) 21 ianuarie 1900, 12.
104 Egyenlőség XXVIII. (16) 25 aprilie 1909, 11.
105 Egyenlőség XXV. (10) 10 martie 1906, 19.
106 Ben Chanaja, 263/1864; Magyar Izraelita IV. (16) 18 iulie 1867, 126; Szombati Újság I. 

(11) 15 aprilie 1882, 127–128.
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În cadrul acestui studiu, a fost accentuat faptul că, după înăbuşirea 
Revoluţiei de la 1848–1849, regimul absolutist habsburgic şi-a intensifi-
cat politica antisemită, ca apoi să fie obligat să bată în retragere, mai ales 
după 1859. Fără îndoială că emanciparea evreilor prin Legea din 1867 
a dat o lovitură serioasă grupărilor antisemite. Desigur, acest studiu nu 
ne permite analizarea diferitelor forme, latente şi explicite, ale antise-
mitismului. Constatăm însă cu satisfacţie că partidul antisemit condus 
de Győző Istók, care a solicitat Parlamentului ungar până şi abrogarea 
emancipării, nu s-a bucurat de apreciere în zona Aradului. Nici valurile 
procesului de la Tiszaeszlár, în care câţiva evrei au fost învinuiţi de omor 
ritual nu au reuşit să tulbure vizibil apele în zona arădeană. Manifestări-
le antisemite au rămas izolate. Astfel, în 1882, poliţia din Arad a confis-
cat nişte f luturaşi având un conţinut antisemit şi care au fost distribuiţi 
de un voiajor. În 1889, capelanul romano-catolic din Sântana a rostit o 
cuvântare antisemită, provocând o anemică manifestare de acest fel, cu 
participarea unor elevi ai Liceului Arădean.107

Dezbaterea parlamentară a legilor privind problemele religioase, 
inclusiv acordarea în favoarea mozaicilor a statutului de cult recept, a 
produs anumite agitaţii locale antisemite. În 1895, preotul Vasile Bălan 
din Ineu a fost adus în faţa Tribunalului din Arad, deoarece într-o aduna-
re populară a agitat spiritele contra evreilor.108 În 1902, contele Zelenski, 
unul din liderii Partidului Poporului, care, de altfel, nu a avut aderenţă 
locală, a protestat împotriva numirii unui învăţător de religie mozaică la 
Şcoala Primară din Zimand-Cuz, el având la hotarul localităţii respective 
o întinsă moşie. Autorităţile competente nu au luat în considerare velei-
tăţile sale de sorginte feudală.109

O problemă deosebită a reprezentat-o şi atitudinea presei româneşti. 
În timp ce în revista episcopiei, Biserica şi şcoala (1877–1918), accentele 
antisemite erau mai rare, gazetele care au apărut între 1897 şi 1915 au 
adoptat o poziţie mai explicită. Această tonalitate antisemită era genera-
tă, pe de o parte, de influenţe negative venite de peste Carpaţi, iar pe de 
altă parte, textele incriminate din Tribuna Poporului, Tribuna, Românul, 
erau generate de anumite realităţi politice transilvănene. Într-un inter-
viu dat, în 1907, ziarului sionist Neue National Zeitung din Viena, Alexan-

107 Szombati Újság, I. (25) 17 iunie 1882, 201; Luminătorul (Timişoara) X. (58) 12–24 iulie 
1889, 3.

108 Tribuna (Sibiu) XII. (58) 12–24 martie 1895, 233.
109 Ungarische Wochenschrift VIII. (42–43) 31 octombrie 1902, 4.
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dru Vaida-Voievod a încercat să dea o explicaţie acestei situaţii. E1 îi acu-
za pe evreii din Ungaria (inclusiv Transilvania) că, după 1848, au sprijinit 
politica statului Ungar.110 Valurile de proporţii mondiale ale procesului 
din Kiev (1913), privind un pretins omor ritual, a generat la Arad anu-
mite luări de poziţie faţă de această calomnie. În primul rând, trebuie să 
amintim faptul că prim-rabinul dr. Lajos Vágvölgyi a figurat printre sem-
natarii memoriului celor 700 de rabini de pe glob care au înfierat proce-
sul, argumentând caracterul absurd şi fantezist al omorului ritual.111 În 
ziarul Românul din Arad a apărut şi declaraţia episcopului Miron Cristea 
din Caransebeş (patriarhul de mai târziu), care a precizat că în religia 
mozaică „nu există niciunde vreo învăţătură care ar putea duce chiar şi 
fanatismul religios la lucruri aşa de înfiorătoare, cum e omorul ritual”.112

O amplificare a antisemitismului s-a produs în timpul Primului 
Război Mondial. Datorită situaţiei social-economice şi politice tot mai 
precare, precum şi datorită creşterii activităţii elementelor şovine, s-a 
dezlănţuit un adevărat val antisemit. S-a pretextat că evreii se sustrag 
serviciului militar şi, în special, de la serviciul de pe front. Totodată, în-
şelătoriile revoltătoare şi de proporţii ale furnizorilor armatei austro-un-
gare au fost trecute în general în contul evreilor. Este adevărat că la Arad 
nu s-au produs acte de genul raziei de la Sighetu Marmaţiei, unde poliţia 
militară a căutat în sinagogi dezertori chiar în ziua de Yom Kippur (1918). 
În zona Aradului nemulţumirile s-au manifestat în primul rând împo-
triva băcanilor din mediul rural, în mare parte evrei, declaraţi de mase 
responsabili de lipsa mărfurilor. În zilele ce au urmat prăbuşirii monar-
hiei pajurei bicefale (noiembrie 1918), într-o serie de localităţi ca Nadăş, 
Pâncota, Drauţ etc., au fost devastate prăvăliile, iar proprietarii au fost 
nevoiţi să fugă. Multe familii evreieşti nici nu s-au mai întors vreodată, 
ci au rămas în oraşe. Deşi în aceste mişcări de revoltă au apărut voci pu-
ternice antisemite, ordinea a fost restabilită în final de gărzile naţionale 
române. La Şilindia, în această gardă a servit şi un evreu, ulterior decorat 
(Glück 1993b).

Toate aceste aspecte negative nu pot umbri faptul că, în perioada stu-
diată, au apărut şi o mulţime de manifestări cu caracter ecumenic. Însuşi 
faptul că fenomenele antisemite au fost în general acte de excepţie consti-

110 Neue National Zeitung XII. (12) 10 iunie 1910, 7.
111 Egyenlőség XXXII. (41–42) 12 octombrie 1913, 3–4.
112 Românul III. (232) 5 octombrie–5 noiembrie 1913, 5–6.
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tuie un indiciu al convieţuirii paşnice a locuitorilor din părţile Aradului, 
fără deosebire de naţionalitate şi religie. Un reportaj semnificativ a apă-
rut în 1862 în gazeta Magyar Izraelita, în care autorul a concluzionat că 
„locuitorii din Arad, maghiari, germani, sârbi şi români, trăiesc cu evreii 
în cea mai mare concordie”.113 Drept argument pentru această conclu-
zie s-a invocat faptul că Asociaţia „Chevra Kadişa” are mai mulţi membri 
creştini, ca, de altfel, şi alte asociaţii israelite.

Un element de mare importanţă îl reprezintă faptul că între anii 1877 
şi 1878, evreii arădeni se pot identifica pe listele de subscripţie în favoa-
rea răniţilor şi bolnavilor armatei române, ca, de pildă, băcanii din Şiclău 
(Fialla 1977: 60). Prezenţe evreieşti pot fi semnalate şi la unele întruniri 
sociale româneşti. Un reportaj publicat în ziarul Tribuna din Sibiu con-
semnează, printre doamnele şi domnişoarele participante la balul ro-
mânesc din localitatea Cil (1891), cel puţin şapte evreice.114 Memorabilă 
rămâne iniţiativa rabinului Rosenberg în favoarea sinistraţilor marelui 
incendiu din Carei (1887).115 Contactele pe linie de culte la fel au fost frec-
vente şi însemnate. Astfel, în anul 1892, cu ocazia vizitei episcopului ro-
mano-catolic Desewffi din Timişoara la Arad, conventul minorităţilor a 
oferit o masă. Printre invitaţi s-a numărat şi rabinul Rosenberg, fiind ru-
gat să ia şi cuvântul. La instalarea episcopului ortodox-român Ioan Iosif 
Goldiş (1899), a fost prezentă o delegaţie a comunităţii din Arad, în frunte 
cu preşedintele şi cu rabinul Rosenberg.

Un alt eveniment memorabil a fost vizita episcopului romano-catolic 
János Cserno din Timişoara. Cu această ocazie, i-a făcut o vizită primului 
rabin Lajos Vágvölgyi, la sediul comunitar (1910).116 În sfârşit, ne referim 
la declaraţia lui Ştefan Cicio Pop şi Vasile Goldiş, dată la Arad, la 17 no-
iembrie 1918, în care au respins antisemitismul ce le-a fost atribuit.117

Marea Adunare Naţională din Alba-Iulia de la 1 decembrie 1918 a de-
cretat Unirea Transilvaniei cu România. Ca urmare, a avut loc instaurarea 
administraţiei româneşti şi în părţile Aradului, încheiată cu intrarea ar-
matei române în Arad, la 17 mai 1919. Integrarea evreilor în noile realităţi 
a ridicat probleme complexe cu atât mai vârtos, cu cât evreii din Transilva-

113 Magyar Izraelita, 1862, 83.
114 Tribuna XI. (17) 21 ianuarie–2 februarie 1895.69.
115 Egyenlőség VI. (20) 22 mai 1887, 9.
116 Egyenlőség XI. (41) 30 septembrie 1892, 10–11, XVIII. (32) 6 decembrie 1899, 10, 

XXIX. (19) 22 mai 1910, 12.
117 Aradi Hírlap II. (299) 17 noiembrie 1918, 18.
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nia nu dispuneau pe nicio linie de o organizaţie unitară. Poziţia comunită-
ţii ortodoxe din Arad a fost definită de hotărârea Adunării de la Dej din 6 
ianuarie 1920. În rezoluţia votată cu această ocazie s-a stabilit că:

1. Evreimea ortodoxă din Transilvania se consideră parte organică a 
poporului evreu de pretutindeni şi este solidară cu toţi fraţii săi din lume;

2. Evreimea din Transilvania care se situează pe baze ortodoxe – con-
siderând evreimea ca naţiune – doreşte să trăiască în cadrul statului ca 
minoritate naţională şi, de aceea, pretinde toate drepturile ce revin mi-
norităţii naţionale, printre care deplina autonomie culturală şi religioasă.

Această hotărâre a fost primită cu o deosebită satisfacţie de primul-
ministru Alexandru Vaida-Voievod. Având o întâlnire cu corespondentul 
ziarului londonez Daily Telegraph, „i-a comunicat cu plăcere” că evrei-
mea din Transilvania, prin intermediul conferinţei rabinice de la Dej, s-a 
ataşat României Mari. Prima adunare de la Dej a fost urmată de cele din 
24 februarie 1920 şi 22 iunie 1921, punând bazele unei organizaţii a co-
munităţilor ortodoxe din Transilvania, din care a făcut parte şi cea orto-
doxă din Arad. Integrarea comunităţilor neologe a început cu ceva mai 
târziu. Iniţiativa a pornit de la preşedintele circumscripţiei comunitare 
din Oradea, Ármin Adorján. La 6 februarie 1921 s-a întrunit Consiliul de 
Conducere convocat de preşedinte, care a raportat că a trimis o circulară 
tuturor comunităţilor neologe din Transilvania, propunând crearea unei 
organizaţii adecvate noilor realităţi. Între timp, rabinii neologi, printre 
care şi prim-rabinul Lajos Vágvölgyi, au constituit o „asociaţie a rabinilor 
din Transilvania”. Iniţiativa din Oradea a fost îmbrăţişată de comunită-
ţile vizate. La 22 martie 1922, s-au întrunit la Cluj preşedinţii şi rabinii 
comunităţilor din Arad, Oradea, Cluj, Târgu-Mureş şi Lugoj. Comunitatea 
din Arad a fost reprezentată de prim-rabinul Lajos Vágvölgyi şi de preşe-
dintele Henrik Schütz. Pe baza hotărârilor luate, o nouă întrunire, ce a 
avut loc la 12 iulie 1922, a decis crearea unei organizaţii a comunităţilor 
„congresiste” şi „statusquo” din Ardeal şi Banat. La conducerea provi-
zorie a fost inclus şi preşedintele Schütz. La 31 august 1922, s-a înfiinţat 
un Birou Permanent la Cluj, prim-rabinul Eisler fiind ales în funcţia de 
preşedinte executiv (Glück 1993b). În anii următori, viaţa şi activitatea 
evreilor arădeni s-a desfăşurat în cadrul celor două organizaţii amintite.
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Ignorat multă vreme de istoriografie, rolul evreilor în procesul de 
modernizare a societăţii româneşti capătă noi dimensiuni prin eforturi-
le restitutive şi de analiză din ultimele două decenii, redefinind procese 
şi imagini până nu demult ocultate sau deformat reconstruite. De altfel, 
mecanismul inhibator nu a fost străin nici celorlalte istoriografii, spa-
ţiul central şi sud-est european promovând parcă genetic stereotipii şi 
proiecţii explicative mereu strangulate de tarele unui antisemitism mai 
mult sau mai puţin vizibil, ori ignorând cu bună ştiinţă dimensiunea şi 
impactul alogenului evreu în definirea şi grăbirea unor procese sociale 
ce au „bruscat” uneori spaţiul spre evoluţii moderne.

Abia în ultimele două decenii, abordările de natură socio-istorică au 
reuşit să promoveze un nou tip de discurs şi o mai complexă abordare a 
fenomenului prezenţei evreilor în acest spaţiu, fapt ce a schimbat funda-
mental viziunea istorică asupra acestei comunităţi (Don–Karady 1989; 
Karady 2000, 2001). Cu alte cuvinte, fără a se neglija puseul de studii 
relative la Şoah, inerent după sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, 
analizele capătă tot mai multă profunzime, dezvăluind nu doar funda-
mentele antisemitismului modern, ci o multitudine de alte aspecte, cu 
totul neglijate anterior, asupra a ceea ce a însemnat prezenţa evreilor în 
spaţiul central şi est european, spaţiu ce acumulase cele mai numeroase 
comunităţi evreieşti de pe continent.

Pe de altă parte, dacă studiile relative la evreii din România au cu-
noscut o extensie apreciabilă pentru perioada de până la 1944, epoca ce a 
urmat ocupă încă un loc infim în istoriografie, poate şi din cauza faptului 
că, fiind prea apropiată, accesul la sursele arhivistice româneşti este în-
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grădit de o legislaţie deloc încurajatoare pentru astfel de demersuri (Rot-
man 2004). Pe de altă parte, chiar o serie de particularităţi ale perioadei 
comuniste vin să diminueze posibilităţile de identificare a masei evre-
ieşti, în urma unor transformări structurale, specifice epocii, din care se 
cuvin a fi reţinute pentru moment: abolirea legislaţiei rasiale, care im-
punea distincţii pe criterii etnice între cetăţeni, şi scăderea importanţei 
politice a factorului religios (apartenenţa confesională), prin instaurarea 
ateismului oficial; asimilarea benevolă ori fortuită a evreilor; integrarea 
lor socială, politică şi economică (în sensul dispariţiei sau reducerii con-
siderabile a distanţei ce-i separa pe evrei de restul non-evreilor) etc. Cu 
alte cuvinte, comunismul, eliminând orice referinţă la diviziunile sociale 
secundare existente până atunci (etnicitate, religie etc.), a dus la pierde-
rea – cel puţin documentară – a identităţii. 

O lume în schimbare.  
Instaurarea comunismului în România

Ieşirea României din războiul antisovietic şi evenimentele ce s-au de-
rulat până la înfrângerea Germaniei au constituit preludiul unor schim-
bări majore în istoria centrului şi sud-estului Europei, ce au culminat cu 
intrarea fără apel în sfera de influenţă a URSS-ului a mai multor state 
care vor forma ulterior o parte a „blocului socialist”. Începea şi pentru 
România o epocă de ruptură aproape totală cu trecutul, în care principa-
lii artizani ai noilor politici de după septembrie 1944 au fost consilierii so-
vietici, anexaţi oficial tuturor instituţiilor statului sau infiltraţi unde nici 
nu te aşteptai (Oprea 1997), şi instrumentele Moscovei, membri ai Par-
tidului Comunist din ilegalitate, obedienţi şi ataşaţi ideologic URSS-ului 
în drumul lor pentru acapararea puterii. Iar sensul evoluţiei ulterioare 
a ţării a devenit cât se poate de clar încă din 16 ianuarie 1945, când Gh. 
Gheorghiu-Dej, revenit de la Moscova după o scurtă vizită, făcea decla-
raţii de adeziune profundă la „linia” politicii Uniunii Sovietice, iar presa 
de partid se întrecea în elogii la adresa protectorului de la răsărit. Sosirea 
şi a lui A. I. Vâşinski (la 27 februarie), adjunctul comisarului poporului 
pentru Afaceri Străine ale URSS, a dus ca la scurt timp să se instaureze 
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în România un guvern hibrid al Frontului Naţional Democrat – coaliţie 
promovată de Partidul Comunist – condus de Petru Groza.

Noua structură politică a pus aproape imediat în lucru mecanisme 
menite să asigure deplina schimbare în sensul dorit de Moscova, înce-
pând cu măsurile reorganizatorice din cadrul Ministerului de Interne (al 
cărui titular era Teohari Georgescu) şi până la proclamaţia din 30 decem-
brie 1947, prin care monarhia era înlăturată, iar România devenea „re-
publică populară”. Treptat, pluralismul politic şi libertatea de expresie au 
fost anulate, iar măsurile coercitive în ce priveşte libertăţile cetăţeneşti 
se înăspreau pe măsură ce poziţia comuniştilor se întărea. Alegerile din 
19 noiembrie 1946 au consfinţit instaurarea unui regim de „democraţie 
populară”. Încă dinainte, dar mai ales după această dată, statul a luat sub 
control sectoarele-cheie ale economiei, prin impunerea planificării şi con-
ducerii centralizate, în conformitate cu modelul sovietic. Prin legea na-
ţionalizării, aproape totul a trecut în stăpânirea statului: întreprinderile 
străine, sectorul energetic, minele, industria grea, sectorul bancar, micile 
antreprize comerciale etc. Trecerea la economia planificată s-a făcut după 
modelul sovietic, începând cu două planuri anuale (1948, 1949) şi mai ales 
în cadrul primului plan cincinal (1950–1954). În paralel se desfăşoară 
transformarea socialistă a agriculturii, prin crearea gospodăriilor colec-
tive (GAC). Cu toată represiunea şi violenţa, o bună parte din populaţia 
agricolă s-a lăsat greu convinsă să adere la cooperativizarea agriculturii. 

În toţi aceşti ani, îndeosebi din 1948, arbitrariul organelor de partid şi 
de stat este dominant, au fost pronunţate mai multe condamnări la moar-
te, sute de mii de sentinţe de condamnare la diverse pedepse privative de li-
bertate (în care mulţi au pierit în închisori), au fost create lagăre de muncă, 
s-a impus domiciliul obligatoriu, s-a recurs la deportări etc. (Bălan 2000). 
În tot acest proces complex şi oarecum precipitat, noua clasă diriguitoare 
adopta principii politice menite a-i întări structura şi a tempera orice ten-
dinţe naţionaliste şi xenofobe, cointeresând deopotrivă toate acele elemen-
te non-româneşti „democratice” (în sensul ideologiei comuniste).

Începând cu 1948 se instaurează un curent antireligios, ateist, înso-
ţit de lupta împotriva puterii clericale. Biserica greco-catolică este desfi-
inţată, proprietăţile funciare ale diverselor biserici sunt lichidate în urma 
reformei agrare. Diverse organizaţii confesionale sunt interzise, sunt des-
fiinţate mai multe congregaţii, şcolile confesionale sunt naţionalizate, 
învăţământul religios este abolit – toate acestea căutând să ducă la pier-
derea diverselor identităţi confesionale. Politica religioasă a regimului 



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

162

comunist a combinat elemente în aparenţă contradictorii: pe de o parte, 
menţinerea libertăţii de conştiinţă şi a bisericilor recunoscute de stat, cu 
activităţile lor specifice (dar restrânse la interiorul lăcaşurilor de cult), iar 
pe de alta, o puternică propagandă ateistă. În locul tradiţionalelor sărbă-
tori religioase, s-a cultivat adularea sărbătorilor laice recent instituite (23 
august, 7 noiembrie, 30 decembrie, mai vechiul 1 mai etc.). Această peri-
oadă lungă de represiune antireligioasă a grăbit secularizarea societăţii 
româneşti şi extinderea indiferenţei faţă de religie.

O schimbare semnificativă a intervenit după moartea lui Stalin, în 
martie 1953. Lucrările Congresului al XX-lea al PCUS, în februarie 1956, 
cu condamnarea printr-un „raport secret” al lui Hruşciov a crimelor lui 
Stalin şi a cultului personalităţii, părea să şubrezească poziţia lui Gh. 
Gheorghiu-Dej. La această şubrezenie păreau să contribuie şi evenimen-
tele din Polonia şi Ungaria. Numai că înăbuşirea sângeroasă a acestora 
a dat un plus de siguranţă liderilor români. Gh. Gheorghiu-Dej şi-a con-
tinuat mandatul de lider al PCR, fără semnele vreunei opoziţii din partea 
societăţii în ansamblul ei, dar nici din partea tovarăşilor de convingeri 
ideologice, care au aşteptat sfârşitul natural al acestuia –făcând eventual 
calcule de ascensiune în surdină –, care a avut loc la 19 martie 1965. În 
împrejurări de acum deja cunoscute, Plenara CC al PCR din 22 martie 
1965 a ales în funcţia de prim-secretar al partidului pe Nicolae Ceauşes-
cu, un lider ce putea genera speranţe de liberalizare şi destalinizare, o 
nouă manieră de abordare politico-ideologică etc., aspecte ce nu s-au lă-
sat prea mult aşteptate. Că ulterior lucrurile au luat o altă întorsătură 
este o chestiune ce nu-şi află loc în analiza de faţă.

Evreii după Holocaust. Eforturi de normalizare

Încă din secolul al XIX-lea a existat în România un puternic curent 
antisemit ce a culminat în anii celui de-Al Doilea Război Mondial cu ela-
borarea unei legislaţii rasiale, pogromuri, impunerea evreilor la muncă 
forţată ori deportarea lor în Transnistria (Benjamin 2001). 

Îndepărtarea guvernului Ion Antonescu la 23 august 1944 avea să 
ducă la încetarea tuturor măsurilor antievreieşti ce au existat în Româ-
nia îndeosebi după 1938. Din punct de vedere instituţional, la 1 septem-
brie este desfiinţat Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării şi 
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Inventarului, iar Centrala Evreilor – creată la 11 ianuarie 1942, ca orga-
nism reprezentativ al acestora – se autodizolvă după o furibundă cam-
panie de presă în urma căreia preşedintele ei, Nándor Gingold, se predă 
noilor autorităţi la 20 septembrie 1944. La mijlocul lunii septembrie, în 
1944, s-a constituit Consiliul General Evreiesc, ce reunea, alături de dr. 
W. Filderman, preşedintele Uniunii Evreilor din România, şi pe repre-
zentanţii evrei ai partidelor ce alcătuiau Blocul Naţional Democrat (PNŢ, 
PNL, PSD şi PCR), organism ce-şi propunea – printre altele – să redobân-
dească drepturile şi bunurile de care fusese deposedată evreimea sub re-
gimul Antonescu.

Consecinţele Holocaustului erau vizibile prin scăderea dramatică a 
numărului de evrei reîntorşi în ţară din lagărele de concentrare. Dacă la 
recensământul din 1930 au fost înregistraţi 756.930 de evrei (Manuilă 
1938), în aprilie 1941, se estima că numărul evreilor existenţi în România 
deposedată de nord-vestul Transilvaniei, Basarabiei şi Bucovinei se ridica 
la 314.859; după război, în 1946, la suprafaţa antebelică a ţării, cuantu-
mul acestora nu era decât de 372.000, cifra variind la diverşi autori, însă 
situându-se mereu între 350.000 şi 428.000, ultima înregistrând evreii 
aflaţi aici în 1949 (Rotman 1994: 287–288; Glass 2000: 56). Aşadar, anii 
conflagraţiei au dus la dispariţia a cel puţin o treime din populaţia evre-
iască, iar cei rămaşi în viaţă cunoscând un puternic proces de pauperiza-
re, prin deposedările pe baza legislaţiei rasiale ori prin pierderile inerente 
războiului.

Starea lor materială era acum deplorabilă, fiind lipsiţi de cele mai 
elementare mijloace de trai, foarte mulţi dintre ei fiind bolnavi, cu fa-
miliile împuţinate (aproape fiecare familie pierzând mai mulţi membri 
în lagărele de concentrare sau de deportare) etc. Cu toate astea, în noile 
împrejurări, viaţa comunităţii evreieşti revine treptat la normalitate, ve-
chile organisme comunitare independente îşi reiau activitatea, se caută 
crearea altor structuri reprezentative, unele efemere, precum Consiliul 
General Evreiesc, creat la 14 septembrie şi dispărut după numai două 
luni (Glass 2002: 121–138), altele cu o activitate mai îndelungată, ca în 
cazul Uniunii Comunităţilor Evreieşti. La 18 septembrie 1944 îşi reia ac-
tivitatea şi Partidul Evreiesc, însă într-un cu totul alt cadru politic, dife-
rit de cel antebelic. De asemenea, la 19 noiembrie se reînfiinţează secţia 
română a Congresului Mondial Evreiesc, iar mai vechile organizaţii si-
oniste activează acum pe faţă. Personalul didactic de origine evreiască 
este reintegrat în învăţământ, iar şcolile ebraice îşi reîncep activitatea, 
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sunt de asemenea reintegraţi funcţionarii şi alte categorii profesionale 
în instituţii private sau de stat etc. Totodată, la 19 decembrie 1944, este 
abrogată oficial legislaţia rasială. Reapar o serie de publicaţii periodice 
evreieşti, precum Curierul israelit, Mântuirea, Neamul evreiesc, Renaşterea 
noastră, Hanoar Hazioni, în toată ţara desfăşurându-se congrese, confe-
rinţe, manifestări politice etc, ca semn al revenirii la normalitate, dar şi 
ca măsură a rolului social-politic şi cultural pe care doreau de acum să-l 
joace evreii în noile împrejurări.

O activitate intensă se desfăşoară în vederea reprimirii evreilor de-
portaţi. Eforturi deosebite în această direcţie sunt depuse în Transilva-
nia, pentru asistarea şi îngrijirea supravieţuitorilor lagărelor de con-
centrare, evreii din acest spaţiu având şi ei în trecut enorm de suferit. În 
urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940, nord-vestul Transilva-
niei – într-o suprafaţă de aproape 43.500 km2, cu circa 2,2 milioane de 
locuitori – intrase în componenţa Ungariei. În urma situaţiei catastro-
fale de pe frontul antisovietic, începând cu ianuarie 1943, Kállay, şeful 
guvernului maghiar, luase contact cu Aliaţii, sperând să obţină pentru 
ţara sa un statut de neutralitate. Informat de această tentativă, Hitler a 
ocupat Ungaria la 19 martie 1944, trecând-o direct sub autoritatea sa. 
În aceste împrejurări, între 15 mai şi 8 iulie 1944, mai mult de 430.000 
evrei, încă dinainte internaţi în ghetouri, au fost deportaţi de serviciile lui 
Eichmann, în colaborare cu jandarmeria maghiară, în lagăre de extermi-
nare, îndeosebi la Auschwitz. Cu toate că Horthy s-a opus acestei acţiuni, 
deportările au fost reluate după 15 octombrie, când regentul şi-a anunţat 
intenţia de a cere armistiţiul. Noul prim-ministru, Ferenc Szálasi, liderul 
partidului „Crucile cu săgeţi”, a continuat politica antievreiască, ceea ce 
a mai dus la dispariţia altor aproximativ 100.000 evrei. Crearea în no-
iembrie 1944 a unui Front Naţional de Independenţă şi instaurarea la 
22 decembrie a unui guvern provizoriu prezidat de generalul Dálnoki, 
la Debrceen, ce-i reunea pe comunişti, social-democraţi, micii-proprie-
tari, naţional-ţărăniştii şi democraţi-liberalii, marca ruptura cu vechiul 
regim. La 20 ianuarie 1945, s-a semnat armistiţiul cu Aliaţii care au pla-
sat Ungaria sub control militar sovietic, guvernul angajându-se totodată 
în urmărirea elementelor fasciste şi a criminalilor de război. În ceea ce 
priveşte populaţia evreiască, bilanţul era tragic: aproximativ 63.000 au 
dispărut în urma „muncii forţate” şi circa 450.000 au fost asasinaţi în 
lagărele de exterminare şi de concentrare sau de către membrii „Crucilor 
cu săgeţi” (Kramer 2000).
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Revenirea evreilor în acest spaţiu, în nord-vestul Transilvaniei, adu-
cea cu sine nu numai traume oarecum diferite de cele suferite de evreii 
din Vechiul Regat, dar şi un aflux de populaţie care, pe de o parte, era 
puternic asimilată şi ataşată spiritualităţii maghiare, iar pe de altă par-
te, putea manifesta semnificative resentimente faţă de guvernanţii de la 
Budapesta. În plus, când soarta teritoriului nu era încă certă în ceea ce 
priveşte statul căreia îi va aparţine, această masă de evrei putea con-
stitui o pârghie de decizie pentru viitorul Transilvaniei de Nord-Vest. Şi 
din acest motiv, aici s-au aplicat mai rapid o serie de măsuri reparatorii 
faţă de evrei, îndeosebi în privinţa bunurilor mobile şi imobile. Apoi, fapt 
deloc de neglijat, mulţi dintre aceştia erau puternic ancoraţi de mişcarea 
comunistă încă din ilegalitate, iar nevoia cadrelor pentru noii guvernanţi 
nu putea fi neglijată.

În Vechiul Regat reveneau evreii deportaţi în Transnistria. La Doro-
hoi se constituie la 30 martie 1945 „Asociaţia Evreilor Deportaţi şi Reîn-
torşi din Transnistria”, iar la 6 octombrie în acelaşi an, la Bucureşti, ia 
naştere „Asociaţia Foştilor Deportaţi în Transnistria”, organism cu filiale 
în toată ţara şi dependent de Federaţia Uniunilor Comunităţilor Evreieşti, 
care avea drept scop: a) stabilirea numărului şi a situaţiei celor care au 
fost deportaţi în Transnistria; b) demersuri pentru apărarea şi promo-
varea intereselor acestora, cu scopul reintegrării lor în toate drepturile 
de ordin moral şi material, în vederea reglementării statutului bunurilor 
aşa-zis „abandonate” ale foştilor deportaţi care au dispărut sau au murit 
fără a avea moştenitori; c) ajutorarea, prin mijloace morale şi materiale, 
a evreilor deportaţi în Transnistria cu fondurile strânse de la asociaţiile 
evreieşti existente, cele puse la dispoziţie de stat şi cu cele strânse prin 
contribuţii benevole de la diverşi particulari, acţiuni culturale etc; d) 
ajutor în acţiunea de restratificare economică şi reîncadrarea socială a 
evreilor reveniţi din Transnistria, în vederea adaptării lor la noua situaţie 
social-economică.1

Existau aşadar la finele războiului grave probleme sociale, o masă 
enormă de evrei – marcaţi evident de suferinţele deportării şi traumele 
Holocaustului – încerca să revină la o viaţă normală, în condiţiile în care 
nu mai aveau avere, fiind deposedaţi pe vremea războiului de bunuri şi 
de tradiţionalele instituţii de asistenţă. Cele câteva excepţii de evrei care 
au colaborat cu autorităţile antonesciene sau care s-au îmbogăţit de pe 

1 Cf. Arh. St. Bucureşti, Direcţia Generală a Poliţiei, dos. 82/1946, f.32-34, 43.
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urma suferinţelor coreligionarilor au fost aproape imediat „demascaţi” 
şi pedepsiţi, ca în cazul lui Ghelfman (fostul primar al oraşului Râbniţa), 
Zilberman (fostul primar al ghetoului din Tiraspol), Meyer Teich (fostul 
preşedinte al comunităţii din Suceava şi conducătorul coloniei de depor-
taţi din Sargorod, Ucraina) ş.a. (Şandru 1997: 252).

Subvenţiile organizaţiei The American Jewish Joint Distribution Com-
mittee (uzual: Joint) şi ale Jewish Agency au acoperit în mare parte nece-
sităţile, comunităţile locale neavând încă posibilităţile materiale sufici-
ente, iar statul român fiind la rândul său ruinat de efortul de război şi 
întreţinerea armatelor sovietice. Îndeosebi evreii din Moldova şi Bucovi-
na de Sud aveau situaţia cea mai grea, la care a contribuit foametea gene-
rată de seceta din 1946 (Glass 2002: 71–80). Mai mult chiar, statul român 
nu numai că s-a implicat prea puţin în ameliorarea condiţiilor de viaţă 
ale evreilor, dar atunci când s-a ivit ocazia, ca de pildă în 1945, a avut 
grijă chiar să mai reducă din sumele destinate de Joint ajutorării evreilor 
de aici2. Apoi, şi armata sovietică, aflată pe teritoriul României, a profitat 
de situaţia din ţară pentru a-şi însuşi bunuri ale populaţiei evreieşti. De 
pildă, într-o adresă a Primăriei oraşului Oradea, înaintată Inspectoratu-
lui de Poliţie, se arăta că, în intervalul 20 octombrie 1944–20 ianuarie 
1945, au fost preluate de către Comandamentul Militar Sovietic 403 de 
garnituri de mobilă aparţinând familiilor evreieşti3.

Încă din toamna lui 1944 s-au reactivat mai vechile organisme de aju-
tor social pentru evreii săraci, înfiinţându-se în mai toate oraşele „cantine 
populare”, „centre de lapte”, orfelinate, spitale etc. Treptat, s-au redeschis 
sinagogile, multe dintre ele fiind refăcute cu mari eforturi, au reapărut 
Ateneele populare etc., cu alte cuvinte a început refacerea tuturor acelor 
structuri instituţionale care au menţinut de-a lungul timpului coeziunea 
comunităţii, ferind-o de manifestările ostile sau obstrucţioniste.

Cu toate astea, mulţi evrei au reuşit să se relanseze în afaceri, în-
deosebi în comerţ, profitând de penuria de produse. Faptul – alimentat 
şi de mai vechile porniri antisemite – a generat imaginea că evreii sunt 
principalii „speculanţi” ai vremii, termen utilizat până la obsesie şi obiect 
al unei legislaţii aspre şi umilitoare. Toţi aceia acuzaţi de speculă erau 

2 Jointul i-a încredinţat lui W. Filderman ajutoare sub formă de franci elveţieni, impo-
sibil de schimbat în lei pe piaţa liberă (18,75 milioane de franci elveţieni). Suma a fost 
tranzacţionată cu guvernul, care şi-a oprit un comision substanţial (Glass 2001: 294).

3 Cf. Arh. St. Bucureşti, Direcţia Generală a Poliţiei, dos. 44/1945, f. 20 (iar de la non-evrei 
au fost ridicate 253 de garnituri de mobilă).
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„demascaţi” şi supuşi oprobiului public (purtaţi cu pancarte agăţate de 
gât, expuşi în pieţe etc.), judecaţi în cadrul unor Tribunale speciale şi con-
damnaţi la ani grei de închisoare. În acest sens, o mulţime de rapoarte 
ale poliţiei şi jandarmeriei reliefează „venalitatea” evreilor în stocarea şi 
comercializarea produselor de bază, multe provenite de la organismele 
de ajutorare. Alţi evrei au reuşit să ia în custodie o serie de întreprinderi 
aflate în patrimoniul Casei de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor 
Inamice, fapt ce a contribuit şi el la nemulţumirea autohtonilor.

Mai mult decât orice, populaţia evreiască aştepta de la noile autori-
tăţi îndreptarea abuzurilor şi deposedărilor din anii precedenţi: abroga-
rea legislaţiei rasiale, restituirea bunurilor imobiliare şi a celor mobile 
(ori compensarea lor) etc. Numai că aceasta s-a făcut greu şi incomplet, 
nu fără reţineri şi în virtutea unor prejudecăţi greu de estompat. În ca-
drul Consiliului de Miniştri din 2 octombrie 1945, de pildă, când se dis-
cuta problema rechiziţionării unor imobile, primul ministru Petru Groza 
afirma – ceea ce ar putea părea de bun simţ la prima vedere – că „noi le-
am restituit drepturile lor, dar nu le putem crea o situaţie privilegiată […]; 
le-am restituit imobilele. Dar de aici înainte să le dăm privilegii evreilor, 
faţă de români? Până când şi sub ce titlu? […] Mai mult nu suntem obligaţi 
să facem. Nu mă oblig să fac de aici înainte mai multe faţă de evrei decât 
faţă de alţi cetăţeni români. După ce i-am reintegrat în drepturile lor, să 
nu-mi pretindă niciun privilegiu pentru faptul că sunt evrei. M-am întors 
acum din provincie cu o hotărâre fermă. Am văzut acolo cafenelele pli-
ne numai de evrei. Fac apel la conducătorii evreilor să pună capăt unei 
situaţii care nu mai poate dăinui. La Lugoj, la Timişoara, la Oradea este 
groaznic ce se întâmplă. Evreii trăiesc o viaţă de-a dreptul scandaloasă. 
Se creează în provincie şi inclusiv aici o atmosferă care deserveşte înşişi 
evreilor şi democraţiei înseşi. Creşte buruiana şovinismului şi antisemi-
tismului, pe care voiam să le exterminăm şi care păreau la un moment 
dat că au fost exterminate”.4 Iar această mostră de discurs nu a rămas 
singulară în anii aceia, evident, multe din aspectele sugerate, al „para-
zitismului” evreiesc îndeosebi, făcând parte din mai vechea panoplie a 
stereotipiilor create pe seama acestora.

Deşi nu imediat după eliberare, iar în unele cazuri cu destulă greuta-
te, încep mai multe procese în justiţie, menite să aducă minime reparaţii 
morale pentru suferinţele din anii dictaturii. În mai 1945, are loc proce-

4 Arh. St. Bucureşti, Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Stenograme, dos. 10/1945, f. 36-37.
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sul primului lot de „criminali de război”, în frunte cu generalul N. Macici, 
în urma căruia sunt pronunţate pedepse între muncă silnică pe viaţă şi 
un an de închisoare corecţională. La 4 iunie se pronunţă sentinţele în 
procesul „ziariştilor”, la fel de aspre, printre condamnaţi aflându-se mulţi 
dintre cei care au contribuit la susţinerea şi răspândirea antisemitismu-
lui. În iunie sunt judecaţi, în cadrul celui de-al treilea lot de „criminali de 
război”, cei care au participat la diverse masacre ori au condus lagăre de 
muncă. La 18 februarie 1946, Tribunalul Poporului a pronunţat sentinţa 
în procesul „Centralei Evreilor”, cei cinci acuzaţi fiind condamnaţi ast-
fel: Vasile Isăceanu la muncă silnică pe viaţă; Nandor Ghingold la tem-
niţă grea pe viaţă; Matias Grünberg (zis Willman) la 20 ani de temniţă 
grea; A.Grossman-Grozea la 15 ani de temniţă grea; Jack Leon la 12 ani 
de temniţă grea. În aceeaşi lună se desfăşoară procesul unor membri ai 
guvernului Horia Sima şi al celor care au făcut propagandă fascistă, pre-
cum şi procesul fostului guvernator al Basarabiei, generalul C. Voicules-
cu. Judecarea lui I. Antonescu şi a unor colaboratori apropiaţi, în luna 
mai, se soldează cu executarea a patru dintre ei. La scurt timp vor mai fi 
judecaţi şi condamnaţi alţi membri ai guvernului antonescian, precum 
şi cei responsabili de crime în spaţiul sovietic, printre care Şt. Ivaşcu şi 
V. Gheorghiu, responsabili de masacrele de la Odessa. La 26 iunie 1948 
se va încheia, după multe amânări, procesul celor implicaţi în masacrul 
de la Iaşi din 1941. Iar acestea sunt doar câteva din momentele justiţiare 
prin care guvernanţii înţelegeau să repare ororile trecutului.

E drept însă că noile autorităţi comuniste nu s-au arătat prea dispuse 
a face aceste reparaţii în toată măsura ce le stătea la dispoziţie, ducând 
o politică de tergiversare, de promisiuni făcute atât evreilor, cât şi ne-
evreilor, căutând astfel să capete adeziunea unei mase cât mai nume-
roase, inclusiv a antisemiţilor, a căror atitudine mai răbufnea din când 
în când. În cadrul unei şedinţe cu organizaţiile de masă, din 5 octombrie 
1945, la care au participat mai mulţi lideri comunişti în frunte cu Va-
sile Luca, s-a afirmat cât se poate de tranşant că mai ales „în Moldova 
creşte antisemitismul”, dar „nu mai puţin în Transilvania”, întrucât – se 
invoca – „această ură împotriva populaţiei evreieşti provine din aceea că 
reacţiunea uzează la maximum, că evreii, majoritatea lor, caută afaceri 
uşoare, lucrative”; iar ca măsură reparatorie se propunea nici mai mult, 
nici puţin decât formarea „din aceste elemente, care nu sunt încadrate în 
procesul de producţie, echipe care să fie trimise fie în Valea Jiului, să intre 
în producţie la o mină de cărbuni, fie în altă parte unde este nevoie. În 
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felul acesta s-ar rezolva şi acolo o problemă, pentru că este situaţia asta, 
că fug din mină, şi s-ar pune capăt şi campaniei reacţiunii”5. Iar astfel 
de atitudini erau regăsibile la mai toate nivelurile, „deoarece” – aşa cum 
remarca de altfel W. Filderman – „tulburările cu caracter antisemit nu 
sunt deloc opera fasciştilor care urmăresc distrugerea democraţiei ce se 
instaurează în ţară”,6 ci se manifestau prin cele mai profunde fibre ale so-
cietăţii, oamenii din mediile rurale. Din acest punct de vedere, nenumă-
rate rapoarte informative ale organelor de supraveghere (poliţie, jandar-
merie, Securitate) fac referinţă la atmosfera antisemită din diverse zone 
ale ţării.7 Poate şi de aceea, legile reparatorii elaborate conţineau atâtea 
excepţii ori limitări încât prea puţini evrei au beneficiat de prevederile 
lor, pentru a se menaja cât mai mult sensibilităţile populaţiei autohtone.

Pe de altă parte, până prin vara lui 1945 era aproape imposibil să se 
cunoască, chiar şi aproximativ, numărul şi situaţia evreilor de pe terito-
riul României, atât din cauza greutăţilor de organizare a noilor autori-
tăţi în condiţiile în care frontul trecuse pe aici, iar poliţia şi jandarmeria 
erau în plină transformare, cât şi datorită valurilor crescânde de evrei 
din Polonia, Cehoslovacia, Basarabia, Ungaria şi Germania care veneau 
în România, chiar dacă numai temporar, în tentativa emigrării clandes-
tine spre Palestina ori America de Nord sau de Sud. Abia din iunie 1945 
se vor impune reglementări stricte în privinţa cetăţenilor străini, care 
prevedeau trimiterea peste graniţă a celor fără acte valabile, iar prin De-
cretul-lege nr. 1581 din 5 iunie 1946 se va decide recenzarea lor8. Acest 
aflux a creat însă dificultăţi în acţiunea de ajutorare fie din partea statu-
lui, fie a organismelor evreieşti, ceea ce a oferit în epocă imagini dezolan-
te de sărăcie şi mizerie umană, grupuri restrânse de evrei ori resturi de 
familie, îmbrăcaţi în zdrenţe, slăbiţi şi înfometaţi umblând de colo până 
colo în căutarea unui adăpost sau a unor cantine dispuse să ofere ceva 
de mâncare.

5 Arh. St. Bucureşti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 86/1945.
6 Arh. St. Bucureşti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 144/1946.
7 În comuna Tăuteu, de pildă, la 20 iulie 1949, ţăranii au strigat: „nu dăm niciun bob de 

grîu, fiindcă va fi luat şi comercializat de evrei“, opoziţia locuitorilor fiind temperată 
de organele Securităţii, care a făcut 38 de arestări (cf. Arhiva SRI, fond „D“, dos. 4638, 
f. 76-77; dos. 7611, vol. 1, f. 43-44). 

8 „Monitorul Oficial“, nr. 128 din 5 iunie 1946; vezi şi decizia din Ibidem, nr. 140 din 
20 iunie 1946. Ulterior s-a căutat reglementarea situaţiei anumitor categorii de imi-
granţi, prin naturalizare, prin Legea nr. 162/1947 („Monitorul Oficial“, nr. 121 din 30 
mai 1947) şi Decretul nr. 125/1948 („Monitorul Oficial“, nr. 154 din 7 iulie 1948).
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Procesul de revenire la normalitate nu a fost aşadar unul uşor, şi 
pentru mulţi, nu în sensul aşteptat de ei. Au fost ani plini de privaţiuni, 
nu doar materiale, de provocări ideologice care au generat confuzii, au 
împins la opţiuni pripite. Unii s-au îndreptat spre noile valori promovate 
de Uniunea Sovietică, au participat efectiv la instaurarea regimului co-
munist, considerând că acesta poate exclude pentru totdeauna pornirile 
antisemite şi nedreptăţile sociale din perioada anterioară. Alţii, marcaţi 
profund de tragedia Holocaustului şi privind cu neîncredere noile reali-
tăţi ce se profilau la orizont, priveau cu speranţă „şansa unei noi vieţi” 
într-un proiectat stat naţional israelian, alăturându-se curentului sio-
nist. Evident, niciuna dintre aceste două orientări nu era ceva nou pentru 
evreii din România.

Evreii şi comunismul

Este un fapt îndeobşte admis că, în general, mulţi evrei din Europa 
Centrală şi de Est – şi nu numai – au fost seduşi de-a lungul timpului de 
doctrina socialistă. Ea promitea sfârşitul injustiţiei, al exploatării, pacea 
universală, o altă organizare socială, mai raţională etc. Nu întâmplător, 
evreii au aderat la această doctrină încă de la primele mişcări socialiste, 
însă nu ei au fost iniţiatorii şi nici principalii teoreticieni. Numai că în 
spaţiul răsăritean, unde se aflau cele mai numeroase comunităţi evre-
ieşti, mişcarea socialistă a căpătat formele cele mai radicale. Aici, evreii 
au fost obiectul discriminărilor şi al mişcării antisemite de masă. În ge-
neral, evreii au mers alături de social-democraţie, dar nu au fost puţini 
nici cei care au mers alături de comunişti. Pentru ultimul aspect nu este 
suficient să motivăm doar prin injustiţie în ceea ce-i priveşte pe evrei. Cu 
adevărat, mulţi dintre ei au crezut în doctrina marxist-leninistă. Aceasta 
conţinea promisiunea unei lumi viitoare în care răul să fie definitiv ex-
clus, datoria de a distruge până la temelii lumea actuală, oferea explicaţia 
completă şi „ştiinţifică” a lumii şi a istoriei, iar un model despre care nu 
toţi ştiau „pe viu” mare lucru se experimenta deja în Uniunea Sovietică.

În acest context, nu este de mirare că încă din perioada interbeli-
că existau organizaţii politice cu orientări de stânga, precum Partidul 
Social-Democrat Evreiesc „Bund”, Partid Socialist Evreiesc „Poale Zion” 
ş.a., unele continuând şi după război şi patronând o serie de organizaţii 



171

sFâRşItdeIstoRIe.eVReIIdInRomânIA(1945–1965)

sioniste. Evreii care au aderat la o astfel de doctrină au fost, de regulă, 
cei care au abandonat credinţa religioasă, fiind apoi seduşi de diverse 
doctrine ideologice de stânga, aveau o educaţie modernă (vezi cazul lui C. 
Dobrogeanu-Gherea, Ana Pauker etc.). Ei au intrat în contact cu ideologia 
în liceu şi la Universitate, iar memoriile lui Itzhak Artzi – pentru a invoca 
unul din volumele de la noi de asemenea factură –, originar dintr-o mică 
localitate din nordul Moldovei, Siret, oferă câteva din resorturile care-i 
îndemnau pe tineri spre o asemenea orientare, deşi el a rămas credincios 
ideologiei sionismului de centru liberal (clal-sionismului). Iniţiat încă de 
la vârsta de 11 ani în mişcarea ultrareligioasă de tineret „Pirhei Agudat 
Israel”, o va abandona destul de repede, neconsiderând-o „un cadru po-
trivit” pentru el, trecând la „Hanoar Haţioni”, apreciată ca „Universitatea 
vieţii mele”. În acei ani, „cărţile pe care le citeam” – spune el – „au ascu-
ţit sensibilitatea noastră socială, deschizându-ne căile de luptă pentru 
dreptate şi pentru o viaţă mai frumoasă […]; literatura pe care o citeam 
a dezvoltat în noi tendinţe stângiste” (Artzi 1999: 55, 66). Iar asemenea 
lui au fost mase întregi de tineri care au îmbrăţişat ideologiile de stânga, 
mergându-se – în funcţie de experienţele personale – chiar până la ex-
tremism. 

Antisemitismul a putut juca şi el un rol suplimentar în astfel de ade-
ziuni, iar fenomenul este tot mai vizibil la noi începând cu anii imediat 
următori Primului Război Mondial (Nastasă 2001: 59). Pe de altă parte, 
simpatia multor evrei faţă de Uniunea Sovietică s-a datorat faptului că 
aceasta părea singura forţă capabilă să se opună exceselor naziste, de-
clanşate încă din a doua jumătate a anilor ’30, de distrugere a evreilor. De 
aceea, în anii războiului, înaintarea Armatei Roşii spre teritoriul Români-
ei şi inima Reichului a fost privită ca soluţia salvatoare, de ultim moment, 
a tuturor evreilor din lagărele unde fuseseră deportaţi, iar prezenţa ei aici 
a fost privită – pentru început – drept garantul estompării exceselor an-
tisemite ale autohtonilor. Dacă până la finele războiului, raporturile po-
litice sau simbolice între partenerii sociali se defineau prin apartenenţa 
etnică şi religioasă, existau de acum şansele ca noua ideologie adusă de 
la Răsărit să elimine cu totul aceşti factori de discriminare, în favoarea 
impunerii altora, egalitarişti.

Imediat după 23 august 1944, a revenit în România o cohortă de foşti 
refugiaţi la Moscova, activişti ai Cominternului, evrei şi ne-evrei, căro-
ra li s-au alăturat mulţi alţi evrei cu cetăţenie sovietică, meniţi a întări 
fragilul grup la acea dată al Partidului Comunist Român. Acestora li s-a 
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adăugat, de pildă, grupul de aproximativ 300 de translatori originari din 
Basarabia, de origine evreiască, destinaţi să însoţească înaltele autorităţi 
militare sovietice aflate pe teritoriul ţării, care – cu tot rolul lor aparent 
minor – au fost instrumentele fidele în supravegherea noilor autorităţi 
centrale sau locale. Nu întâmplător, toţi aceştia au căpătat cetăţenia ro-
mână şi au rămas aici şi după retragerea armatei de ocupaţie, în funcţii 
mai mult sau mai puţin obscure, dar vitale pentru supraveghere şi influ-
enţă (Şandru 1997: 253). Bine pregătiţi ideologic şi stăpânind complexul 
arsenal de mijloace în „cucerirea puterii politice”, aceştia au alcătuit de 
regulă eşalonul doi şi trei în conducerea de partid şi de stat, excepţie no-
tabilă făcând Ana Pauker, Iosif Chişinevschi sau Leonte Răutu, care se 
bucurau de poziţii cu adevărat privilegiate, la fel cum apropiaţi de vâr-
ful puterii erau şi Nicolae Goldberger, Liuba Chişinevschi, Valter Roman, 
Gizela Vas, Gaston Marin, Gh. Stoica, Sorin Toma, Mihail Roşianu, Gh. 
Florescu, Nicolae Schwartz, Silviu Brucan ş.a. Aproape în totalitate, evre-
ii-comunişti şi-au neglijat cu totul apartenenţa la comunitatea lor confe-
sională, identificându-se cu interesele „clasei muncitoare”, indiferent de 
originea etnică, mulţi dintre ei ocupând poziţii importante îndeosebi în 
aparatul de propagandă al partidului şi organele lui de presă.

Bineînţeles, acestora li se adaugă contingente semnificative de evrei 
basarabeni veniţi în România fie pentru a putea apoi să emigreze în Pa-
lestina, prin intermediul unor reţele bine organizate şi cu legături în afa-
ra ţării, fie pentru că erau mai ataşaţi (chiar prin legături de rudenie) de 
acest spaţiu. Toată această masă de evrei a contribuit la întreţinerea sen-
timentelor antisemite şi la formarea unor opinii conform cărora aceştia 
ar fi, pe de o parte, instrumente în mâna sovieticilor de implantare aici a 
regimului comunist, pe de alta, un mijloc de a schimba compoziţia etnică 
a unor regiuni, îndeosebi în Secuime sau Banat.

S-a vehiculat mult afirmaţia conform căreia evreii s-ar afla la ori-
ginea implantării regimului comunist în România (alături de maghiari), 
evident, fără a avea încă la dispoziţie temeinice analize pe această temă.9 
În fapt, odată cu instaurarea comuniştilor la putere, aceştia s-au văzut 
moştenind o problemă care frământa societatea românească de aproape 
un secol, fără a i se fi găsit încă o soluţionare: problema evreiască. Nu 
era doar o chestiune numerică (ponderea evreilor), ci şi una economică, 

9 Contra unei astfel de opinii, vezi, cu argumente imbatabile: Roth: 1999, Târău 1996: 
289–302, Kuller: 2000.
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prin poziţiile ocupate în diversele ramuri industriale, comerciale etc. Iar 
aspectul căpăta acum şi o altă conotaţie, de vreme ce, nu departe de ade-
văr, noul regim s-a bazat şi pe un însemnat contingent de funcţionari de 
partid evrei; însă, nu pot fi emise afirmaţii tranşant-acuzatoare de vreme 
ce nu s-a cuantificat încă nimic. Un material cu evidenţa membrilor PCR, 
întocmit la Moscova, înregistra la 1 iunie 1947 un număr de 703.000 de 
comunişti, repartizaţi astfel din punct de vedere etnic: 79,59% români, 
12,35% maghiari, 4,16% evrei, 3,9% alţii (Buzatu 1996: 159). Ulterior, 
aceşti comunişti-evrei au fost la fel de neîndurători şi cu proprii coreligi-
onari, fiind mai puţin călăuziţi de sentimente şi afinităţi confesionale, şi 
mai mult de lozinca „luptei de clasă”. Nicolae Goldberger, instructor al CC 
al PCR pentru Ardealul de Nord – foarte influent în epocă, care încă de la 
Congresul al V-lea al PCR (1931) formulase teza conform căreia România 
era un stat capitalist ce asuprea naţionalităţile conlocuitoare, şi a cărui 
soţie, Fanny, va fi prin anii ’50 şefa cancelariei CC –, afirma, cu ocazia 
Conferinţei Regionale Cluj a PCR din 4 mai 1945, următoarele: „Ştim bine 
că masele maghiare [referindu-se aici şi la evreii maghiarofoni] au suferit 
timp de 20 de ani, iar masele româneşti în aceşti din urmă patru ani. 
Aceste suferinţe desigur au produs în aceste mase de diferite naţionalităţi 
nu numai dezvoltarea simţului naţional al fiecăruia, ci şi un şovinism 
accentuat”; dar, continua el, „un comunist nu poate deveni nici repre-
zentantul ungurilor, nici reprezentantul românilor. Unitatea partidului 
nostru este puterea noastră, este forţa noastră”.10 Pe de altă parte, nu tre-
buie să se creadă că liderii de partid români nu au făcut nimic pentru a 
stopa eventuala ascensiune a evreilor în posturile-cheie de partid şi de 
stat. Dimpotrivă, sub motivaţia de a nu relansa sentimentele antisemite 
ale românilor, au impus mereu o dozare acceptabilă a evreilor deţinători 
ai pârghiilor „puterii” în diversele branşe, deşi sintagma numerus clausus 
era deja proscrisă. Iar afirmaţia nu este lipsită de acoperire, de vreme ce 
nenumărate rapoarte ale diferitelor organe de urmărire semnalează ră-
bufnirea din când în când a sentimentelor xenofobe, la fel cum însăşi ma-
niera de concepere a acestor rapoarte indică o clară atitudine antisemită 
a emitentului. Într-o analiză asupra „stării de spirit” din Piatra Neamţ, 
elaborată de Chestura de Poliţie din localitate la 1 august 1946, se arăta 

10 Arh. St. Cluj, Comitetul Regional PCR Cluj, fond 1, dos.1/1945, f. 21. Documentele acestei 
Conferinţe oferă informaţii asupra evoluţiei numerice a membrilor de partid, arătând 
că, la nivelul oraşului Cluj, în octombrie 1944, erau doar 4 membri, în ianuarie 1945 
erau 300, iar la 1 mai în acelaşi an erau 2.400, din care numai 5% erau români (f. 24).
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că „între membrii de partid creştini şi evrei există o ură de rasă contra 
celor din urmă, pe motivul că toate posturile de conducere sunt ocupa-
te de evrei atât în partid, sindicat, comitet de fabrică, economate etc.”, 
afişând aroganţă şi neurmărind decât scopuri personale (Şandru 1997: 
159). Argumentul îl oferea chiar Vasile Luca, în cadrul unei consfătuiri a 
Biroului Politic al PCR cu reprezentanţii unor organizaţii de masă, la 15 
octombrie 1945: „Dacă noi gândim în mod dialectic, atunci nu trebuie 
să ne plângem că în actuala situaţie, cu moştenirea aceasta antisemită 
grozavă, am avut puţin o linie politică de a nu ridica elemente evreieşti 
în conducerea organizaţiilor. Şi aceasta trebuie să înţeleagă orice evreu 
comunist. Şi când noi avem o masă otrăvită de antisemitism, când vede 
numai un singur şef sau comisar, spune că nu mai este poliţia româneas-
că, ci poliţia evreiască”.11 Trebuie menţionat totodată faptul că nici nu 
era uşor de lăsat la o parte acest contingent de evrei-comunişti, din care 
mulţi aveau un temeinic stagiu în ilegalitate şi se bucurau de bune re-
comandări şi de susţinerea Moscovei. Cu alte cuvinte, unii evrei au fost 
aliaţi utili ai noului regim ce urma să se instaleze definitiv la putere, rol 
pe care l-a jucat în egală măsură şi o semnificativă fracţiune din cea mai 
importantă minoritate din România: maghiarii. Însă doar atât: aliaţi, şi 
nicidecum elementele principale ale instaurării comunismului.

Analiza structurii etnice a membrilor de partid din câteva judeţe, 
efectuată pentru anul 1947, oferă date surprinzătoare: în Constanţa, pro-
porţia evreilor membri PCR era de 0,8%, în Făgăraş 7,32%, în Sălaj 3,61%, 
în Tecuci 1,24%, cifre departe de a indica o suprareprezentare a acestui 
element (Moisil 2001: 206). În schimb, o analiză a reprezentării lor în di-
verse organe conducătoare ale partidului, UTM şi sindicate, pentru luna 
decembrie 1952, de pildă, indică proporţii sensibil diferite: dintre şefii-
adjuncţi de secţie, 20% erau evrei, 50% erau şefi de sectoare, instructori 
de secţie – 5,88%, instructori de sectoare – 20%, la conducerea şcolilor 
centrale de partid – 30,76% (Ionel 2001: 251–270). Proporţiile par să in-
dice o implicare activă a evreilor în acele branşe prin care se răspândea 
ideologia comunistă, creuzete de formare a liderilor la nivel de masă, 
branşe ce presupuneau abilităţi în primul rând intelectuale şi capacitate 
persuasivă. Însă, demn de reţinut este faptul că, după împărţirea admi-
nistrativ-teritorială din august 1950, nu a existat nici un prim-secretar 
evreu la nivel de regiune sau raion (Pleşa 2001: 276).

11 Arh. St. Bucureşti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 86/1945.
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Un raport referitor la personalul Securităţii, din 11 februarie 1949, 
indică faptul că evreii reprezentau 10% din angajaţii acestei instituţii, în 
vreme ce românii constituiau 83%, iar maghiarii 6%. În cadrul Direcţiei 
Generale se aflau 127 de evrei (alături de 890 de români şi 7 maghiari), 
la Direcţia oraşului Bucureşti, 22 de evrei (faţă de 260 de români), iar la 
Direcţiile Regionale de Securitate erau 192 de evrei (alături de 1.781 de 
români şi 205 maghiari) (Trancotă 1999: 337). La 1 mai 1956, dintr-un 
total de 12.865 angajaţi ai Securităţii (ofiţeri, subofiţeri şi civili), evre-
ii scăzuseră deja la 1,85%, în vreme ce românii formau o proporţie de 
89,22%, iar maghiarii de 7,71% (Banu 2001: 83). Aşadar, a pune în sarcina 
alogenilor întreg cortegiul de orori săvârşite de această instituţie este un 
fapt nu doar simplificator, ci chiar eronat, menit, în realitate, să protejeze 
imaginea securistului de etnie română, care n-ar fi avut nimic de-a face 
cu teroarea dezlănţuită în acei ani. Evident, este mult mai simplă prac-
tica curentă a dezvinovăţirii prin învinuirea celui căruia, oricum, i s-a 
atribuit de mai bine de un secol toată gama de motivaţii pentru eşecul 
împlinirii ca naţiune („evreii conspiratori”, „iudeo-masoni”, „iudeo-bol-
şevici” etc.).

Nu trebuie însă omis faptul că, după declanşarea prigoanei antie-
vreieşti din URSS, şi numeroasele procese intentate acestora sub diverse 
pretexte, cu similitudini în tot „lagărul” socialist, după îndepărtarea „de-
viaţioniştilor de dreapta” de la noi (Ana Pauker, Vasile Luca şi Teoharie 
Georgescu) şi declanşarea proceselor sioniştilor (1952–1953), la care s-au 
adăugat noi valuri de verificări şi reverificări ale membrilor de partid, 
ponderea evreilor a scăzut treptat, pentru ca sfârşitul regimului Gheor-
ghiu-Dej să marcheze o consolidare a poziţiei elementelor naţionale ro-
mâneşti în aparatul PCR. Cu alte cuvinte, lucrurile vor ajunge treptat la 
o „normalitate a proporţiilor”. Dacă în mai 1945, în cadrul comitetului 
judeţean PCR Tudova se aflau, din 16 membri, 8 evrei, la Brăila, 5 din 13 
etc (Şandru 1997: 259), în trei-patru ani numărul lor se va reduce sim-
ţitor. La Cluj, de pildă, în Comitetul Regional PCR, în mai 1959, existau 
541 de cadre în nomenclatură, din care evreii reprezentau doar 1,48% (13 
persoane), comparativ cu românii – 65,61% (355 de persoane) şi maghia-
rii – 30,31% (164 de persoane).12

12 Cf. Arh. St. Cluj, Comitetul Regional PCR Cluj, fond 13, dos. 6/1959, f. 200.
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Aşadar, teoretic, dispar sau, mai bine zis, sunt temperate mai vechi-
le motive ce au generat structural antisemitismul în România. Dacă în 
vechiul regim, până la Şoah, una dintre cauzele fundamentale a fost su-
prareprezentarea evreilor în cele mai diverse domenii de activitate eco-
nomică, chestiunea se schimbă după 1945. Elita comunistă se recruta 
după alte reguli: adeziunea la valorile comuniste, supunerea faţă de noii 
lideri, existenţa unui capital politic de ilegalist comunist (acumulat prin 
militantismul sub vechiul regim ori prin etichetarea de „victimă a fas-
cismului”) sau susţinător (simpatizant) al acestora etc. Datorită acestei 
etichetări de „victimă a fascismului” sau a vechiului regim, mulţi dintre 
supravieţuitorii Şoah-ului sau descendenţii lor au dobândit acel capital 
simbolic necesar dobândirii de poziţii-cheie în partid şi în stat – îndeosebi 
pe plan local – în aproape întreaga epoca stalinistă, oferind contempo-
ranilor, dar şi posterităţii, imaginea existenţei unei „dominaţii evreieşti”. 
Realitatea este însă mult diferită şi mult mai complexă. Cea mai mare 
parte a vechii burghezii şi intelectualităţi evreieşti a fost ea însăşi scoa-
să în afara sistemului, fiind declasată din funcţii, expropriată, izgonită 
din locuinţe, exclusă de la binefacerile studiilor superioare, catalogată 
fiind prin termeni ca „reacţionari” şi „duşmani ai poporului” etc. Ca şi în 
cazul numeroşilor concetăţeni români declaraţi „reacţionari”, nu trebuie 
uitat nici numărul mare de evrei arestaţi şi închişi, emigraţi aiurea, ori 
pe acei comunişti rămaşi în ţară, în aparatul de partid, alţii, prizonieri 
intelectuali, mulţi, fiii vechilor cadre comuniste, care au fost mai mult 
sau mai puţin disidenţi, iar în 1989, s-au organizat rapid în noul cadru po-
litic. În schimb, asistăm în epocă la un plus de interes al evreilor pentru 
asimilare: prin conversie religioasă, prin căsătorii mixte sau ca expresie 
a indiferenţei faţă de apartenenţa religioasă, un act de conformism care 
nu implica neapărat un alt angajament confesional, fiind deci o adeziune 
formală, dar mergându-se până la declararea ateismului; prin româniza-
rea numelui etc. Acest din urmă aspect este poate cel mai interesant şi 
larg răspândit, adoptat de majoritatea celor interesaţi să acceadă la co-
manda diverselor pârghii de putere sau să ocupe posturi rezervate până 
atunci doar elementului autohton (de exemplu, în armată), iar numele nu 
trebuia să le trădeze şi apartenenţa la iudaism. Şi în acest sens, se poate 
spune că au existat condiţii ideologice ale integrării. Integrarea socială a 
evreilor (în sensul dispariţiei sau reducerii considerabile a distanţei ce-i 
separa pe evrei de restul grupurilor) a fost mai bine garantată sub egida 
regimului universalist-comunist decât sub cea a guvernărilor exclusi-
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viste de până atunci (naţionaliste sau fasciste). În epocă era frecventă 
propaganda conform căreia „numai socialismul asigură justa rezolvare a 
problemei evreieşti” (Unirea IV. (195) din 22 decembrie1948. p. 4), iar secu-
larizarea societăţii a reprezentat unul dintre mecanismele esenţiale care 
au determinat asimilarea; de aceea, prin excluderea confesionalismului, 
a fost eliminat unul dintre elementele care au stat la baza ideologiilor 
antisemite. Totodată, comunismul a oferit condiţiile instituţionale ale in-
tegrării: în câmpul politic; în funcţii publice (statul fiind confundat cu 
partidul); reţelele şcolare deschise (nu se mai fac discriminări pe criterii 
etnice sau confesionale); asociaţiile organizate de partid şi de stat (UTC, 
Sindicate etc.). Iar un model parţial valabil l-ar putea oferi memoriile lui 
Marius Mircu, apărute nu de mult la Tel Aviv, într-o ediţie răvăzută şi 
mult îmbogăţită: membru de partid din ilegalitate prin intermediul lui 
Ury Benador, după 23 august se află, pentru o vreme, alături de Gheor-
ghiu-Dej, apoi – marginalizat – ajunge în cele din urmă redactor la re-
vista Filatelia, pentru ca în 1987 să plece în Israel, unde conduce şi acum 
câteva reviste în limba română (Mircu 1998). 

În plus, în anii instaurării şi consolidării regimului comunist, statul 
a favorizat conservarea identităţii etnoculturale a evreilor, la fel ca şi în 
cazul maghiarilor. La scurt timp după îndepărtarea regimului antonesci-
an, au reapărut în România, sub egida comunităţilor evreieşti, 85 de şcoli 
elementare, 15 şcoli medii, 56 de şcoli „Talmud-Thora” şi „Ieşiva” (şcoli 
religioase în care se învaţă exclusiv Biblia şi Talmudul) şi 11 şcoli „Tarbut” 
(adevărate şcoli sioniste, în care cursurile erau predate în limba ebrai-
că); la acestea se adaugă două mari biblioteci, „Tarbut” (doar cu cărţi în 
ebraică) şi „Dr. Singer”, şi o arhivă istorică, „Dr. Niemirower”, plus o serie 
publicaţii, dintre care 13 apăreau în limba română, una în idiş, una în 
limba maghiară şi o alta bilingvă (româno-maghiară). Ulterior, au fost 
înfiinţate şcoli de stat cu predare în limba idiş, în iunie 1949 existând un 
număr de 90 de profesori la 6.000 de elevi, pentru care s-au tipărit mai 
multe manuale în idiş. De asemenea, au funcţionat teatre în limba idiş, pe 
postul naţional de radiodifuziune exista o emisiune în idiş etc., în vreme 
ce ebraica va fi tot mai des apreciată drept un idiom al „imperialiştilor”, 
fundamental legată de istoria evreilor, de tradiţiile lor, de identitatea lor 
primordială. Nu întâmplător, cursurile de ebraică de pe lângă diversele 
sinagogi n-au fost privite deloc cu bunăvoinţă de autorităţi, fiind con-
siderate un semn de manifestare a naţionalismului evreiesc. Încă de la 
şedinţa Secretariatului CC al PCR din 5 septembrie 1948, răspunzându-
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se solicitării CDE de a se menţine un număr de şcoli elementare şi medii 
cu limba de predare româna pentru copiii evrei, limbile idiş şi ebraică 
să fie însă obligatorii, Gh. Gheorghiu-Dej arăta că acest aspect este legat 
de „problema naţională, adânc dezbătută în lucrarea tovarăşului Stalin”, 
considerând că însăşi „conducerea CDE a alunecat pe o poziţie bundistă-
sionistă”, ceea ce constituia o acuzaţie gravă la adresa liderilor comunişti 
evrei. De aceea, Gheorghiu-Dej impunea în acest context ideea că „desfi-
inţarea şcolilor particulare trebuie considerată ca un pas mare înainte, 
pentru că în felul acesta se asigură într-adevăr tuturor cetăţenilor drep-
turi egale; a face şcoli separate, aceasta ar dăuna populaţiei evreieşti şi 
ar împiedeca-o să ia parte la lupta întregului popor”. Pornindu-se de la 
asemenea premise ideologice, s-a decis cu acest prilej ca pe viitor să nu 
se mai deschidă şcoli separate, derulându-se totodată o amplă acţiune de 
„lămurire a populaţiei evreieşti, în care i se va arăta că această măsură 
este în avantajul ei, deoarece statul preia această sarcină în condiţiuni 
de egalitate”, cu amendamentul ca „în toate şcolile să se introducă şi li-
teratura naţionalităţilor conlocuitoare, ca şi istoria acestor naţionalităţi, 
interpretată în stil marxist”13.

Cu bună seamă că mulţi dintre evrei, ca şi în cazul non-evreilor, nu 
au intuit efectele distructive ale comunismului. Comitetul Democratic 
Evreiesc a fost creat de comunişti – la 22 iulie 1945 – tocmai pentru a 
contrabalansa, într-o primă etapă, influenţa celorlalte organisme repre-
zentative ale evreilor (Partidul Evreiesc, Organizaţia Sionistă, Uniunea 
Evreilor Români), care, oricum, au fost mereu provocate să-şi definească 
poziţiile în raport cu PCR. Mai vechii lideri care au dus greul comunităţii 
în anii persecuţiilor şi ai Holocaustului au fost treptat „compromişi” şi 
îndepărtaţi, în locul lor apărând alţi conducători de opinie, înregimentaţi 
în Partidul Comunist sau obedienţi acestuia.

Wilhelm Filderman, preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
şi al Uniunii Evreilor Romîni, a lucrat şi după 23 august 1944 în interesul 
obştii evreieşti, înaintând guvernanţilor diverse memorii ori solicitând, 
în cursul întrevederilor cu Petru Groza, preşedintele consiliului de mi-
niştri, sau cu alţi lideri, implicarea autorităţilor în rezolvarea – măcar 
temporară – a gravelor probleme socio-economice ale populaţiei evreieşti 
revenite din deportare ori sărăcite şi epuizate de muncile obligatorii im-
puse în anii războiului. Refuzând compromisurile, Filderman s-a dovedit 

13 Arh. St. Bucureşti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 26/1948, f. 5-7.
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a fi o persoană incomodă pentru noile autorităţi. Cu toate astea, influen-
ţa lui era încă mare şi, de aceea, treptat, s-a mers pe tactica discreditării 
şi compromiterii acestuia. Presa comunistă a purtat o acerbă campanie 
împotriva sa, era criticat la diverse întruniri publice, a fost arestat vreme 
de 20 de zile, i s-a ridicat arhiva etc. Pe lângă faptul că încă mai era lide-
rul cu cea mai mare autoritate printre coreligionari, Filderman se afla în 
atenţia autorităţilor şi pentru că Joint-ul îi încredinţase administrarea 
fondurilor de ajutorare a evreilor, care, numai până la finele anului 1945, 
ajunseseră la suma de 6,5 milioane dolari (Glass 2001: 291–292). 

Oricum, pentru început, din motive de strategie politică, în cadrul 
unei şedinţe din 14 aprilie 1945, ce s-a desfăşurat la sediul CC al Parti-
dului Social-Democrat şi la care au participat Ana Pauker, Teohari Geor-
gescu, Miron Constantinescu, C. Titel Petrescu, Lotar Rădăceanu, Şt. 
Voitec, Tudor Ionescu şi M. Levin, s-a hotărât intensificarea activităţilor 
propagandistice „pe linie evreiască, pentru a se crea o poziţie solidă în 
masa evreiască, iar până atunci să se înceteze campania împotriva d-lui 
W. Filderman, în împrejurările de astăzi ea fiind inoportună”.14 Ulterior, 
datorită diverselor şicane venite nu atât din partea autorităţilor, cât mai 
ales din partea conaţionalilor înregimentaţi în Comitetul Democratic 
Evreiesc (sub îndrumarea PCR), la 24 octombrie 1945, în cadrul şedinţei 
comune a Comitetelor Federaţiei şi Uniunii, W. Filderman va demisiona 
din calitatea de membru şi de preşedinte al Uniunii Comunităţilor Evre-
ieşti din Vechiul Regat şi al Federaţiei, alegând apoi calea exilului. Iar me-
canismul a fost cât se poate de simplu, prin aplicarea principiului „dez-
bină şi stăpâneşte”, în baza căruia unul din apropiaţii lui Filderman, M. 
Zelter-Sărăţeanu, împreună cu un număr redus de membri ai Uniunii, s-a 
autoproclamat drept fondator al „adevăratei Uniuni”, în spatele acestei 
acţiuni aflându-se – evident – Partidul Comunist care, fapt de excepţie, a 
publicat în oficiosul său, cotidianul Scânteia, declaraţia de sciziune. 

Mergându-se pe aceeaşi linie, Zelter-Sărăţeanu declanşează, prin 
organul de presă al CDE, Unirea, un furibund atac şi împotriva lui A. L. 
Zissu, preşedintele Executivei Sioniste din România, conducătorul Parti-
dului Evreiesc şi teoretician al iudaismului. Deşi în opoziţie cu Filderman 
(apreciat ca antisionist şi adept al tendinţei asimilatoriste), şi A. L. Zissu 
s-a dăruit întru totul intereselor populaţiei evreieşti, contribuind la sal-
varea a mii de vieţi în anii războiului. După înlăturarea lui Antonescu, 

14 Cf. Arh. St. Bucureşti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 28/1945, f. 2.
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Zissu a sperat la o schimbare cu adevărat democratică în România, ca 
unică şansă pentru evrei de a obţine drepturi cetăţeneşti. Însă CDE dorea 
să controleze şi acţiunea de emigrare, iar în acest sens, trebuia să-l elimi-
ne pe liderul sionist. Zissu a fost arestat şi condamnat la muncă silnică, 
însă în urma intervenţiilor şi presiunilor din afara ţării a fost eliberat în 
1956.

Alexandru Şafran, rabinul-şef al comunităţii evreieşti din România, 
a fost şi el nevoit să se autoexileze în 1948, devenind marele rabin al Ge-
nevei, relatând mai târziu evenimentele la care a fost nu numai martor, 
ci şi victimă, în volumul memorialistic Un tăciune smuls flăcărilor. Comu-
nitatea evreiască din România, 1939–1947. Memorii. În locul său, agreat de 
noul regim, Moses Rosen devine şef-rabin, cumulând nu doar autoritatea 
religioasă şi culturală, ci şi pe cea politică, publicând şi el, acum mai bine 
de un deceniu, un volum de memorii menit a oferi imaginea unei epoci 
complexe în care anevoie a navigat în profitul comunităţii sale (Rosen 
1991).

Comitetul Democratic Evreiesc nu a fost doar o creaţie şi o anexă a 
PCR, ci a reprezentat acel organism al comuniştilor-evrei adepţi ai inte-
grării în noua societate, care şi-a păstrat titulatura de apartenenţă et-
nico-confesională tocmai pentru a crea o legătură instituţională între 
„uliţa evreiească” şi partid (Glass 2002: 142–147). Deşi întrucâtva asemă-
nător Uniunii Populare Maghiare, CDE se deosebea de aceasta în multe 
privinţe, deşi conducerea de partid şi de stat le-a tratat, până la desfiinţa-
re, în mod asemănător. Comitetul Democratic Evreiesc a fost, printre alte-
le, un organism de propagandă în rândurile evreilor. În toate localităţile 
în care existau comunităţi evreieşti cât de cât semnificative, CDE a depus 
eforturi considerabile pentru atragerea evreilor de partea noilor autori-
tăţi, acţiuni desfăşurate îndeosebi în perioada premergătoare alegerilor 
din noiembrie 1946. De pildă, în ziua de 6 iulie 1946, a avut loc la Iaşi, la 
sinagoga centrală, o adunare la care au luat cuvântul dr. Marcel Dulber-
gher, din Comitetul Democratic Evreiesc Local, rabinul-şef, dr. M. Freghel, 
avocaţii Streifeld Leon şi Sărăţeanu din partea CDE din Bucureşti, care 
au pledat pentru necesitatea încadrării tuturor evreilor în Blocul Partide-
lor Democratice, „singurul în măsură să zădărnicească reînvierea urii de 
rasă”.15 Iar în acest context, cam toate orientările din cadrul comunită-
ţilor evreieşti au văzut în alianţa cu BPD şansa rezolvării multora dintre 

15 Arh.St.Bucureşti, Direcţia Generală de Poliţie, dos. 20/1946, f.130.
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problemele lor. Susţinătorii lui W. Filderman se temeau de eventualele 
repercusiuni postelectorale, sioniştii era îndemnaţi de motive cât se poa-
te de practice, prin faptul că emigrarea depindea întru totul de aparatul 
administrativ al statului, evreii reveniţi nu de multă vreme din lagăre 
aşteptau clarificarea situaţiei lor, care depindea de viitorul guvern etc.

Disensiunile se manifestau aşadar cu acuitate mai degrabă în cadrul 
comunităţilor evreieşti, iar motivaţiile erau multiple. Alegerea reprezen-
tanţilor pentru Congresul Mondial Sionist, primul după cel de-Al Doilea 
Război Mondial, era o chestiune importantă nu numai pentru evrei, ci şi 
pentru liderii comunişti. Apoi, opiniile divergente în stabilirea unei plat-
forme comune cu BPD, ceea ce a generat atitudini neaşteptate. Partidul 
Evreiesc, în conformitate cu linia Zissu, solicita recunoaşterea evreilor 
ca entitate naţională, cu drepturi clar formulate în domeniul legislativ, 
idee neacceptată de „moderaţii” evrei – care ascultau de directivele par-
tidului16 –, ceea ce a dus la demisia lui A. L. Zissu de la conducerea PE, 
urmat de Motti Moscovici, secretarul general. De asemenea, intrarea 
stângii sioniste în CDE, contrar hotărârilor Executivei Sioniste, a creat 
şi mai multe probleme, care s-au răsfrâns tot împotriva grupării Zissu, 
acesta demisionând şi de la şefia Organizatiei Sioniste, care va pierde ast-
fel orice influenţă, în profitul Partidului Social-Democrat Sionist „Ihud”. 
Acestea erau doar câteva dintre problemele cu care se confruntau liderii 
evrei, de diverse nuanţe, dar care – cu toţii – doreau de comun acord 
abrogarea legilor rasiale, a legii cetăţeniei încă în vigoare, repunerea în 
drepturi a cetăţenilor reîntorşi din deportare, recunoaşterea dreptului 
la pensie pentru orfanii, văduvele şi mutilaţii de război evrei, restituirea 
proprietăţilor expropriate etc. Publicaţiile periodice evreieşti din lunile 
premergătoare alegerilor din noiembrie 1946 reflectă poate cel mai bine 
întreaga varietate de probleme ce frământa comunitatea, inclusiv ches-
tiunea palestiniană, faţă de care PCR adopta o atitudine mai mult decât 
înţelegătoare. Finalizarea unei platforme comune cu BPD a dus – printre 
altele – la alocarea Reprezentanţei Evreieşti a trei locuri „sigure” pe lista 
proprie, pe care figurau B. Rohrlich, Ed. Manolescu şi Anghel Dascalu (cel 
din urmă propus de CDE, dar ca membru al partidului sionist de stân-
ga, „Mişmar”). În schimb, liderii evrei şi-au asumat obligaţia de a duce o 

16 Vezi Arh. St. Bucureşti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 8/1946, f. 2, 5-8, stenograma şedinţei 
cu reprezentanţii organizaţiilor de masă din 11 ianuarie 1946.
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campanie energică persuasivă, în vederea susţinerii listelor BPD, acţiune 
suficient reflectată în documentele cuprinse în volumul de faţă.

După cum s-a sugerat deja, în toată activitatea sa procomunistă, Co-
mitetul Democratic Evreiesc s-a bazat pe propriile organe de expresie, 
Unirea (al cărui prim număr a apărut la 3 noiembrie 1945, iar din 27 ia-
nuarie 1951, va purta numele de Viaţa nouă) şi Egység (Unitate), pentru 
evreii de limbă maghiară,17 contribuind totodată la interzicerea celorlalte 
periodice evreieşti, tradiţionale de altfel, precum: Mântuirea, Curierul is-
raelit, Renaşterea noastră, Neamul evreiesc, Viaţa evreiască, Raspântia ş.a. 
(Kuller 1996: 133–143).

Acţionând la indicaţiile PCR, CDE a reuşit, prin tehnicile deja exersate 
de comunişti, să creeze disidenţe şi să schimbe lideri, cu alte cuvinte să 
domine toate celelalte formaţiuni evreieşti. În fruntea Federaţiei Uniu-
nilor de Comunităţi Evreieşti din România a fost impus M. Popper, iar 
alţi noi lideri au fost răsplătiţi prin „alegerea” lor, în 1948, ca deputaţi 
în Marea Adunare Naţională, din partea CDE: Bercu Feldman, Leibovici-
Şerban, M. Fischler, Ed. Manolescu şi, evident, M. Popper. 

Ca o măsură suplimentară de răsplată, dar şi de câştigare a încre-
derii masei evreieşti care mergea alături de comunişti, guvernanţii au 
emis Decretul nr. 113 din 1948, cu privire la bunurile rămase de pe urma 
victimelor anilor de prigoană, decedaţi şi fără moştenitori, bunuri care 
au trecut în patrimoniul Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti. De 
asemenea, la 11 august 1949, are loc unificarea comunităţilor de rit oc-
cidental (neolog), ortodox şi sefard din România, sub conducerea unui 
comitet unic compus din Leon Stern (preşedinte), Filip Stopler, I. Campus 
şi S. Ellenbogen (vicepreşedinţi). Pe de altă parte, după Rezoluţia Biroului 
Politic al CC al PMR în chestiunea naţională, din decembrie 1948, are loc 
o acţiune de fundamentare ideologică în rândurile CDE, dar şi o anume 
primenire de cadre – de regulă a celor din eşalonul doi –, organizaţia pre-
luând totodată sarcinile unei virulente campanii anitisioniste. Tot Comi-
tetului Democratic Evreiesc i s-a încredinţat sarcina reconversiei sociale 
a populaţiei evreieşti, căutându-se schimbarea mentalităţii vechilor ele-
mente mic burgheze, în direcţia activizării în domenii strict productive.

17 A apărut la Cluj, din 9 mai 1946 până în aprilie 1950, avându-l ca redactor-şef pe 
Sándor Neumann, iar din 18 octombrie 1946, pe Rózsa György. Din 1949 apare sub 
numele de Új Út (Drum Nou).
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Deşi după 1945 s-a insistat tot mai mult pe reconversia socială şi 
profesională a evreilor, aceştia şi-au păstrat totuşi poziţii privilegiate în 
domeniile lor tradiţionale: sistemul bancar, comerţ, medicină, profesii 
intelectuale etc. De asemenea, în pofida tuturor dificultăţilor economi-
ce postbelice, populaţia evreiască a reuşit să se refacă destul de repede, 
până în 1947 fiind înregistraţi 35.000 de salariaţi, 49.000 de meseriaşi, 
34.000 de comercianţi şi industriaşi israeliţi, numai în 1946 – de pildă 
– fiind înregistrate 2.017 de întreprinderi ale acestora. Şi totuşi, nu se 
mai poate vorbi însă de îndeplinirea de către evrei a unor funcţii sociale 
specifice, aşa cum s-a întâmplat în perioada de până la 1940. În schimb, 
restratificarea, crearea „omului nou” prin muncă, recalificarea în pro-
fesii proletare formau capul de afiş în propaganda CDE-istă, iar Cana-
lul Dunăre–Marea Neagră a jucat un rol important în calificarea pentru 
muncile „de jos”. Cu toate astea, nu înseamnă că regimul comunist nu a 
manipulat mai vechiul antisemitism. Este vorba de a elimina sau contro-
la orice instanţă colectivă autonomă care se putea interpune între „cla-
sa muncitoare” şi aparatul de stat. Utilizând sintagma „luptei de clasă”, 
comunismul a eliminat orice referinţă la diviziunile sociale secundare 
(etnicitate, religie etc.): victimele persecuţiilor antisemite au devenit ade-
seori „victime ale fascismului”; evreii sunt mai puţin menţionaţi ca atare 
(ca etnie sau confesiune), şi mai mult ca „sionişti” sau „duşmani de cla-
să”. Cu alte cuvinte, îşi pierd astfel identitatea etnică şi confesională. Este 
adevărat că şi comuniştii, forţând asimilarea de tip comunist a evreilor, 
sperau să prevină recrudescenţa antisemitismului. O privire asupra scri-
erilor referitoare la Şoah în România face ca, până prin 1948, să existe o 
mare cantitate de articole, studii şi volume pe această temă, ulterior nu-
mărul scăzând brusc, arareori mai apărând câte ceva pe această temă.

Şi sub aspectul vieţii religioase asistăm tot mai mult la o atrofiere, 
putându-se estima, pentru anul 1956, că în România mai existau doar 
aproximativ 363 de sinagogi şi numai 32 de rabini activi, deşi pentru ace-
laşi an autorităţile invocau existenţa a 196 de rabini, ceea ce totuşi nu 
corespunde realităţii. Mai mult chiar, aşa-numita „Federaţie a comuni-
tăţilor religioase evreieşti” era condusă de membri PCR activi, preşedinte 
al acestei organizaţii fiind dr. Maximilian Popper, iar secretar general, H. 
Leibovici-Şerban. 

Sintetizând însă, doar puţini evrei s-au asociat activ mişcării comu-
niste. Mulţi au rămas în afara acesteia şi au fost chiar victime. Nu trebuie 
uitaţi acei evrei, nu puţini, care au depus eforturi intelectuale şi morale 
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în vederea înţelegerii şi combaterii comunismului, la fel cum se cuvine 
să fie amintită şi acea cohortă neînregimentată politic, rămasă totuşi în 
România, şi care s-a retras în câmpul activităţilor cultural-artistice, con-
tribuind la dezvoltarea unui patrimoniu ce-şi menţine viabilitatea chiar 
şi după prăbuşirea sistemului.

Sionismul

Pentru fondatorii săi, începând cu Theodor Hertzl, sionismul ar fi so-
luţia „problemei evreieşti”. De-a lungul timpului, această mişcare a creat 
o puternică tradiţie şi în spaţiul românesc, ca efect al eşecului asimilării 
şi al permanentei discriminări la care erau supuşi evreii. Simpla existen-
ţă a proiectului sionist, apoi a statului Israel, a schimbat profund existen-
ţa evreiască. Atunci când socialismul, care promitea asimilarea de un alt 
gen, a eşuat în URSS şi a devenit insuportabil, sionismul a apărut ca un 
bun socialism şi pentru evrei, el reproducând atât proiectul naţionalist, 
cât şi pe cel socialist. Nu întâmplător, la construirea statului Israel au 
colaborat (şi au rivalizat) deopotrivă liberali ca Weizmann, naţionalişti 
romantici ca Jabotinsky, socialiştii de tradiţie rusă, ca Ben Gourion ş.a.

Înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial, numărul populaţiei evre-
ieşti din România se apropia de trei sferturi de milion. În afara Ungariei, 
Poloniei şi Rusiei, aici a trăit cea mai numeroasă populaţie evreiască din 
Europa. După cum de la sine se poate înţelege, şi activitatea organizaţi-
ilor sioniste din Europa se concentra în aceste ţări. Înainte de război, în 
România au funcţionat – legal sau ilegal – mai toate nuanţele mişcării 
sioniste, începând cu mişcarea de extremă dreaptă „Betar” până la orga-
nizaţia religioasă-sionistă „Mizrachi” ori „Haşomer Haţair”, de orientare 
social-democrată de stânga. Alături de acestea mai funcţionau organiza-
ţii sioniste precum: „Zeirei Zion”, „Hatchia”, „Hehaluţ”, „Zionim Clalim”, 
„Borochowia”, „B’nei Avoda”, „Mişmar”, „Hanoar Hazioni”, „Dror”, „Hita-
chduth”, „Haşmonaea”, „Herzlia”, „Macabi”, „Gordonia”, „B’nei Ezra”, „Brit 
Trumpeldor” ş.a., majoritatea fiind organizaţii de tineret şi având filiale 
în toată ţară. Cea mai numeroasă şi mai influentă organizaţie sionistă 
era însă „Hapoel Hamizrachi”, care se sprijinea pe evreii religioşi. Trebu-
ie menţionate totodată organizaţia WIZO (Women International Zionist 
Organization) şi Asociaţia Culturală a Femeilor Evreice, care s-au ocupat 
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aproape exclusiv de colectarea de fonduri, nefiind însă implicate în orga-
nizarea emigrării. În România exista totodată, încă din 23 martie 1924, şi 
o secţie a Uniunii Mondiale a Femeilor Evreice, ce avea drept scop, printre 
altele, sprijinirea emigrării şi colonizarea Palestinei. Existase până şi un 
partid socialist evreiesc, „Poale Zion”, care îşi propunea, pe lângă răspân-
direa ideilor marxiste, şi încurajarea emigrărilor în Palestina. Toate aces-
tea aveau organe de presă ce cultivau sentimentul sionist, precum cele 
din capitala ţării, Renaşterea noastră (1924–1942), Ştiri din lumea evreias-
că (1922–1938), Junimea evree (1922–1929), Mişcarea sionistă (1931–1935), 
Haiarden (1935–1940) ş.a. (Kuller 1996: 97–105), fără a mai menţiona aici 
şi puzderia de periodice provinciale.

Aceste organizaţii aveau o reţea de propagandă foarte extinsă, iar ac-
tivităţile se desfăşurau pe două planuri: pe de o parte, organizau acţiuni 
de colectare a banilor destinaţi diverselor fonduri naţional-israelite, din 
care cele mai importante erau „Keren Kayemeth” şi „Keren Hajessod”, cu 
care urma să se achiziţioneze pământ în Palestina, crearea de colonii şi 
oraşe, transformarea terenurilor pustii în regiuni agricole etc, iar pe de 
altă parte, pregăteau tineretul din cadrul organizaţiilor de tineret pen-
tru muncile agricole, pe aşa-numitele terenuri „hachsara” (de pregătire). 
Până spre Al doilea Război Mondial, emigrarea în Palestina era foarte 
redusă, deoarece ideea creării statului israelian părea încă o utopie. Până 
şi tinerii se hotărau doar în număr restrâns să se încumete la acest drum. 
De aceea, în principal, activitatea organizaţiilor sioniste se concentra pe 
adunarea de fonduri de la populaţia evreiască. Evreii dădeau bani, gân-
dindu-se la aceste fonduri donate ca la un fel de impozit plătit comunită-
ţii, iar relaţia lor cu organizaţiile sioniste se limita în mare parte doar la 
acest aspect.

Importanţa organizaţiilor sioniste a crescut însă considerabil în tim-
pul celui de-Al Doilea Război Mondial, o serie de lideri ai evreilor – precum 
Wilhelm Fildermann, preşedintele Joint-ului în România, şi A. L. Zissu – 
desfăşurând o activitate intensă în această direcţie. Este încă un aspect 
prea puţin abordat de cercetările pe această temă, îndeosebi a mişcărilor 
de tineret sioniste, în care personaje rămase până acum obscure au de-
pus eforturi considerabile pentru ameliorarea condiţiei evreilor rămaşi în 
ţară şi supuşi la fel de fel de corvezi şi umilinţe.

Emigrările spre Palestina dintre anii 1940 şi 1944 au constituit doar 
soluţia „supravieţuirii”, nefiind însă dorite de cei ce recurgeau la o atare 
cale, pentru că nu exista încă o patrie a lor legal constituită, iar o ast-



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

186

fel de opţiune s-a dovedit a fi, în unele cazuri, chiar primejdioasă, dacă 
ne gândim la acele câteva catastrofele navale. La acea dată, activitatea 
propagandistică s-a concentrat pe direcţionarea atenţiei evreimii supuse 
discriminării rasiale spre Palestina, ca singura modalitate de supravieţu-
ire. În anii războiului, acţiunile de colectare de fonduri întreprinse de or-
ganizaţiile sioniste au continuat, luând o amploare mult mai mare decât 
în perioada anterioară. Cu ajutorul banilor astfel adunaţi, conducătorii 
sionişti aveau de gând să organizeze până şi emigrarea în masă. Ei au 
reuşit însă să expedieze câteva astfel de grupuri de emigranţi între anii 
1942 şi 1943.

În timpul războiului, organizaţiile sioniste şi-au desfăşurat activita-
tea aproape exclusiv prin intermediul Centralei Evreilor, deoarece orice 
altă formă de manifestare a lor era interzisă. Cu toate astea, ei au de-
pus o muncă titanică. Când, la 23 august 1944, România a fost eliberată, 
aceste organizaţii au ieşit la lumină şi şi-au continuat activitatea mult 
mai intens. Chiar autorităţile române din vremea guvernului C. Sănătes-
cu au considerat util să sprijine şi să încurajeze emigrarea evreilor prin 
intermediul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie sau al Crucii Roşii Inter-
naţionale (Şandru 1997: 256–257). Problema era că autorităţile britanice 
acceptau un număr foarte mic de emigranţi din România, aceştia fiind 
„concuraţi” de evreii din Ungaria şi Polonia, care utilizau ţara noastră 
drept un loc de tranzit. Cu toate astea, între 1945 şi 1946 au mai plecat 
două vapoare cu acceptul autorităţilor („Transilvania” şi „Smirna”), iar 
prin Bulgaria, cu trenul – oficial sau nu –, mai multe transporturi nu lip-
site de peripeţii, alte grupuri numeroase aşteptând şansa de a ajunge în 
Palestina.

În fapt, problema emigrărilor în Palestina se află în strânsă legătură 
cu evoluţia relaţiilor internaţionale după Al Doilea Război Mondial, când 
URSS aprecia că susţinerea creării statului Israel făcea parte din proiec-
tele ei anti-imperialiste, iar declaraţia lui Gromâko la Naţiunile Unite, la 
15 mai 1948, prin care i se recunoştea Israelului dreptul la suveranitate 
şi independenţă, venea pe această linie. Orientul Apropiat devenea un alt 
câmp de înfruntare în cadrul Războiului Rece, dintre lagărul socialist şi 
lumea liberă. Aşa se explică numărul relativ mare de vapoare care plecau 
din Constanţa, din Bulgaria şi Iugoslavia spre Israel, care-i transportau 
pe evreii dornici să se stabilească acolo, ajutorarea cu tehnică militară 
necesară celor din Hagana, care luptau împotriva arabilor etc. Dat fiind 
potenţialul uman evreiesc existent în România la sfârşitul războiului, 
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este explicabil interesul major al sovieticilor de a încuraja emigrările spre 
Palestina.

După cum s-a menţionat deja, după eliberare, în România au reînviat 
toate nuanţele mişcării sioniste. Cele mai puternice două organizaţii so-
cial-democrate erau „Ichud” (filiala românească a Partidului „Histadruth 
Haovdim”) şi organizaţia deja invocată, „Hapoel Hamizrachi”. Aceste or-
ganisme funcţionau pe regiuni, având sediul central la Bucureşti şi filiale 
în aproape fiecare oraş. Ele deţineau o reţea de propagandă foarte ex-
tinsă, editau numeroase cărţi şi broşuri, dispunând de o agenţie de pre-
să centrală. Unul dintre ziarele cu largă răspândire, Renaşterea noastră, 
apărea în limba română la Bucureşti, iar un altul numit Egység (Unitate) 
apărea la Cluj, adresându-se evreilor de limbă maghiară din Transilva-
nia. După război, odată cu organizaţiile sioniste din România, s-a înfiin-
ţat şi Comitetul Democrat Evreiesc, despre care am vorbit mai sus, care 
avea drept scop implicarea populaţiei evreieşti în munca productivă şi 
în construirea socialismului. La început, această organizaţie a colaborat 
cu sioniştii, îndeosebi cu sioniştii de stânga, iar firavele încercări de a-şi 
impune influenţa asupra lor au avut rezultate slabe în primii doi-trei ani 
după eliberare. Iniţial, CDE a încurajat emigrările, aliniindu-se coman-
damentelor venite de la Moscova, sionismul fiind apreciat pe-atunci mai 
mult ca un program utopic, fără şansa de a se realiza vreodată un stat 
israelian. Când însă acesta s-a creat, la 14 mai 1948, datele problemei 
s-au schimbat aproape fundamental.

Imediat după ieşirea României din războiul antisovietic, şi-au înce-
put activitatea în capitala ţării şi în oraşe mai însemnate din provincie 
şi filialele organizaţiei americane Joint. Aceste filiale ofereau bani lichizi, 
haine, documente şi acte, ba chiar şi permise de emigrare acelor evrei 
care se întorceau din lagărele de deportare şi doreau să emigreze. În pri-
mii doi ani, emigrările s-au desfăşurat exclusiv cu sprijinul material şi de 
altă natură al Joint-ului, în principal pe uscat. La acea vreme, emigranţii 
clandestini utilizau aşa-numitele „lifturi” (lăzi uriaşe de transport), reu-
şind astfel să-şi transporte o bună parte din avere.

Pe lângă dezvoltarea activităţilor marilor organizaţii sioniste, în Ro-
mânia erau prezenţi şi activişti sionişti veniţi din Palestina, care au pre-
luat acţiunile de propagandă şi latura administrativă a emigrărilor. De 
exemplu, începând cu 1947, emigrarea grupurilor care ţineau de Organi-
zaţia „Ichud” a fost dirijată la cererea unei organizaţii sindicale din Pales-
tina (Histadruth) de către împuternicitul palestinian Meir, care parcur-
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gea drumul dintre Palestina şi România de mai multe ori pe an. În acelaşi 
timp, existau numeroase tabere de pregătire a celor care intenţionau să 
emigreze, unde se reuneau mai ales tinerii. O asemenea tabără, de pildă, 
se afla în imediata apropiere a oraşului Haţeg, în fostul palat al unui nobil 
maghiar, şi funcţiona de aproape doi ani ca un centru de antrenament al 
organizaţiei „Briha”, în cadrul căruia erau pregătiţi viitorii tineri respon-
sabili de emigranţii clandestini cu vapoarele spre Palestina (olim). Pregă-
tirea era de natură premilitară şi participau tineri din diversele mişcări 
afiliate organizaţiei „Hehaluţ”. Tinerii care se înrolau în aceste tabere îşi 
luau definitiv rămas bun de la familii, pentru că, de obicei, grupurile de 
emigranţi porneau la drum pe neaşteptate, plecările fiind strâns legate 
de deciziile şi înţelegerile care se încheiau la repezeală şi trebuiau exe-
cutate imediat. Plecările pe mare se făceau cu vase cumpărate de Joint 
din Palestina sau din alte state. Aceste vase se aflau, în majoritatea lor, 
într-o stare deplorabilă, astfel încât, adeseori, drumul de la Constanţa la 
Haifa era ultimul lor drum, după care deveneau de neutilizat. Evident, au 
existat şi incidente, generate atât de fragilitatea vaselor, cât şi de supraîn-
cărcarea lor, după cum relatează bunăoară Itzhak Artzi, care a ales calea 
emigrării prin Iugoslavia, în volumul de memorialistică mai sus amintit 
(Artzi 1999: 154).

Anii aceştia, 1945–1947, au constituit în principal perioada emigrării 
ilegale, soluţie adoptată deopotrivă de sionişti, dar şi de către toţi aceia 
care nu-şi mai aflau locul în noile realităţi socio-politice, ani de privaţiuni 
economice, în care se manifestau încă mai vechile porniri antisemite ale 
autohtonilor, iar pentru mulţi evrei, traumele suferite în perioada războ-
iului erau încă puternice, fiind acum decişi să-şi caute alte locuri care 
să le ofere siguranţă şi prosperitate. Rapoartele poliţiei şi jandarmeriei 
indică pentru aceşti ani că trecerile ilegale ale frontierei erau aproape 
la ordinea zilei, generând situaţii de-a dreptul incredibile, oferind chiar 
posibilităţi de afaceri profitabile. În acest context, Legea nr. 4 din 19 ia-
nuarie 1948,18 prin care se modifica Codul Penal, art. 267, prevedea o în-
ăsprire a pedepselor pentru tentativele de emigrare ilegală şi pentru cei 
care facilitau trecerea clandestină a frontierei. Cu toate astea, majorita-
tea grupurilor emigrau din ţară pe uscat. Emigranţii călătoreau în Italia, 
prin Viena, iar acolo se îmbarcau la început cu destinaţia Haifa, fiind in-
terceptaţi pe parcurs de navele britanice de război şi internaţi în taberele 

18 „Monitorul Oficial“, nr. 15 din 19 ianuarie 1948.
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din Cipru, de unde porneau doar după cîteva luni sau chiar ani de zile 
înspre destinaţia finală, Palestina.

Emigrarea în masă a evreilor în Palestina, apoi în statul Israel, a în-
ceput în 1947, sub forma aşa-numitelor allia. În vara şi toamna anului 
1947, sioniştii au organizat două allia în România, cu care au emigrat 
câte 5-6.000 de evrei. În acea perioadă, vasele erau puse la dispoziţia 
emigranţilor de către Joint. La începutul celei de-a doua jumătăţi a anu-
lui 1947, aproximativ 3-4.000 de emigranţi au trecut prin Bulgaria (Giur-
giu-Russe) la Varna, unde au fost îmbarcaţi pe un vas pus la dispoziţie 
de aceeaşi organizaţie. O altă allia organizată de sionişti a avut loc în 
decembrie 1947, şi, din punctul de vedere al emigranţilor, a întrecut orice 
plecare precedentă. Cu această ocazie, au emigrat 14.000 de evrei, ple-
când din Constanţa cu două vase, puse la dispoziţie de sionişti. Până în 
mai 1948, adică până la înfiinţarea statului israelian, din România au 
emigrat aproximativ 32.000 de evrei. Şi totuşi, se poate afirma că, în in-
tervalul 1945–1947, obsesia emigrării nu era dominantă pentru cea mai 
mare parte a evreilor, perioada fiind una de redresare umană şi economi-
că, după teribilii ani ai Holocaustului. Pentru mulţi dintre ei, emigrarea 
nu era o problemă la ordinea zilei, ci una de eventuală perspectivă, pri-
oritare fiind revenirea la normalitate, redresarea materială, recăpătarea 
averilor confiscate. Problema emigrării a devenit acută mai ales după 
succesiunea de transformări legislative care au modificat fundamental 
regulile de funcţionare a unei economii libere (naţionalizarea, stabili-
zarea etc.) şi lovea direct în masa evreilor al căror spirit de iniţiativă se 
vedea brusc strangulat şi oprimat. În plus, crearea statului Israel venea 
parcă în întâmpinarea de a li se oferi o nouă şansă, evident, adăugându-
se şi împlinirea unui deziderat îndelung aşteptat. Totodată, nu trebuie 
subestimată, în reuşita multor plecări până pe la începutul anului 1950, 
atitudinea Anei Pauker, ministru de Externe, ea însăşi evreică, care, deşi 
a fost profund ataşată de PCR şi de încadrarea fără rezerve pe linia par-
tidului, declarându-şi şi manifestându-şi ateismul, a dovedit o discretă 
înţelegere faţă de coreligionarii ei (Levy 2002: 144–159). Nu întâmplător, 
în epocă, aceste valuri au fost denumite „Emigraţia Ana Pauker”. Era o 
perioadă (1945–1947) în care, în general, guvernul român era oarecum 
indiferent faţă de problema emigrării evreilor, iar documentele PCR nu 
indică o concepţie clară în această chestiune. Miile de evrei care au reu-
şit sau au dorit să plece în aceşti ani s-au lovit într-adevăr de birocraţia 
regimului, dar şi-au putut manifesta vădit intenţia, activitatea diverselor 
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organizaţii sioniste derulându-se fără oprelişti, în văzul lumii, chiar cu 
vâlvă – după cum surprind nenumăratele rapoarte informative ale Poli-
ţiei şi Jandarmeriei.

Începând însă cu a doua parte a anului 1947, se impune emigrarea cu 
paşapoarte colective, sarcina pregătirii emigrării revenind Comitetului 
Democratic Evreiesc, în care cei care solicitau emigrarea se şi puteau în-
scrie. Odată întocmită lista celor dornici să emigreze, CDE organiza cur-
suri serale pentru cei înscrişi, cu scopul de a asigura educaţia „politică” a 
solicitanţilor. În august şi septembrie 1947, au emigrat mai multe mii de 
persoane, organizate în treisprezece grupuri. Acestea puteau să ducă cu 
ele doar bagaje de mână, însă li s-a oferit posibilitatea de a expedia mo-
bila şi alte obiecte lăsate în urmă prin membrii familiei rămaşi în Româ-
nia. Această acţiune, precum şi iniţierea cursurilor, era evident rezultatul 
aranjamentelor făcute de conducătorii activi, mai apoi excluşi, din rândul 
sioniştilor. Majoritatea conferenţiarilor la aceste seminarii erau chiar ei 
sionişti, care, cu primul transport, părăseau ţara. O perioadă, Comitetul 
s-a confruntat cu numeroase probleme (mai ales conflicte personale), iar 
apoi, în 1950, a fost reorganizat (ca urmare a şedinţei lărgite a conducerii 
din 27–28 iulie) atât la nivel de conducere centrală, cât şi la nivel local, 
cu implicarea a 60 de filiale. Acum – mai ales sub imboldurile deputatu-
lui în Marea Adunare Naţională, Şerban Leibovici, secretarul general al 
comunităţii religioase evreieşti – putea să conducă acţiuni mai intense 
şi pe un teritoriu extins pentru a contrabalansa activitatea sioniştilor. 
Cu ajutorul presei, prin intermediul unor prelegeri şi prin alte mijloace 
pe care le avea la dispoziţie, a încercat să convingă populaţia evreiască 
cu privire la inutilitatea emigrării şi să demaşte politica antipopulară a 
guvernului israelian, precum şi să dezvăluie viaţa mizeră a emigranţilor. 
Schimbarea de atitudine, de la tolerarea emigrării la o campanie împo-
triva ei, a fost pusă în epocă îndeosebi pe seama comuniştilor evrei care 
au determinat CC al PCR la reacţii publice virulente contra sionismului. 
Pentru majoritatea sioniştilor, atitudinea antiimigraţionistă declanşată 
s-a datorat comuniştilor evrei, care considerau plecarea masivă în Israel 
un pericol pentru poziţia lor personală în partid.

În 1948, după formarea statului israelian, situaţia se schimbase ra-
dical. Scopul organizaţiilor sioniste îl reprezentau de fapt lupta pentru 
înfiinţarea statului evreiesc şi organizarea emigrării în Palestina, unde 
evreii să se stabilească ca populaţie majoritară. Când s-a înfiinţat statul 
evreiesc, activitatea lor – se aprecia – a devenit astfel inutilă în afara sta-
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tului Israel. Totodată, începând cu toamna anului 1948, se declanşează 
o violentă campanie antisionistă, deşi o bună parte dintre liderii sionişti 
emigrase deja, iar cei care au rămas au fost treptat arestaţi. Documentul 
care a stat la baza acestei campanii a fost faimoasa Rezoluţie a CC al PMR 
în problema naţională, în fapt, un virulent mesaj antisionist. Activiştii CDE 
au încercat să urgenteze activitatea de destrămare a organizaţiilor sio-
niste, la câteva zile de la înfiinţarea Consulatului Israelian ocupând sedi-
ile şi distrugând documentele organizaţiilor sau încredinţându-le recent 
createi Direcţii Generale a Securităţii Poporului (30 august 1948), în ca-
drul căreia unul dintre cei doi subdirectori generali, cu rang de secretar 
de stat, era generalul maior Alexandru Nicolschi, evreu basarabean care 
purtase anterior numele de Boris Grümberg. 

Evident, campania antisionistă era dirijată mai mult sau mai puţin 
făţiş de Partidul Comunist, însă ea a fost dusă în principal prin interme-
diul organului de presă al CDE, Unirea, care a reacţionat aproape imedi-
at la Rezoluţia mai sus amintită, pe care a şi publicat-o în întregime în 
numărul din 15 decembrie 1948 (nr. 193, p. 1, 6), şi în care se afirma că 
„sionismul de toate nuanţele este un curent politic naţionalist, reacţionar 
al burgheziei evreieşti, care caută să izoleze populaţia evreiască munci-
toare de popoarele în mijlocul cărora trăieşte”. De altfel, periodicul luase 
încă din august o atitudine tot mai violentă împotriva tuturor asociaţiilor 
şi organizaţiilor evreieşti care scăpau controlului PCR, considerându-le 
„locuri de propagandă antiprogresistă” care izola populaţia evreiască de 
„realitatea imediată”, printre acestea numărându-se Asociaţia Titraţilor 
Evrei „Unirea”, Institutul de Cultură Evreiască „Iavne”, Asociaţia Cultura-
lă a Femeilor Evreice, Institutul de Cultură al Templului Coral etc. 

Tot mai frecvent, discursul politic punea un semn de egalitate între 
sionism şi fascism. Încă din 1948 organizaţiile de tineret sionist erau 
apreciate ca fiind „cele mai reacţionare” (Unirea IV. (190) 4 decembrie 
1948. p. 4). Sub diverse pretexte, sunt arestaţi şi condamnaţi o serie de 
lideri ai comunităţii, precum Moise Goldstein, preşedintele Universităţii 
Populare „Dr. Niemirower” şi secretar general al Uniunii Sinagogilor Or-
todoxe, condamnat la doi ani de închisoare (la 22 noiembrie 1948) pentru 
că a colectat fonduri fără autorizaţie; conducătorului organizaţiei „Hao-
ved Haţioni” din Brăila i se „fabrică” un dosar conform căruia acesta ar 
fi fost înainte de război agent al fostei Siguranţe, divulgând mai mulţi co-
munişti, motiv pentru care este arestat la 2 decembrie 1948; Avram Ha-
hamu, fostul preşedinte al Comunităţii Evreieşti din Iaşi, iar după 1945, 
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conducătorul organizaţiei sioniste „Mizrahi”, este denunţat pentru pre-
supusul colaboraţionism din anii războiului; la Constanţa, în februarie 
1950, Comitetul Democratic Evreiesc local a „demascat”, în cadrul unei 
şedinţe, „unele elemente naţionaliste burgheze evreieşti”, precum Avram 
Bercovici (fostul preşedinte al Centralei Evreilor din Constanţa), Gherş 
Golgenkranz (mare comerciant), Solomon Israel (mare industriaş), Mar-
cel Sternberg; în acelaşi an, în mai 1950, au loc la Târgu Mureş şedinţe 
publice ale CDE de „demascare” a unor sionişti, precum Marc Ludovic, 
chiar secretarul CDE din localitate, Şt. Fekete (comerciant, „demascat” 
de profesorul universitar Iosif Spilman), Matin Tihany (avocat), Mauriţiu 
Berner (medic) ş.a.

Acestea sunt doar câteva exemple menite a discredita personalita-
tea unor lideri sionişti, în paralel desfăşurându-se o intensă muncă de 
îndoctrinare antisionistă, a cărei strategie s-a articulat mai coerent în 
urma şedinţei activului pe ţară a CDE, din 9–10 ianuarie 1949, convocată 
în vederea „prelucrării” mai sus amintitei Rezoluţii. Iar „prelucrarea” se 
extinde la nivelul tuturor filialelor din ţară. Se poate constata astfel că 
paginile Unirii au fost, până prin 1951 (când îşi va schimba sugestiv, la 27 
ianuarie, denumirea în Viaţă nouă), purtătoare ale unei campanii dure 
împotriva sionismului şi a emigrării, publicând – deseori în facsimil – ne-
numărate scrisori ale celor deja stabiliţi în Israel, care deplâng condiţiile 
de acolo, efectul negativ al imperialismului şi insecuritatea, mulţi dintre 
semnatari dorind reîntoarcerea în România. Totodată, textele ideologice 
sunt la ordinea zilei. Titluri precum „Despre unele organizaţii de tineret 
sionist, focare de răspândire a obscurantismului şi naţionalismului şovin 
în rândurile tineretului evreu” (nr. 190, J. Gold), „Sionismul – naţionalism 
burghez – nu rezolvă problema evreiască” (nr. 192, H. Leibovici Şerban), 
„Sionismul «socialist» – o mască a naţionalismului burghez evreiesc” (nr. 
197, Iosif Bercu), „Adevăratul caracter al kibuţului” (nr. 198, I. Buium), „Să 
continuăm cu vigoare sporită lupta împotriva naţionalismului sionist” 
(nr. 247, Iosif Bercu), „Kibuţul, unealtă diversionistă a burgheziei sioniste” 
(nr. 307, I. Buium) ş.a. – au darul de a le imprima teamă celor ce se gân-
desc la emigrare, iar în unele cazuri, diverse organizaţii sioniste se auto-
dizolvă, nu fără a fi subiect de propagandă. Este şi cazul organizaţiei „Bo-
rochowia” – ce activase şi în cadrul Partidului Socialist „L’Ahdut Avoda 
Poale Sion” –, care, printr-o circulară bine mediatizată, declară încetarea 
activităţii începând cu 1 decembrie 1948, apreciind ca inutilă activitatea 
pe viitor în noile condiţii existente în R.P.R. şi recomandând membrilor 
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să sprijine CDE (Unirea IV. (190) 4 decembrie 1948. p. 1 şi p. 4, circulară 
semnată de Tuţa Lazarovici ). Totodată, Partidul Comunist Român, prin 
intermediul CDE şi profitând de inerentele rivalităţi chiar din sânul co-
munităţii evreieşti, desfiinţează la finele lunii noiembrie 1948 Uniunea 
Evreilor din România, în urma unei aşa-zise şedinţe de „autodizolvare”, 
întrucât principalul obiectiv al acesteia – lupta împotriva discriminării 
rasiale – nu-şi mai afla rostul în noile împrejurări politice.

De altfel, campania antisionistă s-a declanşat în tot lagărul socialist, 
la noi, CDE fiind pârghia cea mai eficientă. Evident, această campanie nu 
a presupus încetarea emigrărilor, ci mai mult, a creat o stare de confuzie. 
Pe de o parte, se făcea o campanie antisionistă acerbă, pe de alta, se efec-
tuau curse navale regulate Constanţa–Israel, cu mii de evrei, iar alte mii 
îşi depuneau cererile pentru paşapoarte. Cu alte cuvinte, propaganda era 
un lucru, iar anularea interdicţiilor era altceva. Continuau să plece nu-
meroşi evrei, însă portul Constanţa era împânzit de lozinci antisioniste. 
De altfel, în toate marile centre urbane existau vitrine în care erau afişate 
imagini din „statul Israel înrobit imperialismului”, cu aşezări dezolan-
te, cu imagini de oameni istoviţi de muncă şi prost îmbrăcaţi, alături de 
care se puteau citi scrisori ale emigranţilor disperaţi care-şi povesteau 
suferinţele. Mai mult chiar, la vârful conducătorilor PCR, deşi campania 
antisionistă era în toi, emigrarea era încă privită în limitele unei toleran-
ţe. În cadrul şedinţei Secretariatului CC al PCR din 31 august 1949, de 
exemplu, prezidată de Gh. Gheorghiu-Dej şi la care mai participau Ana 
Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu, L. Rădăceanu şi I. Chişinevschi, 
în faţa a tot mai numeroaselor solicitări de emigrare, ministrul de Inter-
ne, T. Georgescu, propune tranşant: „Să începem să dăm paşapoarte ace-
lor elemente care vor să-şi găsească un loc sub soare în altă parte. S-au 
făcut 7.000 de cereri de plecare, dintre care 1.000 de către membri de 
partid”. Susţinut de Ana Pauker, Gh. Gheorghiu-Dej este şi el de acord, 
pornind însă de la următoarea premisă: „Am ajuns la concluzia că dacă li 
se dă drumul, vor fi mai puţine plecări în Palestina. Am citit nişte scrisori; 
îţi vine să plângi de mizeria care este acolo. Noi n-am publicat asemenea 
scrisori, nu ne-am ocupat de aceasta. Să nu lăsăm numai organul Comi-
tetului Democratic Evreiesc să se ocupe de această problemă. Şi Scânteia 
trebuie să ia poziţie. Să publice Scânteia declaraţia unor intelectuali care 
să ia poziţie. Să publice scrisori despre traiul de acolo. Guvernul Israelu-
lui a intrat pe linia intereselor imperialismului american. N-avem de ce 
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să ţinem burghezii. Să plece. Facem greşeală atunci când ne angajăm în 
discuţii pe problema emigrărilor”.19

Guvernanţii vor trece însă, nu după multă vreme, la măsuri şi mai as-
pre, chiar radicale, la 10 iulie 1950 fiind arestaţi, de pildă, mai multe zeci 
de conducători sionişti. Nu era un lucru nou pentru nimeni. Sioniştii mai 
fuseseră acuzaţi în principal de spionaj, faptul că după război desfăşu-
rau, pe lângă activităţi de propagare şi organizare a emigrării, şi activităţi 
informative, mereu fiind invocate drept exemple cazurile Wilhelm Fil-
dermann, A.L. Zissu, dr. Ernő Marton, István Szönyi, Ernő Hönig, Károly 
Mahler, József Huppert, dr. Rozenthal, Károly Reiter ş.a. Fildermann, bu-
năoară, ar fi lucrat după eliberare în conformitate cu instrucţiunile date 
de agentul american Donald Dunham, iar în calitate de conducător al 
filialei româneşti a Joint-ului, a contribuit la evadarea multor membri ai 
Gărzii de Fier şi a altor criminali de război (!?). Activitatea de spionaj a lui 
Fildermann a fost relevată îndeosebi în cursul „demascării” agenţiilor de 
presă americane şi englezeşti de la Bucureşti. Procesele de sabotaj şi spi-
onaj din România au dezvăluit aşadar, în numeroase rânduri, activităţi 
sioniste antistatale. În procesul sabotorilor de la Reşiţa s-a aflat, de pildă, 
că Max Auschnitt a deturnat între 1945 şi 1947 numeroase fonduri spre 
organizaţiile sioniste, în acelaşi timp furnizând bani şi conducătorului 
mişcării ilegale Garda de Fier, Petraşcu. În iunie 1949, au fost „demascaţi” 
şi arestaţi conducătorii sionişti de la Centrul de Recalificare Profesională 
din Bucureşti, în frunte cu Willy (Zeev) Lazarovici, liderul organizaţiei 
„Haşomer Haţair”. Sionistul Aurel Rozei-Rosenberg se afla pe lista sabo-
torilor Canalului Dunăre–Marea Neagră etc.

În acest context, contrar aşteptărilor guvernanţilor, dorinţa de emi-
grare a evreilor a devenit aproape de nestăvilit. Prin crearea statului Is-
rael, organizarea administrativă a emigrărilor a fost preluată de repre-
zentanţa diplomatică a acestuia la Bucureşti şi de organele interne ale 
statului român. Iar motivaţiile de emigrare nu erau simple fantasme. 
Schimbările socio-economice ce se impuneau „de sus”, precum naţio-
nalizarea întreprinderilor, a băncilor, a diverselor tipuri de antreprize 
comerciale, cooperativizarea micilor meseriaşi, desfiinţarea sectorului 
privat din cadrul profesiilor liberale (medicină, farmacie, avocatură etc.), 
exproprierea de imobile, trecerea averii mobile şi imobile a comunităţii în 
patrimoniul statului, aplicarea brutală a unor legi şi principii care trebu-

19 Arh. St. Bucureşti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 74/1949, f. 10.
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iau să instaureze regimul comunist (principii ca echitatea, morala comu-
nistă etc.), controlul statului asupra averilor ş.a. – au afectat profund cea 
mai mare parte a evreilor din România, prin diminuarea considerabilă a 
bazei lor materiale. Acţiunea de „restratificare”, deşi agresiv mediatiza-
tă, n-a contribuit doar la pauperizarea multor familii, ci şi inhiba orice 
iniţiativă sau vocaţie personală. Pentru foarte mulţi evrei „neproductivi” 
(foşti comercianţi, de pildă), visul lor nu era să devină „muncitori de frun-
te” (Unirea IV. (170) 21 septembrie 1948. p. 1, 5), tractorişti sau strungari.20 
În plus, pentru acele pături evreieşti sărace, tentate a accepta totuşi noile 
realităţi, acţiunile guvernanţilor de interzicere a unor instituţii de asis-
tenţă socială – cu o reţea foarte extinsă şi bine organizată până atunci –, 
scoaterea în afara legii a multor organizaţii de ajutorare, precum Joint-ul, 
de exemplu, în 1949, au generat motivaţii în plus pentru emigrare. În po-
fida campaniei antiemigraţioniste, tendinţa în masă de a pleca a devenit 
obsesivă pentru evrei, punând autorităţile române într-o situaţie pe care 
nu o prevăzuseră, iar pentru unii lideri comunişti, chiar greu de înţeles.

După această dată, emigrarea a fost posibilă doar pe bază de paşa-
port individual, obţinut în urma unei cereri individuale depuse la orga-
nele abilitate ale Ministerului de Interne, mai precis la Direcţia Generală 
a Miliţiei. Cu toate astea, şi acest mod de abordare a atras mase largi, deşi 
formalităţile erau deosebit de complicate. La Miliţie, solicitanţilor li se dă-
deau să completeze un formular având mai multe pagini. Aceştia puteau 
să-şi ridice formularele în ordine alfabetică, în anumite zile ale săptămâ-
nii. După înaintarea formularului completat şi a documentelor anexate, 
Miliţia era responsabilă pentru emiterea paşaportului şi programarea 
pentru vapor, ceea ce se întâmpla de obicei după multe luni de aştepta-
re, în multe cazuri, chiar după 1-3 ani, generând traume psihice pe care 
doar mărturiile orale ale emigranţilor le mai pot descrie. (După 1950, de 
fapt, nu se mai eliberau paşapoarte, ci doar un document de călătorie pe 
care se menţiona că „nu dă dreptul la întoarcere”.) Au existat persoane 
care ani de zile nu au primit vreun răspuns la solicitare. În general, nu se 
putea descifra nicio „logică” a aprobărilor sau respingerilor, deşi, semio-
ficial, era luată în calcul de către autorităţi „importanţa socială” a soli-
citantului, cei cu înaltă calificare (medici, tehnicieni, arhitecţi, ingineri 
etc.) neavând practic nicio şansă de plecare. Au existat însă nenumărate 

20 În cadrul CDE, existau şcoli specializate pentru diverse meserii, care, în termen rela-
tiv scurt, ofereau o calificare.
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cazuri în care persoane în vârstă – precum un „evreu cocoşat, de peste 
80 de ani, care-şi duce bătrâneţile la azilul de bătrâni” şi care îşi avea toţi 
copiii stabiliţi în Israel21 – nu au primit aprobare, în timp ce tineri califi-
caţi plecau fără prea multe probleme, diversele stimulente materiale în-
mânate factorilor responsabili având darul să promoveze derogările. Din 
cazuistica de autorităţi corupte, menţionăm cu titlu de exemplu pe Vasile 
Bologa, care a fost exclus din PCR la 20 octombrie 1961, pentru că, în ca-
litate de şef serviciu la Evidenţa populaţiei, în cadrul Direcţiei Regionale a 
Miliţiei Cluj, a facilitat plecarea definitivă din ţară a mai multor persoane, 
primind în schimb obiecte de valoare şi bijuterii.22

Majoritatea, odată cu înaintarea cererii de plecare, îşi pierdeau lo-
curile de muncă, ceea ce explică – parţial – faptul că mulţi au renunţat 
la solicitare. Numai că, între timp, mulţi solicitanţi îşi vânduseră bunu-
rile, fapt ce crea noi surse de disperare. La plecare, efectele personale ale 
emigranţilor erau verificate de un servicu vamal, special înfiinţat pentru 
acest scop, la gara Bucureşti-Obor. Aceştia plecau din Capitală cu un tren 
special, cu care puteau călători doar cei care aveau paşapoarte. Emi-
granţii nu aveau voie să părăsească trenul decât atunci când ajungeau în 
portul Constanţa, unde se îmbarcau pe vapor (după ce treceau printr-un 
ultim control vamal în port), fără a mai avea posibilitatea să se apropie 
de rudele care-i însoţeau, pentru a-şi lua rămas bun. Călătoria se făcea 
cu vaporul cu aburi „Transilvania”, pe distanţa dintre Constanţa şi Haifa, 
într-un timp mediu de zece zile. La fiecare călătorie, vaporul transporta 
aproximativ 1.500 de pasageri în lunile de vară, iar iarna, aproximativ 
3-400 de oameni. Emigrările au continuat astfel până în februarie 1952, 
iar numărul total al celor plecaţi este estimat la 80-100.000 de persoane. 
De la data mai sus menţionată nu au mai emigrat persoane din România 
în Israel decât sporadic, în valuri deja bine circumscrise şi cuantificate de 
analiştii fenomenului (Bines 1998: 86–122). 

S-ar putea afirma că regimul comunist din România a încurajat 
emigrarea, pe de o parte poate şi pentru a se reduce numărul acesto-
ra, într-o pornire antisemită adânc înrădăcinată, pe de alta, pentru că 
încă mai existau – până prin 1952 – în aparatul de stat evrei care, mai 
mult sau mai puţin conştient, erau încă ataşaţi de identitatea lor etnică, 
facilitând emigrarea în momente de mai puţină bunăvoinţă a autorităţi-

21 Arhiva Ministerului de Externe Bucureşti, fond Israel 1951, nepaginat.
22 Cf. Arh. St. Cluj, Comitetul Regional PCR Cluj, fond 13, dos. 16/1962, f. 2-5.
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lor. Este adevărat însă că, pur conjunctural, au restrâns şi chiar sistat în 
mai multe rânduri emigrările, motivaţiile nefiind de neglijat: în mod real, 
România trecea printr-o criză de forţă de muncă, îndeosebi calificată; 
extinderea bunelor relaţii cu o serie de state arabe a dus la îndeplinirea 
cererilor venite din partea acestora de a se împiedica, prin aportul evre-
ilor din România, extinderea numerică a evreilor în Israel; în plus, mulţi 
evrei erau purtătorii de cuvânt ai situaţiei reale din România, a tot ceea 
ce însemnau mecanismele totalitare, cu tot cortegiul de crime, persecu-
ţii, lipsuri materiale etc. Şi mai mult, nu trebuie uitat faptul că tonul era 
dat de Moscova.

Sfârşitul anului 1952 este marcat de atitudini antievreieşti evidente, 
declanşate în lagărul socialist prin „procesul Slansky”, mult mediatizat în 
presa vremii, „trădătorilor” ataşându-li-se totodată şi eticheta de „evreu”. 
Evreii erau acum potenţiali spioni în favoarea sionismului internaţional. 
Iar când această vină era imposibil de dovedit, se recurgea la arestări 
din diverse alte motive (îndeosebi „economice”: trafic de devize, deţinere 
de metale preţioase, delapidări etc.), mulţi arestaţi nefiind aduşi în faţa 
completelor de judecată. Până şi pentru liderii comunişti evrei din Ro-
mânia, cazul „Slansky” constituia un precedent primejdios, aşa cum s-a 
şi dovedit a fi. Rudolf Slansky fusese secretarul general al Partidului Co-
munist Cehoslovac şi mâna dreaptă a preşedintelui partidului, Klement 
Gottwald, funcţie ce-i permisese să ţină sub control serviciul de secu-
ritate şi armata. Deşi, în iulie 1951, Slansky fusese decorat cu cea mai 
înaltă distincţie a Cehoslovaciei, cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani, 
la Kremlin era tot mai mult bănuit că s-ar afla în fruntea unei conspiraţii 
troţkiste. Drept urmare, în toamna lui 1951, s-a desfiinţat postul de se-
cretar general, fiind numit pentru scurtă vreme prim-ministru adjunct, 
după care, la 24 noiembrie, a fost arestat. Anchetat şi torturat timp de 
nouă luni, a sfârşit prin a recunoaşte toate acuzaţiile aduse. În cadrul 
procesului început la 20 noiembrie 1952, au apărut în boxa acuzaţilor 13 
persoane, dintre care 10 erau evrei, cu toţii acuzaţi de trădare troţkistă 
şi sionisto-naţionalistă, aflaţi în slujba puterilor occidentale şi urmărind 
înăbuşirea democraţiei în Cehoslovacia. Condamnat împreună cu alţi 10 
acuzaţi la moarte, Slansky a fost executat la 4 decembrie 1952.

După repetiţia din Cehoslovacia, a urmat punerea în scenă a „com-
plotului medicilor” din URSS, la începutul anului 1953. De data aceas-
ta, evenimentele se petreceau la suprafaţă, în mod oficial, nu ca în cazul 
„accidentului de maşină” – de pildă –, în urma căruia a dispărut marele 
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actor de limbă idiş Solomon Mihoels, care, în ochii lui Stalin, reprezenta 
ameninţarea sionismului (Kostyrtchenko 1998). Acum, în 1953, perso-
najul principal era medicul evreu care, la îndemnul sionismului inter-
naţional, a pus la cale mal praxisul. În fapt, nu era atât o campanie anti-
sionistă, cât mai mult, una antisemită, ce a avut drept punct culminant 
„complotul” amintit, evreii şi Israelul fiind acuzaţi de tot ce era mai rău. 
Cu această ocazie au fost elaborate chiar planuri de deportare în masă a 
tuturor evreilor din URSS în Siberia, nemaifiind puse în aplicare datorită 
morţii lui Stalin, ceea ce nu înseamnă că succesorul nu a manifestat ace-
eaşi atitudine faţă de evrei.

La noi, o soartă asemănătoare era să aibă Ana Pauker, a cărei cădere 
s-a produs în iunie 1952. Nu întâmplător, acel an coincide cu sistarea 
fermă a oricărei emigrări din România (până în 1958). La fel, a avut de 
pătimit fratele Anei Pauker, Zalman Robinsohn, care a fost întemniţat 
mai mulţi ani (Levy 2002: 160–188). Toate aceste manifestări antisemite 
aveau ca punct de pornire şi relaţiile încordate dintre Israel şi ţările din 
„lagărul socialist”, atitudinea fiind, desigur, dictată de Kremlin.

Între anii 1954 şi 1959, a fost o perioadă de acalmie şi relativă toleran-
ţă faţă de mişcarea sionistă, neacceptată oficial, însă permisivă sub as-
pectul emigrărilor în Israel. În 1958 s-a redeschis oarecum posibilitatea 
de emigrare, sediile regionale ale Miliţiei fiind asaltate de un număr im-
presionant de evrei, pentru obţinerea paşapoartelor. Însă, un nou val de 
antisionism, însoţit de arestări şi crearea unei atmosfere de teroare în ca-
drul comunităţii evreieşti, s-a declanşat în 1959, susţinut de comunicatul 
apărut în Scânteia la 25 februarie, care, ideologic, a pregătit momentul. 
Atitudinea a avut la bază o serie de emisiuni antiromâneşti transmise 
la „Kol Israel”, radioul israelit, ceea ce a stârnit reacţia din oficiosul PCR. 
Emigrările au fost suspendate. Mai mulţi sionişti au fost din nou arestaţi, 
diverşii angajaţi în producţie, înscrişi pentru emigrare, au fost daţi afară 
din întreprinderi, iar studenţii care au depus cereri de plecare au fost ex-
matriculaţi din Universităţi etc. Cu acest prilej a fost încarcerat rabinul 
Zisse Portugal, una dintre figurile emblematice ale comunităţii, fapt ce a 
generat o campanie acerbă în Statele Unite. A fost un puseu de scurtă du-
rată, încheiat la începutul toamnei aceluiaşi an, însă emigrările nu s-au 
mai reluat la proporţiile anterioare. În schimb, în Israel, Kenssetul a votat 
o lege prin care se interzicea orice menţiune în mass-media pe marginea 
emigraţiei româneşti.
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Evident, nu toţi evreii s-au îndreptat spre Israel, mulţi emigrând şi 
spre state din apusul Europei, America de Nord şi de Sud. Pentru Israel, în 
intervalul 15 mai 1948–1951, au emigrat din România 117.950 de evrei, 
1951 fiind anul de vârf al emigraţiei; apoi, între 1952–1960, s-au impus 
restricţii drastice pentru emigrare, dar, cu toate acestea, au mai plecat 
32.462; între 1961–1964, au plecat 63.549, în general pe criteriul reîntre-
girii familiilor; între 1965–1971, au emigrat alţi 22.635 de evrei, iar între 
1972–1979 – 18.418 (într-o altă clasificare, Bines 1998: 94). Aşa se face că, 
în urma recensământului din 1977, au mai fost înregistraţi în România 
doar 24.667 de evrei, iar în 1992, numărul a scăzut la 9.000.

Am redat doar câteva repere din istoria comunităţilor evreieşti din 
România pentru primele două decenii de instaurare şi consolidare a regi-
mului comunist, epocă funestă în ansamblul ei, dar care dezvăluie totoda-
tă avataruri ale unei minorităţi încă prea puţin abordate de istoriografie.
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Instituţiilesocietăţiisăseşti

Vecinătăţile

Antecedente istorico-culturale

În localităţile săseşti din Transilvania au funcţionat în trecut mai 
multe instituţii speciale, denumite vecinătăţi (Nachbarschaften), care au 
reglat relaţiile sociale, constituind forma normativă a acestora. Acest tip 
de instituţie socială, organizată în primul rând spaţial, a definit funda-
mental sistemul de relaţii interne şi externe, formele socializării, normele 
şi identitatea individului care trăia într-o comunitate săsească rurală. 
Această instituţie cu funcţii locale – economice, de securitate, rituale, 
morale, juridice, confesionale şi etnice – a fost definită de Stephan Lu-
dwig Roth în felul următor: „Vecinătatea este o comunitate frăţească, 
teritorială, ai cărei membri beau din aceeaşi fântână, stau de gardă în 
timpul nopţii pentru securitatea tuturora, îşi construiesc împreună ca-
sele, se comportă precum rudele în cazul ivirii unei boli sau catastrofe, 
se odihnesc pe acelaşi catafalc, îşi sapă mormintele, îşi conduc morţii pe 
ultimul lor drum, la sfârşitul înmormântării îi cinstesc împreună pe cei 
care i-au părăsit, apoi, din devotament, au grijă de văduv(ă) şi de copiii 
rămaşi orfani.” (Weber 1985: 473)

Încă de la începutul secolului a XIX-lea – respectiv odată cu perioada 
romantică –, mulţi cercetători s-au ocupat de formarea şi originea vecină-
tăţilor săseşti. Monografia cea mai amplă în acest sens a fost scrisă însă 
abia spre sfârşitul secolului XX de către Hans-Achim Schubert (Schubert: 
1980). Hajdú Farkas Zoltán, în schimb, a comparat funcţionarea vecinătă-
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ţilor cu instituţiile de ajutorare reciprocă care se regăsesc la secui (Hajdú: 
2001). Cei mai importanţi cercetători saşi au subliniat faptul că această in-
stituţie este de origine germanică. Tacitus aminteşte şi el, în lucrările sale 
istorice, de faptul că vecinătăţile germane se strângeau în jurul unei fân-
tâni, păduri sau câmpii, unde practicau ritualuri specifice. Textele catolice 
medievale au condamnat fără milă sărbătorile păgâne ale vecinătăţilor, iar 
Carol cel Mare a interzis, în mai multe decrete ale sale, jertfele păgâne ale 
vecinătăţilor, efectuate cu ocazia înmormântărilor sau judecăţilor organi-
zate a doua zi de Crăciun (Székely 1974: 449).

Este foarte probabil faptul că funcţiile elementare, de bază, ale vecină-
tăţilor (îngrijirea fântânilor comune, ajutorul reciproc în viaţa economică, 
rituală şi asigurarea securităţii) s-au încetăţenit odată cu stabilirea saşilor 
în Transilvania, unde s-au extins mai târziu sub influenţa comunităţilor 
confesionale şi a breslelor medievale (Schullerus 1926: 146–158). De-a lun-
gul Evului Mediu, modul de conducere a bisericii a fost destul de descentra-
lizat, iar din această cauză, în special în oraşe, asocierile confesionale ale la-
icilor au putut funcţiona fără restricţii. În statutul acestora, primordiale au 
fost mai ales funcţiile confesionale referitoare la asigurarea păcii sufletului. 
Analizând însă modul lor de funcţionare, nu putem trece cu vederea faptul 
că în cadrul diferitelor asociaţii medievale, persoanele şi-au putut exercita 
drepturile şi interesele într-o măsură mai largă. Diferenţele dintre asocierile 
locale, confesionale, economice sau caritabile au dispărut treptat. În special 
în Europa secolelor XV-XVI a crescut considerabil numărul asociaţiilor care 
au integrat burghezimea şi sfera inferioară a preoţilor (Tüskés-Knapp 1992: 
12–13). „Membrii acestor comunităţi erau legaţi printr-o relaţie frăţească, 
bazată pe egalitate, fapt pentru care, la început, au folosit denumirea de fra-
ternitate (fraternitas, confraternitas, Bruderschaft). Conducătorii comunităţii 
erau aleşi dintre membrii acesteia şi exercitau o anumită jurisdicţie asupra 
lor, în caz de nevoie administrând şi averea comună. De asemenea, comu-
nitatea se ocupa şi de ultimul omagiu adus membrilor care au părăsit-o, 
participa la slujba oficiată în cinstea lor, la înmormântare, dar avem date 
şi despre comunităţi similare care au avut grijă de înmormântarea străi-
nilor decedaţi într-un oraş.” (Kiss 1994: 87–88) Încă din secolul al XIV-lea, 
aceste fraternităţi medievale au purtat numele de societăţi kalandos, în limba 
maghiară cotidiană. Această denumire provine din limba latină, deoarece 
conform calendarului iulian, prima zi a fiecărei luni – zi în care aceste so-
cietăţi se întâlneau regulat – se numea Calendae (Kiss 1994: 88). Mărturiile 
scrise ne dovedesc faptul că, la Cluj, în secolul al XIV-lea, funcţionau deja 
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două asociaţii, fraternităţi, care îngrijeau altarele bisericilor. Conform unui 
document datând din anul 1408, trei cetăţeni clujeni saşi (Bülkisser Jakob, 
Mwn Nicolaus şi fiul lui Johannes Baumann, Keresztély) au donat o podgorie 
şi o măcelărie asociaţiei de altar denumite Sfânta Ecaterina (confraternitas 
alteris Sancte Catharine), cu condiţia ca parohul bisericii Sfântul Mihail să 
oficieze săptămânal câte o slujbă pentru sufletele celor decedaţi (Lindner 
1894: 74–75). În oraşele săseşti au funcţionat, încă din secolele XIV-XV, aso-
ciaţii speciale, care, pe lângă cultul sfântului patron al asociaţiei (de exem-
plu, Ioan Botezătorul – 1484), s-au ocupat şi de sarcinile confesionale şi de 
înmormântarea decentă a membrilor. În regiunea Sibiului, prima fraterni-
tate religioasă a fost atestată documentar încă din anul 1317. O altă sursă 
scrisă, datând din anul 1372, aminteşte de trei asociaţii religioase din Sibiu: 
prima, legată de omagierea Zilei Domnului, cealaltă, de Sfântul Ioan, iar a 
treia, de Sfânta Cruce (Székely 1974: 448–449, Pallas 1895: 28).

La sfârşitul secolului al XV-lea, în Bistriţa, Braşov şi Sibiu a funcţionat 
asociaţia „Trupul lui Hristos”. Fraternitatea din Sibiu, înfiinţată în anul 
1372, a devenit în scurtă vreme principala îndrumătoare a vieţii religioa-
se a oraşului. Membrii ei au îngrijit altarul din biserica parohială Fecioara 
Maria şi, începând cu anul 1460, au organizat o procesiune în fiecare 
joi. Membrii fraternităţii vizitau pe rând bolnavii, fiind atenţi ca niciunul 
dintre fraţii lor să nu moară fără euharistie. La întrunirile organizate din 
trei în trei luni îşi aminteau de morţii lor şi plăteau oficierea unei sluj-
be pentru liniştea sufletelor celor decedaţi. De asemenea, înmormântau 
străinii şi oamenii săraci decedaţi în oraş. După izbînda reformei religi-
oase, luteranii din Sibiu au perturbat activitatea asociaţiilor religioase 
încă din anul 1526, iar în 1543 le-au repus în funcţiune, averea folosind-o 
pentru sprijinirea săracilor (Pásztor 1940: 25–38).

În secolele XIV–XV, breslele s-au răspândit şi în Transilvania, ele re-
prezentând în primul rând o comunitate economică şi de interese a meş-
teşugarilor de aceeaşi profesie. Iniţial, şi breslele au preluat denumirea 
de fraternitate (fraternitas, Bruderschaft), ocupându-se, în foarte multe 
cazuri, şi de îndatoriri cuvioase (de exemplu, îngrijirea altarului). Textele 
statutelor ne arată că membrii breslelor aveau datoria să-şi exercite în 
comun religia. De regulă, fiecare breaslă îngrijea altarul propriului sfânt 
protector. În opinia lui Gusztáv Lindner, Asociaţia Sfânta Ecaterina, menţi-
onată deja, era legată de breasla aurarilor. De asemenea, altarul Sfântului 
Elegius a fost îngrijit tot de această breaslă. Această îndatorire cuvioasă o 
putem descoperi şi în documentele măcelarilor, din 1422, ale tăbăcarilor, 
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din 1448, ale lăcătuşilor, din 1467 şi ale sforarilor din Cluj (Lindner 1894: 
76–78). Breslele din Sibiu au preluat de la asociaţiile medievale cuvioase 
cultul sfinţilor protectori. Pantofarii l-au ales pe Sfântul Ştefan, fierarii pe 
Sfântul Anton, tâmplarii şi zidarii, pe Sfântul Lucreţiu, aurarii, pe Sfântul 
Ludovic, rotarii, pe Sfântul Mihail (Fronius 1885: 50, Muşlea I. 1972: 395, 
Székely 1974: 449). În alegerea patronilor, un rol important au jucat mai 
ales modelele autohtone. Tinerii cizmari din Saschiz au ales drept pro-
tectori pe Sfântul Sebastian şi Sfânta Cruce, blănarii din Sighişoara pe 
Sfântul Mihail, croitorii din Braşov, pe cele 11.000 de Fecioare, iar zidarii, 
sculptorii, geamgii şi tâmplarii, pe Sfântul Luca (Pásztor 1940: 43).

Ziua protectorilor era sărbătorită de către toate breslele. Membrii breslei 
croitorilor din Sibiu au beneficiat de o baie liberă cu ocazia zilei Sf. Ladislau, 
iar în timp ce maiştrii erau prezenţi la slujba religioasă, feciorii erau nevoiţi 
să lucreze. Breslele au îngrijit încontinuu altarele ridicate în cinstea sfinţi-
lor protectori, pe care le-au decorat cu picturi şi statui adecvate. În vederea 
realizării scopurilor cuvioase, ei nu s-au dat în lături nici de la sacrificii ma-
teriale majore. De exemplu, fierarii din Sibiu, de la sfârşitul secolului al XV-
lea, au confecţionat un altar scump (în valoare de 180 de forinţi) în cinstea 
Tuturor Sfinţilor. De asemenea, au finanţat din propria lor avere cheltuielile 
legate de celebrarea slujbelor (Pásztor 1940: 47). Punctul şase al Statutului 
breslei blănarilor din Bistriţa, datând din jurul anului 1500, atrage atenţia 
membrilor săi să aprindă o lumânare în biserica centrală, la altarul Fecioarei 
Maria, în fiecare sâmbătă şi în zilele de sărbătoare la slujba de seară, iar în 
fiecare duminică, de trei ori pe zi (la slujba de dimineaţă, înainte de masă şi 
de seară). Această datorie cuvioasă trebuia îndeplinită de „tatăl” mai tânăr 
al breslei. De asemenea, în acest Statut mai putem citi că sicriul membrilor 
breslei trebuie dus la mormânt de către patru maiştri mai tineri. În cazul în 
care neglijau această îndatorire sau lipseau nemotivat de la înmormântare, 
aceştia urmau să fie sancţionaţi, trebuind să plătească un pfund de ceară 
(Binder–Kovách 1981: 67–68). Statutele de breaslă îi obligau de asemenea 
pe membrii lor să-şi îngrijească colegii bolnavi. De regulă, maistrul de breas-
lă numea persoana care veghea lângă patul maistrului sau ucenicului grav 
bolnav. În Saschiz, era de datoria rudelor să asigure ultima împărtăşanie ce-
lui care era pe moarte. În cazul în care neglijau acest lucru, averea decedatu-
lui era moştenită de breaslă, şi nu de rude (Pásztor 1940: 48).

În anii ce au urmat răspândirii protestantismului, în documetele bres-
lelor din Transilvania, apar într-un mod mai accentuat articolele referitoa-
re la înmormântarea cuviincioasă a membrilor. Treptat, încep să lipsească 
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din statute îndatoririle referitoare la îngrijirea altarelor şi străduinţele re-
ligioase care nu erau aprobate de noua religie reformată (Lindner 1894: 
78–79). În documentele transilvănene, vecinătăţile au apărut relativ târziu, 
abia la începutul secolului al XVI-lea, deci după răspândirea protestantis-
mului. Conform unui document al epocii, în anul 1526 existau deja veci-
nătăţi în Sighişoara; o altă scrisoare, din 1533, semnalează prezenţa lor 
în Braşov, iar după mărturia unui alt document, în Sibiu funcţionau deja 
vecinătăţi din 1563 (Nussbacher 1979, 1987: 38, Dorner 1910: 97, Schenk 
1987: 163). După părerea lui Annemie Schenk, apariţia târzie a vecinătăţi-
lor ne arată că ele s-au format şi cristalizat aici, în comunităţile urbane din 
Transilvania, în secolele XVI–XVII, bazându-se pe exemplele şi modelele 
anterioare (asociaţii religioase şi bresle). Împreună cu breslele, ele reflectă 
structura socială şi mentalitatea epocii medievale (Schenk 1995).

Vecinătăţile au preluat şi au prezervat de la asociaţiile religioase in-
strucţiunile şi articolele referitoare la practicarea religiei. După exemplul 
breslelor medievale, ele au organizat iniţierea noilor membri, alegerea con-
ducerii vecinătăţii (de exemplu, părintele mai bătrân şi cel tânăr), folosirea 
simbolurilor (de exemplu, lada, tabla de convocare). Aceste vecinătăţi, orga-
nizate iniţial în mediul urban, s-au răspândit mai târziu şi în mediul rural. 
De exemplu, Consiliul Orăşenesc din Braşov a trimis în 1541 doi reprezen-
tanţi la Şercaia, pentru a organiza şi acolo vecinătăţi (Muşlea C. 1957: 317). 
În secolul al XVII-lea, deci în timpul Principatului autonom transilvănean, 
biserica luterană săsească s-a întărit, sistemul ei instituţional dezvoltându-
se în continuare. În această epocă, vecinătăţile au ajuns şi ele sub influ-
enţa bisericii, proces reflectat foarte clar de textele statutelor, de articolele 
referitoare la întărirea şi verificarea normelor religioase. Biserica luterană 
a descoperit că, în acest cadru instituţional, îşi poate realiza excepţional 
verificarea valorilor religioase, îşi poate asigura participarea membrilor la 
slujbele religioase, cei ce nu se opun acestor norme putând fi stigmatizaţi 
şi sancţionaţi chiar cu ajutorul şi în cadrul acestor comunităţi. Din această 
cauză, biserica luterană săsească se străduia în mod conştient să schimbe 
articolele din statutul vecinătăţilor, în aşa fel încât să poată verifica total 
comportamentul şi faptele membrilor săi (Schenk 1987: 166, 1995: 181).

Odată cu introducerea, în 1781, a aşa-numitului concivitas, omogenita-
tea etnică a satelor săseşti din teritoriile regale privilegiate a dispărut trep-
tat, românii putând chiar să se mute şi în acele localităţi în care, înainte, 
cineva putea să-şi cumpere o bucată de pământ sau o casă mică doar cu 
acordul consiliilor (magistratelor) săseşti locale. Comunităţile săseşti au 
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avut o ultimă încercare în segregarea teritorială a românilor încă din secolul 
al XVII-lea, însă administraţia austriacă le-a interzis categoric acest lucru. 
În această perioadă s-au format treptat şi primele vecinătăţi româneşti din 
Transilvania. Astfel, de pildă, în Scheii Braşovului, în 1785, funcţionau deja 
trei vecinătăţi, ai căror membri au fost greci şi români, însă în fruntea lor se 
afla în mod obligatoriu încă un „tată” sas al vecinătăţii. Doar în anul 1821 
românii au obţinut dreptul ca în fruntea vecinătăţilor din Scheii Braşovului, 
pe lângă părintele sas, să fie numit şi un locţiitor român (Muşlea C. 1957: 
326–328). În a doua parte a secolului al XIX-lea, au fost desfiinţate treptat 
atât drepturile şi privilegiile medievale, cât şi instituţiile speciale ale autono-
miei săseşti. În timpul dualismului austro-ungar (1867–1918), intelectualii 
saşi au descoperit că vecinătatea ar putea deveni pilonul de bază în cadrul 
procesului de păstrare a identităţii etnice, a culturii şi vieţii religioase. Astfel, 
episcopul luteran sas, G. D. Teutsch, în călătoriile sale prin Transilvania, a 
invitat locuitorii comunităţilor săseşti să reînnoiască aceste vecinătăţi chiar 
şi în locurile unde acestea dispăruseră deja. În 1891, Ministerul de Interne al 
Ungariei a lansat un ordin conform căruia vecinătăţile, ca instituţii sociale 
autonome rurale şi urbane, şi-au pierdut caracterul şi funcţiile juridice. În 
urma acestei dispoziţii administrative, vecinătăţile au dispărut în majorita-
tea oraşelor. Legea din 1891 nu a avut însă o influenţă la fel de puternică, ca 
în cazul oraşelor ardelene multietnice, asupra vecinătăţilor din localităţile 
rurale, mai omogene. Astfel, în satele tradiţionale, funcţiile vecinătăţilor au 
fost regândite, permiţând ca acestea să supravieţuiască până la sfârşitul se-
colului XX (Weber 1985: 463, Schenk 1995: 180).

Structura vecinătăţilor săseşti

Calitatea de membru în vecinătăţile săseşti

Viaţa socială a satului săsesc s-a desfăşurat, de regulă, în jurul a patru 
unităţi locale mai mici, numite vecinătăţi. Fiecare vecinătate, indiferent de 
mărimea ei, era divizată în patru zecimi (Zehnschaften). O zecime conţinea 
16-20 de gospodării săteşti, situate una lângă cealaltă, iar la oraş, însuma 
câte 10-100 de familii. De exemplu, comunitatea rurală din Senereuş era 
structurată pe patru vecinătăţi, 15-60 de gospodării aparţinând, de regulă, 
unei vecinătăţi. Fiecare vecinătate se împărţea la rândul ei în patru unităţi 
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mai mici, în zecimi. Când vecinătăţile se pregăteau pentru adunare gene-
rală, cei patru şefi ai zecimilor străbăteau circumscripţia cu câte o tablă de 
convocare, mobilizând familiile aparţinătoare zecimii respective (Weber 
1985: 466–468). Bărbaţii puteau să revendice admiterea lor în vecinătate 
numai după căsătorie. Conform statutelor, femeile nu puteau fi membri ai 
acestor instituţii. În societatea săsească, foarte bine structurată şi organi-
zată, apartenenţa la o vecinătate nu se realiza după libera alegere a indi-
vidului. Până la sfârşitul secolului al XIX-lea, numai acei bărbaţi căsătoriţi 
care posedau teren şi curte proprie puteau cere admiterea lor în vecinătate. 
Însă, niciun gospodar sas nu putea lipsi, de fapt, din instituţie. Această re-
stricţie a fost anulată în majoritatea localităţilor doar în anii ce au urmat 
Primului Război Mondial. După Al Doilea Război Mondial, numărul saşilor 
din sate s-a redus semnificativ, din această cauză văduvele şi femeile sin-
gure fiind admise şi ele în vecinătăţi. În vecinătate toţi erau egali, având 
drept de vot în cazul deciziilor şi în alegerea noilor conducători. În timpul 
şedinţelor, toată lumea îşi putea exprima liber opinia proprie. Fiecare mem-
bru, pe rând, era însărcinat cu administrarea bunurilor materiale. Mai ales 
începând cu secolul XX, în foarte multe localităţi, chiar şi tatăl vecinătăţii 
a fost desemnat pe rând, prin rotaţie. Pentru delictele mai grave, regulile 
vecinătăţii prevedeau chiar şi excluderea din asociaţie. Această pedeapsă 
drastică a fost aplicată însă extrem de rar, deoarece prin ea, viaţa şi reinte-
grarea în societate a celui care a greşit devenea de fapt imposibilă: de exem-
plu, nu avea voie să folosească fântâna, vatra vecinătăţii, era exclus total 
din viaţa comunităţii şi constrâns să-şi părăsească casa, chiar şi localitatea 
(Dorner 1910: 97). Admiterea noilor membri se făcea de regulă cu ocazia 
adunării generale anuale (Richttage, Sittag), ce avea loc la sfârşitul perioadei 
de carnaval, deci la începutul primăverii. La Lăsatul Secului erau pedepsiţi, 
de obicei, cei care au greşit în timpul anului trecut, iar după acest moment, 
avea loc admiterea noilor membri. În cele mai multe sate săseşti, candidaţii 
care doreau să fie admişi ofereau vecinătăţii o sumă de bani şi o cantitate 
de vin stabilită uniform de către comunitate, uneori organizând chiar şi un 
ospăţ îmbelşugat. Orice tânăr putea cere admiterea sa numai în acea veci-
nătate căreia îi aparţinea teritorial, adică celei căreia îi aparţineau casa şi 
curtea sa. O exigenţă foarte importantă era ca respectivul candidat să fie 
de origine germană şi să fie de religie luterană (Schunn 1936: 7).

După introducerea, din secolul al XVIII-lea, a aşa-zisului concivitas, nu 
numai oraşele, ci şi satele s-au colorat din punct de vedere etnic. Adminis-
traţia austriacă insista încă din acea perioadă ca şi locuitorii aparţinând 
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altor etnii (ca românii şi maghiarii) să se poată înscrie în acea vecinătate 
de care aparţineau casa şi curtea lor. Dar, în cele mai multe locuri, acest 
lucru nu s-a întâmplat, deoarece atât românii, cât şi maghiarii din locali-
tăţile mixte şi-au înfiinţat propriile lor vecinătăţi. Locuitorii coloniilor de 
rromi – care, în secolele XVIII-XIX, se înmulţeau pe zi ce trecea – au rămas 
în afara acestor asociaţii, practic omogene din punct de vedere etnic. În 
deceniile ce au urmat celui de-al Doilea Război Mondial, deşi familiile de 
rromi şi-au procurat terenuri în centrul satelor săseşti, ele nu s-au putut 
totuşi înscrie nici aşa în vecinătăţile aflate încă în funcţiune. Documentele 
găsite în Archita ne arată că, din punct de vedere etnic şi confesional, aces-
te instituţii au fost strict omogene. În materialul amintit, doar în anul 1920 
găsim numele unui bărbat maghiar care s-a căsătorit în biserica luterană 
cu o tânără săsoaică şi care a plătit suma necesară înscrierii în vecinătatea 
săsească. Mult mai târziu, în perioada de după Al Doilea Război Mondial, 
pe lista nominală a membrilor vecinătăţii din Archita a apărut şi numele 
unui bărbat de religie ortodoxă (Schenk 1995: 181–182).

Statutul şi conducerea vecinătăţilor

La început, normele şi reglementările referitoare la funcţionarea veci-
nătăţilor au fost păstrate doar pe cale orală, mai târziu, însă, au fost aşter-
nute şi pe hârtie. Viaţa în cadrul vecinătăţilor s-a desfăşurat întocmai după 
articolele (Artikel) statutelor, care reprezentau de fapt sistemul de valori al 
comunităţilor săseşti. Aceste statute erau aprobate de către reprezentanţii 
puterii laice şi ai celei bisericeşti, articolele lor definind cu precizie dreptu-
rile şi obligaţiile membrilor, atribuţiile conducătorilor şi ale funcţionarilor, 
condiţiile înscrierii candidaţilor, dar şi pe cele ale părăsirii de bună voie 
sau ale excluderii membrilor. Acest document de bază era păstrat cu multă 
grijă în lada vecinătăţii, de unde era scos numai cu ocazia înscrierii noilor 
membri, fiind citit cu voce tare pentru iniţierea acestora. Statutele vecină-
tăţilor aveau adesea o vechime considerabilă. Astfel, de pildă, în 1993, un 
grup de cercetători a găsit în lada vecinătăţii din Archita un statut datând 
din 1837, care fusese întocmit pe baza articolelor din 1668, alcătuite de epi-
scopul sas transilvănean (Schenk 1995: 181). Odată cu sfârşitul secolului 
al XIX-lea, biserica luterană a intervenit în mod conştient în viaţa vecină-
tăţilor şi a întocmit un statut obligatoriu, uniformizat. Din această cauză, 
printre cele mai importante articole se afla şi cel cu privire la participarea 
membrilor la slujbele religioase. Statutele vecinătăţilor au fost contrasem-
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nate şi de către preoţi, adăugându-se şi ştampila parohiei. În pofida acestui 
fapt, însă, în majoritatea localităţilor, tradiţiile locale nescrise au definit în 
continuare modul de funcţionare şi structura vecinătăţilor.

În fruntea vecinătăţilor se aflau un tată mai în vârstă (la sat, Nachbar-
vater, la oraş, Machbarmann sau Ältester Wortmann) şi unul mai tânăr, 
care erau aleşi prin vot secret dintre bărbaţii căsătoriţi, cu experienţă şi 
cu o bună capacitate de organizare, de regulă pentru doi sau patru ani. 
Aceştia nu beneficiau de niciun fel de recompensă pentru activitatea lor, 
bucurându-se însă de o autoritate deosebită în faţa celorlalţi membri ai 
comunităţii. La rândul său, tatăl vecinătăţii era supus unui control social 
şi comunitar foarte sever: cu fiecare faptă a sa, trebuia să dea exemplu 
întregii comunităţi, adică trebuia să trăiască conform articolelor şi nor-
melor adoptate, ilustrând toate valorile pozitive ale vecinătăţii. În cazul 
în care încălca vreo regulă, era pedepsit mult mai grav (în cele mai multe 
cazuri, de trei ori mai sever). Printre atribuţiile sale se afla şi convocarea 
adunării generale, distribuirea sarcinilor bisericeşti, organizarea şi con-
trolarea ajutorului reciproc; de asemenea, era responsabil cu întreţinerea 
dialogului şi a relaţiilor dintre biserică şi conducerea locală. Se mai ocupa 
şi de rezolvarea conflictelor apărute între vecini, de îndreptarea relaţiilor 
familiale, păstrarea obiceiurilor, tradiţiilor, vegherea asupra normelor de 
comportament ale comunităţii, împiedicarea hotărâtă a stabilirii (cum-
părării unei proprietăţi) străinilor aparţinând unor alte etnii. Părintele 
vecinătăţii, fiind şi jude de pace, avea dreptul să intervină în viaţa celor 
căsătoriţi, dacă cearta acestora devenea deja publică. Tatăl vecinătăţii 
juca un rol important şi în menţinerea relaţiilor dintre conducerea locală 
şi biserică. Puterea de stat a atribuit noi funcţii conducătorilor de vecină-
tate încă din secolul al XVIII-lea, în timpul împăratului austriac Josef al 
II-lea. În oraşe, ca primari ai străzilor, aceştia slujeau şi puterea de stat. 
La sate, conducerea locală îi mobiliza pe membrii instituţiei prin tatăl 
vecinătăţii, în vederea desfăşurării muncilor de interes general, precum 
restaurarea şi construirea clădirilor comunale, a drumurilor, podurilor, 
bisericii şi şcolii, lucrarea pământurilor etc. Membrii conducerii vecină-
tăţilor au devenit magistraţi la oraşe, iar la sate, membri ai consiliului 
bisericesc. De asemenea, în relaţia dintre comunităţile locale şi putere, 
ordinele venite de sus erau primite şi validate de către tatăl vecinătăţii, 
în conformitate cu normele, mentalităţile şi tradiţiile locale. Dacă trecem 
în revistă toate atribuţiile tatălui vecinătăţii, putem constata că acesta 
răspundea de apărarea instituţiei şi a societăţii bazate pe colaborare co-
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munitară, etnică, confesională şi locală. Ajutorul tatălui era „tatăl tânăr”, 
care, în unele comunităţi, era ales prin vot, iar în alte sate, era numit 
de către tatăl bătrân al vecinătăţii. Atribuţiile sale vizau înlocuirea, la 
nevoie, a tatălui vecinătăţii, administrarea casei de bani, a averii comu-
nităţii, evidenţa încasărilor şi a cheltuielilor. Este interesant de reţinut 
faptul că, în majoritatea satelor săseşti, lada vecinătăţii se putea deschide 
numai cu două chei, una fiind păstrată de către tatăl mai bătrân al veci-
nătăţii, iar cealaltă de către tatăl cel tânăr. Conducătorii vecinătăţii erau 
ajutaţi de către un consiliu format din doar câţiva membri (de exemplu, 
la Senereuş erau 6 membri). Acest consiliu, care avea un rol consultativ, 
era alcătuit, de regulă, din bărbaţi mai în vârstă, cu o experienţă bogată 
de viaţă. La sfârşitul secolului al XVIII-lea, în statute apare şi funcţia de 
scriptor (Schreiber). În această funcţie, care se referea la administrarea 
documentelor vecinătăţii, era numit de obicei unul dintre consilieri. În 
majoritatea satelor, alegerea conducerii vecinătăţii se ţinea la sfârşitul 
perioadei de carnaval, la Lăsatul Secului, în ziua vecinătăţii sau a judecă-
ţii, după pedepsirea vinovaţilor şi iniţierea şi înscrierea noilor membri. 
Tatăl vecinătăţii proaspăt ales era condus spre casă în cadrul unui cor-
tegiu sărbătoresc. În fruntea membrilor vecinătăţii, îmbrăcaţi în straie 
de sărbătoare, erau purtate simbolurile asociaţiei, adică steagul, lada şi 
tabla de convocare. În casa noului tată, soţia acestuia îi ospăta pe toţi 
membrii comunităţii. Odată cu sfârşitul secolului al XIX-lea, dar mai cu 
seamă începând cu anii ce au urmat celui de-al Doilea Război Mondial, 
nevestele aveau voie să participe şi ele la această sărbătoare a vecinătăţii, 
organizată la sfârşitul perioadei de carnaval.

Averea materială a vecinătăţii

Vecinătatea deţinea câteva obiecte cu funcţii simbolice. Dintre aces-
tea putem enumera: tabla de convocare, lada vecinătăţii şi steagul. Tabla 
de convocare (Taffel) avea un rol operativ în răspindirea ştirilor, deoarece, 
împreună cu mesajul oral al tatălui vecinătăţii, ea era transmisă din casă 
în casă, ca un element de întărire. Mai târziu, odată cu răspândirea scrisu-
lui, pe tabla de convocare era trecut mesajul scris, cu indicaţiile de rigoare. 
Cu ajutorul acestei table, membrii vecinătăţii puteau fi mobilizaţi relativ 
repede în cazul unei înmormântări, al unei adunări generale sau în cazul 
muncii comune în beneficiul bisericii. În fiecare sat, era foarte clar precizat 
cât timp îi era permis unei familii să păstreze tabla. La fel ca tablele bresle-
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lor, şi tabla vecinătăţii era iniţial doar o bucată de lemn alungit; mai târziu, 
însă, sub influenţa barocului, tabla va semăna cu o inimă (Teutsch 1833: 
74). Lada vecinătăţii era sculptată, pictată şi se închidea cu două chei. În 
această ladă se păstrau statutul vecinătăţii, cotizaţiile plătite, documen-
tele mai importante referitoare la anumite sume de bani şi ştampila. Dacă 
lada avea două chei, una era păstrată de către tatăl bătrân, iar cealaltă de 
către tatăl cel tânăr al vecinătăţii. Astfel, deşi lada se afla în casa tatălui 
bătrân, aceasta se putea deschide numai în prezenţa ambilor taţi ai veci-
nătăţii. Lada avea un rol important în procesiunea ce urma imediat după 
alegerea tatălui vecinătăţii. La adunările generale, organizate periodic, şi în 
ziua judecăţii, organizată o dată pe an, lada deschisă era aşezată pe masă, 
simbolizând astfel gravitatea situaţiei. În ladă se păstrau documentele le-
gate de viaţa vecinătăţii. De exemplu, în 1993, s-au găsit în lada vecinătăţii 
din Archita documente ce acopereau o perioadă de 100 de ani. Din aceste 
documente aflăm faptul că erau înregistrate cu seriozitate şi punctualitate 
sumele încasate din cotizaţii, amenzile băneşti şi diferitele donaţii. Banii 
proveniţi din amenzi erau păstraţi într-un compartiment separat al lăzii. 
Din documente reiese, de asemenea, faptul că din aceste sume de bani se 
ofereau împrumuturi celor care aveau nevoie. Între anii 1945 şi 1947, la 
Archita s-au strâns 150.000 de lei, bani care, după 1952, s-au devalorizat 
repede. Această evidenţă era considerată atât de importantă, încât în ladă 
au fost găsite şi bancnote care circulau în timpul Monarhiei Austro-Ungare 
(Schenk 1995: 182). 

În numeroase sate, vecinătăţile aveau în dotare şi un steag, care era 
purtat la înmormântări sau la procesiunea organizată după alegerea tată-
lui vecinătăţii. Începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea, unele vecinătăţi 
şi-au desenat o stemă, altele şi-au confecţionat ştampilă, astfel încât docu-
mentele vecinătăţii, pe lângă semnăturile consilierilor, erau întărite şi de 
ştampilă (Muşlea C. 1957: 320). Pe lângă obiectele rituale deja amintite, 
o parte dintre obiectele uzuale, folosite în viaţa de zi cu zi, aparţineau 
vecinătăţii. Astfel, de exemplu, la Senereuş, fiecare vecinătate deţinea în 
comun mesele, băncile, vasele folosite cu ocazia nunţilor şi înmormântă-
rilor, accesoriile pentru înmormântare, site pentru cânepă şi mazăre, ba-
niţe şi greutăţi pentru măsurat, bucăţi de fier pentru marcarea animalelor, 
maşini agricole, animale, scară de pompieri, răşci, găleţi etc. Locuitorii din 
Archita au cumpărat aceste obiecte din banii vecinătăţii. De asemenea, ve-
cinătatea mai poseda şi un colţ răcoros în turnul bisericii, unde membrii 
îşi păstrau slănina, cârnaţii şi şunca afumată. Alimentele păstrate acolo 
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puteau fi luate acasă numai în anumite zile şi la anumite ore, o persoană 
fiind desemnată pentru supravegherea acestora (Schenk 1995:182). În sa-
tul Daia, vecinătatea deţinea următoarele obiecte: lada vecinătăţii, acceso-
riile de înmormântare (frânghii, prăjină, bănci), butoaie de vin, căni, vase 
din lemn pentru măsurare, semănătoare, răşci pentru pompieri, bucăţi de 
fier pentru marcarea animalelor, cleşte etc. Saşii care au emigrat au donat 
aceste obiecte celor care au rămas acasă. La Saschiz, de exemplu, au mai 
rămas după 1993 aproximativ o sută de saşi, pentru care aceste obiecte 
simbolizează securitatea şi continuitatea vieţii lor comunitare (Schenk 
1995: 183).

Funcţiile vecinătăţilor

Funcţiile cele mai importante ale vecinătăţilor au fost: ajutorarea re-
ciprocă, păstrarea şi transmiterea tradiţiilor săseşti, îndrumarea proce-
selor de socializare, exercitarea controlului în relaţia cu biserica.

Ajutorul reciproc

Ajutorul şi primirea ajutorului se aflau în strânsă legătură cu tradiţiile 
culturale, cu normele şi valorile comunităţii. Bazele acestei relaţii strânse 
determinau funcţionarea societăţii rurale săseşti. În această colaborare 
tradiţională, ajutorul nu era măsurat sau determinat şi nu exista nici vreo 
unitate de decont sau socoteală. Până la sfârşitul celui de-al Doilea Război 
Mondial, această practică a acordării de ajutor a funcţionat la o scară foarte 
largă (Hajdú 2001: 73–77). Astfel, membrii unei vecinătăţi îşi împrumutau 
vasele pentru nuntă şi ofereau ajutor la prepararea bucatelor. Apoi, ofereau 
tinerilor un ajutor însemnat la ridicarea caselor. De asemenea, construiau 
sau renovau acoperişul caselor şi al şurilor. La fel se întâmpla şi în cazul 
incendiilor. Dacă un vecin se îmbolnăvea, membrii vecinătăţii îl îngrijeau, 
îl înlocuiau provizoriu în gospodărie, îi cultivau pământul şi se ocupau şi 
de recoltat. În cazul în care o familie era lovită de o catastrofă naturală 
(inundaţie, cutremur, furtună etc.), toată vecinătatea se unea în vederea 
ajutării celor sinistraţi, aceştia fiind scutiţi temporar de sarcinile publice 
şi de impozite, care erau suportate de către comunitate, iar datoriile pă-
gubaşului erau plătite din banii vecinătăţii. Aceste ajutoare erau valabile 



215

InstItuţIIlesocIetăţIIsăseştI

şi în cazul familiilor rămase la „coada satului”, deoarece nicio vecinătate 
nu-şi permitea să includă familii săseşti care să trăiască sub un anumit 
nivel decent de viaţă (Hajdú 2001: 73–76). Ajutorul reciproc funcţiona 
automat şi în cazul nunţilor sau al înmormântărilor. Nunţile erau orga-
nizate de obicei folosind vasele, mesele şi băncile vecinătăţii, iar femeile 
aparţinătoare vecinătăţii ajutau familia la pregătirea ritualului, la gătit şi 
la servirea oaspeţilor (Hajdú 2001: 76). În cazuri de deces, familia îndoliată 
putea conta totdeauna pe ajutorul vecinătăţii. Decesul era raportat imediat 
tatălui vecinătăţii, împreună cu care era fixată data înmormântării. Acesta 
trimitea apoi tabla cu mesajul scris din casă în casă, anunţând membrilor 
vestea cea tristă şi data exactă a înmormântării. În satele săseşti tradiţio-
nale, bărbaţii mai tineri, prin rotaţie, săpau mormântul, duceau sicriul la 
mormânt şi îngropau mortul. Femeile vecinătăţii se adunau de asemenea 
pentru a pregăti ospăţul comun de la sfârşitul ritualului funerar. O persoa-
nă din cadrul vecinătăţii era responsabilă cu notarea celor ce au lipsit de 
la înmormântare. Cei care lipseau nemotivat erau amendaţi (Hajdú 2001: 
76–77). Astfel, de pildă, statutul unei vecinătăţi braşovene (Mittel Nachbar-
schaft in der Burg Gassen), înfiinţate în 1697, prevedea o amendă de 20 de 
denari pentru membrul care, în cazul unui deces, nu transmitea mai de-
parte tabla, şi de 50 de denari pentru cel care nu participa la ducerea sicri-
ului (Muşlea C. 1957: 325).

Funcţiile de securitate ale vecinătăţii

Până la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, vecinătăţile au 
jucat un rol activ în păzirea pe timp de zi şi de noapte a străzilor, a ogoa-
relor şi a pădurilor. O atenţie deosebită era acordată curăţeniei fântâni-
lor şi cişmelelor de pe teritoriul vecinătăţii, menţinerii într-o stare bună 
sau reconstruirii podurilor, a drumurilor, construirii digurilor în locurile 
ameninţate de inundaţie. În timpul zilei şi al nopţii cineva stătea întot-
deauna de pază, astfel încât, în cazul unui incendiu, să se poată interveni 
repede şi să se poată stopa răspândirea focului. În foarte multe sate să-
seşti, o persoană era desemnată pentru verificarea periodică a coşurilor 
şi a sobelor. Încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, aceste persoane de-
semnate (Rauchfang-Aufseher) au avut în grijă curăţenia coşurilor şi pre-
venirea incendiilor. Gospodarii erau obligaţi să construiască bazine de 
apă pe terenurile lor. Familia care nu acorda atenţia cuvenită prevenirii 
incendiilor era amendată sever şi silită să ia măsurile necesare.
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Cu secole în urmă, vecinătăţile au jucat un rol important şi în păstrarea 
sănătăţii publice şi a igienei. Era interzisă, în special în timpul epidemiilor 
(holeră, ciumă), intrarea străinilor pe teritoriul lor. O persoană desemnată 
de către vecinătate (Leichen Aufseher) vizita zilnic fiecare casă, înteresân-
du-se de sănătatea familiei, notând evoluţia bolnavilor şi cazurile de deces. 
Gospodarii erau obligaţi să-şi păstreze atât curăţenia curţii şi a grădinii, cît 
şi a străzii din faţa porţii lor, a părţii de pârâu care le revenea şi a fântânii 
comune etc. Conform unor documente din anul 1760, unul din zece gospo-
dari (Brunnen-Aufseher) controla puritatea apei (Muşlea C. 1957: 318, Myss 
1993: 362).

Ocrotirea valorilor morale

După cum am menţionat deja, comunitatea vecinilor a jucat un rol 
important şi în păstrarea valorilor morale şi pedepsirea celor care le în-
calcă. În sistemul de valori al saşilor, în regulamentul scris sau nescris 
al vecinătăţilor, un loc important fusese ocupat de credibilitate şi cinste. 
Consumul de alcool era de asemenea strict controlat. La petreceri, toată 
lumea se afla sub observaţie, putând să se distreze în limitele convenite. 
În satele săseşti era stabilită şi ordinea vânzării vinului, de aceasta răs-
punzând un membru al vecinătăţii (Zeiger Aufseher). O familie producă-
toare avea voie să vândă vin doar pe o perioadă de opt zile. În faţa porţii 
gospodarului căruia i-a venit rândul era ridicată o prăjină mare. Dacă 
avea de vânzare vin vechi, pe această prăjină era fixată o coroană fă-
cută din paie, dacă avea numai vin nou, se punea o varză. Vecinătăţile 
săseşti i-au pedepsit întotdeauna aspru pe cei care au încălcat regula-
mentul scris sau nescris al comunităţii. În comunităţile săseşti, vecină-
tăţile funcţionau ca instituţii speciale, care asigurau procesul adecvat de 
socializare a fiecărui individ în parte, dar şi controlul normelor morale 
acceptate.

Să urmărim în continuare câteva elemente care erau părţi organice 
ale acestui sistem normativ tradiţional. Astfel, de exemplu, vecinătăţile in-
terveneau într-un mod decisiv în viaţa acelor familii ale căror neînţelegeri 
deveniseră publice, se certau cu voce tare sau ajunseseră deja la insulte 
reciproce. Nu tolerau comportamentul urât al copiilor faţă de părinţii lor. 
Interziceau disputele dintre vecini, certurile pentru pământ şi făceau totul 
pentru ca membrii vecinătăţii să ajungă în faţa judecătoriei satului numai 
în cazurile extrem de grave, de nerezolvat în cadrul vecinătăţii. Din aceas-
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tă cauză, vecinătăţile total independente de judecătoria satului reprezen-
tau în acelaşi timp şi un forum care servea pacea şi buna înţelegere dintre 
membrii săi (Schuller-Libloy 1882: 423). În spiritul creştinătăţii, vecinătă-
ţile îi pedepseau aspru pe cei ce suduiau. Am menţionat deja cât de multă 
importanţă îi era acordată cinstei. Astfel, unul dintre cele mai grave delic-
te în satele săseşti era ofensarea proprietăţii, adică furtul. Onestitatea şi 
credibilitatea individului puteau fi puse la încercare în cadrul vecinătăţii, 
deoarece fiecare membru era însărcinat, pe rând, cu administrarea bunu-
rilor aflate în proprietate comună. Erau consideraţi necinstiţi şi excluşi din 
vecinătate acei gospodari care ademeneau servitorul vecinului – care lu-
cra foarte bine – înainte de expirarea termenului fixat în înţelegerea celor 
doi. Erau condamnaţi acei membri care se foloseau de prezicerile ţigăncilor 
sau ale preoţilor ortodocşi, de jocul de cărţi, precum şi de îmbrăcămintea 
ostentativă sau introducerea vestimentaţiei noi. Cu ocazia marilor sărbă-
tori, credincioşii din satele săseşti mergeau în faţa altarului pentru sfânta 
împărtăşanie, grupaţi pe vecinătăţi. De trei ori pe an, vecinătatea îşi invita 
membrii la o slujbă de penitenţă. Până înaintea Primului Război Mondial 
exista următoarea practică: cu două zile înaintea marilor sărbători (Cră-
ciun, Paşte, Rusalii, Ziua Recoltei), vecinii supăraţi unii pe alţii se prezentau 
la casa tatălui vecinătăţii. Acolo, în faţa celor doi taţi şi a consiliului bătrâni-
lor, erau obligaţi să se împace şi să-şi strângă mâna. În cazul în care cearta 
ajunsese prea departe, iar vecinii refuzau să se împace, li se interzicea, de 
cele mai multe ori, să participe la următoarea sfânta împărtăşanie. 

În numeroase localităţi, membrii vecinătăţii se întâlneau în fiecare 
anotimp, adică la fiecare patru luni, îmbrăcaţi în port de sărbătoare, în 
casa tatălui vecinătăţii, la o aşa-numită şedinţă penitentă (Busstag), în 
care discutau despre toate cele întâmplate în ultimele trei luni; părţile 
certate erau ascultate, fiind totodată invitate să se împace. În ziua ur-
mătoare serii de împăcare (Versöhnungsabend), cei în cauză se duceau la 
biserică pentru a se spovedi. Astfel, reinstalarea armoniei era exprimată 
şi prezentată în faţa întregii comunităţi săseşti. 

În funcţionarea sistemului moral un rol important l-a jucat şi ziua de 
judecată de la sfârşitul perioadei de carnaval (Sittag, Richttage, grosse Na-
chbartag sau Gerichstag). La Lăsatul Secului, bărbaţii, îmbrăcaţi în veşminte 
de sărbătoare, se întâlneau în casa tatălui vecinătăţii, unde se ţinea şedinţa 
anuală. Aici era deschisă şi aşezată pe masă lada vecinătăţii, iar tatăl bătrân 
îi mulţumea lui Dumnezeu că a fost milostiv cu comunitatea lui şi în anul 
care a trecut. În discursul său, acesta cerea de asemenea binecuvântarea 
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fiecărui membru în parte. După cuvântarea tatălui vecinătăţii, se verifica cu 
mare exactitate situaţia materială a vecinătăţii. După aceea, urma judecata 
propriu-zisă. Pe tot parcursul anului, tatăl tânăr avea sarcina să noteze gre-
şelile membrilor vecinătăţii, această listă fiind citită acum cu voce tare, mo-
ment după care, cei prezenţi decideau suma cu care vor fi amendaţi cei care 
au păcătuit. Acele amenzi erau închise apoi în lada vecinătăţii. Cu această 
ocazie erau întărite din nou normele şi regulile de comportament acceptate 
de către vecinătate. De regulă, erau discutate şi problemele membrilor, în-
cercându-se rezolvarea situaţiilor de conflict sau tensiune dintre vecini. La 
sfârşitul şedinţei, conducerea preda mandatul său consiliului bătrânilor şi 
era aleasă noua conducere (Schuller-Libloy 1882: 423). În deceniile ce au 
urmat celui de-al Doilea Război Mondial, importanţa simbolică a acestor 
şedinţe anuale a crescut, deoarece a devenit singura ocazie de întâlnire şi 
distracţie a acestei comunităţi etnice, scăzute numeric. Începând cu mij-
locul anilor ’70, organizarea şedinţei anuale şi a petrecerilor vecinătăţii se 
putea face numai cu acordul instituţiilor locale ale puterii comuniste.

Susţinerea normelor ecleziastice

Articolele regulamentelor vecinătăţii prevedeau pedepse foarte seve-
re pentru persoanele care nu participau la slujbe. În fiecare duminică, o 
persoană era însărcinată cu întocmirea listei nominale a absenţilor. Cei 
care lipseau nemotivat erau sancţionaţi la şedinţa următoare. Conform 
normelor ecleziastice, era interzisă munca în ziua de duminică. În regu-
lamentul vecinătăţii erau definite cu exactitate şi hainele de sărbătoare, 
şi de biserică, în vederea excluderii rivalităţii şi a cheltuielilor considerate 
de prisos.

Reorganizarea funcţiilor vecinătăţii

Vecinătăţile săseşti din Transilvania au fost instituţiile locale care 
au răspuns întotdeauna la schimbările de putere, economice, sociale şi 
politice. Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, funcţiile lor 
referitoare la siguranţa publică şi convieţuirea de zi cu zi a oamenilor în-
cep să se limiteze. Funcţiile morale şi juridice practic dispar la începutul 
secolului XX. În deceniile următoare Primului Război Mondial, vecinătă-
ţile capătă un rol important în întărirea identităţii etnice a comunităţii 
săseşti. Începând cu anii ’30 şi până la sfârşitul celui de-al Doilea Război 
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Mondial, în foarte multe localităţi, liderii bisericii şi intelectualii fascişti 
au încercat să transforme vecinătăţile în instituţii care să servească ide-
ile Germaniei naziste.

După Al Doilea Război Mondial, în urma refugiului, a captivităţii şi a 
deportărilor, compoziţia etnică, demografică, culturală şi socială a satelor 
săseşti s-a schimbat foarte mult. De exemplu, după 1945, în Slimnic trăiau 
60 de familii de români, pe lângă cele 26 de familii săseşti. Dintre locuito-
rii saşi ai localităţii Senereuş, refugiaţi la sfârşitul celui de-al Doilea Război 
Mondial, doar o treime s-a reîntors la casa lor jefuită (Schenk 1987: 173). 
În lumea total schimbată şi plină de primejdii, locuitorii satelor săseşti au 
recurs din nou la modelele bine cunoscute. Astfel, deşi cu funcţii restrânse, 
vecinătăţile au fost reorganizate destul de repede. În deceniile următoare 
celui de-al Doilea Război Mondial, pentru familiile săseşti rămase în Tran-
silvania, vecinătatea a redevenit instituţia cea mai importantă a ajutorului 
reciproc, a vieţii culturale şi a distracţiilor. Întrucât după 1945 propaganda 
comunistă a reprimat activitatea bisericilor, vecinătăţile funcţionau de fapt 
ca instituţii locale ale bisericii etnice, care, pe lângă pregătirea şi organi-
zarea sărbătorilor calendaristice, mai jucau un rol important şi în organi-
zarea înmormântării membrilor decedaţi. La Senereuş, după 1945, a fost 
reorganizată doar o singură vecinătate care i-a cuprins pe toţi bărbaţii saşi 
din localitate, renunţându-se la împărţirea în patru unităţi teritoriale şi la 
împărţirea acestora în zecimi. În a doua jumătate a anilor ’60, în anii de 
„destindere” a regimului comunist, s-a revenit la situaţia dinaintea anului 
1944, fiind reînfiinţate cele patru vecinătăţi. În anii ’70, când emigraţia în-
spre Germania a luat amploare, familiile săseşti risipite pe teritoriul satului 
au fost nevoite să se reorganizeze, pentru a putea păstra cele patru veci-
nătăţi tradiţionale într-o stare bună de funcţionare. Astfel, vecinătatea cu 
numărul unu cuprindea 36 de capi de familie şi 12 văduvi, cea cu numărul 
doi, 33 de capi de familie şi 6 văduvi, cea de-a treia, 33 de familii, din care 7 
de văduvi, iar ultima avea în administrare 26 de familii. În anii de după cel 
de-al Doilea Război Mondial au dispărut teritoriile săseşti omogene din in-
teriorul satului. Din această cauză, vecinătăţile nu s-au mai putut reorga-
niza după principiul spaţial, adică al distanţei dintre vecini, ci după criterii 
etnice. Locuitorii români şi rromi, aflaţi deja în majoritate, au fost excluşi 
în continuare din vecinătăţile săseşti, deşi, teritorial vorbind, aparţineau 
acestora. Este interesant faptul că cei nou-veniţi în localitate au considerat, 
se pare, firesc acest lucru, de vreme ce nimeni nu a cerut admiterea familiei 
sale în instituţia saşilor (Weber 1985: 471–480). Schimbările sociale, etni-
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ce, economice şi politice au produs şi reorganizări interne structurale ale 
vecinătăţii. Numărul funcţionarilor a scăzut, astfel încât fiecare vecinătate 
a ajuns să fie condusă de către un tată al vecinătăţii şi de un tată-adjunct. 
Funcţiile tatălui vecinătăţii s-au redus şi ele: principalele sale sarcini erau 
organizarea anuală a zilei judecăţii de la sfârşitul perioadei de carnaval – 
aceasta funcţionând şi ca o sărbătoare etnică – şi reprezentarea comuni-
tăţii în consiliul bisericii luterane a satului. Tatăl-adjunct păstra obiectele 
vecinătăţii (băncile, mesele folosite cu ocazia înmormântărilor etc.), trans-
mitea vestea în cazul deceselor, organiza înmormântările şi muncile co-
mune pentru folosul bisericii luterane. Cooperarea dintre membri nu s-a 
atenuat semnificativ până în 1989, deoarece comunitatea săsească, aflată 
în scădere rapidă, avea nevoie din ce în ce mai mult de ajutorul reciproc 
oferit de vecinătate (Weber 1985: 476–480). După schimbările survenite în 
1989, în majoritatea localităţilor săseşti de pe fostul Pământ Crăiesc funcţi-
ona doar o singură vecinătate a cărei funcţie esenţială era înmormântarea 
cuviincoasă a saşilor puternic ataşaţi de pământul lor natal.

Societăţile feciorilor

Evoluţia lor în timp

Societatea feciorilor (Bruderschaft) era o instituţie socială de gene-
raţie, specifică localităţilor săseşti din Transilvania, care asigura soci-
alizarea tinerilor, transmiterea valorilor tradiţionale săseşti, precum şi 
distracţia în grup a acestora, în perioada dintre confirmare şi căsătorie. 
Aceste societăţi săseşti (similar vecinătăţilor) s-au format aici, în Transil-
vania, clădindu-se pe antecedente specifice. 

Societăţi fecioreşti arhaice

Este foarte probabil ca saşii colonişti care au ajuns în Transilvania 
să fi adus cu ei elemente ale unor fraternităţi fecioreşti europene arhai-
ce, care au funcţionat în perioada respectivă şi la popoarele germanice. 
Această presupunere este susţinută şi de acele funcţii ale societăţilor, 
care se referă la organizarea obiceiurilor magice cu ocazia solstiţiului: 
de exemplu, aprinderea focului şi rostogolirea roţii cu flăcări în timpul 
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solstiţiului de iarnă, defilări cu măşti în timpul solstiţiului de primăvară 
(tragerea rituală a plugului, smulgerea capetelor de gâscă) sau alte obi-
ceiuri magice de primăvară (curăţarea fântânilor şi a izvoarelor, ocoli-
rea hotarului, amplasarea unor ramuri verzi de mai, ţintirea cocoşului şi 
iniţierea feciorilor de Paşti, folosirea ramurilor verzi de Rusalii, alegerea 
regelui-călare şi smulgerea coroanelor), iar cu ocazia solstiţiului de vară, 
serbările de coroane, aprinderea focului etc. Peste tot în Europa elemen-
tele enumerate au făcut parte din sarcinile specifice ale fraternităţilor 
fecioreşti, specializate în astfel de activităţi magice.

Fraternităţi milostive

Am amintit la antecedentele istorico-culturale faptul că înaintea pro-
testantismului în Europa au fost răspândite confrerii numite confraterni-
tăţi (Bruderschaft, confraternitas), încorporând atât laici, cât şi oameni ai 
bisericii, având drept obiective fapte de milostenie. Probabil că unele ele-
mente ale asociaţiilor religioase medievale din Transilvania şi Europa (de 
exemplu, urmarea unui sistem de valori ecleziastice, organizarea întruni-
rilor lunare, ceremoniile admiterii noilor membri, înmormântarea respec-
tuoasă a „fratelui” decedat etc.) au fost introduse atât în structura asociaţi-
ilor fecioreşti de breaslă, cât şi în cea a societăţilor fecioreşti rurale. Székely 
László a considerat că nu a fost întâmplător nici faptul că, odinioară, mem-
brii societăţilor fecioreşti săseşti au ieşit călare pe câmp exact cu o seară 
înainte de ziua Sf. Ioan Botezătorul, unde au petrecut noaptea împreună, 
iar a doua zi dimineaţa, au curăţat fântânile aflate pe câmp şi au revenit în 
sat într-un şir sărbătoresc, fiind primiţi ceremonios şi cinstiţi de locuitori. 
În opinia sa, momentul acestei sărbători fecioreşti de vară se poate lega de 
confreriile organizate în cinstea Sf. Ioan Botezătorul, care existau deja în 
secolul al XV-lea (de exemplu, în 1484) la Sibiu (Székely 1974: 448–449).

Asociaţiile fecioreşti de breaslă

O influenţă determinantă asupra formării şi structurii societăţilor fe-
cioreşti rurale au avut-o asociaţiile feciorilor de breaslă din Evul Mediu. De 
obicei, aceste asociaţii i-au încorporat pe ucenicii eliberaţi, adică pe feciorii 
unei bresle meşteşugăreşti specifice (cizmari, blănari, pantofari etc.). Ac-
tivitatea lor se desfăşura conform unui statut scris: de exemplu, statutul 
feciorilor cizmari din Sibiu, datat la 1556, conţine 40 de dispoziţii despre 
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ceea ce le era interzis membrilor, iar cel al feciorilor sforari din Braşov, datat 
la 1613, însuma, în 67 de puncte, obligaţiile şi drepturile membrilor. Artico-
lele din statutul asociaţiilor fecioreşti de breaslă au interzis ferm trândăvia, 
cearta, injuriile, consumul excesiv de alcool, confruntările fizice, precum 
şi întoarcerea târzie la casa maistrului. Totodată, au condamnat lipsa de la 
slujbele religioase, comportamentul neadecvat în timpul acesteia, manie-
rele proaste faţă de maistru. În bisericile din oraşele săseşti au fost aloca-
te bănci separate pentru asociaţiile feciorilor meşteşugari. Feciorii au fost 
obligaţi să-şi viziteze colegii bolnavi, să cheme preotul în cazurile serioase 
şi să-şi înmormânteze „fratele” aşa cum se cuvine (Binder–Kovách 1981: 
91–95, 138–144). Asociaţia feciorilor de breaslă a fost condusă de un fe-
cior bătrân (Altknecht), el fiind ajutat de un adjunct mai tânăr (Jungknecht). 
De problemele financiare şi de organizarea petrecerilor se ocupa un alt 
fecior (numit Schaffner). Convocarea membrilor cu ajutorul tablei, impli-
cit funcţiile de comunicare, au fost executate de un curier (Irtentrager), iar 
după răspândirea generală a scrisului, a fost ales şi un scriptor (Schreiber) 
al asociaţiei (Binder–Kovách 1981: 47–48, Wörterbuch I. 1908: 767–769).

Şedinţele asociaţiei erau convocate o dată pe lună, dar şi o dată la 
trei luni; cu această ocazie, cazurile disciplinare interne erau dezbătute 
în faţa lăzii deschise. Nerespectarea articolelor precizate în statut se pe-
depsea cu o amendă în bani, care era depusă în casa asociaţiei. După ter-
minarea acestor întruniri, lada era închisă, iar feciorul bătrân le amintea 
membrilor de faptul că tot ceea ce s-a spus până la momentul respectiv 
constituia un secret „încuiat” în lada asociaţiei, iar dacă cineva va sufla 
totuşi o vorbă, va primi o amendă serioasă. De obicei, după şedinţe, se or-
ganiza o petrecere, costurile fiind suportate din casa de bani comună. În 
cazul în care un ucenic al maistrului se elibera, feciorii bătrâni trimiteau 
doi feciori după el şi-l invitau în tovărăşia lor. Admiterea noului mem-
bru se făcea în conformitate cu foarte multe reguli scrise sau nescrise: 
trecerea de unele probe fizice, plătirea paharului tovărăşesc, adică a unei 
cantităţi de băutură etc.

Societăţi fecioreşti rurale

Societăţile fecioreşti au început să se răspândească treptat deja în a 
doua parte a secolului al XVI-lea, adică odată cu protestantismul, din cen-
trele meşteşugăreşti mai mari spre oraşele de câmpie, unde – pe lângă tinerii 
meşteşugari – au trăit şi agricultori. Apoi, din aceste localităţi, au luat dru-
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mul localităţilor rurale mai mari, respectiv al celor mai mici, determinând 
într-un mod fundamental forma de viaţă şi sistemul de relaţii al tinerilor. În 
anul 1564, Consiliul oraşului Sighişoara a donat suma de un forint societăţii 
feciorilor agricultori pentru a-şi confecţiona propria bancă în biserica loca-
lă. Până când datele cu privire la societăţile fecioreşti rurale apar mai rar 
în documentele din secolul al XVII-lea, începând cu secolul al XVIII-lea (de 
exemplu, Cincu: 1761), numărul acestora prezintă o creştere benefică (Wör-
terbuch I. 1908: 777–778). Funcţionarea acestor societăţi era determinată 
de regulamente scrise elaborate sau doar sanctificate de biserică. Biserica 
luterană şi-a dat din timp seama de faptul că aceste societăţi pot juca un 
rol important în socializarea tinerilor agricultori, de aceea le-a integrat în 
propriul sistem instituţional, elaborând un statut bine delimitat pentru ori-
entarea acestora. O persoană sau două din cadrul bărbaţilor căsătoriţi sau 
al consilierilor bisericeşti au fost însărcinaţi cu orientarea „părintească” a 
societăţilor. De regulă, aceştia erau denumiţi taţii feciorilor (Knechtvater), 
fiind prezenţi la şedinţele lunare sau regulate ale societăţilor, precum şi la 
petrecerile organizate de către aceştia. La Pinticu, tatăl feciorilor era numit 
de Consiliul Bisericesc. Acesta lua parte în mod obligatoriu la şedinţele fecio-
rilor, asigura ordinea şi disciplina la petreceri (Sitz 1988: 107).

În a doua parte a secolului al XIX-lea, episcopul Teutsch a decis o ori-
entare a societăţilor fecioreşti, un sistem de obiective care s-a impus şi în 
prima parte a secolului XX. Ilustrul bisericii a considerat că scopul princi-
pal al societăţilor fecioreşti săseşti ar fi păstrarea valorilor ecleziastice tra-
diţionale, ridicarea şi educaţia culturală, respectiv consolidarea identităţii 
etnice a saşilor din Transilvania. În cele mai multe sate, preotul şi dascălul 
erau cei preocupaţi de educaţia religioasă a societăţilor fecioreşti. În timpul 
iernii, ei se adunau seara, o dată pe săptămână, discutând despre proble-
me religioase sau urmărind prezentări de ordin economic. Până la sfârşi-
tul secolului al XIX-lea, în satele săseşti din judeţul Alba se ţineau şedinţe 
(Zugang) şi în săptămâna (de obicei, vineri) dinaintea sărbătorilor majore 
cu sfânta împărtăşanie. Cu o zi înainte, feciorul bătrân îl vizita pe preotul 
satului, cerea iertare în numele societăţii, precum şi permisiunea de a lua 
parte cu toţii la sfânta împărtăşanie. La sfârşitul şedinţei, feciorul bătrân 
îi întreba pe membrii societăţii dacă sunt pregătiţi pentru reconciliere. La 
răspunsul pozitiv al acestora, ţinea un scurt discurs, cerându-le să evite pe 
viitor conflictele şi să se împace unii cu alţii. Drept urmare, feciorii, pe rând, 
îşi cereau reciproc scuze. Regulamentele acestor societăţi pedepseau foarte 
aspru absenţa nemotivată de la sfânta împărtăşanie (Weinrich 1896: 693).
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În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, mai precis în 1942, episco-
pul luteran Wilhelm Staedel a făcut un compromis cu reprezentanţii ideo-
logiei fasciste, drept urmare s-a hotărât destrămarea proprie a societăţilor 
fecioreşti şi includerea acestora în societatea tinerilor naţionalişti germani 
(Volksgruppenführung), care propaga supremaţia rasială germanică. Aceas-
tă decizie s-a concretizat însă în foarte puţine localităţi săseşti, de aceea 
rezultatul a fost o duplicitate specifică, deoarece preoţii şi tradiţiile locale 
s-au împotrivit în continuare aspiraţiilor fasciste, pe care, în comunităţile 
respective, învăţătorul voia în primul rând să le impună (Szegedi 1994: 71–
76). În anii de după Al Doilea Război Mondial, când s-a încercat revitaliza-
rea acestor societăţi, s-a urmărit în primul rând revitalizarea structurilor 
din secolul al XIX-lea. Deşi regimul totalitarist a interzis funcţionarea lor 
în 1948 (referindu-se tocmai la conexiunile acestora cu ideologiile naziste), 
societăţile în cauză au supravieţuit până în momentul colectivizării agri-
culturii, jucând un rol important mai ales în distracţia comună a tinerilor 
cu ocazia sărbătorilor, precum şi în organizarea înmormântărilor. În de-
ceniile următoare, tineretul şi-a găsit un loc de muncă şi o locuinţă numai 
în afara satului natal, în oraşele cu o populaţie majoritară română; astfel, 
societăţile fecioreşti s-au destrămat.

Structura şi fucţionarea societăţilor

Admiterea şi retragerea membrilor

Statutele societăţilor fecioreşti au formulat în primul rând cerinţe care 
erau ferm pretinse de la această generaţie, de la acest grup masculin, de 
către societatea rurală săsească şi de instituţia centrală a acesteia, respec-
tiv biserica luterană săsească. Deoarece opinia publică le considera insti-
tuţii ecleziastice, în aceste societăţi au fost admişi doar feciorii care erau 
deja confirmaţi, devenind implicit membrii ordinari ai parohiei săseşti. În 
cele mai multe sate săseşti, iniţierea ecleziastică, respectiv confirmarea, 
avea loc, în general, primăvara, sau de Paşti, sau cu o săptămână înainte. 
Schimbarea statutului bisericesc al tinerilor a însemnat totodată trecerea 
lor într-o altă generaţie, într-o altă categorie de vârstă. Băieţii proaspăt 
confirmaţi – în cele mai multe sate – erau admişi în societatea feciorilor 
duminica imediat următoare. În satele săseşti, orice fecior avea obligaţia să 
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se prezinte şi să ia parte la ritualurile de iniţiere. Admiterea feciorilor con-
firmaţi se petrecea în cadrul unor ritualuri arhaice determinate şi conser-
vate de tradiţii. De exemplu, la Homorod, confirmarea tinerilor avea loc joia 
verde, pentru că anterior satul fusese ars de trei ori, până la temelii, exact 
în ziua respectivă. După seria de calamităţi, bătrânii satului au hotărât ca 
evenimentul confirmării şi apoi iniţierea feciorilor să aibă loc întotdeauna 
în ziua respectivă. După slujba religioasă, tineretul se deplasa spre şcoala 
locală, în cadrul unui marş ceremonial, cu steaguri şi cântece, loc în care 
avea loc iniţierea feciorilor proaspăt confirmaţi (Bálint 1973: 207, 385). 

În primii ani ai secolului XX, taxa de admitere a feciorilor din Ţara Bâr-
sei a constat într-o pâine şi o lumânare, şi trebuia achitată doar cu ocazia 
petrecerilor organizate iarna următoare. După admiterea şi jurământul so-
lemn, feciorul bătrân obişnuia să strige: „Fraţilor, fiţi veseli!” În momentul 
respectiv, membrii mai vechi ieşeau din încăpere, întorcându-se cu bolo-
vani, măciuci, pături şi alte elemente folosite la călărit, punându-le la gâtul 
noilor fraţi şi amuzându-se de faptul că aceştia abia se ţineau sub povara 
greutăţilor. Feciorii nu puteau să coboare la pământ aceste greutăţi, pentru 
că tocmai prin această demonstraţie de forţă li se testa disciplina, docilita-
tea, tenacitatea şi puterea (Dorner 1910: 75). La Pinticu, iniţierea feciorilor 
se organiza după-masa, în duminica Paştelui. Marşul tinerilor îmbrăcaţi în 
veşmintele de biserică, în frunte cu muzicanţii, se deplasa în sala de dans 
a comunei. La intrarea feciorului bătrân, muzicanţii intonau imnul săsesc. 
În mijlocul sălii, tinerii formau două cercuri concentrice, cel din interior 
fiind alcătuit din fete, iar cel exterior din băieţi. După imnul săsec, feciorul 
bătrân bătea în masa din sală cu sceptrul său de lemn, semnalând faptul că 
ritualul de iniţiere a început. Apoi citea cu voce tare textul statutului soci-
etăţii fecioreşti, pe care, pe rând, depuneau jurământul toţi băieţii prezenţi 
la iniţiere. Acest eveniment continua apoi cu un joc comun, cu ocazia că-
ruia, trimisul societăţii acompania câte o fată spre fiecare fecior nou iniţiat 
(Sitz 1988: 108).

La Domneşti, acest ritual avea loc după-masa, a doua zi de Paşti, la casa 
feciorului bătrân. Era prima ocazie, pentru feciorii proaspăt confirmaţi, de 
a purta simbolul feciorului adult sas, un palton negru lung, numit Kotzen. 
După citirea statutului, ei promiteau solemn că vor trăi şi acţiona în spiritul 
acestuia. Iniţierea feciorilor continua cu lovirea cocoşului, eveniment orga-
nizat în piaţă, unde cocoşul ce urma să fie sacrificat era legat de un stâlp. 
Pe rând, cei mai tineri feciori erau legaţi la ochi, învârtiţi de mai multe ori, 
iar apoi încurajaţi să lovească cocoşul cu un par. În 1937, judele satului a 
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interzis acest obicei de torturare a animalului, astfel că, după aceea, feciorii 
vor ţinti cocoşul cu puşca (Weiss 1986: 88–89). În cadrul ceremoniilor de 
iniţiere a feciorilor din satele săseşti s-a regăsit şi proba durerii. La Dipşa, 
ceremonia era organizată o dată la doi ani, a doua zi de Paşti; pentru 
început, se citea textul statutului, apoi tinerii, pe rând, făceau un pas îna-
inte, jurând cu mâna pe statut. Între timp, feciorul bătrân se întâmpla să 
lovească brusc şi foarte tare mâna feciorului, gest pe care acesta trebuia 
să-l îndure fără să scoată un sunet. Proba durerii era urmată de un dans 
special organizat împreună cu fetele (Irtentanz). Feciorii formau un şir, iar 
cei doi trimişi (Irtentrager) acompaniau câte o fată spre fiecare. Aceasta era 
şi pentru feciorii din Dipşa prima ocazie de a purta un palton adevărat, 
decorat în partea din faţă cu zece nasturi având diametrul de cinci centi-
metri, aşezaţi pe două rînduri. Aceşti nasturi, simbolizând vârsta feciorel-
nică, erau înlăturaţi, tăiaţi, cu ocazia petrecerii de adio a mirelui înainte de 
cununia religioasă (Klösler 1986: 192). La Senereuş, ritualul de iniţiere era 
programat imediat după slujba religioasă. Feciorul bătrân îi invita pe fe-
ciori la o adunare generală (Zugang), care, de obicei, era organizată în casa 
tatălui feciorilor. Cu această ocazie, fraţii mai în vârstă îi aşteptau pe cei 
tineri în veşmintele de sărbătoare, de biserică. Lada societăţii fecioreşti era 
poziţionată pe masa din încăpere, era deschisă, iar apoi, feciorul bătrân-
adjunct îi conducea înăuntru pe băieţi; printr-un text concret, transmis pe 
cale orală, cerea ca însăşi conducerea să aprobe admiterea băieţilor con-
firmaţi. Urma feciorul bătrân, care, printr-un text scris, dădea un răspuns, 
subliniind faptul că, după confirmare şi sfânta împărtăşanie, feciorii îşi pot 
continua viaţa doar în cadrul unei comunităţi mai mari, adică în societatea 
feciorească. După discursul solemn al feciorului bătrân, se lua statutul so-
cietăţii, fiind citit cu voce tare în faţa tinerilor. Fiecare băiat, pe rând, trecea 
apoi la masă şi, aşezîndu-şi degetele pe statut, jura că va acţiona conform 
reglementărilor respective. În acel moment, feciorii mai în vârstă loveau 
cu forţă degetele băieţilor, pentru ca ei să-şi aducă întotdeauna aminte de 
promisiunea făcută. În cele mai multe sate, băieţii prezenţi la admitere erau 
obligaţi să dăruiască vin şi bani celorlalţi membri ai societăţii (Weber 1985: 
437–448). Feciorii stabiliţi în satele săseşti aveau obligaţia de a se prezenta 
la societatea feciorească locală în cel mult patru săptămâni de la sosirea în 
localitate. Celor care îşi satisfăceau stagiul militar le era suspendată tem-
porar funcţia de membru al societăţii. Retragerea din funcţia de membru 
era posibilă doar în cazul căsătoriei, al schimbării domiciliului şi al dece-
sului. În cel din urmă caz, membrii societăţii stăteau de gardă lângă sicriul 
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fratelui, trăgeau clopotele bisericii, săpau mormântul şi, în sfârşit, feciorul 
bătrân îşi lua rămas bun de la el în numele societăţii fecioreşti (Weinrich 
1896: 694).

În cele mai multe sate, retragerea membrilor din societatea fecioreas-
că avea loc în cadrul unui eveniment formal, ritual. La Petriş, de exemplu, 
conform tradiţiei, acest eveniment avea loc la balul organizat de Paşti. La 
un moment dat, orchestra de suflători începea o melodie specifică, în tim-
pul căreia femeile mai în vârstă părăseau sala. La un semnal cunoscut, fe-
ciorii ieşeau în centrul sălii, formând un cerc îmbrăţişându-se. Ei îşi luau 
rămas bun de la feciorii care s-au căsătorit în timpul perioadei de carnaval. 
După aceea, îi serveau cu vin şi prăjituri, scutindu-i de jurământul făcut şi 
de obligaţiile implicite (Kauntz 1988: 190-191). În satele din judeţul Alba, 
mirele îşi lua rămas bun de la fraţii săi din cadrul societăţii, iar pentru a-l 
ajuta, feciorul bătrân desemna dintre fraţii mai tineri patru chemători (La-
derknechte) care invitau oaspeţii la nuntă. Duminica următoare, în timpul 
slujbei religioase, mirele se aşeza pentru ultima oară pe banca feciorilor, 
căci peste o săptămână, va fi nevoit să-şi caute un loc pe banca bărbaţilor 
căsătoriţi (Weinrich 1896: 694).

Conducerea societăţii

Deşi funcţionarea societăţii era urmărită cu interes şi de către biserică, 
viaţa sa internă era determinată în primul rând de propria-i conducere. 
Atribuţiile conducerii erau: monitorizarea respectării statutului, susţi-
nerea ordinii şi a disciplinei, notarea absenţilor de la biserică, şcoală sau 
cursuri, organizarea muncilor comunitare şi a petrecerilor, pedepsirea 
membrilor reclamaţi la şedinţele regulate, colectarea amenzilor etc. Li-
derul societăţii, feciorul bătrân, era ales la şedinţa anuală. Pentru această 
funcţie erau nominalizaţi feciori exemplari, cinstiţi, harnici, cu o autoritate 
evidentă. Funcţia prevedea sarcini ca: organizarea obiceiurilor de sărbă-
toare, rezolvarea conflictelor şi dezbaterilor dintre membri, monitorizarea 
respectării cerinţelor specificate în statutul scris al societăţii, pedepsirea 
celor vinovaţi, organizarea muncilor comunitare, înmormântarea cum 
se cuvine a membrilor decedaţi. La Pinticu, statutul specific al feciorului 
bătrân era semnalat printr-un sceptru confecţionat din lemn. La Dipşa, 
simbolul feciorului bătrân era o bâtă de 35 de cm, confecţionată din lemn 
de esenţă tare, pe care liderul societăţii o lua la fiecare întrunire, iar când 
cerea cuvântul, lovea de fapt tare cu ea în masă. Prezenţa bâtei îi conferea 
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reputaţie şi respect şi cu ocazia altor evenimente comunitare (Sitz 1988: 
107–108, Klösler 1986: 190–193).

Liderul societăţii era ajutat în activitatea sa de feciorul bătrân adjunct 
(Unteraltknecht). Cea mai importantă sarcină a acestuia din urmă era ges-
tionarea casei de bani, dar, totodată, trebuia să ţină evidenţa şi să supra-
vegheze atent atitudinea feciorilor cu ocazia evenimentelor comunitare, 
de exemplu, slujbele religioase, petreceri şi defilări. La şedinţele lunare sau 
regulate, el îi „reclama” pe cei vinovaţi. Împreună cu feciorul bătrân, el re-
aliza forma instituţională a controlului social, ambii practicându-şi com-
petenţa prin prisma unui sistem de valori consacrat. La Dipşa, simbolul 
adjunctului era o tablă cu mâner, în formă de inimă, pe care era lipită lista 
cu membrii societăţii (Klösler 1986: 190–193). A treia funcţie din cadrul so-
cietăţilor fecioreşti o avea purtătorul de cuvânt (Irtenknecht sau Wortknecht). 
La fel ca trimisul asociaţiilor fecioreşti de breaslă, el răspândea şi anunţa 
ordonanţele, dispoziţiile conducerii, cu ajutorul tăbliţei de chemare. În mai 
multe locuri exista obiceiul să fie ales şi un responsabil de casă (Schaffner). 
Cea mai importantă sarcină a acestuia era pregătirea ospeţelor, petreceri-
lor comune, de aceea el răspundea de asigurarea unei încăperi adecvate şi 
de comportamentul corespunzător al celor prezenţi (Dorner 1910: 74).

Adunările generale şi simbolurile materiale

Controlul societăţii fecioreşti era asigurat nu doar de funcţionari, ci 
şi de adunarea generală, care se întrunea periodic. La sfârşitul secolului al 
XIX-lea, acest lucru însemna de două ori pe lună, însă ulterior, întrunirea 
va avea loc mult mai rar, în general, o dată la trei luni. La aceste adunări 
(Zugang), problemele discutate erau grupate tematic, fiecare contravenţie 
fiind dezbătută separat, vinovaţii suportând pedepse adecvate. Adjunctul 
feciorului bătrân, ca acuzator principal, avea puterea de a-i acuza pe cei 
vinovaţi fără să existe nici măcar un martor, în schimb, acuzatul era ne-
voit să prezinte cel puţin doi martori pentru a se apăra. La primul nivel, cei 
acuzaţi aveau posibilitatea să facă apel la feciorul bătrân, iar la următorul, 
şi cel mai înalt nivel, la preotul din localitate. Dacă nu reuşeau însă să-şi do-
vedească nevinovăţia, erau obligaţi să plătească o amendă mult mai mare 
decât cea stabilită la primul nivel (Weinrich 1896: 692).

În 1918, la Senereuş, au fost pedepsite următoarele contravenţii: ab-
senţa nemotivată de la înmormântări şi de la slujba religioasă, aţipirea, 
vorbăria în biserică, consumul de alcool la cârciumă. În anul următor, folo-
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sirea greşită a locurilor din biserică a strârnit conflicte. La scurt timp după 
Primul Război Mondial, în 1922, 43 de fraţi nu şi-au achitat cotizaţia, însă 
judele i-a pălmuit într-o manieră fermă, iar la final, i-a obligat să-şi onore-
ze datoriile. Adunarea generală anuală s-a încheiat întotdeauna cu gestul 
reciproc al membrilor de a-şi cere scuze şi cu o slujbă religioasă de peniten-
ţă. Prin ritualul bisericesc comun, s-a consolidat în primul rând sistemul 
de valori şi modelele locale codificate de către statutul societăţii; în acelaşi 
timp, s-au anihilat toate conflictele şi tensiunile acumulate. Drept urmare, 
au avut loc stabilizarea ordinii interioare a societăţii, consolidarea spiri-
tului de grup şi reînnoirea acesteia sub semnul apartenenţei tradiţionale 
săseşti (Weber 1985: 437–448).

În satele săseşti, adunările generale privind înnoirea conducerii erau 
organizate de regulă anual sau o dată la doi ani. Se putea întâmpla ca data 
exactă să difere: de exemplu, la Homorod, adunarea era convocată o dată 
la doi ani, pentru a treia zi de Rusalii, iar la Senereuş, se ţinea de Bobotează, 
pe 6 ianuarie. După slujba de amiază, feciorul bătrân îi convoca pe membrii 
societăţii la adunarea generală de pe treptele bisericii. După prânz, ei se 
întâlneau în centrul satului, apoi – cântând unele cântece religioase – se 
îndreptau spre casa tatălui feciorilor. La înnoirea conducerii luau parte şi 
trimişii bisericii şi a comunei. De foarte multe ori consiliul bisericesc s-a 
folosit de dreptul lui de nominalizare. Membrii treceau pe rând pe la tatăl 
feciorilor, căruia îi şopteau numele celui ales, acesta notând toate răspun-
surile pe hârtie. De obicei, reînnoirea conducerii era urmată de judecată: 
la momentul respectiv, se făcea apel la toţi membrii să-şi mărturisească de 
bună voie păcatele (Weber 1985: 437–448).

La Ghinda, adunarea generală avea loc în prima duminică de după Bo-
botează. De la începutul secolului XX, toţi cei prezenţi primeau o bucată de 
hârtie pe care să noteze în secret numele fratelui considerat cel mai potrivit 
pentru o anumită funcţie. De regulă, erau aleşi feciorul bătrân, adjunctul 
său, doi şezători (Beisetzer), doi cârciumari (Anschinker, cei care jucau şi rolul 
de scriptor şi casier), precum şi un prezentator (Anführer). Toamna, membrii 
asociaţiei cumpărau şi donau o anumită cantitate de must societăţii, acesta 
fiind păstrat într-un butoi comun de dimensiuni remarcabile. Cei doi câr-
ciumari aveau sarcina de a controla în mod regulat calitatea şi cantitatea 
vinului şi de a raporta periodic conducerii rezultatul. La fiecare întrunire, 
cantitatea necesară de vin era adusă din pivniţă în căni decorate. Prezen-
tatorul avea sarcina de a invita personal fetele la evenimentele organizate 
de către societate. El juca un rol important mai cu seamă la petrecerile cu 
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dans, deoarece, pentru a contracara orice dispută, fetele nu erau invitate 
la dans de către băieţi, ci erau escortate pe rând de către prezentator la 
feciori. Astfel, erau preîntâmpinate nu doar rivalitatea şi conflictele dintre 
băieţi, ci şi posibilitatea ca o fată să nu fie invitată deloc la dans în timpul 
petrecerii (Csellner 1983: 76).

La adunarea generală cu privire la înnoirea conducerii de la Dipşa erau 
prezenţi şi lideri ai bisericii şi comunităţii. Sosind momentul alegerilor, fe-
ciorii părăseau cu toţii încăperea, revenind pe rând, câte unul, şi numindu-
i în faţa preotului şi a consilierilor bisericeşti pe cei consideraţi corespunză-
tori pentru funcţiile respective. Voturile erau cumulate, iar apoi rezultatul 
era făcut public. În aceeaşi localitate, societatea feciorilor deţinea: o cană 
decorată, o ladă în care se păstrau statutul, ştampila şi banii societăţii. De 
regulă, aceste bunuri erau depozitate în casa feciorului bătrân, unde, de al-
tfel, se ţineau şi şedinţele (Klösler 1986: 190–193). Simbolurile materiale ale 
societăţii erau transportate într-un cadru festiv la casa feciorului bătrân 
proaspăt ales, imediat după adunarea generală în cadrul căreia avusese-
ră loc alegerile. La Alcina, în fruntea convoiului mergea un fecior ducând 
steagul societăţii, urmat de un altul ducând lada feciorilor. Ei erau urmaţi 
de feciorul bătrân şi de adjunctul său, apoi de ceilalţi membri, toţi purtând 
veşminte de sărbătoare. Cel mai tânăr fecior ducea într-un sac ornamentat 
recipientele societăţii: trei căni mai mici şi cinci mai mari, confecţionate 
din lemn, un potir, trei pahare înalte de băut, prevăzute cu mâner, şi o cană 
fabricată în 1746. Pe acest din urmă obiect se putea citi un îndemn nicide-
cum întâmplător: „Cel dornic să bea din aceasta să fie înţelept şi suficient 
de deştept”, căci cana avea mai multe cepuri, însă doar unul singur era 
funcţional. Mai ales tinerii prezenţi la admiterea în societate cădeau victi-
me glumelor făcute pe seama acestei căni, căci ei nu ştiau care era cepul 
câştigător, astfel că, prin încercări repetate, îşi udau veşmintele, spre amu-
zamentul celorlalţi (Wörterbuch I. 1908: 778).

La Nadeş, simbolurile feciorilor erau amplasate pe peretele bisericii, 
deasupra băncii breslei feciorilor. Cu ocazia sărbătorii fecioreşti (Reihen der 
Knechte) de Miercurea Cenuşie, feciorii mărşăluiau de-a lungul satului pe o 
rută bine definită, ducând următoarele simboluri: cele două drapeluri (Bru-
derschaftsfahnen), toba mare (Trommel), buzduganul lung, vopsit şi aurit, 
confecţionat din fag (Busogany) şi un toiag lung, prevăzut cu discuri din 
lemn (Plaak). Pe durata defilării, feciorii nu aveau voie să lase din mână 
aceste simboluri, şi nici să le predea altora. În cadrul festivităţilor fecioreşti 
de la sfârşitul perioadei de carnaval, simbolurile îşi aveau locul lor foarte 



231

InstItuţIIlesocIetăţIIsăseştI

strict definit. Adjunctul feciorului bătrân deschidea şirul feciorilor cu buz-
duganul ridicat, urmat de ceilalţi membri care se ţineau de braţ cu fecio-
rul bătrân, iar la urmă, venea feciorul cu discul. La sfârşitul festivităţilor, 
simbolurile, în cadrul unor gesturi rituale, erau înapoiate feciorului bătrân, 
acesta aşezându-le din nou la locul lor, în biserică (Manchen 1892).

Funcţiile societăţii feciorilor

Întrucât societăţile feciorilor funcţionau sub îndrumarea severă şi con-
secventă a bisericii, se puneau de fapt în practică, în satele respective, dispo-
ziţiile sistemului axiologic ecleziastic. În viaţa tineretului de etnie săsească 
din diaspora, ele nu reprezentau doar nişte simple instituţii etnice, ci întru-
chipau o formă de viaţă comunitară tradiţională specifică, deoarece în sis-
temul societăţilor fecioreşti săseşti din Transilvania regăsim foarte multe 
funcţii comunitare. În comunitatea săsească rurală, aceste societăţi aveau 
în primul rând sarcini care exercitau un impact asupra întregii societăţi 
locale, asupra întregii comunităţi. În majoritatea satelor, astfel de sarcini 
erau: curăţarea fântânilor de pe câmp, marşul călare cu ocazia diverselor 
ceremonii (vizita episcopală, primirea noului preot sau dascăl etc.), colin-
dul funcţionarilor comunitari de Anul Nou, colaborarea la înmormântarea 
tinerilor, organizarea petrecerilor, desfăşurarea obiceiurilor de sărbătoare 
etc. Una dintre cele mai importante sarcini ale societăţilor fecioreşti era 
organizarea timpului liber pentru tineri şi a diverselor petreceri cu dans. 
În majoritatea satelor, membrii societăţilor fecioreşti şi de fete ieşeau îm-
preună la joc, în piaţa din faţa bisericii, după slujba de după-amiază. Se 
organizau petreceri cu dans şi cu ocazia sărbătorilor majore (Crăciun, Paş-
te, Rusalii), pentru care feciorul bătrân cerea permisiunea preotului. Fetele 
din comunitatea săsească nu ştiau ce înseamnă a sta pe margine şi a con-
templa ceea ce se întâmplă în jur (Freilhalten), căci organizatorii (Anführer) 
erau obligaţi să le invite pe toate la dans, în ordinea vârstei (Weinrich 1896: 
693). Feciorul care nu respecta fata pe care i-o prezenta organizatorul, care 
nu se purta cuviincios cu partenera de dans sau care se îmbăta la aceste 
ocazii era pedepsit cu severitate (Dorner 1910: 76–77).

Până la Al Doilea Răzoi Mondial, scena distracţiei comune a tinerilor în 
timpul iernii o constituia şezătoarea (Rockenstuben). La aceste evenimente, 
fetele se aşezau formând un cerc foarte strâns, în mijlocul căruia se punea 
o cană cu apă. Băieţilor le era interzis fumatul sau deranjarea fetelor (We-
inrich 1896: 694). La şezătoare se făcea foc, iar pentru feciori, a face rost de 
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lemn reprezenta o adevărată probă de virtuozitate. La Senereuş, în 1815, 
feciorii s-au prezentat la şezătoare aducând lemne furate; drept urmare, 
conducerea satului a interzis organizarea şezătorilor, dar şi turnarea vi-
nului camaraderesc (Kameradschaftswein) (Weber 1985: 450–452). Pe lân-
gă funcţiile sociale amintite, societăţile fecioreşti au facilitat procesul de 
socializare şi de integrare socială a băieţilor. După confirmare, tânărul se 
confrunta cu un sistem de reguli care, prin normele, interdicţiile şi posibi-
lităţile oferite, îi prescria cu exactitate teritoriul şi rolul social. Regulamen-
tele societăţilor fecioreşti prevedeau în primul rând acele norme sociale şi 
valori de urmat, cunoscute deja de toată lumea: de exemplu, respectul faţă 
de tradiţii şi faţă de cei vârstnici, ascultarea părinţilor, modestia, religiozi-
tatea, fidelitatea faţă de valorile etnice, înţelepciunea, economisirea, cin-
stea, dragostea faţă de muncă, solidaritatea de grup. Toate aceste elemente 
reflectă cele mai de seamă principii organizatorice ale sistemului axiologic 
tradiţional al familiilor şi comunităţilor săseşti, la care tineretul era obligat 
să se raporteze atât prin vorbe, cât şi prin acţiuni şi atitudini. Între rolu-
rile, normele prevăzute în regulamentul societăţilor fecioreşti şi cerinţele, 
necesităţile tinerilor, se crea întotdeauna o adâncă prăpastie. Acest fapt se 
reflectă şi în procesele verbale întocmite în zilele de judecată. Articolele re-
gulamentelor codificau un sistem normativ pe care societatea îl considera 
ideal, de la care însă, în practică, existau zilnic abateri. Totodată, trebuie 
să remarcăm faptul că societatea săsească rurală, închisă, omogenă din 
punct de vedere etnic, confesional şi social, aloca foarte puţin spaţiu aba-
terii de la rolurile sociale prescrise şi iniţiativelor individuale. Astfel, putem 
explica şi motivul pentru care o astfel de societate introvertită, supraor-
ganizată, nu a fost capabilă să se adapteze şi să facă faţă noilor situaţii ale 
secolului XX (captivitate, expatriere, industrializare, migrare spre zone ur-
bane), dezmembrându-se relativ repede. 

Societatea feciorilor a însemnat un model de activitate şi de compor-
tament, un sistem axiologic finalizat, care putea fi utilizat şi actualizat 
oricând în cadrul unor situaţii existenţiale tradiţionale sau în cadrul 
obiceiurilor de sărbătoare. Statutul societăţii a prevăzut şi stabilit cu o 
foarte mare precizie relaţiile fiecărui fecior în raport cu ceilalţi membri, 
cu conducerea, cu membrii mai în vârstă şi cu liderii societăţii rurale. I-a 
înzestrat cu un model de orientare în situaţiile de sărbătoare sau în viaţa 
de zi cu zi, consolidând în principal sentimentul de securitate şi armonie.
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Societăţile fetelor

Societăţile (Schwesterschaft) organizate în cadrul comunităţilor de fete 
reflectă de asemenea structura internă – pe bază de sex şi vârstă – codifi-
cată a societăţii rurale săseşti. Aceste instituţii s-au născut mult mai târziu 
decât cele ale feciorilor. Documentele referitoare la aceste societăţi se înmul-
ţesc abia pe la mijlocul secolului al XIX-lea, în regiunea transilvăneană răs-
pândindu-se odată cu apariţia şi răspândirea valorilor burgheze. În zonele 
rurale s-au răspândit doar la sfârşitul aceluiaşi secol. Funcţionarea societă-
ţilor era modelată de aceeaşi biserică luterană, domeniile de activitate fiind 
prevăzute în reglementări separate, articolele determinând cu exactitate 
circumstanţele admiterii, precum şi drepturile şi obligaţiile membrilor. Re-
gulamentele societăţilor de fete reflectau în primul rând sistemul de valori 
creştin. Din partea parohiei luterane, o femeie măritată, numită mama fete-
lor, lua parte la activităţile organizate de societate; ea supraveghea în per-
manenţă funcţionarea societăţii. Societatea fetelor avea şi ea o conducere 
aleasă pe cale democratică. O dată pe an (de exemplu, la Senereuş, a doua 
zi a Crăciunului) se organiza o adunare generală cu privire la înnoirea con-
ducerii, adică a funcţiilor de fată bătrână (Altmagd), adjunct al fetei bătrâne 
şi mesager. Simbolurile materiale erau similare celor utilizate de societăţile 
feciorilor. În majoritatea satelor, fetele aveau un steag frumos brodat, o ta-
blă de chemare şi o ladă a societăţii. La Ghinda, fata bătrână mai avea încă 
o sarcină, şi anume, ea era cea care lua decizii, în funcţie de vreme şi de 
anotimp, cu privire la veşmintele de sărbătoare ale membrilor. Acest fapt se 
concretiza în transmiterea intenţiei către adjunct, acesta trecând cu tabla 
de chemare pe la toate familiile care aveau fete. Drept urmare, toţi membrii 
societăţii fetelor purtau la biserică aceleaşi veşminte (Csellner 1983: 76).

Admiterea noilor membri era organizată odată cu iniţierea feciorilor, 
adică imediat după confirmare, aceştia luând parte la activităţile socie-
tăţii până în momentul căsătoriei. De regulă, evenimentul admiterii avea 
loc în casa fetei bătrâne. Pentru aceste ocazii, mamele fetelor preparau 
prăjituri, dar ofereau şi câte o sticlă de lichior. Fetele tinere aveau dreptul 
să poarte simbolul cel mai de seamă al vestimentaţiei feminine, diadema 
neagră de catifea, împodobită cu panglici (Borten), abia după admiterea 
în societate. Această piesă de vestimentaţie putea fi folosită până în mo-
mentul căsătoriei, când era înlocuită cu baticul. În timpul evenimentelor 
comune, fetele care făceau parte din societate se adresau unele altora 
cu formula Magde, iar băieţilor, cu formula Knechte, adică soră, respectiv 
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frate. Cea mai importantă funcţie a societăţii de fete era dirijarea şi ori-
entarea vieţii fetelor într-o formă organizată, instituţionalizată. Statutul 
societăţilor punea un accent deosebit pe educarea religioasă a fetelor. De 
aceea, toate fetele erau obligate să participe în mod regulat la evenimen-
tele bisericeşti şi la slujba religioasă. Duminica, în faţa bisericii, fetele, în 
veşminte de sărbătoare, formau un cordon pe care-l traversau cei mai în 
vârstă pentru a participa la slujbă. În biserică, fetele se aşezau pe bănci 
separate. Totodată, prezenţa lor era obligatorie la vizita episcopală sau la 
primirea festivă a noului preot sau dascăl. În majoritatea satelor, fetele 
asigurau curăţenia bisericii şi a clădirilor parohiale. 

În satele săseşti, un accent deosebit s-a pus pe educarea continuă a 
fetelor. De aceea, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, pentru fete au fost 
organizate cursuri despre creşterea copiilor, activităţi menajere, gătit, cu-
sut, croit, legumicultură sau igienă. Aceste momente au constituit o bună 
ocazie de pregătire pentru organizarea şi orientarea vieţii de familie. În nu-
meroase sate, la întrunirile fetelor se lecturau opere beletristice, se învăţau 
piese de teatru sau se organizau spectacole care urmau să fie prezentate la 
petrecerile cu dans. Şi societăţile rurale ale fetelor erau parte activă la orga-
nizarea petrecerilor tineretului. Împreună cu feciorii, fetele din Ghinda au 
organizat petreceri într-un cadru mai restrâns, fiind admisă doar prezenţa 
membrilor celor două societăţi. Astfel de petreceri aveau loc de trei ori pe 
an (după adunarea generală cu privire la înnoirea conducerii, după ritua-
lul de admitere de după confirmare şi de ziua Sf. Martin). La aceste ocazii, 
fetele purtau cea mai decorată fustă şi şorţul brodat (Csellner 1983: 75-85). 
Obiceiurile sărbătorilor calendaristice majore erau pregătite şi desfăşurate 
atât de fete, cât şi de feciori. În cadrul acestor obiceiuri, ceata fetelor era ast-
fel mobilizată încât să reflecte întreaga lor frumuseţe şi să ofere o imagine 
a viitorului comunităţii. 

Societăţile femeilor

După căsătorie, tinerele neveste nu numai că trec într-o altă categorie 
de vârstă, dar au şi posibilitatea să facă parte dintr-o altă instituţie, din so-
cietatea femeilor (Frauenverein). De obicei, la nivelul vecinătăţilor, erau or-
ganizate şi astfel de instituţii. Instituţiile femeilor au apărut pe la începutul 
secolului al XIX-lea în comunităţile urbane, iar în a doua parte a secolului, 
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în cele rurale. De pildă, la Saschiz, începând cu mijlocul secolului al XIX-
lea, au apărut şi funcţionat – în paralel cu instituţiile bărbaţilor – comuni-
tăţi feminine care aveau un statut propriu, sarcini specifice şi ladă proprie 
(Schenk 1995: 181). Încă din momentul întemeierii lor, instituţiile femei-
lor se aflau sub influenţă ecleziastică. În 1886, episcopul Teutsch a iniţiat 
fondarea unei societăţi a femeilor care să cuprindă întregul teritoriu al Pă-
mântului Crăiesc. În majoritatea localităţilor, aceste societăţi erau conduse 
şi dirijate de către soţia preotului luteran sau de către soţia dascălului, iar 
viaţa lor interioară decurgea în conformitate cu un statut scris, aprobat de 
către biserică (Dorner 1910: 86).

Printre obiectivele societăţilor din oraşe, se numărau următoarele: 
promovarea vieţii bisericeşti, ajutorarea săracilor, orfanilor şi bolnavilor, 
susţinerea şcolilor, fondarea orfelinatelor, a unor adăposturi şi cantine 
pentru cei nevoiaşi, a grădiniţelor, a unităţilor de ajutor medical, educarea 
fetelor nevoiaşe, dar talentate, fondarea unor biblioteci publice, îngrijirea şi 
decorarea bisericilor şi a cimitirelor, organizarea festivităţilor de Crăciun 
etc. Baza materială necesară pentru funcţionarea acestor instituţii a fost 
asigurată din cotizaţii, din vânzarea broderiilor, dar şi de către fundaţiile 
unor persoane mai bogate. În lunile de iarnă se organizau spectacole, expo-
ziţii, cursuri, coruri. Iar în cazinourile din oraş aveau loc acţiuni caritabile, 
cu participarea unor artişti din Austria şi Germania (Dorner 1910: 86–88). 
Membrii societăţilor de femei din satele săseşti plăteau anual o cotizaţie. 
Totodată, societăţile nu erau susţinute doar din donaţii, ci ele organizau şi 
cursuri de lucru manual, croit etc., produsele fiind destinate comercializă-
rii, iar banii obţinuţi fiind folosiţi în scopuri ecleziastice sau caritabile: de 
exemplu, repararea orgii, văruirea bisericii, cumpărarea unor feţe de masă 
pentru altar, îngrijirea nevoiaşilor, a copiilor sau bătrânilor. 

La fel ca societăţile de femei din oraşe, şi cele de la sate au pus un accent 
deosebit pe educaţie. Cu ocazia întrunirilor, femeile lecturau opere literare, 
învăţau poezii sau piese de teatru. La Arcalia, de exemplu, membrii societă-
ţii se întâlneau iarna la şezătoare, unde, pe lângă lucrul manual, citeau cu 
voce tare fragmente din opere literare. În sat, se organiza şi o coletă, iar din 
banii obţinuţi pe ouăle vândute se cumpăra un vas ce urma a fi închiriat, 
la nunţi, pentru o sumă modestă de bani (Gökler 1986: 62). În satul Cris-
tian din Ţara Bârsei, societatea femeilor se numea Führsorgfrau. Cotizaţia 
se plătea lunar; se organizau şi evenimente caritabile. Încasările erau folo-
site la ajutorarea celor vârstnici şi a celor bolnavi, la cumpărarea vaselor 
pentru nunţi şi parastase. A fost cumpărat un clopot mai mic pentru tur-
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nul bisericii, pe care localnicii l-au numit clopotul femeilor (Frauenglocke). 
Femeile se întâlneau de obicei duminica, sub conducerea soţiei preotului. 
Serveau cafea, ceai, prăjituri, unii dintre membri recitau poezii, alţii pre-
zentau piese de teatru. La aceste evenimente erau acceptate doar femeile. 
Femeile din Jibert organizau o întrunire închisă, numită seară de ceai, în 
prima zi a noului an. La deschiderea evenimentului erau invitaţi preotul sa-
tului şi muzicanţii, ceilalţi bărbaţi nu aveau însă acces. În cadrul petrecerii 
se serveau cârnaţi, prăjitură, cozonac, ceai şi vin. De obicei, femeile petre-
ceau împreună până seara târziu. Iar când bărbaţii luau parte la adunarea 
generală bianuală cu privire la înnoirea conducerii vecinătăţilor, la Lăsatul 
Secului, femeile se întâlneau în casa mai tânărului tată al vecinătăţii, pen-
tru a pregăti ospăţul bărbaţilor. La aceste ocazii femeile consumau alcool şi 
se distrau fără scrupule (Depner 1991: 63).

Candid Muşlea, citându-l pe Schuller-Libloy Frigyes, menţiona faptul 
că, în societăţile săseşti, în timp ce bărbaţii luau parte la şedinţa vecinătăţii 
de la sfârşitul perioadei de carnaval, femeile se întâlneau în casa mai tână-
rului tată al vecinătăţii, unde, în frunte cu soţia acestuia, îşi ţineau şedinţa 
anuală, discutând despre conflictele interne, controlând caseria societăţii, 
având apoi parte de o mare petrecere (Muşlea C. 1957: 321). Nu este doar o 
coincidenţă faptul că şi femeile din Jibert petreceau la Lăsatul Secului, pen-
tru că, în acea zi, în Transilvania le era interzis femeilor din comunităţile 
săseşti să lucreze. În mitologia populară săsească din Transilvania regăsim 
o credinţă în legătură cu această zi distinctă de la finalul perioadei de car-
naval, şi anume că, în ziua respectivă, femeile dobândesc o forţă nemaipo-
menită, domnind şi asupra bărbaţilor. Această forţă temporară le poate fi 
retrasă doar dacă sunt descălţate. Acest obicei şi credinţele asociate lui pot 
fi regăsite la scară largă în folclorul german. Până şi astăzi, în cadrul obice-
iurilor de carnaval de la Lăsatul Secului, femeile din Germania pot tăia cu 
foarfeca o bucată din cravata bărbatului nebănuitor (Fronius 1882, Heinri-
ch 1883, Wolf 1883). Conform obiceiurilor juridice medievale, bărbaţii erau 
cei care jucau un rol important în societăţile rurale. Petrecerile femeilor 
prezentate mai sus semnalează faptul că ierarhia structurală asimetrică ce 
determina relaţia dintre bărbaţi şi femei a fost suspendată cel puţin o zi pe 
an, rolurile fiind temporar inversate. Se dizolvau astfel tensiunile acumula-
te în comunitatea femeilor timp de un an.

Pe măsură ce burghezia câştiga teren, s-au reorganizat treptat şi re-
laţiile dintre femei şi bărbaţi. Faptul că societăţile femeilor existau de tim-
puriu – încă de la începutul secolului al XIX-lea – în comunităţile săseşti 
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urbane şi rurale confirmă în realitate dezvoltarea burgheziei, moderni-
zarea mai accelerată a societăţii saşilor.
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Pasi HANNONEN

lanţurilerupte.
Percepţiagermanăşimaghiară
asupraistorieişiarelaţiilor
etnicedinbanatulromânesc

Introducere

În prezentul articol tratez problema istoriei şi a relaţiilor etnice în-
ţeleasă şi descrisă de oamenii de rând. La o primă privire, aceste două 
domenii ar putea părea ca neavând aproape nicio legătură între ele sau 
chiar să constituie o temă pentru două discuţii separate. Lucrurile nu 
stau însă deloc aşa: viziunea indivizilor care fac parte din minoritatea 
germană şi maghiară din partea românească a Banatului este puternic 
influenţată de distribuţia etnică, de schimbările suferite în diferite pe-
rioade istorice şi de situaţia politică a vremii. Baza articolului de faţă o 
constituie aceste relaţii şi curente istorice, văzute din punctul de vedere 
al minorităţilor – germană sau maghiară. 1

După cum arată şi titlul, articolul nu este imparţial din punctul de 
vedere al materialului, ceea ce este o decizie conştientă. Aproape toţi 
subiecţii intervievaţi erau germani sau maghiari, pe când întâlnirile cu 

1 O parte din consideraţiile şi citatele din acest articol se regăsesc şi în studiul lui Bo 
Lönnqvist (Barna–Lönnqvist 2000). Similitudinile derivă din faptul că am efectuat 
munca de teren împreună şi că avem acelaşi material de cercetare.

 În perioada 1997–2000, au fost intervievaţi 57 de subiecţi din Banatul românesc. Intervi-
urile sunt păstrate în cadrul Catedrei de Etnologie a Universităţii Jyväskylä din Finlanda.
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românii majoritari, din timpul cercetărilor de teren, s-au redus de cele 
mai multe ori la contacte superficiale, precum întâlniri la magazin sau 
la locul de cazare etc. Din acest motiv, articolul nu pretinde că ar zugrăvi 
o imagine a realităţii din Banatul românesc, ci că prezintă realitatea aşa 
cum o văd subiecţii intervievaţi din punctul lor de vedere, uneori foarte 
subiectiv. Descrierea istoriei, a relaţiilor etnice şi a evaluărilor stereoti-
pice ale altor naţionalităţi ar putea fi foarte diferită dacă am include în 
acest studiu şi punctul de vedere al românilor majoritari. În pofida aces-
tui fapt, decizia mea legată de punctul de vedere prezentat este una con-
ştientă. Datele colectate ar fi putut fi prelucrate în articole de tipuri dife-
rite: interviurile şi observaţiile înregistrate pe benzi de magnetofon ar fi 
putut fi folosite la scrierea unui articol despre probleme precum istorisiri 
personale de viaţă sau obiceiuri. Am considerat însă că o analiză, oricât 
de superficială, a vieţii şi timpurilor dintr-o anumită regiune, văzute din 
perspectiva a două grupuri minoritare este cea mai productivă abordare 
a modului în care schimbările în distribuţia etnică şi o istorie politică 
apăsătoare influenţează ideologia oamenilor de rând.

Vom începe cu descrierea cercetărilor de teren şi a subiecţilor. Vom 
discuta şi problema credibilităţii datelor colectate. Se vor furniza date cu 
privire la sexul, vârsta şi naţionalitatea subiecţilor; va urma o scurtă dis-
cuţie cu privire la problema identităţilor multiple. Secţiunea următoare 
descrie asemănările şi diferenţele colective dintre germanii şi maghia-
rii din Banat, ca grupuri etnice, şi face o analiză a şase perioade istorice 
prestabilite din punctul de vedere al subiecţilor. După aceea, vom descrie 
stereotipiile vii date de către subiecţi atât cu privire la propriul grup din 
zonă, cât şi la cel al „străinilor”. Vom încheia cu o scurtă discuţie cu privire 
la idealizarea trecutului şi cu o descriere a celor trei „lanţuri rupte” care 
separă statutul curent de bănăţean de cel idealizat al vremurilor trecute.

Cercetarea de teren şi subiecţii

Etnologii finlandezi Bo Lönnqvist (1997–000) şi Pirkko Järvelä (1997), 
şi folcloristul Pasi Hannonen (1997–2000) au făcut interviuri înregistrate 
cu 57 de subiecţi în timpul a patru vizite efectuate între anii 1997 şi 2000. 
În 1999, maghiarul László Csősz a mai făcut şi singur alte interviuri sau în 
colaborare cu Pasi Hannonen. Şi aceste interviuri sunt incluse în numărul 
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mai sus menţionat. Toate interviurile, atât cele în germană, cât şi cele în 
maghiară, au fost făcute în sate şi oraşe cuprinse în regiunea triunghiului 
format din Arad (Arad/Arad), Temeschwar (Temesvár/Timişoara) şi Lippa 
(Lippa/Lipova).2 În cele mai multe cazuri, subiecţii au fost contactaţi prin 
biserica romano-catolică şi utilizând efectul bulgăre de zăpadă. Folosirea 
congregaţiilor catolice ca sursă de subiecţi nu pare să altereze compoziţia 
bazei de subiecţi, deoarece se pare că, credincioşi sau nu, existenţa ma-
jorităţii maghiarilor şi germanilor este cunoscută de congregaţia locală. 
Foarte puţini subiecţi s-au împotrivit înregistrării interviului. Într-o ţară 
în care, doar cu un deceniu în urmă, începerea unui astfel de studiu sau 
chiar contactul normal cu străinii erau limitate la modul cel mai sever, în 
care aparatele de înregistrare, întrebările şi microfoanele ar putea trezi 
foarte uşor amintiri neplăcute, am avut parte de o atitudine prietenoasă 
şi de o deschidere peste aşteptări din partea tuturor subiecţilor.

Un cercetător al culturii trebuie totuşi să privească cu un ochi critic 
materialul colectat în timpul interviurilor. De exemplu, ar putea exista 
riscul ca subiecţii aleşi să nu reprezinte în mod valabil domeniul studiat. 
Toţi participanţii la un studiu au, în principiu, o atitudine pozitivă faţă 
de faptul de a fi cercetaţi. Tocmai de aceea subiecţii au tendinţa de a ofe-
ri cercetătorului o imagine mai bună asupra comunităţii şi a trecutului 
său, decât au fost acestea vreodată şi de a evita menţionarea aspectelor 
negative (Suojanen–Suojanen 2000: 22). O astfel de experienţă a avut Pir-
jo Rautiainen într-o rezervaţie indiană din America. Conducătorii comu-
nităţii au încercat să prezinte viaţa din rezervaţie într-o lumină pozitivă, 
pe când realitatea era uneori foarte diferită. În cazul unor astfel de pre-
zentări, este omisă redarea aspectelor negative străinilor, iar cercetăto-
rul trebuie să se bazeze pe căutarea altor surse, pentru a avea o imagine 
mai realistă asupra subiectului cercetat (Rautiainen 2001). Atât în cazul 
Suojanenilor, cât şi a lui Rautiainen, problema o constituie faptul că cer-
cetătorul este un străin. El face doar vizite scurte în comunitate, de multe 
ori prea scurte pentru a obţine o imagine realistă a caracteristicilor aces-
teia. Pe de altă parte, nu ne putem aştepta de la niciun antropolog sau 
etnolog să îşi petreacă restul vieţii într-o comunitate restrânsă doar ca să 
scrie câteva articole sau o monografie. De aceea, cercetătorul trebuie să 

2 Datorită faptului că limba maternă a majorităţii subiecţilor era germana, pe tot parcur-
sul articolului, localităţile sunt amintite cu denumirea lor germană, după care, la prima 
menţionare, se redă între paranteze şi denumirea lor în limbile maghiară şi română.



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

244

se folosească de toate sursele posibile pentru a obţine o imagine solidă în 
acel domeniu în timpul limitat pe care îl are la dispoziţie.

În cazul nostru, am petrecut aproximativ o lună de zile în Banat, cu 
patru ocazii diferite. Nu am rămas nicio noapte la subiecţii intervievaţi, ci 
în locuri de cazare ale organizaţiei de caritate „Caritas”. Acest lucru ne-a 
conferit distanţa, uneori necesară, faţă de subiecţi, posibilitatea de a ne 
odihni în timpul serii şi timp pentru efectuarea analizei de grup a eve-
nimentelor zilei. Pe de altă parte, acest tip de cercetare de teren, care se 
bazează pe vizite scurte la casele subiecţilor, prezintă riscul omiterii unor 
date care ar putea fi percepute în cadrul unei vizite mai lungi şi al petre-
cerii unui timp mai îndelungat în comunitate. Am reflectat, de asemenea, 
asupra imaginii pe care ne-au oferit-o subiecţii şi asupra faptului dacă 
aceasta este pozitivă în raport cu realitatea. În mod cert, timpurile trecute 
sunt prezentate într-o aură pozitivă. Satele germane cu populaţie omoge-
nă în trecut şi viaţa acestora sunt prezentate aproape fără nicio atitudine 
critică, de parcă ar fi nişte paradisuri pământeşti ale hărniciei. În aceste 
naraţiuni, viaţa „de dinainte” este idealizată.3 Este cert faptul că, în Bana-
tul idealizat din naraţiuni, nu se găsesc aproape deloc aspecte negative 
ale vieţii comunitare germane (sau maghiare – poate că idealizarea nu 
este aici atât de puternică). Dimpotrivă, lucrurile mai apropiate de prezent 
sunt văzute într-o lumină negativă: vorbind despre viaţa în Banatul de 
astăzi, subiecţii nu par să evite menţionarea aspectelor negative. Cert este 
că străinul nu obţine aici o imagine idealizată a prezentului. Nu înclin să 
cred că poate fi atât de puternic contrastul dintre vremurile trecute şi pre-
zent. De exemplu, scriitoarea bănăţeană de origine germană, Herta Mül-
ler, prezintă în cărţile sale viaţa din satele germane bănăţene într-o lumi-
nă destul de nefavorabilă, deşi acţiunea romanelor se petrece în perioada 
comunistă, şi nu în cea interbelică. Totodată, mi s-a dat de înţeles că, dacă 
i-aş intervieva de exemplu pe românii din Banat cu privire la experienţele 
lor legate de traiul lor ca minoritate în satele germane, acest lucru ar avea 
probabil drept rezultat o perspectivă foarte diferită asupra trecutului.

În orice caz, scopul principal al studiului de faţă nu este confirmarea 
sau neglijarea celor spuse de subiecţi, ci mai degrabă subiectul cercetării îl 
constituie cele spuse, şi nu veridicitatea acestora. Majoritatea subiecţilor au 
fost intervievaţi o singură dată. În câteva cazuri, acelaşi subiect a fost inter-

3 Pentru o altă discuţie despre viziunea oamenilor de rând asupra istoriei şi a prezen-
tului vezi Hannonen 2001.
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vievat de două ori, iar în mai multe cazuri, câţiva membri ai aceleiaşi familii 
au fost intervievaţi separat sau împreună (de exemplu, bunica–mama–fiul, 
fratele–sora, soţul–soţia, tatăl–fiica). Femeile (36) au fost prezente într-un 
număr mai mare decât bărbaţii (21). Tabelele următoare prezintă distribuţia 
subiecţilor pe sexe şi naţionalităţi. Niciunul dintre subiecţi nu a fost întrebat 
cu privire la naţionalitatea declarată la recensămintele oficiale româneşti.

Tabelul 1. Naţionalitate şi sex
naţionalitate/sex femei bărbaţi total
germană 25 13 38
maghiară 11 6 17
română – 1 1
slovacă – 1 1
total 36 21 57

Din datele Tabelului 1 reiese în mod evident faptul că germanii au 
constituit grupul etnic principal al studiului. Motivul îl reprezintă faptul 
că, de la bun început, ne-am concentrat atenţia asupra populaţiei germa-
ne. În majoritatea satelor care au constituit obiectul studiului, majoritari 
erau cândva germanii, de aceea ei păreau un obiect de cercetare mai in-
teresant decât maghiarii care au fost minoritari şi pe-atunci. Cele două 
excepţii (cei doi „outsideri”) sunt soţul român al unui subiect de origine 
germană şi un slovac care vorbea maghiara.

Tabelul 2. Anul naşterii4

Anul/naţionalitatea germană maghiară altele total
1910–1919 6 1 - 7
1920–1929 14 4 1 19
1930–1939 12 4 – 16
1940–1949 3 2 – 5
1950–1959 1 3 1 5
1960–1969 – – – –
1970–1979 – 1 – 1
1980–1989 1 1 – 2
total 37 16 2 55

4 Cu excepţia a două clase neclare.
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Din datele Tabelului 2 reiese în mod evident faptul că, în categoria 
de vârstă mai înaintată, germanii sunt prezenţi într-o concentraţie mai 
mare decât alte naţionalităţi. Dacă în grupul născut între anii 1910 şi 
1939 germanii îi întrec pe maghiari şi alte naţionalităţi cu 32:9:1, consti-
tuind astfel trei sferturi din subiecţii născuţi înainte de cel de-Al Doilea 
Război Mondial, maghiarii constituie grupul cel mai numeros în catego-
ria celor născuţi după 1940 (şapte, faţă de cinci germani şi unul de altă 
naţionalitate). Dat fiind faptul că subiecţii au fost selectaţi la întâmplare, 
datele confirmă extincţia lentă a populaţiei germane din Banat. Pe lângă 
aceasta, dacă subiectul tipic din grupa celor intervievaţi s-a născut în 
1933 (bărbaţii au fost puţin mai în vârstă decât femeile, dar această dife-
renţă este cel mult marginală), subiectul tipic german s-a născut în 1929, 
iar subiectul tipic maghiar în 1941. Subiectul tipic a dat dovadă de loia-
litate faţă de locul natal pe tot parcursul vieţii. Circa două treimi din cei 
intervievaţi trăiau în satul sau oraşul în care s-au născut; excluzându-i, 
desigur, pe cei ce au lucrat temporar în alte locuri, şi-au satisfăcut stagiul 
militar, respectiv au fost deportaţi în Uniunea Sovietică. Cu privire la cei 
aproximativ douăzeci de subiecţi care trăiesc în altă localitate decât cea 
natală se pot observa câteva lucruri interesante. Dintre germanii care 
fac parte din această categorie, nouă – adică aproximativ unu la fiecare 
patru – s-au născut undeva în Banat, aproape de domiciliul actual, însă 
nu exact în acelaşi loc: acesta este cazul unei femei născute la Königshof 
(Németremete/Remetea Mică), care locuieşte de mult la Lippa (53GW37),5 
şi al unui bărbat pensionar care, din Guttenbrunn (Temeshidegkút/Ză-
brani), s-a mutat tot la Lippa cu câteva decenii în urmă (47GM35). Unii 
s-au mutat şi mai departe, de exemplu un subiect german s-a născut la 
Lippa, dar în timpul interviului locuia în Grosswardein (Nagyvárad/Ora-
dea), deşi de atunci s-a mutat înapoi în satul natal (4GW40). Singurul su-
biect român (19RM21), căsătorit cu o femeie germană, s-a autodenumit 
drept „unul dintre coloniştii” din „vechea Românie”. El s-a mutat în Banat 
după cel de-Al Doilea Război Mondial. Singurul bărbat de origine slovacă 
(44SM50) dintre cei intervievaţi s-a mutat în urmă cu douăzeci de ani, 
dintr-un alt loc, în satul în care trăieşte.

5 Primul număr indică numărul curent al subiectului, literele indică naţionalitatea 
(G=german, H=maghiar, R=român, S=slovac) şi sexul (W=femeie, M=bărbat), iar nu-
mărul de la sfârşit semnalează anul naşterii.
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Comparativ cu germanii, maghiarii intervievaţi par să fie mai puţin 
înrădăcinaţi. Unul s-a născut la Lippa, dar în prezent domiciliază în Ger-
mania, fiind intervievat în cursul unei vizite făcute în timpul vacanţei 
(2HM36). În ceea ce priveşte restul, doi s-au mutat din alte părţi ale Ba-
natului, însă, în mod surprinzător, patru au venit din alte locuri – unul 
din patru, comparativ cu faptul că nu există niciun colonist din prima ge-
neraţie a saşilor transilvăneni. Dintre aceştia, unul s-a născut în Oltenia, 
unde părinţii lucrau cu ziua; ei s-au mutat în satul de domiciliu când el 
era încă foarte mic (40HM23). Trei bărbaţi îşi au originile în Secuime sau 
în altă parte a Transilvaniei (43HM41; 55HM49; 56HM53). Motivele de 
bază ale mutărilor au fost locul de muncă şi/sau căsătoria. Aceste date ne 
indică două lucruri: nivelul migraţiei germanilor în România este foarte 
scăzut, pe când printre români, şi de exemplu şi printre maghiari, au fost 
mulţi care au suferit/au beneficiat în urma politicii de rotaţie a Partidului 
Comunist Român, datorită căreia mulţi au fost nevoiţi să-şi părăsească 
locurile natale (deşi, de exemplu, cei trei bărbaţi maghiari originari din 
locuri situate în afara Banatului au declarat că s-au mutat de bună voie 
în regiune).

Chiar dacă, după cum vedem şi pe baza tabelelor, tuturor subiecţilor 
li se atribuie o singură identitate, realitatea nu este nici pe departe atât 
de simplă. Drept rezultat al căsătoriilor mixte şi asimilării, există întot-
deauna oameni care, la recensăminte, pot declara doar o singură apar-
tenenţă etnică, dar care, în realitate, au două sau mai multe apartenenţe. 
În aceste cazuri, între cele două moşteniri se iveşte o competiţie chiar şi 
atunci când persoane străine încearcă să-l determine pe individ să se 
definească ca aparţinând unei singure categorii – în cazul acestui stu-
diu, şi eu am făcut acest lucru din motivele statistice mai sus amintite. În 
alte contexte, încercările persoanelor străine de a-l determina pe individ 
să se plaseze într-o singură categorie univocă pot fi interpretate drept o 
politică de reducere a multiculturalismului viu şi natural. Problematica 
convingerii persoanelor de a alege o singură identitate este una impor-
tantă în ştiinţele etnologiei (vezi, de exemplu, Anttonen 1999 şi Nevalai-
nen 1999) menţionează în studiul său problema influenţei exterioare).

Şi printre subiecţi există persoane cu identitate mixtă, ca de exemplu 
un bărbat a cărui mamă a fost unguroaică, tatăl provenind din ţara de-
numită mai târziu Iugoslavia, iar o bunică, sasă transilvăneană. Se con-
sidera vorbitor nativ de limbă maghiară, dar trăia în Germania ca ger-
man, construindu-şi o casă de vacanţă în Ungaria, aproape de graniţa 
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cu România, pentru a se simţi mai aproape de casă –, iar când vorbea 
despre germanii şi maghiarii din Banat, se referea la ambele grupuri folo-
sind termenul „noi” (2HM36). Dintre cei intervievaţi, o femeie avea nume 
de familie de origine cehă, iar ea se considera ca având limba maternă 
germana, naţionalitate maghiară şi cetăţenie română (4HW40). O tânără 
de provenienţă mixtă româno-maghiară, care a făcut şcoală germană 
şi a fost intervievată în limba germană, a reflectat asupra propriei na-
ţionalităţi astfel: Nu sunt nemţoaică, pentru că eu doar cunosc limba, dar 
nimeni din familie nu este german... Sunt parte unguroaică, parte româncă, 
pentru că mama este parţial unguroaică, parţial româncă, iar tatăl este un-
gur. M-am născut aici, în România, dar frecventez biserica catolică ... Cred 
că [sunt] unguroaică sau româncă... (54HW85). Observaţia aceasta este 
interesantă, pentru că ascunde ideea că frecventarea bisericii catolice 
(adică o biserică neortodoxă sau mai degrabă minoritară) îl face pe om 
mai puţin „român”. Când l-am întrebat pe tatăl acestei fete, care are o 
descendenţă maghiară pură, care îi este apartenenţa etnică şi cum s-ar 
manifesta acest lucru într-un meci româno-maghiar, ne-a răspuns: Inima 
este cea care decide, aş fi de partea ungurilor, şi nici prin cap nu mi-ar trece 
să reacţionez altfel. Cred că în acest caz deciziile se iau în funcţie de naţia de 
care aparţine fiecare... Eu fac parte din naţia maghiară, dar patria mea este 
acum România (56HM53). Şi am mai putea continua şi cu alte exemple. 
Astfel, putem conchide că, într-o regiune multietnică, identitatea este 
mai degrabă o problemă cumulativă, şi nu exclusivă (vezi şi Anttonen 
1999, Gereben 1999: 60–71). Numărul tot mai mare de căsătorii mixte 
încurcă situaţia şi mai mult – dar această evoluţie nu se poate observa 
din rezultatele recensămintelor, unde toţi trebuie să declare doar o sin-
gură naţionalitate şi o singură limbă maternă. Printre subiecţii noştri, 
originea multietnică este specificul generaţiilor mai tinere. În contextul 
vest-european, multietnicitatea este considerată adesea un factor pozi-
tiv care îmbogăţeşte viaţa, şi totuşi, în alte contexte, asimilarea lentă a 
minorităţilor de către majoritate este văzută de către minorităţi drept o 
ameninţare la adresa lor. Nu trebuie să uităm însă faptul că, de exemplu, 
în regiunea studiată, aceste procese etnice nu sunt doar rezultatul ulti-
melor decenii.
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Germanii şi maghiarii din Banat:  
asemănări şi diferenţe colective

Dacă luăm în considerare principalele patru grupuri etnice din Ba-
natul românesc (români, maghiari, germani şi ţigani [rromi]), imediat 
devine evident faptul că germanii şi maghiarii se simt cei mai apropiaţi 
unii de alţii şi chiar trag un fel de linie de demarcaţie între ei şi români, 
mai ales românii „colonişti” care au venit din alte regiuni după cel de-Al 
Doilea Război Mondial. Însă, şi între aceste două etnii există diferenţe co-
lective cauzate în parte de evenimentele istorice ale ultimilor două sute 
de ani. Voi analiza în continuare, însă nu la modul foarte profund, aceste 
similitudini şi diferenţe la nivelul a trei domenii diferite: religia, istoria şi 
cultura (populară). Şi asemănările pot fi interpretate parţial drept factori 
de diferenţiere faţă de români (şi, în cele mai multe cazuri, şi faţă de cele-
lalte naţionalităţi din Banat, ţiganii, sârbii, slovacii etc.).

Religia

Majoritatea germanilor şi a maghiarilor sunt de religie romano-ca-
tolică, ceea ce îi deosebeşte de majoritatea română care este ortodoxă, 
având un calendar al anului bisericesc, sărbători şi viaţă religioasă dife-
rite. Însă, subiecţii care au descris diferenţele dintre ei şi români, arareori 
au dat religiei o conotaţie negativă. Unii catolici chiar merg la biserica 
ortodoxă cu soţii sau soţiile de această confesiune, iar acest lucru nu con-
stituie pentru ei o problemă. Se pare că, în cazul comunităţilor germane 
şi maghiare din Banat, rolul principal al bisericii romano-catolice este 
de a le oferi un mediu în care să vorbească limba maternă, să îşi practice 
credinţa şi să simtă continuitatea vremurilor apuse. Subiecţii consideră 
regretabil faptul că numărul serviciilor divine este în continuă scădere şi 
că lipsa de preoţi este tot mai mare.

În studiile anterioare efectuate asupra maghiarilor din România şi 
din alte ţări învecinate ale Bazinului Carpatic, s-a constatat, de exemplu, 
că maghiarii de peste hotare sunt mult mai religioşi decât maghiarii din 
Ungaria. Devotamentul faţă de propria religie este foarte puternic în spe-
cial în zonele în care maghiarii trăiesc în mijlocul majorităţii ortodoxe. În 
studiul lui Ferenc Gereben, de exemplu, se arată că maghiarii de peste ho-
tare apreciază educaţia în spirit religios şi se consideră credincioşi într-o 
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măsură mult mai accentuată decât maghiarii din Ungaria (Gereben 1999: 
28, tabelul XI.). La recensământul românesc oficial din 1992, doar 0,3 
% dintre maghiarii din întreaga Transilvanie au declarat că nu aparţin 
niciunei confesiuni (Kocsis 1999: 15). În unele cazuri, bisericile sunt atât 
de strâns legate de o anumită naţionalitate încât mulţi dintre subiecţii 
noştri s-au referit de exemplu la biserica ortodoxă ca „biserică a români-
lor”, iar unul dintre subiecţii de origine germană a amintit de vechea bi-
serică reformată din Lippa, numind-o „biserica maghiară” (53GW37, vezi 
şi Túros 1996: 171).

Este foarte clar că, în pofida aparentei toleranţe, romano-catolicis-
mul este un factor de unificare în cazul germanilor şi maghiarilor contra 
ortodoxiei româneşti, văzută uneori ca un element ce se extinde în mod 
agresiv. De fapt, cu siguranţă există dispute şi conflicte latente. Minori-
tăţile s-ar putea simţi ameninţate de faptul că, în zonele care pe vremuri 
aveau populaţie majoritar catolică, se construiesc acum biserici ortodoxe 
(chiar într-unul dintre satele cercetate se construia o astfel de biserică 
în curtea vechii biserici romano-catolice), însă construirea unei biserici 
ortodoxe într-un sat a cărui populaţie curentă se compune aproape în 
exclusivitate din români, care probabil sunt ortodocşi şi doresc servicii 
religioase conform propriului crez, poate fi considerată un semn normal 
al progresului în ochii românilor. 

Istoria

Prin istorie înţeleg atât evenimentele istorice, cât şi statutul oficial-
neoficial al grupurilor studiate. Ambele grupuri etnice au fost, într-un fel 
sau altul, grupuri privilegiate în trecut şi comparativ cu majoritatea ro-
mână de astăzi. De exemplu, întregul proces de colonizare germană din 
Banat poate fi privit ca o acordare de privilegii acestei populaţii, căreia i-a 
fost conferit un statut special. În 1867, anul compromisului austro–ungar 
şi anexarea părţii vizate de noi din Banat la statul român (după Primul 
Război Mondial), putem spune că maghiarii, acum minoritari, s-au bucu-
rat de o poziţie privilegiată, fiind populaţia majoritară a Regatului Ungar. 
Această perioadă coincide şi cu cea a politicilor oficiale de maghiarizare. 
Astfel, anexarea Banatului la Regatul României şi, în special, perioada 
comunistă dintre cel de-Al Doilea Război Mondial şi anul 1989 au provo-
cat declinul ambelor grupuri. În cadrul acestui articol, voi analiza mai 
târziu istoria celor două comunităţi.
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Un aspect interesant al acestor schimbări istorice este statutul celor 
două limbi vorbite în Banat. Maghiarii au pierdut şi statutul limbii lor de 
limbă oficială a Banatului, iar astăzi nu există practic niciun maghiar 
sau german monoglot nici măcar în mediile dominante maghiare sau 
germane. Desigur, din punctul de vedere al românilor, se poate spune 
că, în aceşti ultimi optzeci de ani, româna şi-a câştigat locul binemeritat 
într-o zonă majoritar românească de câteva secole. 

Cultura (populară)

Într-un alt articol, Paul R. Brass, analizând diferite grupuri etnice, a 
introdus drept elemente delimitative între cele două etnii, pe lângă lim-
bă, experienţe istorice şi religie, menţionate şi de mine anterior, şi dia-
lectul, portul, felurile specifice de mâncare, obiceiurile şi rasa (!) (Brass 
1980: 2). Rasa, ca noţiune, nu are importanţă în contextul bănăţean – nu 
mai mare decât în orice altă zonă! –, pe când dialectul ţine de aspectul 
lingvistic al etniei, iar portul, felurile specifice de mâncare şi obiceiurile 
au doar o importanţă marginală. Deşi mai ales subiecţii mai în vârstă 
îşi amintesc de feluri specifice de mâncare, acest aspect nu pare să fie 
un element de delimitare majoră între germanii, maghiarii şi românii de 
astăzi. Portul, în zilele noastre, se referă mai mult la portul popular obser-
vat pe vremuri, de exemplu la Kirchwein Fest, însă în acest context, el are 
mai mult o valoare folcloristică. Portul popular aparţine vremurilor cul-
turii (presupus) statice, nu Banatului de astăzi. Dacă străbatem străzile 
din Neudorf (Temesújfalu/Neudorf), ar trebui să fim experţi ca să putem 
recunoaşte trecătorii germani şi maghiari după hainele pe care le poartă. 
Obiceiurile se leagă mai mult de activitatea religioasă despre care s-a vor-
bit deja. Astfel, cultura (populară), un element delimitativ clar în vremu-
rile trecute, nu mai există – Kirchweinul, de exemplu, este o sărbătoare 
ce a fost adoptată în forma sa folcloristică şi de majoritatea română. Până 
şi unii dintre subiecţi ne-au declarat că, în comparaţie cu vremurile tre-
cute, diferenţele de grup s-au estompat. În orice caz, întreaga problemati-
că a culturii este mult prea vastă pentru a putea fi abordată aici. Trebuie 
să menţionăm totuşi că diferenţele mai sus amintite tratează aspecte ale 
culturii văzute din perspectiva trecutului. Diferenţele de viaţă cotidiană 
şi cultură contemporană dintre diferitele grupuri nu fac obiectul analizei 
prezente, şi nici subiecţii intervievaţi nu se referă la fenomenele prezen-
tului, reunindu-le sub numele de cultură. Observăm acest lucru şi din 
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faptul că unul dintre subiecţi s-a plâns că tinerii se duc la discotecă şi la 
ştrand, ceea ce implicit înseamnă că acestea sunt semne ale degenerării, 
în raport cu timpurile în care se organiza Kirchweinul.

Germanii, maghiarii şi istoria: şase perioade 
istorice văzute prin ochii subiecţilor intervievaţi

Istoria regiunii studiate s-a caracterizat adeseori prin schimbări ma-
jore în proporţia diferitelor naţionalităţi. Prezentul articol nu şi-a propus 
prezentarea istoriei Banatului, nici măcar la modul superficial – acest 
lucru fiind lăsat pe seama altora, în cadrul acestui volum; trebuie să re-
liefăm totuşi unele evenimente istorice pentru a putea înţelege memoria 
istorică şi concepţia despre trecut şi prezent a celor intervievaţi. Cei mai 
vârstnici subiecţi s-au născut în anii 1910, adică, ei, personal, nu pot avea 
amintiri mai devreme de anii 1920. Însă, în acest context, ceea ce li s-a 
povestit de către înaintaşii lor, de către „bătrâni”, are o importanţă deo-
sebită.

Istoria spusă de subiecţi poate fi divizată în două categorii: istoria 
distribuţiei etnice din regiune (mişcări ale populaţiei, emigrări etc.) şi 
evenimente istorice deosebite (războaie, revoluţii, schimbări în viaţa co-
tidiană). S-a spus că istoria este întotdeauna o problemă de selectare, iar 
trecutul este creat în funcţie de condiţiile sociale, morale şi politice actu-
ale (Chapman–McDonald–Tonkin 1989: 5). Dat fiind faptul că perioada 
de care îşi amintesc subiecţii se întinde doar pe cel mult câteva decenii, 
acest lucru afectează puternic imaginea trecutului. Regiunea cercetată a 
fost secole de-a rândul terenul de joacă al etniilor şi politicilor concuren-
te, şi nici măcar schimbările majore din compoziţia etnică a populaţiei, 
care au avut loc în aceste ultime decenii, nu au fost primele de felul aces-
ta în zonă, deşi subiecţilor li se pare astfel.

Aruncând o primă privire asupra istoriei proporţiilor etnice, devine 
foarte clar că schimbările etnice din Banat sunt de obicei produsul poli-
ticilor oficiale. De exemplu, politicile deliberate de colonizare germană 
şi, mai târziu, cele de maghiarizare de după compromisul austro–ungar 
sunt antecedente ale politicii de românizare a lui Nicolae Ceauşescu. De 
obicei, aceste politici au avut drept rezultat schimbări dramatice în nu-
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mărul şi/sau proporţia naţionalităţii majoritare din zonă. De exemplu, 
în întregul Banat (nu doar partea care aparţine României în prezent), 
numărul maghiarilor a crescut între anii 1880 şi 1910 de la 111.000 la 
242.000, o creştere de 117 %, în timp ce numărul românilor, sârbilor şi 
germanilor a crescut doar în procent de 14-17 %. Este foarte puţin pro-
babil ca schimbări atât de mari să fie doar rezultatul natalităţii sau al 
emigrării minorităţilor (Gräf 2000: 22).

Aşa cum vom mai aminti pe parcursul prezentului articol, coloniza-
rea germană a regiunii trăieşte doar din amintirile generaţiilor anterioa-
re, iar de perioada de maghiarizare îşi aminteşte doar subiectul cel mai 
vârstnic, o femeie germană născută în 1910, şi ea amintindu-şi vag doar 
zilele în care nu era permis să se vorbească germana la şcoală (20GW10). 
Unii subiecţi se referă însă la perioada austro–ungară, spunând că „toa-
tă lumea vorbea ungureşte, pentru că pe atunci ţinutul făcea parte din 
Ungaria” etc. Mai mult, a fi etnia statului sau imperiului care deţinea pu-
terea politică în Banat nu însemna întotdeauna şi a fi etnia majoritară, 
din punct de vedere numeric, a ţinutului. De exemplu, în 1840, numărul 
germanilor bănăţeni era aproximativ egal cu cel al sârbilor (aproximativ 
200.000) – şi puţin mai mult de o treime faţă de cel al românilor. Conform 
datelor ultimului recensământ maghiar din 1910, în pofida maghiarizării 
deja amintite, maghiarii erau doar a patra etnie ca mărime în întregul 
Banat (inclusiv părţile care aparţin astăzi Iugoslaviei şi Ungariei), numă-
rul lor fiind de 242.000, faţă de 592.000 de români, 387.000 de germani 
şi 284.000 de sârbi (Gräf 2000: 22). În sfârşit, trebuie să menţionăm şi 
faptul că naşterea României Mari după Primul Război Mondial – şi fap-
tul că majoritarii au devenit în cele din urmă etnia statului care deţinea 
puterea politică – nu însemna că proporţia populaţiei era aceasta şi la 
nivel local sau subregional. În Secuimea majoritar maghiară, oamenii 
îşi amintesc de transferul de putere prin asocierea acestuia cu sosirea 
autorităţilor române (vezi Biró–Gagyi 1999: 231), iar stereotipia românu-
lui este adeseori identificată cu imaginea oficialului sau a poliţistului, pe 
când în Banat aproape că nu există astfel de amintiri istorice. Transferul 
de putere s-a manifestat aici în limbă, experienţe istorice şi schimbări în 
structura populaţiei.

Cele şase perioade istorice despre care ne-au vorbit subiecţii sunt: 
perioada colonizării germane (care a avut loc mai ales în secolul al XVI-
II-lea), perioada interbelică (aprox. 1920–1940), cel de-Al Doilea Război 
Mondial şi perioada imediat următoare (aprox. 1940–1947), perioada co-
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munistă (aprox. 1947–1989) şi perioada ce se întinde între 1989 şi prezent 
(1997–2000). Cea de-a „şasea” perioadă istorică este cea care va urma, 
adică viitorul. În pofida tuturor asemănărilor şi apropierii istorice din-
tre germani şi maghiari, există totuşi o diferenţă uriaşă; au existat unele 
evenimente istorice în legătură cu care membrii celor două etnii au avut 
experienţe diferite. Se pare că statutul subiecţilor germani şi maghiari 
din Banat a influenţat mai mult sau mai puţin considerabil experienţele 
şi evaluarea lor în raport cu această perioadă. În cele ce urmează, voi 
analiza în detaliu aceste perioade.

Aşezarea germanilor sau colonizarea germană a Banatului

După cum am mai menţionat, subiecţii germani „îşi amintesc” foarte 
bine de acest eveniment.6 Subiecţii maghiari nu au fost întrebaţi în mod 
consecvent despre istoria familiei lor, însă originea lor mixtă ne arată 
că ei nu au memoria comună puternică a unei experienţe istorice atât 
de distante şi despre care nu au experienţe personale. Deşi germanii au 
sosit aici de-a lungul unei perioade destul de lungi, începuturile istoriei 
germane în Banat servesc drept punct de referinţă germanilor care tră-
iesc aici. Pentru populaţia germană care trăieşte în prezent experienţa 
faptului că însăşi cultura sa se află în declin şi că va fi preluată de alte 
culturi, sosirea dintr-o ţară străină şi aşezarea sa în mod intenţionat în 
sate dinainte planificate, cu nume frumoase ca Königshof („curtea re-
gală”) sau Blumental („valea florilor”), are pentru această etnie o valoa-
re aproape mitologică. O parte a Banatului a fost colonizată de germani 
conform unui plan prestabilit, creat de autorităţi în secolul al XVIII-lea. 
În perioada colonizării, care a urmat imediat după ocupaţia otomană, 
unele părţi ale Banatului erau practic părăsite, pe când altele erau locu-
ite. Colonizarea a avut loc în câteva valuri. Însă, Banatul era un mozaic 
multietnic şi în timpul colonizării. Majoritatea subiecţilor germani pă-
reau să aibă cunoştinţe detaliate despre colonizarea germană: când au 
venit strămoşii lor şi din ce parte a Germaniei proveneau. Un bărbat ştia 
că strămoşii lui au venit aici din zona Alsacia-Lotharingia în anii 1760, 
pentru că a citit despre aceste lucruri în cărţi (14GM19); un altul ştia că 

6 Acest aspect poate fi comparat cu studiul Annei Collard cu privire la memoria istori-
că a unui sat grec: majoritatea sătenilor aveau amintiri „vii” despre perioada otoma-
nă în care ei, personal, nici măcar nu au trăit (Collard 1989: 89, 95–97).
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familia sa trăia în Banat de 250 de ani (16GM28); un altul şi-a amintit că 
bunicul îi povestea despre aşezarea nemţilor în anii 1780 (30GM14) şi aşa 
mai departe, subiecţii ştiind adesea să redea nenumărate detalii (despre 
istoria populaţiei din Banat, vezi, de ex., Gräf 2000: 15–21; Hockl:2000 şi 
Zollner 1997a–e).

Este destul de interesant faptul că, în referirile făcute la colonişti, ter-
menul folosit de germanii înşişi nu are deloc conotaţii peiorative, contrar 
termenului folosit pentru coloniştii români care au venit în Banat după 
cel de-Al Doilea Război Mondial. Dar să nu uităm nici faptul că şi printre 
români există persoane care consideră că însăşi colonizarea germană a 
fost un lucru negativ. Însumând toate acestea, putem spune că germanii 
se gândesc la acea perioadă ca la una mândră şi eroică: singurul aspect 
negativ pe care îl amintesc în legătură cu aceasta îl reprezintă dificultă-
ţile şi suferinţa prin care au trecut coloniştii germani. Evenimentul-pe-
reche al acestei perioade este întoarcerea în Germania de după cel de-Al 
Doilea Război Mondial. Evaluarea acestei perioade poartă o tentă etnică/
naţională: germanii au o experienţă mult mai „autentică” a aşezării decât 
maghiarii. Desigur, pentru această perioadă nu există niciun fel de men-
ţiuni despre conflicte etnice sau stereotipii. Memoria istorică a subiecţi-
lor pare să dispară când vine vorba despre perioada de după colonizare, 
până în momentul în care survin propriile memorii.

Perioada interbelică

Tratatul de Pace de la Trianon din 1920 a lăsat milioane de maghiari 
în afara hotarelor noii Ungarii, ceea ce a fost un şoc imens pentru ma-
ghiarii pentru care Banatul se afla la hotarele noului stat naţional, si-
tuaţie pe care germanii, de exemplu, nu o percepeau la fel. În politica 
maghiară interbelică, revizuirea hotarelor reprezenta unul dintre ele-
mentele centrale, în timp ce între Germania şi România nu existau discu-
ţii cu privire la graniţe. Motiv pentru care s-a susţinut că, în timpul Marii 
Românii, soarta maghiarilor a fost mai grea decât cea a germanilor, deşi 
ambii sufereau din cauza politicii guvernamentale (Haidu: 2000). În timp 
ce niciunul dintre maghiari nu are amintiri personale despre coloniza-
rea germană, toţi îşi amintesc de perioada interbelică: 26 dintre subiecţi 
(aproape jumătate) s-au născut în anii 1930. Dacă adăugăm acestui nu-
măr şi pe cei care s-au născut în intervalul 1930–1940, şi pe cei care s-au 
născut mai târziu, însă au auzit povestindu-se despre această perioadă 
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de la bunicii şi părinţii lor, putem spune că, de fapt, toţi maghiarii şi-au 
format o părere despre perioada interbelică. Această perioadă are o im-
portanţă deosebită în istorisirile aproape tuturor subiecţilor. Există mul-
te istorisiri despre copilărie, sărbători şi muncă, prea multe pentru a fi 
prezentate aici. Evaluarea perioadei se caracterizează printr-o atitudine 
pozitivă, aproape copilărească, pe care subiecţii o au faţă de ea. Perioada 
este asociată copilăriei fericite, ultimilor ani buni, apărând în amintirea 
subiecţilor ca o perioadă de bunăstare şi echilibru din punct de vedere 
etnic. Aproape toţi subiecţii germani folosesc aceleaşi expresii pentru a 
evalua perioada: Pe atunci era mai frumos (12GW34); [Kirchwein Festul] 
era ceva foarte frumos (17GW25); Guttenbrunn era foarte frumos! Aveam 
sărbători atât de minunate! Vremurile bune nu se vor mai întoarce niciodată! 
(20GW21); Înainte de război, viaţa era frumoasă, a fost poate cea mai bună 
perioadă (36GW26); Satul era frumos, curat, cu oameni harnici (37GW34). 
În legătură cu această perioadă există amintiri vii ale unor comunităţi 
funcţionale, în care toţi se cunoşteau şi în care, în pofida sărăciei, nu 
existau conflicte majore. Mai ales germanii se gândesc la această peri-
oadă în perspectivă bănăţeană ca la timpurile omogenităţii germane, 
cu nişe ale altor naţionalităţi care trăiau alături de germani, cu excepţia 
satelor omogene de germani.7 Perioada este descrisă adesea prin adjec-
tivele „bun”, „frumos” şi „plăcut”, fără a mai adăuga şi alte detalii. Când 
apar însă detaliile, auzim printre altele despre sărbătorile religioase şi 
viaţa idealizată a unor ţărani harnici. Maghiarii văd această perioadă cu 
aceiaşi ochi ca şi germanii. Există un consens în privinţa faptului că era 
o perioadă echilibrată din punct de vedere etnic, toată lumea era fericită, 
iar etniile trăiau în armonie. Nu putem verifica veridicitatea acestor afir-
maţii, şi totuşi, de exemplu, Victor Neumann (1996, 2) susţine că „Bana-
tul era un model al coexistenţei paşnice între 1800 şi 1950, un exemplu 
demn de urmat în ceea ce priveşte înţelegerea reciprocă şi crearea de 
relaţii interetnice şi interconfesionale”.

7 Subiecţii par să îşi amintească uneori de sate ca fiind mai omogene decât erau în 
realitate, luând în calcul, prin număr şi ocupaţie, şi persoanele care nu erau de etnie 
germană. Adeseori, statisticile perioadei arată un număr mai mare de alte naţiona-
lităţi decât îşi amintesc subiecţii noştri. Acelaşi fenomen a fost raportat şi la nivelul 
Secuimii (Biró–Gagyi 1999: 299).
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Cel de-Al Doilea Război Mondial şi perioada imediat următoare

Mi se pare straniu faptul că războiul este menţionat de foarte puţini 
dintre subiecţi, deşi bărbaţii mai în vârstă îşi amintesc unde au luptat, dacă 
erau pe lângă casele lor sau pe front. De-atunci, s-au petrecut evenimente 
mult mai dramatice care au adus alte experienţe ce le-au umbrit amintirea. 
Între anii 1945 şi 1950, s-au petrecut câteva evenimente dramatice care au 
unit şi îndepărtat în acelaşi timp diferitele naţionalităţi ale Banatului. Mai 
întâi, după luna ianuarie a anului 1945, aproximativ 70.000 de germani 
din România au fost deportaţi şi condamnaţi la muncă silnică în Uniunea 
Sovietică, majoritatea în minele de cărbune din Ucraina (Gräf 2000: 28, 
Haidu 2000), pe baza politicii de răspundere colectivă. Majoritatea nu s-au 
întors niciodată din lagărele de muncă, iar cei care s-au întors şi-au găsit 
casele ocupate de românii nou sosiţi în regiune. Germanii au fost privaţi 
în mod colectiv şi de drepturile lor cetăţeneşti până în 1948 (Haidu 2000). 
Comentând situaţia la nivelul întregii Românii, Julius Rezler argumentea-
ză faptul că reforma agrară ce a urmat a fost, şi ea, mult mai traumatizantă 
pentru germani decât pentru maghiari, având în vedere că statutul pri-
mordial al primilor era cel de ţăran liber. Maghiarimea şi-a pierdut şi ea 
pământurile, şi astfel s-a destrămat şi legătura sa tradiţională cu germanii, 
izolând-o şi mai mult. Numărul maghiarilor din regiune s-a restrâns şi da-
torită faptului că li s-a dat pământ coloniştilor aşezaţi aici din toate părţile 
României. Colectivizarea ce a urmat apoi a crescut gradul de asimilare şi 
marginalizare a minorităţilor (Rezler 1980: 330–331). Deşi războiul în sine 
nu ocupă un loc central în istorisirile majorităţii subiecţilor, practic toţi se 
ocupă de perioada imediat următoare – şi toţi prezintă o imagine negativă. 
Mulţi dintre subiecţii germani au petrecut ani îngrozitori fiind deportaţi în 
Uniunea Sovietică, având povestiri lungi şi dramatice despre acest subiect.

Experienţa istoriei, din punct de vedere german şi maghiar, prezintă 
diferenţe marcante în privinţa acestei perioade. Datorită faptului că au 
fost deportaţi doar germanii apţi de lucru,8 maghiarii relatează plecarea 

8 Povestind experienţa deportărilor, subiecţii accentuează faptul că sunt germani. Sunt 
folosite expresii ca: Doar pentru că eram germani! (5GW20). Totodată, istorisirile con-
ţin destul de multe detalii, cuprinzând menţiuni despre locuri, durata transporturi-
lor şi condiţiile din lagăre, unii amintindu-şi până şi momentul exact în care au fost 
despărţiţi de membrii familiilor lor. Iar în relatarea întoarcerii de la munca silnică de 
aproximativ cinci ani, ni se oferă amănunte despre momentul sosirii, despre ceea ce 
s-a întâmplat în casa părintească, despre încercările de redobândire a proprietăţii etc.
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germanilor şi sosirea noilor „colonişti” dintr-un punct mai distant de ve-
dere. Fără îndoială că această perioadă este privită drept cea mai grea din 
viaţa subiecţilor. Relatând despre această perioadă, în istorisirile subiec-
ţilor apar pentru prima dată menţiuni despre conflicte de natură etnică, 
acestea fiind cauzate de deportarea germanilor, colonizarea românească 
şi luptele aferente pentru proprietate. Ceea ce nu înseamnă că înainte de 
cel de-Al Doilea Război Mondial nu au existat conflicte etnice. Chiar dacă 
românii abia sosiţi sunt evaluaţi negativ, majoritatea subiecţilor conside-
ră că vina pentru deportări le aparţine autorităţilor. Românii de rând nu 
sunt consideraţi vinovaţi de deportarea germanilor în Uniunea Sovietică. 

Perioada comunistă

De fapt, şi despre perioada comunistă există două versiuni: versiunea 
germană şi cea maghiară. Ambele conţin evaluări ale perioadei (liberta-
tea personală, economia etc.) din perspectivă similară (practic, ambele 
grupuri văd perioada în aceeaşi lumină), şi totuşi, istoria dramatică a 
germanilor din Banat îşi pune din nou amprenta asupra viziunii germa-
ne. Pe lângă „naraţiunile comuniste” (cum era viaţa în România comu-
nistă şi cum şi-o amintesc subiecţii), există naraţiuni şi evaluări şi despre 
emigrarea în masă a germanilor (au existat şi maghiari care au emigrat 
în acea perioadă din România, însă numărul lor este mult mai mic).9

9 Rădăcinile acestei emigrări se întind până în anii de după cel de-Al Doilea Război 
Mondial, când mulţi dintre germanii care au servit în armata germană nu s-au mai 
întors în România de frica persecuţiilor. Ceea ce s-a întâmplat mai târziu a fost o reac-
ţie în lanţ: tot mai mulţi germani s-au mutat în Germania, văzând diferenţele de nivel 
de trai şi povestindu-li-se despre acest lucru de către emigranţii care se întorceau în 
vizită. Emigrarea s-a intensificat în perioada ceauşistă. În momentul stabilirii relaţi-
ilor diplomatice dintre România şi Republica Feredală Germania, la începuturile pe-
rioadei ceauşiste, s-a ivit şansa unui program de reunificare familială pe scară largă. 
În 1978, Helmut Schmidt şi Nicolae Ceauşescu au încheiat un acord conform căruia 
se vor vinde Germaniei anual între 12.000 şi 16.000 de germani, timp de cinci ani, 
la preţul de 5000 DM pe persoană. Pentru subiecţi, şi partea financiară este foarte 
importantă, probabil faptul că au fost vânduţi este dureros pentru ei, pentru că mulţi 
au declarat preţuri diferite pentru o persoană. Acest acord a fost prelungit mai târziu 
pentru alţi cinci ani. Anii emigrărilor celor mai intense au fost cei de dinaintea şi 
de după Revoluţia din 1989 (Haidu 2000). Datele referitoare la numărul de germani 
emigraţi diferă puţin în funcţie de sursă. Imre Antal scrie despre plecarea a 120.000 
de germani în 1988, 95.671 în 1989 şi 101.000 în 1990, şi menţionează că dintre ce-
tăţenii care au emigrat din România între 1990 şi 1992, germanii au continuat să 
constituie o parte disproporţionat de mare, respectiv 54,5 % (Antal 1998: 51–52). Ci-
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Şi istorisirile despre comunism se pot împărţi în două sau trei catego-
rii: timpurile mai bune, până în jurul anilor 1960 sau 1970 (în funcţie de 
narator), după care au urmat anii declinului lent şi cei mai cumpliţi ani, 
ultimii ani ai perioadei ceauşiste. Tema emigrării germanilor a fost abor-
dată de toţi subiecţii, indiferent de naţionalitate. Dat fiind faptul că o mare 
parte a emigrărilor a avut loc după 1989, istorisirile acoperă şi această 
perioadă, însă cauzele acestui fenomen se află în perioada comunistă, 
motiv pentru care ne ocupăm de el aici. Desigur, povestirile germanilor 
sunt mult mai vii, ei invocând rude care au plecat, încercări personale 
de a se muta în Germania, şi apoi vizitele în România, sentimentele pe 
care le aveau văzând decăderea propriei culturi. Pe de altă parte, mulţi ne 
împărtăşesc motivele pentru care au rămas în ţara natală. Un maghiar 
care avea şi strămoşi germani s-a mutat în Germania ca german şi îşi de-
scrie sentimentul de alienare, în Germania fiind tratat ca „un cetăţean de 
mâna a doua” (2HM36);10 un alt bărbat ne povesteşte despre încercările 
sale zadarnice de a emigra (22GM50), iar o femeie germană ne povesteşte 
despre faptul că nu putea să emigreze din cauză că soţul ei român lucra 
ca ofiţer în cadrul armatei române (53GW37).

Naraţiunile-pereche descriu schimbările prin care a trecut Banatul 
după emigrarea germanilor. Germanii care au rămas descriu plecarea 
germanilor din Banat drept motivul pentru care Banatul a devenit o re-
giune neîngrijită, murdară şi înapoiată; provenind de la germanii rămaşi, 
descrierile nu pot fi considerate obiective, după cum vedem şi în exemple-
le următoare: Este trist să vedem că într-un timp era ordine aici (22GM50); 
Casele sunt atât de murdare, totul s-a sfârşit... Blumentalul [Máslak/Maşloc] 

frele oferite de Andrea Haidu sunt puţin mai mici: 23.000 în 1989 şi 100.000 în 1990. 
Numărul mare de emigrări din 1990 se explică prin faptul că germanii se temeau că, 
în scurt timp, Germania va închide graniţele pentru emigranţii români de origine 
germană. (Toate datele de mai sus se referă la întreaga Românie, nu numai la Banat) 
Cercetătorii susţin că o astfel de emigrare în masă nu poate fi definită pur şi simplu ca 
o migraţie de natură economică, mai ales în timpul aplicării politicilor ceauşiste de 
omogenizare etnică, când minorităţile se temeau pentru modul în care îşi vor putea 
susţine pe viitor identitatea etnică (Haidu 2000).

10 Un aspect al cercetării relaţiilor etnice, tratat uneori prea superficial, îl constituie 
problema conflictelor dintre, de exemplu, germanii născuţi în Germania şi cei din 
alte ţări, dintre care, tratarea ca „cetăţean de mâna a doua” este doar un exemplu. 
În legătură cu o analiză superficială a tipurilor de probleme cu care se confruntă 
maghiarii de peste hotare în Ungaria, vezi Hannonen 2001; problema a fost abordată 
şi de Mungiu-Pippidi (2000: 122–123); şi în contextul Finlandei s-a scris mult despre 
această problemă.
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nu mai este ceea ce a fost (37GW34). Aceste naraţiuni nu mai au o schemă 
bine definită, ci sunt doar descrieri sau păreri generale.

Perioada comunistă în sine este evaluată, în general, în termeni ne-
gativi. Pe când alţi subiecţi îşi amintesc de anii 1930 cu nostalgie, ge-
neraţiile care s-au născut mai târziu văd perioada premergătoare celei 
mai cumplite a erei ceauşiste drept anii cei mai buni ai vieţii lor. Până în 
1965 era bine, apoi a murit Gheorghiu-Dej. Am avut de toate, chiar de toa-
te! (43HM41); Cei mai buni au fost anii ’70. Toţi aveau de toate, salariul era 
bun, aveam mărfuri în magazine (44SM50); Viaţa cea mai bună am avut-o în 
anii ’70. Din 1982 nu mai puteai să cumperi nimic din magazine (45HM56). 
Ultimii ani de comunism sunt evaluaţi în termeni negativi aproape fără 
excepţie: există numeroase descrieri despre magazine goale, informatori 
şi lipsa de libertate. Ne trebuia cartelă chiar şi pentru a cumpăra pâine. În 
frigider bătea vântul. Şi nu se găsea zahăr (43HM41). Exemplul următor 
este şi mai elocvent: În fiecare seară se dădeau câteva ore de program la 
televizor, o oră erau numai ştiri politice... Totul se dădea doar parţial. Seara 
se lua lumina, când veneam acasă de la serviciu nu mai era lumină, nici apă, 
nici lumină. Nu se dădea căldură, nu se găsea mâncare în magazine, pentru a 
cumpăra pâine sau carne trebuia să stai la rând sau să apelezi la cunoştinţe. 
Un porc de o sută de kile te costa salariul pe două luni (56HM53).

Printre rânduri, anii comunismului sunt comparaţi atât cu perioada 
interbelică, cât şi cu cea de după 1990. În România, anii ’80 sunt conside-
raţi adesea ani de conflicte interetnice sporite, însă subiecţii intervievaţi 
au o altă viziune despre acest lucru. Nimeni nu subliniază faptul că ar 
fi fost conflicte interetnice, unii chiar spun că a fost greu pentru toată 
lumea. Bărbatul maghiar citat mai sus vede situaţia puţin altfel, com-
parativ cu ceilalţi subiecţi: Tuturor le era greu, dar maghiarilor le era mai 
greu decât românilor, din cauză că majoritatea maghiarilor trăiesc în Tran-
silvania şi acolo au un set de valori diferit de cel al românilor. Apoi declară 
că maghiarii şi germanii apreciază hărnicia şi ordinea, pe când românii 
mai puţin, pentru că secole de-a rândul au fost influenţaţi de turci şi alte 
popoare din Balcani. În concluzie, el spune că probabil românii nu ar fi 
putut rezista în anii tiraniei, dacă nu ar fi fost capabili să se adapteze la 
condiţiile dificile, capacitate pe care au învăţat-o în timpul acelor secole 
(56HM53).
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De la Revoluţia (?) din 1989 până în prezent

Şi această perioadă se caracterizează prin două tipuri de naraţiuni. 
Mai întâi, continuă să fie subliniată emigrarea în masă a germanilor, iar 
declaraţiile cu privire la declinul culturii germane se înmulţesc. Emigra-
rea maghiarilor intră şi ea în centrul atenţiei, fenomen frecvent mai ales 
în rândul persoanelor tinere, educate şi al celor care făceau munci sezo-
niere, dar şi acestea se află departe de dramatismul „sfârşitului” Bana-
tului german.11 Această perioadă este comparată de obicei cu perioada 
comunistă şi narată în mod similar atât de germani, cât şi de maghiari, 
excepţie făcând tema emigrării germane. Evaluări se dau cu privire la 
faptul că există mai multe de cumpărat şi mai puţini bani ca să cumperi 
(o formulare tipică); se simte amărăciune în raport cu problema liber-
tăţilor cetăţeneşti şi dificultăţile personale datorate individualismului 
nou instaurat. Oricât de dramatice ar fi părut lumii, evenimentele din 
decembrie 1989 se cristalizează foarte rar în naraţiunile subiecţilor, în 
pofida faptului că Temeschwar – unul dintre focarele schimbării – se află 
practic la un pas. Evaluările perioadei se referă la dificultăţi, schimbări 
etnice, până şi la schimbările politice însele. Unii subiecţi preferă chiar 
să numească evenimentul drept „lovitură de stat” în loc de „revoluţie”. În 
general, există o mare neîncredere în politică şi politicieni.

11 În 1940, în partea românească a Banatului, mai trăiau 310.000 de germani. În 1989, 
numărul germanilor care încă mai trăiau în Banat era estimat la 90.000, iar în 1991, 
la 30.000 (Gräf 2000: 28–29). Potrivit estimărilor lui Helmfried Hockl, în 1998, mai 
trăiau în Banat cca. 30.000-33.000 de germani (Hockl 2000). Descreşterea număru-
lui lor este probabilă şi în continuare, dar nu din cauza emigrării, ci datorită asimi-
lării şi trecerii în nefiinţă a generaţiei bătrânilor. Datele pe care le-am primit pentru 
satele pe care le-am vizitat sunt categoric şocante: Aliosch (Temesillésd/Alioş) este 
un sat tradiţional cu populaţie majoritar românească, de aceea numărul germanilor 
de aici a scăzut, de la 17% în 1910, la 2% în 1990 (Zollner 1997a). Blumental era un 
sat în proporţie de 92% german în 1910, şi avea o populaţie germană de 94% în 1930. 
În 1977, în sat, încă două treimi din populaţie era de etnie germană, însă la recensă-
mântul din 1992, proporţia lor era de numai 4% (Zollner 1997b). În Fibisch (Temes-
füves/Fibiş), cifrele au scăzut, de la 23% în 1910, la 14 germani, dintr-o populaţie de 
1.630 în 1992 (Zollner 1997c). În Königshof, germanii constituiau 92,5% din populaţie 
în 1910, iar până în 1992, prezenţa lor s-a diminuat la 14 germani dintr-o populaţie 
de 487 de locuitori şi a mai scăzut şi după ultimul recensământ (Zollner 1997d). Ne-
udorf s-a transformat dintr-un sat cu o populaţie omogen germană (97,5% în 1820) 
într-o localitate cu prezenţă germană de 4% în 1993 (Zollner 1997e).
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Mulţi, dezamăgiţi după euforia iniţială, deplâng divizarea României 
în oameni cu bani şi cei care abia trăiesc. Unii subiecţi sunt puţin nos-
talgici faţă de trecut, alţii critică însă chiar această nostalgie. Un bărbat 
maghiar educat (56HM53) analizează acest şoc în evaluarea sa, spunând 
că înţelege aceste sentimente, refuză însă categoric să se conformeze lor. 
Într-un final, conchide că va trebui să vină o generaţie nouă înainte ca 
nostalgia câtorva aspecte ale elementelor mai „uşoare” ale sistemului co-
munist să treacă.

Viitorul

Deşi viitorul nu constituie o perioadă istorică în sine, subiecţii o men-
ţionează adesea. Germanii şi maghiarii au viziuni foarte diferite în ceea 
ce priveşte această perioadă. Maghiarii, dintre care unii sunt originari 
din alte părţi ale României şi care nu au trecut prin experienţa unor 
schimbări numerice atât de drastice în Banat, nu văd „viitorul lor etnic” 
în regiune ca unul lipsit de speranţă. Într-un studiu anterior, s-a stabilit 
că, de fapt, maghiarii din România au o viziune pozitivă asupra viitoru-
lui, în raport cu maghiarii din Ungaria (Gereben 1999: 118). În schimb, 
printre germani, pesimismul este aproape generalizat. Iată câteva expre-
sii şi evaluări tipice: totul s-a sfârşit, cultura germană a dispărut deja/e pe 
cale de dispariţie/va dispărea (de) pe meleagurile acestea. Numai câţiva disi-
denţi mai văd continuitatea culturii germane: doar dacă copiii români ar 
învăţa limba germană sau o continuitate în exil, în Germania. Dacă pri-
vim cultura drept statică, pesimiştii cu siguranţă că au dreptate, pentru 
că „zilele frumoase de odinioară” nu se vor mai întoarce, copiii provenind 
din căsătorii mixte nu vor mai petrece la Kirchwein în loc de discoteca 
de vineri, şi, desigur, Banatul nu va mai fi niciodată Banatul german din 
copilăria subiecţilor mai în vârstă. Însă, dacă privim cultura în continuă 
schimbare, problema nu mai e atât de simplă. Această discuţie vizează şi 
multe alte grupuri minoritare, de exemplu kvenii din Norvegia de Nord, 
de care s-a ocupat Marjut Anttonen (1999).
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Viziunea asupra diferitelor grupuri etnice: 
etnocentrism, toleranţă şi paradoxuri

După cum am văzut, trecutul este foarte important atât pentru ger-
manii, cât şi pentru maghiarii din Banatul românesc. Diferitele perioa-
de istorice sunt evaluate din perspectiva istoriei personale şi colective 
a membrilor grupurilor etnice. Se formulează opinii şi în legătură cu re-
laţiile interetnice din regiune în diferitele perioade. De fapt, schimbările 
sunt evaluate din două perspective: politică şi etnică. Schimbările politi-
ce sunt descrise ca provenind dintr-o sursă necunoscută, subiecţii pre-
zentându-se ca nişte indivizi fără putere care suferă asupriţi fiind de cei 
răi. Cunoscând istoria regiunii, această viziune pesimistă este de înţeles. 
Dar, pe lângă schimbările politice (revoluţii, războaie, schimbări de sis-
teme politice), germanii şi ungurii au fost forţaţi să accepte şi schimbări 
etnice. În România comunistă, oamenii erau trimişi să muncească de-
parte de locurile natale, mai ales în perioada industrializării, şi astfel, 
de exemplu, au fost populate cu români oraşele maghiare. Tot aşa, nici 
casele lăsate în urmă de germanii emigraţi nu au fost lăsate goale, ci au 
fost populate cu noi colonişti. Şi deşi unii colonişti erau membri ai mi-
norităţilor naţionale din România (vezi, de exemplu, subiecţii maghiari 
proveniţi din alte regiuni), marea majoritate a coloniştilor erau desigur 
români majoritari. În continuare, voi analiza modul în care subiecţii 
noştri au văzut aceste schimbări şi modul în care sunt văzute grupuri-
le etnice şi relaţiile interetnice. În acest punct, din studiul meu lipseşte 
perspectiva românească asupra acestor lucruri. Nu trebuie să pierdem 
din vedere faptul că victime ale politicilor comuniste privind populaţia 
au fost şi românii, nu numai germanii şi maghiarii; şi românii au fost 
trimişi departe de locurile natale, şi ei suferă de sentimentul înstrăinării 
la noile lor domicilii. Sentimentele şi conflictele acestea vor trece proba-
bil cu timpul, prin adaptarea la noile situaţii. Trebuie să ţinem însă cont 
de faptul că procesul de adaptare necesită înţelegere şi toleranţă faţă de 
Celălalt din partea ambelor părţi.

Înainte de a trece la descrieri, doresc să subliniez câteva lucruri. În 
primul rând, descrierile prezentate mai jos sunt generalizări, părerile 
personale ale subiecţilor ar putea fi diferite de cele prezentate aici. De 
fapt, adesea mi se pare nerealistă ideologia etnocentrică şi descrisă în 
alb-negru oferită de aceste stereotipii. În al doilea rând, acest capitol are 
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caracter unilateral, datorită faptului că nu s-a putut efectua în timpul 
cercetării de teren un studiu identic şi printre românii bănăţeni, pentru 
a auzi şi stereotipiile şi opiniile lor despre germani şi maghiari. Categoric, 
moneda are două feţe; în studiul de faţă, poate fi însă prezentată doar una 
dintre ele. În al treilea rând, trebuie avut în vedere faptul că evaluările 
etnice şi stereotipiile sunt fenomene generale, iar caracteristicile atribu-
ite aici românilor şi ţiganilor sunt foarte asemănătoare cu cele atribui-
te oricărui „străin”, oriunde în lume. În mod paradoxal, în unele cazuri, 
germanii şi maghiarii din Banat accentuează cât de toleranţi sunt şi îşi 
exprimă aprecierea pentru multiculturalism, însă au o atitudine destul 
de potrivnică faţă de celelalte naţii. Mai mult, supraevaluarea propriului 
grup etnic şi caracteristicile acestuia sunt atribute care nu se limitează 
la germanii şi maghiarii din Banat. Nu este încă clar dacă aceste judecăţi 
se nasc din experienţă, intoleranţă personală sau prejudicii. Un motiv im-
portant pentru teama faţă de noii veniţi sunt efectele distructive cauzate 
de către conducătorii epocii ceauşiste (Barna–Lönnqvist 2000: 131). Cu 
siguranţă că aceste etichetări nu par să afecteze viaţa de zi cu zi, dat fiind 
faptul că inclusiv persoane căsătorite cu altele de naţionalitate diferită, 
persoane care îşi respectă prietenii, vecinii şi colegii români formulează 
astfel de atribute. Într-un final, trebuie menţionat că atitudini negative se 
atribuie şi altor „outgroupuri”, precum tinerii (în raport cu generaţia mai 
vârstnică), politicienii (în raport cu votanţii) etc.

În general, relaţiile dintre germani şi maghiari par să fie bune, cel pu-
ţin subiecţii nu au menţionat aproape niciun fel de probleme. Există une-
le remarci critice, dar acestea par să aibă drept sursă dispute personale 
şi nu reprezintă opinia majorităţii (ca de exemplu declaraţia unui subiect 
german cum că maghiarii din satul în care trăieşte erau nişte „terorişti” 
[!], pentru că nu îşi plăteau contribuţia la biserică. Grupurile mai mici de 
minorităţi aproape că nu sunt menţionate în aceste evaluări. Nu există 
observaţii despre sârbi, bulgari, slovaci etc. Despre croaţi, doar o remarcă 
neînsemnată care spune că aceştia ar fi „agresivi” (2HM36). Motivul este 
că aceste grupuri sunt prea mici pentru ca bănăţenii să le acorde atenţie. 
Excepţia o constituie un sat în care s-au stabilit mulţi ruteni din partea 
estică a României. O femeie din acel sat i-a descris prin expresiile folosi-
te de obicei în legătură cu românii din Oltenia şi Moldova: leneşi, hoţi, 
certăreţi şi „diferiţi” în general (!) (34HW22). Linia de departajare se tra-
ge de obicei între germani/maghiari (=„noi”) şi români/ţigani (=„ei”). Se 
face o distincţie clară şi între „românii noştri” (şi ţiganii noştri) şi „cei din 
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Moldova, Oltenia sau Muntenia”. Aceste descrieri pot fi privite şi dintr-o 
altă perspectivă: caracteristicile la care se apelează pentru a descrie alte 
grupuri etnice sunt considerate caracteristici care îi deosebesc pe aceştia 
de germani şi maghiari. Astfel, dacă românii sau ţiganii sunt descrişi ca 
mincinoşi sau leneşi, atunci, implicit, se susţine că „noi”, germanii sau 
maghiarii, suntem cinstiţi şi harnici – indiferent dacă acest lucru este 
adevărat sau nu.

De-a lungul istoriei au existat multe probleme între maghiari şi ro-
mâni (mai puţine între germani şi români), ceea ce a născut foarte mul-
te stereotipii din partea ambelor părţi. Adeseori, maghiarii se consideră 
mai apropiaţi de cultura vestului şi au tendinţa de a vedea în graniţele de 
sud şi est ale Ungariei (fostului Regat Ungar) hotarele civilizaţiei vestice 
sau chiar pe cele ale civilizaţiei europene. Desigur, o astfel de gândire 
creează condiţii propice pentru etichetarea etnică peiorativă din partea 
ambelor părţi. În 1997, maghiarii îi vedeau în general pe români ca po-
liticianişti, patrioţi sau oameni care îşi dau importanţă – românii aveau 
aceeaşi părere despre maghiari. Atributele cel mai puţin atribuite celei-
lalte etnii au fost popular, agreabil, prietenos, educat. Însă ambele etnii se 
considerau agreabile, prietenoase, patriote şi educate (Hunyady 1997). În 
studiul efectuat de Biró şi Gagyi (1999: 266), românii din Secuime îi con-
siderau pe maghiari ordonaţi, bine organizaţi, uniţi din punct de vedere 
social şi reţinuţi, exact aşa cum doreau maghiarii să se autoconsidere, 
iar József Lőrincz (1999: 72) a observat că, în mod tradiţional, maghiarii 
se văd aproape de germani în ierarhia privind curăţenia şi ordinea. Cu 
privire la trecutul presupus şi idealizat, unul dintre subiecţi a declarat 
de exemplu, comparând prezentul cu anii 1930, că „în ziua de azi”, nu 
mai poţi lăsa nimic în afara casei, că se fură (41HW17). O femeie mai în 
vârstă, de origine germană (al cărei soţ este român!), a declarat că ger-
manul e german şi românul e român, dar că „românii vechi” erau oameni 
foarte cumsecade (52GW29). Cercetătorul Alina Mungiu-Pippidi (2000: 
125–126) a declarat într-un articol că atât maghiarii, cât şi românii din 
Transilvania au o atitudine negativă faţă de cei veniţi din alte părţi ale 
României. Ea face, în acelaşi articol, şi unele remarci pozitive destul de in-
teresante, din care reiese că grupurile etnice din Transilvania manifestă 
respect şi toleranţă unele faţă de altele. Un bărbat maghiar, originar din 
Secuime, care, şi el, s-a căsătorit cu o româncă, s-a transformat într-un 
adevărat patriot local bănăţean, dar în acelaşi timp, şi-a păstrat şi identi-
tatea de secui: el descrie secuii ca fiind oameni cinstiţi, harnici, curaţi şi 
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cu multă determinare, în timp ce în români nu poţi avea încredere: între o 
sută de români, poate găseşti unul care să se ţină de cuvânt. Trăind în Banat 
din 1973, îşi aminteşte cum au emigrat germanii şi cum, în locul lor, au 
venit nişte ţărani români care au scos parchetul din casă şi au transformat 
casa într-o cocină (55HM49).12

O categorie care, din perspectiva germană/maghiară, se află la un 
nivel inferior, mult mai jos decât românii, o reprezintă ţiganii; ei sunt vă-
zuţi într-o lumină extrem de nefavorabilă. Aceştia sunt văzuţi în general 
ca nişte oameni murdari, imorali, săraci şi necinstiţi (studii mai vechi 
găsim de ex. la Oláh 1996, Túros 1996). Într-un sat din Secuime, locuitorii 
acestuia şi-au exprimat suspiciunea faţă de sursa din care şi-au dobândit 
avuţia ţiganii bogaţi (Túros 1996: 170). Acest mod de gândire nu lipseşte 
nici din Banat. Subiecţii au declarat de mai multe ori că ţiganii sunt noua 
elită sau „milionarii”. Faţă în faţă cu realitatea ţiganilor, care locuiesc de 
mult în aceste ţinuturi, caracteristicile ideale bănăţene ale toleranţei şi 
respectului pentru multiculturalism devin paradoxuri. Săraci şi şomeri, 
ţiganii sunt respinşi pretutindeni, fiind consideraţi „leneşi”, persoane 
pe care „nu le interesează munca”, iar când devin bogaţi şi au un loc de 
muncă, planează suspiciuni asupra sursei lor de bogăţie. Până şi aspec-
tul tradiţional al statutului idealizat de bănăţean – multilingvismul – îşi 
pierde aura pozitivă când vine vorba de ţigani. În timp ce germanii şi ma-
ghiarii timpurilor vechi sunt respectaţi pentru faptul că au învăţat mai 
multe limbi, românii criticaţi implicit pentru că nu vorbesc nicio altă lim-
bă în afară de română, multilingvismul ţiganilor nu este deloc apreciat. 
Nu sunt respectaţi nici măcar pentru păstrarea tradiţiilor lor şi a traiului 
specific – în contrast cu viziunea pozitivă asupra zilelor de odinioară şi a 
vieţilor trăite conform tradiţiei. Ţiganii, originile lor şi modul lor de via-
ţă: toate astea sunt înconjurate de un fel de mister. Un exemplu potrivit 
ar fi descrierea dată de o pensionară germană cu privire la două gru-

12 Unele dintre aceste descrieri se aseamănă cu folclorul imigranţilor şi minoritarilor din 
ţările vestice. Există numeroase poveşti în legătură cu imigranţi, refugiaţi şi membrii 
grupurilor de minorităţi naţionale despre care se spune că nu ar fi putut să se adap-
teze condiţiilor vieţii urbane. Într-o colecţie de folclor Leea Virtanen (1991: 366–367) 
citează trei legende urbane ca exemple la acest fenomen: una este despre imigranţi 
finlandezi în Suedia care şi-au construit saună în bucătăria apartamentului lor, altul 
despre nişte refugiaţi vietnamezi care au făcut dintr-una dintre camere o plantaţie de 
orez şi al treilea este despre un bloc din Finlanda care s-a prăbuşit din cauza faptului 
că cele două familii de ţigani care stăteau în apartamente alăturate au demolat zidul 
care le separa apartamentele. Veridicitatea acestor poveşti este îndoielnică.
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puri de ţigani, unul din Lippa, şi celălalt din Radna (Máriaradna/Radna). 
Aceasta a descris aşezământul permanent al ţiganilor din partea dinspre 
Radna (de fapt, o stradă) ca „fiind de altă naţionalitate decât cea din Lip-
pa”, aceştia fiind „oameni harnici şi cumsecade”, descendenţi vorbitori 
de limbă română ai sclavilor negri rămaşi aici din timpul Imperiului Ro-
man; în timp ce ţiganii din Lippa îşi au originea, potrivit spuselor sale, în 
India şi vorbesc limba ţigănească, dar nu ştiu carte şi nu merg la şcoală 
(53GW37).

Trebuie subliniat faptul că, în evaluările făcute, există o distincţie cla-
ră între populaţia „băştinaşă” din Banat (adică populaţia din copilăria su-
biecţilor şi urmaşii acestora; într-o regiune mixtă cum e cea a Banatului, 
în care au existat numeroase conflicte şi schimbări în distribuţia etnică, 
ar fi neobişnuit să vorbim despre o populaţie „băştinaşă”) şi „coloniştii” 
veniţi după cel de-Al Doilea Război Mondial. Mulţi subiecţi se mândresc 
cu „românii noştri care sunt altfel decât noii veniţi”. Cei originari din Ba-
nat sunt văzuţi etnocentric ca civilizaţi, oameni care au învăţat cultura şi 
valorile de la germani şi unguri. Într-un alt studiu, Vivien Zatykó a obser-
vat ceva similar şi la bulgarii din Banat: unul dintre subiecţii intervievaţi 
de dânsa a spus că bulgarii din Banat au „un nivel cultural mai ridicat” 
decât cei din Bulgaria, pentru că aceştia trăiesc de secole în Europa Cen-
trală (Zatykó 1995: 199). S-a arătat, de asemenea, că, de exemplu, maghia-
rii minoritari se văd în general într-o lumină mult mai favorabilă decât 
majoritatea maghiară din Ungaria, primii creându-şi o imagine de sine 
pozitivă, în comparaţie cu majoritatea (Gereben 1999: 96). 

Prezintă interes şi tipurile de diferenţe care nu sunt comunicate prin 
evaluările stereotipice. În timp ce „murdăria”, „dezordinea” şi „lipsa de 
comportament civilizat” se află de obicei în capul listei, nu există prac-
tic niciun comentariu negativ la adresa religiei şi/sau a limbii celuilalt 
grup, acestea nu sunt văzute ca, de exemplu, fiind mai rele sau mai urâ-
te. Trebuie să menţionăm şi faptul că întreaga colecţie de stereotipii este 
îndreptată, aproape fără excepţie, împotriva unor grupuri, şi nu împotri-
va indivizilor, nu există lucruri negative care să fie atribuite doar unor 
indivizi, fie ei români sau ţigani. Mai mult, oamenii par să fie capabili 
să facă abstracţie în cazul vecinilor, prietenilor, colegilor etc. de presu-
pusele caracteristici negative ataşate grupului etnic din care aceştia fac 
parte. Când germanii sau maghiarii sunt întrebaţi dacă au suferit din ca-
uza etniei lor (în afară de suferinţele cauzate de politicile guvernamenta-
le), suferinţele de care îşi amintesc se reduc la câteva dispute personale 
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minore, adeseori legate de un membru intolerant al majorităţii etnice, 
care comenta în mod peiorativ folosirea limbii materne de către mino-
rităţi ca fiind ceva de neconceput, după cum se arată şi în articolul lui 
Laihonen. Totodată, în pofida tuturor stereotipiilor de grup, subiecţii văd 
relaţiile etnice din regiune, aproape fără excepţie, ca fiind bune, ceea ce 
este puţin paradoxal. Un alt fenomen destul de frecvent se petrece atunci 
când subiectul evaluează diferitele naţionalităţi, de exemplu, maghiarii 
şi germanii, în mod pozitiv, românii „noi veniţi” şi ţiganii, în mod negativ, 
descriindu-i ca murdari şi necinstiţi, şi, totuşi, câteva minute mai târziu, 
afirmă că în zonă nu există probleme etnice, el se înţelege bine cu toată 
lumea şi că există oameni buni şi răi în fiecare naţie. Disputele concrete 
arareori sunt menţionate. Într-un studiu anterior, s-a arătat că în ast-
fel de cazuri până şi greşelile indivizilor consideraţi a fi cumsecade sunt 
considerate ca avându-şi sursa în originea lor etnică de care nu se pot 
„elibera” (Biró–Bodó 1999: 223–224).

Un subiect citat de Ferenc Gereben (1999: 103) are aceeaşi părere ca 
şi o parte importantă a subiecţilor intervievaţi de noi: subiecţii aveau o 
părere bună despre români, mai puţin despre politicienii români. Aceas-
tă perspectivă de diferenţiere între politicienii răi (ei) şi oamenii de rând 
nevinovaţi (oameni care suferă nevinovat [indiferent de naţionalitate]) se 
regăseşte şi în alte locuri. De exemplu, jurnalul personal al lui Pál Szűts, 
ambasadorul Ungariei la Bucureşti în timpul ultimilor ani ai epocii cea-
uşiste, este de fapt o descriere a dificultăţilor politice majore şi a politicii 
oficiale de discriminare a minorităţilor tot mai intense, însă un alt fir 
important al cărţii subliniază ideea că relaţiile dintre oamenii obişnuiţi 
erau în general lipsite de probleme (Szűts 1999). Putem spune şi că ar 
exista o identitate bănăţeană distinctivă: un Banat pentru toţi bănăţenii, 
indiferent de etnia din care fac parte, şi unul pentru toţi cei care accep-
tă valorile bănăţene. Se pare că bănăţenii se consideră capabili să nu-
mească aceste valori bănăţene drept contravalori ale etichetelor pe care 
le aplică Celorlalţi. Mulţi dintre subiecţi par să fie foarte ataşaţi de regiu-
nea în care trăiesc – un fenomen confirmat şi de rezultatele studiului lui 
Sándor Hódi, conform căruia minorităţile s-au ataşat mai mult de regi-
unea în care trăiesc decât de întreaga ţară, prin aceasta distingându-se 
de majoritate (Hódi 1999: 19–21; vezi şi Mungiu-Pippidi 2000: 121). Studii 
maghiare care vizau Secuimea (vezi, de ex., Biró–Bodó 1999, Gagyi 1996) 
vorbesc despre un anumit proces de învăţare prin care noii veniţi încear-
că să se integreze în comunitatea locală şi să-i adopte valorile. Totodată, 
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Banatul este văzut adesea drept ţinutul „departe de lumea cea rea”: de 
exemplu, mulţi subiecţi au menţionat faptul că există disensiuni între ro-
mânii şi maghiarii din Transilvania, aparent mândrindu-se cu faptul că 
în Banat nu există asemenea „prostii”.

Lanţuri rupte?

A compara un lucru cu un lanţ rupt este o metaforă străveche în-
tâlnită în multe culturi. Este interesant faptul că la această comparaţie 
au recurs de două ori, în două interviuri separate, şi doi dintre subiecţii 
noştri, un german şi un maghiar. Cea de-a treia comparaţie va fi făcută 
de autorul acestui articol. Toate trei spun lucruri elementare despre con-
cepţia germanilor şi maghiarilor din Banat asupra propriei vieţi, asupra 
vremurilor trecute şi a relaţiilor etnice din regiune. Eu le-am denumit 
lanţurile rupte ale populaţiilor statice, ale valorilor şi ale timpului.

Prima comparaţie a fost făcută de un funcţionar de origine germană 
(47GM35) care ne-a relatat o întâlnire a sa cu un ofiţer de la Securitate, 
cândva în anii ’80. Afându-se într-o misiune de colectare de date, ofiţe-
rul l-a vizitat pe subiectul nostru, având o lungă discuţie pe marginea 
motivului emigrării germanilor din România. Când ofiţerul l-a întrebat 
despre motivul emigrării în masă a germanilor, subiectul nostru a com-
parat întregul fenomen al emigrării cu un lanţ, explicându-i ofiţerului că 
minoritatea germană din România era înainte asemeni unui lanţ intact. 
Când a început emigrarea, s-au rupt unele verigi, şi lanţul nu mai poate fi 
reparat. Şi astfel, întregul fenomen n-a mai putut fi stopat. Cu siguranţă, 
această comparaţie a fost una bine gândită şi cu o anumită importanţă 
pentru subiectul nostru, el repetând-o atât în interviul din 1999, cât şi 
în cel din 2000, întreaga istorisire legată de ea părând bine structurată. 
Aş dori să numesc acest lucru lanţul rupt al istoriei germanilor din Ba-
nat, care odinioară a avut o perioadă glorioasă, dar care îşi trăieşte acum 
sfârşitul, iar în curând, se va putea citi despre ea doar în cărţile de istorie, 
după cum afirmă şi unii subiecţi. Deşi emigrarea în masă a germanilor 
nu este primul fenomen de acest gen din istoria Banatului, ea a devenit 
un fenomen de importanţă crucială pentru germani datorită actualităţii 
sale şi naturii sale personale. Viziunea despre viitor a maghiarilor nu pare 
să fie atât de pesimistă ca cea a germanilor, mai ales datorită faptului că 
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ei au trăit schimbări numerice mult mai puţin dramatice şi nu au avut 
parte nici de deportări, nici de emigrări în masă. Totuşi, dat fiind faptul 
că, din punct de vedere cultural, ei se simt mai aproape de germani decât 
de români, şi ei consideră că este un mare păcat că s-au produs aceste 
schimbări, ei fiind martori la ruperea lanţului şi în viaţa lor de zi cu zi.

Cea de-a doua metaforă a fost formulată de un subiect maghiar, se-
cui la origine (55HM49). În timpul interviului a subliniat de mai multe 
ori identitatea sa de secui şi caracteristicile acestei populaţii, şi el fiind 
un „colonist” în Banat; caracteristicile de care amintea sunt: demn de 
încredere, unul care se ţine de cuvânt, curăţenia şi hărnicia. La sfârşitul 
interviului, a comparat aceste caracteristici ideale cu un lanţ: trebuie să 
avem încredere în oameni, iar dacă cineva este necinstit, se rupe lanţul. 
De data aceasta, lanţul era de fapt lanţul rupt al valorilor care cândva au 
funcţionat (se presupune) în Banat. De vreme ce una dintre verigile aces-
tui lanţ s-a deteriorat, înseamnă că Banatul idealizat de odinioară nu se 
va mai întoarce niciodată – se vede şi pe baza interviurilor că aproape 
toţi subiecţii cred că vechile valori (presupuse), curăţenia, ordinea şi co-
munitatea, au fost înlocuite (se presupune) de murdărie, oameni care nu 
sunt demni de încredere, dezordine şi dezrădăcinare. Avem aici doi fac-
tori care trebuie luaţi în considerare. Primul: eu nu prea cred că a exis-
tat vreodată Banatul idealizat despre care vorbesc subiecţii, şi aş susţine 
că nostalgia generală a generaţiei în vârstă faţă de trecut a avut drept 
rezultat, în relatările lor, distorsionarea parţială a trecutului. Al doilea: 
motivul schimbărilor despre care se vorbeşte trebuie cercetat. Eu cred 
că principalul motiv pentru care acestea au survenit îl constituie istoria 
politică brutală a regiunii, mai ales cea de după cel de-Al Doilea Război 
Mondial. Această brutalitate a lovit însă toate etniile, nu numai pe cei 
aflaţi în minoritate.

Cea de-a treia metaforă este una inventată de mine, mai mult citi-
tă printre rânduri decât auzită în mod direct de la subiecţii intervievaţi. 
Cred că majoritatea subiecţilor germani au impresia că s-a rupt un fel de 
lanţ al timpului. Mai devreme, oamenii puteau urmări istoria strămoşilor 
lor în virtutea miturilor colonizării Banatului. Ştiau exact unde au trăit 
strămoşii lor. Şi într-o situaţie ideală, ar fi crescut într-un mediu german 
bănăţean, s-ar fi pensionat, şi-ar fi văzut nepoţii crescând în satele lor 
natale, având o continuitate generală a vieţii lor. Acum, din toate astea, 
a rămas virtual doar mediul geografic, structura umană fiind emigra-
tă sau trecând încet în nefiinţă, cei rămaşi fiind mai mult martiri care 
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au ales să locuiască în continuare în regiunea natală (vezi Lönnqvist in 
Barna & Lönnqvist: 2000). Acasă, sunt din ce în ce mai mulţi oameni în 
vecinătate care au un trecut şi un viitor diferit de al lor. În ceea ce priveşte 
primele două lanţuri, acestea se aplică şi în cazul maghiarilor din Banat, 
însă într-o mai mică măsură din motive deja precizate. Nostalgia faţă de 
trecut a făcut ca acesta să fie văzut ca o lume ideală care va trăi în aceas-
tă formă idealizată până când se va stinge din memorie. Mulţi dintre su-
biecţii mai în vârstă se caracterizează printr-un astfel de mod de gândire.

Ce va urma? Nu se ştie sigur. Iar lucrurile nesigure nu prea sunt agre-
ate de subiecţii în vârstă. Generaţia tânără nu este atât de reticentă, ei nu 
mai sunt legaţi atât de strâns de trecutul nostalgic. Statutul lor de bănă-
ţeni se va constitui, aproape sigur, din elemente diferite în raport cu cele 
ale părinţilor şi strămoşilor lor. Care vor fi aceste elemente? Iată un su-
biect prolific de cercetare pentru generaţiile viitoare ale colegilor noştri.

Postfaţă: Confuzie şi teamă în Banat?

Tocmai îmi terminam articolul când am dat peste un studiu foarte 
interesant cu rezultate asemănătoare cu ale mele. Pekka Nevalainen, în 
articolul său, Viskoi kuin Luoja kerjäläistä (1999), se ocupă de problema 
refugiaţilor din Rusia şi Finlanda din perioada interbelică, studiind-o 
din punct de vedere istoric. Refugiaţii erau atât de origine rusă, cât şi de 
origine fino-ugrică (carelieni şi ingrieni), dar aparţineau şi altor grupuri 
mai neînsemnate (ucraineni, evrei, tătari etc.). Desigur, contextul celor 
două studii este diferit. În timpul efectuării studiului lui Nevalainen, Fin-
landa era un stat naţional nou, bilingv, dar încă monocultural, care a 
trebuit să facă faţă dintr-odată unui număr mare de refugiaţi. De fapt, Ne-
valainen studiază atitudinea majorităţii finlandeze faţă de noii veniţi. În 
timpul efectuării studiilor mele, Banatul românesc se afla în plin proces 
de transformare într-o regiune monolingvă, cu un trecut multicultural 
înfloritor, monolingvismul instaurându-se mai ales datorită emigrării 
germanilor. Punctul meu de vedere era identificarea perspectivei fostelor 
majorităţi şi minorităţi locale asupra procesului schimbării. 

Totuşi, în rezultatele celor două studii, există câteva paralelisme. 
Unul dintre factorii comuni este teama de străini. În Finlanda interbeli-
că, refugiaţii ruşi nu erau trataţi întotdeauna bine, mai ales dacă erau de 
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etnie rusă. Aceste prejudecăţi erau mai mult sau mai puţin susţinute de 
statul finlandez, fapt ce i-a determinat pe ruşi să-şi mascheze identitatea 
(de ex., să-şi schimbe numele) sau să găsească nişe de existenţă speciale 
(de ex., statutul de artist). Atitudinea majoritarilor faţă de ei poate fi com-
parată cu atitudinea finlandezilor faţă de refugiaţi şi imigranţi în anii ’90, 
după cum a concluzionat şi Nevalainen. Astăzi, marea diferenţă este că 
intoleranţa oficială a fost înlocuită de politicile oficiale de toleranţă. To-
tuşi, o parte din populaţie se mai teme încă de „străini”, încă se mai spun 
poveşti fanteziste despre presupusul lor comportament. Dar, la fel ca odi-
nioară, o altă parte a populaţiei este, fireşte, tolerantă şi primitoare în 
raport cu noile influenţe (de ex., Nevalainen 1999: 301–306). Probabil că 
acesta este cazul şi în Banatul românesc. Diferenţa este doar că „noii ve-
niţi” sosesc din aceeaşi ţară, vorbesc limba „băştinaşilor” bănăţeni (deşi 
aceasta nu este întotdeauna limba lor maternă) şi fac parte din aceeaşi 
etnie ca şi populaţia majoritară a Banatului. Dar şi aici întâlnim etiche-
tare şi atitudini stereotipice, pe lângă toleranţă şi adaptare naturală la 
situaţiile aflate în schimbare. În situaţiile aflate în schimbare, confuzia 
şi teama faţă de acestea par să fie caracteristica tuturor oamenilor. Iar 
când oamenii confuzi se mai simt şi ameninţaţi, ca în cazul Banatului, 
aceste caracteristici au tendinţa de a se accentua.
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comunItAteAgReAcădInIzVoARele(Jud.tulceA)

Narcisa ŞTIUCĂ

comunitateagreacădin
Izvoarele(jud.tulcea)

...şi-atunci au spus la sat Alibeichioi.  
Câteva date asupra întemeierii comunităţii

Comunitatea greacă din comuna Izvoarele este importantă şi inte-
resantă din cel puţin două puncte de vedere: în primul rând, pentru că 
este singura care dăinuie de la mijlocul secolului XX într-un spaţiu ru-
ral şi, în al doilea rând, pentru că este compactă şi numeroasă (cca. 350 
membri la ultimul recensământ). Legenda satului consemnată în secolul 
trecut îmbină într-un mod interesant câteva repere istorice cu nuclee 
mitico-simbolice. Aflăm că familiile întemeietoare s-au refugiat din Gre-
cia în jurul anului 1829, urmând armata ţaristă, care tocmai înfrânsese 
Turcia, până în Basarabia: „Pornind de la locurile lor la anul 1829, odată 
cu înapoierea oştilor ruseşti din Turcia înfrântă, ei s-au aşezat pentru 
scurtă vreme în sudul Basarabiei, la Frecăţei, Cişmechioi, Traianu-Vechi, 
Pelini şi Curciu. Mai apoi, mânaţi de dorul locurilor naşterii lor, luându-şi 
drumul înapoi, poposiră aci cu întreg chervanul, deoarece, născându-se 
pe drum gemenii Tudoriţa şi Chiriac, ai unui Vasili Lefter, mama trebuia 
să-şi facă repaosul celor 40 de zile cerute de higienă” (Bonjug 1929: 273). 
Păstrată din generaţie în generaţie, legenda întemeierii comunităţii dăi-
nuie şi astăzi, cu diferenţe nesemnificative, în memoria oamenilor din 
Izvoarele: Au plecat odată cu revoluţia grecească din Grecia, în 1820–1821 
şi au ajuns în Rusia, în zona Basarabiei; în 1828, au încercat să coboare la 
mare; venind în jos, au ajuns în aceste locuri. aici au făcut popas. Între timp, 
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s-a născut un copil; cum regula era ca 40 de zile să nu părăsească locul nici 
lăuza, nici copilul. Au rămas aici. Dar trebuiau să-şi asigure venituri. Pe aici, 
prin jur, erau păduri şi au început să taie lemnul la Tulcea pentru confecţio-
narea bărcilor. Au văzut că le-au adus venituri şi au rămas aici. Şi-au făcut 
bordeie, şi-au făcut un rost... Stăpân aici era un turc: Ali-bei şi-atunci au spus 
la sat Alibeichioi. (N. D.) Acelaşi autor consemnează date din secolul al 
XIX-lea: 15-20 de familii în 1838 (pe harta statului major otoman, fără 
specificarea apartenenţei etnice) şi 20 de familii de greci (în notele de 
călătorie prin Dobrogea ale lui Ion Ionescu de la Brad).

Trebuie să menţionăm că termenul de „familie” (în greacă „famelí”) 
desemnează o unitate socială bazată pe autoritatea paternă şi care este 
alcătuită din părinţi şi din toţi fiii căsătoriţi şi necăsătoriţi ai acestora 
(Stahl 2000: 111); altfel spus, este echivalent cu termenul „neam”, utili-
zat în etnologia românească. Acest fapt este foarte important pentru în-
ţelegerea trecutului acestei aşezări, întrucât, utilizând, în lipsa surselor 
documentare şi de arhivă, unica lucrare despre localitate, remarcăm fap-
tul că aceasta a fost întemeiată de treisprezece familii de greci originari 
din Aspru (Acderé) şi de şapte familii de bulgari din Curuchioi (Districtul 
Varnei), ceea ce ar însuma peste o sută de suflete. Dintre capii de fami-
lie al căror nume se păstra în amintirile bătrânilor de acum opt decenii, 
menţionăm: Tranulus Moscu, Pandilèmus, Ştefan Altâparmac (6 degete), 
Vaşilis Chiriac, Panaiot Vaşilis, Nicolos Màcris (Uzumus), Ciubànis Nico-
la, Lifteris Mandagiolari, Foti Tanàşi, Stoian Ciolachis (ciungul), Ianciu 
Vaşili, Custandas Nicòlas, Mutuis Ruşius (toţi greci) şi Ştefan Burlacu, Je-
liu Stoian, Ştefan Jeliu Stoian, Hagi Gheorghe, Hristu Nediu, Rusi Cioban, 
Peiciu Dermengi (morar) (bulgari) (Bonjug 1929: 274). Se mai spune că, 
pe la mijlocul veacului al XIX-lea, satul a fost în pericol să se risipeas-
că, cauza fiind de astă-dată o romantică, furtunoasă poveste de familie 
brodată pe fundalul istoriei: „O verişoară primară a locuitorului Ruşi Lif-
teris fusese cândva răpită din Aspru, turcită şi luată în căsătorie de un 
ius-başi care o adusese cu sine în Dobrogea, la Balabancea, şi mai apoi 
la Accadâna (Alba). Răspunzând ius-başi chemării armelor patriei sale, 
soţia răpită este înlesnită de tânărul Cara-Ianachiş, fiu al lui Tanaşi Cara 
Lifteris, să fugă peste Dunăre, în Basarabia, unde devine soţia unui ofiţer 
rus. De groaza răzbunării ius-başiului, familii întregi se ridică din sat, 
şi anume: Gheorghe D. Dimu, Tranulus Moscuiani, Tanaşi Cara Lifteris, 
Sfeatcu Jeliu Stoian şi se stabilesc la Tulcea; Cara Ianachis, Chiriac Ta-
naşi, Tantelis Tudurachis şi alte câteva familii trec în Basarabia, în satele 
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pe care le locuiseră odată: Pelini şi Curciu” (Bonjug 1929: 275). În secolul 
al XIX-lea, preoţii care au slujit în Alibeichoi veneau din patria-mamă: 
papà Fucaras, care a slujit în limba caramanească, apoi, papà Ilie, papà 
Moscu, papà Dima şi papà Panteli Cumbidis, toţi originari din Aspru Ac-
dere şi papà Misèvri, papà Curi, papà Carààcci, papà Vaşilicà, provenind 
din Tracia, care au oficiat slujba religioasă în limba greacă, în biserica 
veche de lemn. Între anii 1904 şi 1909, în timp ce păstor al obştii era pre-
otul Asanachi Marinescu, în Alibeichioi s-a ridicat biserica nouă cu hra-
mul Sf. Dimitrie. Cei care au sprijinit financiar zidirea sfântului lăcaş s-au 
numit: Gligore Dimu, Gheorghe Alexe Ştefan, Cara Ghiorghi şi Arhondi 
Dascălu (Bonjug 1929: 276). Autorul micromonografiei localităţii, Nichita 
Bonjug, mai consemna: „De la 1899 încoace slujeşte neîntrerupt Panait D. 
Iofciu, cântăreţ cu şcoală românească. [...]. În această îndelungată vreme 
a fost îndrumătorul mai multor preoţi, iar în intervalele libere, a botezat 
şi-nmormântat de multe ori singur. A predicat cum a putut şi a vorbit 
mişcător la serbările Zilei Eroilor, el însuşi fiind, în marele război, un erou 
decorat cu crucea comemorativă şi baretele Mărăşeşti, Carpaţi şi Dobro-
gea” (Bonjug 1929: 276).

Începuturile învăţământului din Izvoarele se plasează tot în secolul 
al XIX-lea, când preoţii făceau lecţii cu tinerii din sat chiar la ei acasă, 
fiindcă nu exista încă o şcoală. Aşa au procedat papà Moscu şi papà Pan-
teli Cumbidis, care i-au ajutat să nu uite limba maternă şi să-şi însuşeas-
că învăţăturile bisericii, dar şi cunoştinţe generale. Primul învăţător care 
a predat în limba română s-a numit Teodorescu şi este semnatarul ca-
ietului găsit de istoricul Nicolae Iorga în biserica Azaclău: „Condica de 
milostenii, cu ajutorul Tatălui şi al Fiului şi al Sf. Duh, amin” (din 16 au-
gust 1859). Conform unor date păstrate în manuscris în arhiva primăriei 
din localitate, după Războiul de Independenţă, învăţătorul transilvănean 
Tudor construieşte prima şcoală. De atunci, de-a lungul timpului, învăţă-
torii s-au numit Carpus (1883), Olimpia Nicolau (1891), Constantin Rădu-
lescu (1894), Sevastia Deculescu (1898), Teodor Popa (1901), Simion Mar-
dare (1908), Ion Mihai şi Mihai Sava (1910), Nichita Bonjug (1912), Andrei 
Mălai (1929), Simion Nicolae (1930), Grigore Popescu, Niculae Scărlătea-
nu şi Maria Constantinescu (1934), majoritatea fiind originari din oraşele 
din zona Dunării de Jos. Cei dintâi absolvenţi ai şcolii au fost: N. Pintilie, 
V. Lefter, N. Lefter, P. Geambazu (1883), iar în 1936, au absolvit şapte cla-
se: Tranule Moscu, Chiriac Lefter, Anghelina Lefter, Tanase Fote şi Petre 
Geambazu. Noul local al şcolii datează din 1935, prin efortul lui Nichita 
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Bonjug, care i-a adăugat şi un muzeu şcolar cu obiecte şi unelte ţărăneşti 
în miniatură, relicve antice şi piese numismatice, o secţiune petrografică 
şi una de ştiinţe ale naturii. 

O unică, mare familie. Viaţa de familie 
din multiple perspective

Vreme îndelungată, grecii din neamurile venite în anul 1838 au pu-
tut păstra o endogamie strictă, fapt pe care li-l îngăduia însăşi structura 
neconsangvină a acestora; ulterior, ei s-au înrudit cu descendenţii fami-
liilor de bulgari din localitate, care, la rândul lor, au angajat relaţii matri-
moniale cu fete bulgăroaice din Accadâna (astăzi, satul Alba). Se poate 
vorbi, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, despre o endogamie extin-
să, abia apoi despre exogamie. Foarte interesant este faptul că aceasta s-a 
manifestat nu în interiorul grupului etnic, după cum ne-am fi aşteptat, 
ci, mai curând în alte grupuri minoritare şi chiar în cel majoritar, crite-
riul de bază rămânând cu stricteţe confesiunea ortodoxă. Concret, grecii 
din Izvoarele nu au avut acces la grupul minoritar elen plasat în mediul 
urban, nici la începutul deschiderii lor, nici mai târziu. Acest fapt îşi poa-
te găsi o solidă explicaţie în atitudinea rezervată, de respingere chiar, a 
grecilor de la oraş, care, până în ultimul deceniu, i-au socotit pe „izvo-
reni” bulgari sau chiar găgăuzi. Dacă prima apreciere are o acoperire is-
torică (compoziţia originară greco-bulgară a grupului întemeietor), cea 
de-a doua ţine de peregrinările lor prin Basarabia, în timpul cărora, s-a 
presupus că au realizat alianţe matrimoniale cu grupurile etnice locale. 
Un alt motiv de respingere este cel ocupaţional: după cum se ştie, grecii 
au imigrat şi s-au statornicit în România în etape succesive, ca negustori, 
fapt ce contrastează cu ocupaţia tradiţională (păstoritul), abandonată ul-
terior prin stabilirea într-o zonă agrară şi viticolă a familiilor imigrate în 
Alibeichioi (Izvoarele). 

Un alt aspect deosebit de interesant este cel relevat de autorul men-
ţionat, ce-i drept, pe un ton oarecum indignat şi vehement: marea forţă 
de asimilare a nou veniţilor, manifestată dintotdeauna de grupul de care 
ne ocupăm: „Grecii, evitaţi de locuitorii satelor învecinate, fac căsătoriile 
vreme îndelungată numai între dânşii şi cu bulgăroaicele din sat; bulgarii 
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aduc fete şi din alte sate, dar numai foarte rar, fetele refuzând să se ducă 
la greci”, subliniază acesta, pentru ca mai apoi să vorbească despre „... 
conservarea caracterului etnic al grecilor, grecizarea bulgarilor şi exce-
siva solidaritate a locuitorilor, ei constituind de fapt o unică mare familie, 
ai cărei componenţi sunt toţi rude apropiate între ele” (Bonjug 1929: 275).

Studiind astăzi această comunitate, am remarcat păstrarea, în linii 
generale, a acestei strategii de supravieţuire. Orice persoană căsătorită 
în localitate îmbrăţişează modul de viaţă, tradiţiile şi chiar limba grupu-
lui dominant, aşa încât, la ultimele recensăminte, locuitorii din Izvoarele 
s-au declarat cu toţii greci. Am încercat, prin multiple metode, să recon-
stituim atmosfera din familiile de odinioară. Era o familie de tip patriar-
hal rigid, în sânul căreia ierarhiile erau foarte bine conturate şi solid sus-
ţinute. Reguli pe care le găsim şi în jurisdicţia tradiţională românească, 
precum dreptul lui „primus genitus” (primul născut, moştenitorul virtu-
al) versus „jus ultimi geniti” (dreptul celui din urmă născut), perpetuarea 
numelui strămoşilor, virilocalismul (stabilirea gospodăriei la reşedinţa 
soţului), tradiţia relaţiilor spirituale (năşia de neam şi respectarea moaşei 
ca exponent al acestuia) îşi află şi astăzi concretizări importante şi inte-
resante în configuraţia comunităţii, contribuind la solidaritatea acesteia. 

Relaţiile de familie îşi găsesc o interesantă reflectare şi în bogata serie 
de termeni cu care sunt desemnate gradele de rudenie: termeni generali 
ce denumesc generic principalele grade de rudenie, denumiţi în limba 
greacă; termeni ce definesc relaţia individului (ego), creată prin cele trei 
tipuri de înrudire consacrate (Radcliffe-Brown 2000: 52): părinţi–copii, 
soţ–soţie, copii ai aceloraşi părinţi, derivaţi din limba bulgară (idiomul 
familiar); termeni ce decurg din relaţii de tip spiritual: năşia şi relaţia cu 
„babele satului” (provenind atât din greacă, cât şi din bulgară). Dincolo de 
aspectul lingvistic al problemei, trebuie să subliniem încă de la început 
prezenţa unui foarte bogat şi activ fond de manifestări ritual-ceremonia-
le ce transpun în limbaj gestual, magic, obiectual raporturile interindivi-
duale, interfamiliale, în contextul schimbărilor de statut, dar, după cum 
vom vedea, şi în alte contexte, în general festive.

Fără să ne propunem o discuţie foarte amplă şi aprofundată pe margi-
nea termenilor de rudenie, vom nota prezenţa, în prima serie, a teremeni-
lor folosiţi pentru mamă („mana”), tată („baba”), fiu („iosum”), fiică („thi-
gateram”), bunic („papus”), bunică („babu”), soacră („pitheram”), socru 
(„pitherasum”), ginere („ghambros”), noră („nif”), văr („acsadrifus”), ve-
rişoară („acsaderfiam”), nepot („angonem”), naş („nunu”), naşă („nuna”), 
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fin („cumbaru”), fină („cumbara”). Raportându-le la individ (ego), relaţiile 
de rudenie se dovedesc a fi percepute şi transpuse lingvistic mult mai 
nuanţat şi mai complex. Astfel, cu termenul „buliu”, o persoană se adre-
sează atât mătuşii prin alianţă (soţia fratelui oricăruia dintre părinţi), cât 
şi mătuşii şi cumnatei mai mari a soţului. „Lalu”, echivalent relaţional al 
„unchiului”, desemnează pe fratele tatălui, al mamei, dar şi pe soţul suro-
rii tatălui sau mamei, iar „leliu” este doar sora de sânge a fiecăruia dintre 
părinţi. „Bati” îl desemnează pe fratele consangvin mai vârstnic, „cacu” 
este termenul folosit pentru sora mai mare; fratele mai mic este numit 
„athrifosum”, iar sora mai mică, „athrifim”. Toate acestea ar trebui ra-
portate la termenii generici „aderphos” (frate), respectiv „aderphi” (soră). 
Aceleaşi grade de rudenie sunt exprimate diferit prin prisma căsătoriei: 
„ienisti” este numit fratele mai mare al soţului, „drăghincu”, fratele mai 
mic, iar „călinu”, sora mai mică. 

Fie şi din simpla enumerare, se poate observa că, odată cu schim-
barea statutului, soţia (soţul) contractează alte relaţii ce se transpun în 
termeni lingvistici distincţi. Mai mult chiar, este remarcabil faptul că ru-
dele de gradul doi (fraţii mai mari) ale soţului (soţiei) sunt numite fie prin 
termeni inconfundabili, fie, în cazul alianţei, prin termeni echivalenţi cu 
cei ce desemnează propriile rude de gradul al treilea (fraţii părinţilor şi 
soţiile acestora). Se poate spune că atât rudele din partea tatălui, cât şi 
cele din partea soţului se bucură de o atenţie evidentă, concretizată în 
cuvinte ce reflectă respectul şi afecţiunea. Putem afirma, aplicând crite-
riile analizei structurale operate de Radcliffe-Brown, că termenii de rude-
nie se organizează nu numai în funcţie de relaţiile familiale elementare, 
ci şi în funcţie de sex, vârstă şi chiar generaţie. Pe de altă parte, putem 
vedea în varietatea termenilor de adresare destinaţi rudelor bărbatului 
o nuanţare a faptului, demonstrat de Émile Benveniste, că „sistemul pa-
trilocal, care, în înrudirea prin alianţă, a triumfat foarte de timpuriu, s-a 
impus singur şi a eliminat această serie de termeni, ca amintire a poziţiei 
duble pe care o ocupau toate alianţele în interiorul clasificării înrudirii” 
(Benveniste 1993: 252).

Altfel spus, unii termeni – mai ales cei care definesc relaţiile cu per-
soane din generaţii colaterale mai vârstnice din neamul soţului – se su-
prapun cu cei ce denumesc relaţiile de acelaşi fel din propria familie, în 
timp ce rudele de gradul al doilea sunt numite distinct, prin raportare la 
noul statut. La toate acestea se adaugă şi faptul că denumirile, citate mai 
sus, pentru fraţii mai mari şi mai mici sunt valabile atât pentru femeile 
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căsătorite, cât şi pentru bărbaţi, opoziţia realizându-se nu în funcţie de 
sex, ci în funcţie de propria persoană. Faptul că aceşti termeni coexistă 
vine să sublineze condiţia soţului, respectiv a soţiei, de persoană cu dublă 
apartenenţă, nicidecum anularea sau estomparea primei apartenenţe. 

Pe de altă parte, nu trebuie să punem această diversitate terminolo-
gică doar pe seama compoziţiei mixte greco-bulgare a grupului (ilustrată 
prin termeni ca „drăghincu” sau „călinu”, „buliu”, „bati” etc.), ci şi pe sea-
ma unei realităţi sociale valabile până în urmă cu doar câteva decenii. O 
familie era compusă din mai multe generaţii (bunici, fii, nepoţi) care se 
gospodăreau împreună. Faptul este atestat în întreg spaţiul balcanic, dar 
mai cu seamă la greci şi la aromâni, despre care, citându-l pe Th. Capi-
dan, Paul H. Stahl afirmă: „La nivelul inferior, care corespunde gospodă-
riei, există unitatea socială numită fŕmeli – familie. Grupul domestic este 
alcătuit în principal dintr-un cuplu căsătorit (cel al părinţilor), cu fiii lor 
căsătoriţi; ei trăiesc laolaltă sub autoritatea tatălui şi a mamei, muncesc 
laolaltă, stăpânesc în comun o avere, de obicei oi. Grupul se separă la 
moartea tatălui sau când toţi fiii sunt căsătoriţi, deşi uneori continuă un 
timp să formeze o singură unitate socială” (Stahl 2000: 111).

Iată, prin comparaţie, cum stăteau lucrurile în localitatea Izvoarele 
în urmă cu peste treizeci de ani: Stăteam, stăteam laolaltă: socru-meu cu 
soacră-mea aici, în casele mai vechi, în continuare, cumnatu’ care-a murit 
acu’ câţiva ani cu cumnata, şi-n spate-acolo, noi. Aici munceam, aici găteam, 
aici dormeam. Ba nu! fiecare era cu camerele lui, cu intrarea lui! Munca şi 
mâncarea erau împreună, că pământu’ ni-l luaseră la colectiv. Pe urmă, era 
şi sora mai mică, Niculina. Era fată, necăsătorită. Şi ea stătea cu noi!... (C. G.) 
Însăşi structura gospodăriilor din Izvoarele vorbeşte despre acest mod de 
existenţă, perpetuat, cu puţine modificări, până astăzi. Curţile mai vechi 
sunt mari, au case cu mai multe intrări în locuinţele construite succesiv 
pentru cuplurile tinere ce se instalau de-a lungul generaţiilor. Ele se în-
scriu pe linia gospodăriilor dobrogene, bulgăreşti şi turceşti, descrise de 
Paul Petrescu şi Paul. H. Stahl (Petrescu–Stahl 1957: 25–40). Mai nou, iz-
vorenii tineri îşi construiesc separat locuinţe mai moderne, amplasate în 
unghi drept, şi nu în prelungirea casei bătrâneşti, însă, dacă se stabilesc 
în sat, continuă să rămână alături de părinţi. 

Este uşor să ne imaginăm faptul că, într-un asemenea climat famili-
al, condiţia tinerei neveste, ba chiar a tânărului cuplu, era lipsită de au-
tonomie. Din istorisirile personale ale informatorilor noştri a reieşit că, 
cel puţin în primul an, iar dacă nu, până când reuşeau să-şi construiască 
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propria casă, tinerii aveau o existenţă ce amintea de condiţia lor de ado-
lescenţi sau cel mult de tineri aflaţi în pragul căsătoriei. Aceasta este si-
milară cu cea a „sarcatsanilor” (păstori transhumanţi vorbitori de limbă 
greacă, care trăiesc în Bulgaria şi Grecia): „Faptul esenţial este că proas-
păt căsătorita este subordonată tuturor celorlalţi membri ai familiei lăr-
gite. [...] Ea este, cum se spune adesea, mireasa noastră” (Stahl 2000: 112). 

Tocmai de aceea, o analiză separată merită termenul „nif” (noră), 
care, în traducerea în limba română, este sinonim cu „mireasă”, atât 
în contextul ceremonialului nupţial, cât şi în cel al altor obiceiuri post-
liminale. Acesta reflectă două tipuri de relaţii: în plan familial, relaţia 
cu părinţii soţului, iar în planul neamului şi chiar al comunităţii, rela-
ţia cu celelalte rude, cu vecinii, şi, după cum vom vedea, cu întreaga co-
munitate. Concret, „nif” este numită de către rudele soţului soţia fiului 
şi a nepotului, dar şi de către vecini şi consăteni proaspăta căsătorită 
intrată în microgrupul vecinătăţii, subliniindu-se prin aceasta linia pa-
ternă, masculină a familiei. Chiar dacă, în mod evident, condiţia femeii 
în comunitatea greacă, de care ne ocupăm, este, cel puţin astăzi, mai 
puţin constrânsă de regulile inflexibile ale familiei, neamului, bisericii 
şi comunităţii decât, spre exemplu, este cazul la grupul turco–tătar din 
aceeaşi regiune, utilizarea acestui apelativ de către toţi cei ce-şi afirmă 
astfel apartenenţa la grupul soţului dă măsura rigorilor la care era (şi mai 
este încă) supusă o noră care locuieşte în casa părinţilor, dar şi o anumită 
relaţie de afinitate cvasi-generalizată. Practic, termenul „nif” atenuează 
sensul de „xena” (străină), mai ales în zilele noastre, când, în Izvoarele, 
sunt aduse şi fete din alte localităţi. Acest sens aproape că nu exista în 
trecut, când, după cum am arătat, grecii depăşeau arareori aria satului 
în căutarea unei soţii. „Nora” era, aşadar, o membră a unui alt neam, dar 
nu era nici etnic, nici confesional străină, ci aparţinea comunităţii com-
pacte şi închise a aşezării. 

Cam la fel stau lucrurile şi în cazul termenului folosit pentru „ginere”, 
ambii având şi conotaţii ceremoniale în contextul obiceiurilor familiale. 
Dată fiind însă regula virilocalismului, putem aprecia că sunt extrem de 
rare cazurile în care soţii se mută în gospodăriile socrilor lor. Astfel, ter-
menul „ghambròs” se aplică tuturor bărbaţilor care nu aparţin neamului 
(familiei) soţiei şi cu care ceilalţi membri angajează relaţii afine (de ali-
anţă). 
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Regula denominaţiei constituie cel de-al doilea aspect legat de sistemul 
de înrudire la care dorim să ne referim, consecinţă a regulilor ce privesc 
schimbul matrimonial. Iată, după informaţiile culese, care sunt regulile de 
conferire a numelui de botez: La noi, e obiceiu’ ca la primu’ născut să-i pună 
tata numele (adică tata pune numele lu’ tat-su, bunicu’ copilului) şi dacă e 
fată, al lu’ soacra mică. La al doilea, numele lu’ socru mic sau soacra mare, 
dacă e fată şi de la al treilea, al naşului. Se menţine, se menţine şi acuma! Păi, 
ieşi pe stradă şi te râde: „Nu te-a băgat în seamă fecioru-tu şi cu noră-ta!...” 
Da’ nu poţi pune totuşi numele până nu mergi la naş, că ies discuţii, supărări. 
(C.G.). Se impune să precizăm faptul că, în majoritatea covârşitoare a ca-
zurilor, moştenirea casei părinteşti revine ultimului născut. Acesta, după 
cum am văzut, nu poartă însă şi numele bunicului patern, ci, după toate 
regulile enunţate, pe cel al bunicului matern, astfel încât se poate vorbi 
despre o consolidare a relaţiei stabilite între cele două neamuri odată cu 
căsătoria părinţilor săi. Există şi implicaţii ritual-ceremoniale ale acestui 
fapt, întrucât patronul casei şi al familiei devine, de regulă, sfântul al că-
rui nume îl poartă capul familiei („curbanul casei”).

Cam tot aşa stăteau lucrurile şi în ceea ce-i priveşte pe grecii din 
satul Elympos, situat pe insula Karpathos: „Fiecare băiat şi fiecare fată 
poartă astfel numele de botez al bunicului patern sau al bunicii materne, 
în funcţie de sex. La fiecare a doua generaţie revine acelaşi nume de bo-
tez, ca şi când bunica şi bunicul ar trăi din nou. Această regulă este strict 
respectată, posesia concomitentă a patrimoniului şi a numelui bunicilor 
fiind obligatorie” (Stahl 2000: 105). Această regulă denominativă este va-
labilă şi în zone româneşti, mai cu seamă în cea nord-dunăreană, dacă 
luăm în calcul regula naşului de neam. Astfel, primul născut al oricărei 
familii primeşte numele ascendentului său direct (tată, bunic, străbunic, 
în cazul în care este primul născut al primului născut), aceasta însem-
nând, de fapt, repetarea numelui „părintelui spiritual”, adică al naşului. 
Acest tip de denominaţie este frecvent întâlnit, cu unele deosebiri, la 
multe popoare, astfel că nu putem preciza dacă forma de moştenire şi 
regula denominaţiei au fost influenţate de convieţuirea cu bulgarii sau 
de învecinarea cu românii, sau dacă ele erau proprii ţinutului din care 
au plecat spre Dobrogea. Indiferent cum stau lucrurile, tindem să credem 
că a fost dintotdeauna o modalitate – simbolică, dar şi economică – de 
păstrare a solidarităţii grupului minoritar. 



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

286

Noi încă mai păzim sărbătorile! Obiceiuri 
familiale în contextul sărbătorilor creştine

Obiceiurile legate de căsătorie şi nuntă prezintă interesante com-
ponente postliminale, care se împletesc foarte strâns cu sărbătorile de 
peste an. Acest fapt le conferă o amplă anvergură şi valenţe sociale cu 
totul remarcabile, concretizate în participarea întregii comunităţi la in-
tegrarea cuplurilor recent căsătorite într-un alt grup, cu statut marital 
bine conturat. Acestea sunt grupate în jurul a trei cicluri festive, de o im-
portanţă covârşitoare pentru păstrarea valorilor identitare ale grecilor 
din Izvoarele: Crăciunul şi ziua Sf. Mare Mucenic Gheorghe (celebrate, după 
calendarul gregorian, în 6 ianuarie, respectiv 6 mai) şi Lăsatul Secului 
(sărbătoare mobilă, ţinută ca şi la români în ultima duminică dinaintea 
Postului Paştilor). Anumite sărbători de peste an capătă chiar denumiri 
ce pun în valoare această componentă de solidarizare a comunităţii şi 
de consfinţire a noilor relaţii familiale. Astfel „udatul ginerilor”, „udatul 
nurorilor” şi „ziua babelor” aparţin sărbătorilor de trecere dintr-un an 
într-altul, „descălţatul mireselor” şi „furatul copiilor” au loc în ziua de Sf. 
Gheorghe, iar „adunatul darurilor” se petrece odată cu actul ceremonial 
al „iertărilor şi sărutatului mâinii”, pe care, în mod obligatoriu, trebuie 
să-l îndeplinească fiecare familie faţă de cei vârstnici (naşi, părinţi, fraţi 
mai mari şi unchi) la începutul Postului Mare. 

Astfel, în noaptea de şase spre şapte ianuarie se păstrează „Udatul 
ginerilor”, obicei ce îi are drept actori principali pe tinerii necăsătoriţi, de 
regulă, pe cei care fac parte din ceata de colindători (a Drăgumanului), iar 
drept beneficiari, pe tinerii care s-au căsătorit în ultimul an. Este o etapă 
postliminală a ceremonialului nunţii, menită să sublinieze şi chiar să de-
finitiveze trecerea şi statutul tinerilor care, prin căsătorie, s-au despărţit 
de grupul de vârstă şi au fost integraţi în cel al gospodarilor. „Udatul” este 
un ritual de la care nu numai că nimeni nu îndrăzneşte, dar nici măcar 
nu doreşte să se sustragă, şi asta pentru că: Aşa sunt ei mai văzuţi, mai lu-
aţi în seamă. Dacă nu se udă, înseamnă că nu-s buni de nimic!... Mai depinde 
şi de ce-ai făcut tu la alţii când erai flăcău, că dac-ai fost tu mai rău, mai în-
dârjit, aşa ţi se întoarce şi ţie! Ceilalţi toţi te ţin minte! (I. I.). Deşi totul pare a 
fi mai curând o probă de rezistenţă decât un simplu gest magic, tinerii se 
arată obedienţi, ba chiar nerăbdători şi nemulţumiţi, dacă ceata întârzie. 
„Udatul” debutează cu refuzul formal (fugă, tăinuire) al tinerilor bărbaţi, 
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pentru ca apoi, în sunetul unui colind special ce vorbeşte despre însuşi 
patronul zilei, Sf. Ion, să se lase udaţi, succesiv, la trei fântâni, iar apoi 
„înviaţi” cu zăpadă. Odinioară, după spusele celor vârstnici, bărbaţii erau 
duşi „la derea” şi, în pofida gerului aprig, erau udaţi până când hainele 
le îngheţau pe trupuri: Dacă te opuneai?!… Păi, dacă te opuneai, făceai mai 
rău, că ei se îndârjeau şi mai chemau şi ajutoare şi tot te puneau jos! Aşa am 
făcut eu: eram tânăr, eram vânjos, şi ce-am zis? Hai să fug, să-i fac să mun-
cească şi ei, nu?… Şi-am luat-o prin grădini, pe deal, da’ când m-au prins… aşa 
udat n-a mai păţit nimeni!… Ţineau minte care a fost în armată, care n-a fost 
udat şi peste un an-doi, când să libera, gata era! (I. L.) La fiecare casă, f lăcăii 
sunt apoi aşezaţi la masă, iar celui care a reuşit să-l prindă pe „ginere” 
soţia acestuia îi dăruieşte un prosop. În felul acesta, proaspăta soţie „plă-
teşte” câştigarea definitivă a soţului şi trecerea lui în rândul gospodarilor 
(arhondas), întrucât, până în acel moment le mai sunt îngăduite petrece-
rile cu vechii tovarăşi de generaţie. 

În miezul zilei de şapte ianuarie este rândul „nurorilor” să fie udate. 
De această dată, este vorba despre un ritual de fertilitate şi purificare, 
cu implicaţii sociale de integrare definitivă în grupul femeilor căsători-
te. Protagonistele – femei căsătorite şi foarte puţine tinere necăsătorite 
– alcătuiesc un alai spectaculos al „nunei” (naşa de cununie). Ierarhia 
familială este din nou relevată de prezenţa obligatorie a soacrei nunei, 
a cumnatelor şi surorilor acesteia, precum şi de prezenţa tuturor rude-
lor prin alianţă, şi abia apoi a mamei, surorilor şi nepoatelor, eventual, 
finelor nunei. Strălucirea şi pitorescul alaiului sunt sporite şi de faptul 
că această ceremonie cere ca ele să poarte costumul tradiţional local. 
La rândul ei, „nora” pregăteşte daruri purtătoare de semnificaţii ale 
integrării şi recunoaşterii propriului statut: ştergare ţesute, pânzeturi 
scumpe, şorţuri de mătase şi „chitci” (mănunchiuri minuscule) de busu-
ioc şi monezi pe care le prinde în părul tuturor femeilor participante, pri-
mind în schimb o sumă simbolică de bani „pentru norocul casei”. Ea se 
ascunde, apoi simulează teama de a fi udată, arătând astfel că încă mai 
tânjeşte după condiţia de fată, dar apoi se lasă stropită de naşă, pe cap 
şi pe corp, cu un mănunchi de busuioc muiat în apă. Urmează ceremo-
nia sărutatului mâinii, începând cu naşa, soacra şi mama acesteia, apoi, 
continuând cu mătuşile, cumnatele, surorile şi alte femei mai vârstnice 
şi, în final, îmbrăţişarea femeilor de vârstă apropiată „nurorii”. Spre sea-
ră, grupul de femei coboară în sat, „la horă”. Este momentul consfinţirii 
definitive a condiţiei de tânără nevastă, subliniat atât de prezenţa soa-
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crei şi mamei, cât şi de cea a naşei de cununie. Acestea etalează daruri-
le primite, spre deliciul întregului sat care asistă şi comentează, fără a 
participa însă la joc. Deşi cele mai vârstnice femei, intervievate în timpul 
anchetei de teren, au subliniat faptul că obiceiul este păstrat ca atare de 
generaţii, consemnările făcute în secolul trecut de Nichita Bonjug atestă 
unele pierderi ritual-simbolice şi chiar în ceea ce priveşte repertoriul. 
„Tot timpul cât durează Virmenus nifis, femeile poartă în mijlocul lor un 
steag făcut dintr-un peşchir (ştergar) alb şi unul roşu, împodobit la ca-
pătul de sus cu un şomoiog de busuioc legat cu beteală şi împodobit cu o 
ciuşcă roşie (ardei iute, n. n.), în vârf cu un bănuţ şi f loricele de porumb 
înşirate pe un fir de aţă, care simbolizează organul masculin. Steagul 
acesta este semnul suveranităţii feminine în acea zi!” În plus, autorul 
menţionează şi faptul că grupurile constituite în jurul nunelor intonau 
„Cântecul Paraschivei” (un cântec liric de dragoste), imposibil de recon-
stituit astăzi (Bonjug 1929: 282). 

Cea de-a treia zi a acestui ciclu festiv, plasat la început de an, este 
tot una exclusiv feminină, destinată, de astă-dată, sărbătoririi unor in-
contestabile personalităţi ale comunităţii, fără de care, pe drept cuvânt, 
existenţa acesteia este încă de neconceput: babele-moaşe. Deşi astăzi 
naşterile au loc în clinici specializate din Tulcea sau Constanţa, şi chiar 
Bucureşti, „babele” sunt consultate în multe privinţe: pusul Ursitoarelor, 
săvârşirea practicilor magic apotropaice şi profilactice, şi nu arareori 
curative. După cum vom arăta, în cercetările noastre, am cules infor-
maţii despre unele practici magice şi magico-medicale complexe, pentru 
remedierea unui număr impresionant de afecţiuni ale lăuzei şi nou-năs-
cutului. Competenţa de necontestat, bazată pe cunoştinţe de etnoiatrie, 
dar şi de magie, pe cât de profunde, pe atât de arhaice, ţine de condiţia 
lor de iniţiate ale comunităţii, de păstrătoare ale tradiţiilor, ale spiritu-
alităţii în general, ca garanţie a perpetuării grupului. Desigur, majori-
tatea tradiţiilor au un caracter universal, sau cel puţin valabil pentru 
întreaga arie balcanică. Vechimea şi stabilitatea lor, aspectul osificat al 
riturilor şi datinilor ne-au transpus însă într-un timp mult mai îndepăr-
tat, în care oamenii societăţilor tradiţionale erau foarte atenţi la ceea 
ce însemna echilibrul familial şi implicit comunitar, respectau ierarhia 
dictată de ritualuri, făcând din „baba-moaşă” un fel de gardian de mare 
prestigiu şi adânc venerat al vieţii satului. Nu numai vestigiile acestui 
respect se mai păstrează încă în obiceiul ţinut de „Ziua babelor”; am 
putea spune că, la fel ca în exemplele precedente, reprezintă o tradiţie 
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păstrată in actu atât de femeile vârstnice, cât şi de cele recent căsăto-
rite. A spăla şi a săruta apoi mâna babelor satului nu înseamnă numai 
îndeplinirea unei ceremonii, ci şi afirmarea şi consolidarea unui nou 
statut, alături de dovada dependenţei faţă de aceste persoane înzestrate 
cu forţe şi cunoştinţe verificate şi respectate, puse întotdeauna în slujba 
vieţii. Întrebate câţi ani trebuie să păstreze aceste raporturi, femeile au 
răspuns fără ezitare: Toată viaţa! Toată viaţa, până la moartea babei! Ai 
nevoie de ea şi ca soacră, bunică, vreau să zic, să-ţi îngrijească nora, nepo-
ţii… Babele ştiu multe, te ajută cu multe, sunt aşa, un fel, ca doctorii… că mai 
trebuie să faci şi din astea bătrâneşti! (A. L.)

Petrecerea din ziua de opt ianuarie, desfăşurată astăzi, prin contri-
buţia tuturor nevestelor, la căminul cultural, mai păstrează încă unele 
componente integratoare pentru tinerele mame: datul în leagăn şi îmbră-
ţişarea primiparelor de către celelalte mame din sat, dăruirea ploconului 
pentru osteneala babei (o găină, un colac, ţuică şi dulciuri), dar şi elemente 
de continuitate ce consfinţesc, an de an, aceeaşi stare, de soţie, mamă şi 
membră a comunităţii, chiar şi atunci când izvorencele aleg să părăseas-
că satul. Hora, petrecere cu dans exclusiv feminină, este un prilej de re-
venire acasă, de afirmare a relaţiilor de rudenie de mult contractate prin 
gesturi, formule de bună-cuviinţă şi schimb de daruri. Odinoară, acest 
obicei avea un cadru de desfăşurare mai restrâns, întrucât erau şase-şap-
te babe în sat: fiecare femeie îndeplinea rânduielile cerute de tradiţie la 
„baba ei” (adică la cea care o asistase la naştere şi o ajutase „să ridice 
copilul”), iar petrecerea cu ospăţ, vin şi lăutari avea loc la casa acesteia: 
„după ce s-au săturat bine şi au luat câte două-trei pahare de vin sau mai 
multe, prind curaj şi ies afară în curte, pun cimpoieşul să cânte şi ele joa-
că până seara pe la ora nouă, făcând tot felul de glume şi comedii pentru 
petrecere” – consemna acelaşi autor, probabil în urma observaţiei direc-
te (Bonjug 1929: 282). Spre seară, puteau veni şi bărbaţii, şi, sub pretextul 
că le conduc acasă, rămâneau ca să le ajute pe neveste să dea gata vinul (N. 
D.), petrecerea prelungindu-se astfel până în zori. 

Duminica Lăsatului Secului este, la fel ca la români, o sărbătoare a ex-
ceselor, dar şi una a împăcării. Fiecare familie pregăteşte un plocon (co-
lac, vin, găină, toate învelite într-un ştergar) pe care îl duce naşului. For-
mula ceremonială „Ne iertaţi!” (Si nu rimena!), rostită reciproc de fini şi 
naşi, marchează intrarea în post: Tinerii care s-au căsătorit în anul respec-
tiv vizitează rudele apropiate şi primesc vase pentru gospodărie. La naşu’ să 
duc c-o săptămână înainte, cu găină, cu colacu’, c-un chil de vin şi dup-aia, în 
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noaptea de Lăsata Secului, să duce pentru iertăciune. Să duce, îi sărută mâna 
lu’ naşu’, lu’ naşa şi le dă cadou’ şi se pun la masă. (C. G.)

Un al doilea moment din an, în care au loc ritualuri şi ceremonii inte-
grate ciclului familial, este, după cum spuneam, ziua de şase mai (Sf. Ghe-
orghe). (Aceasta, ca şi colindul, se ţine după vechiul calendar). Principalul 
obicei, prezentat de informatorii noştri ca emblematic pentru întreaga 
aşezare, este „curbanul de sănătate”: La Sfântu Gheorghe nu este familie să 
nu taie un miel, un berbec. Se taie pentru sfântu’ care păzeşte casa, pentru 
sănătate, pentru animale, ca să ai spor la animale. (N. D.) În lucrarea sa (Le 
kourban, ou sacrifice sanglant dans les traditions balkaniques) Assia Popova 
îl prezintă drept o tradiţie a cărei geneză trebuie căutată în zorii creş-
tinismului: „...în ţările creştinătăţii balcanice, sacrificiul sângeros este 
practicat în mod curent, şi ceea ce este mai important, cu participarea şi 
binecuvântarea plină de zel a preoţilor. El este în mod curent desemnat 
de ortodocşii din Bulgaria, Grecia, Albania şi din ţările fostei Jugoslavii 
prin termenul «kourban», împrumutat de la turci, dar care, în realitate, 
are o origine biblică. Acelaşi termen desemnează, în acelaşi timp, ritul 
sacrificial şi victima” (Popova 1995: 147). 

La grecii din Izvoarele, obiceiul se compune din trei secvenţe: sacri-
ficarea animalului în gospodăria fiecărei familii, cu invocarea Sf. Gheor-
ghe, pregătirea şi coacerea „curbanului” în comun, prin reunirea unui 
număr fără soţ de familii vecine şi consumarea în fiecare familie a aces-
tuia, după ce, mai întâi, „se face parte şi morţilor”. Sunt demne de sem-
nalat o seamă de componente rituale arhaice, ce se înscriu în structura 
balcanică a sacrificiilor aduse, la anumite date din an, pentru protejarea 
aşezărilor şi a oamenilor: purificarea cu sare („aurul alb al magicienilor”) 
şi afumarea animalului jertfit cu tămâie, aprinderea lumânărilor între 
coarnele acestuia, în faţa icoanei şi a candelei aprinse, invocarea sfântu-
lui şi rostirea rugăciunii pentru sănătate şi belşug, apoi însemnarea cu 
sânge a pragurilor tuturor uşilor şi, în cele din urmă, păstrarea şi îngro-
parea tuturor resturilor, pentru ca nu cumva să se risipească ceva din 
sporul casei. „Corbanul de sănătate” are, aşadar, semnificaţia unui ritual 
de sacrificiu destinat protecţiei fiecărei familii, considerată în sens larg 
(bunici, părinţi, descendenţi şi afini), dar şi protecţiei întregii comunităţi, 
prin cumularea individualităţilor în grupuri şi prin generalizarea aces-
tora în întreg satul. Aceasta confirmă valenţele sărbătorii Sf. Gheorghe 
de deschidere a ciclului estival agro-pastoral, care pune în joc destinul 
recoltei şi prosperitatea turmelor (Popova 1995: 166). La fel ca pentru ro-
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mâni, Sf. Gheorghe este patronul păstorilor, dar şi al recoltelor mănoase 
în curs de maturizare, ceea ce-i îndreptăţeşte pe izvoreni să-l considere, 
alături de Sf. Dumitru al cărui hram îl serbează la începutul lunii noiem-
brie, tot după calendarul vechi, un redutabil protector al aşezării. Trebuie 
să mai adăugăm şi faptul că, alături de „curbanul de sănătate”, fiecare 
familie mai are şi o altă sărbătoare a ei (un patron al familiei), numită 
„curbanul casei” – sinonim cu „hramul casei” –, în Moldova, „ruga” de 
Sf. Mărie-Mare, în Banat, şi „nedeile” din zilele de sărbătoare de după 
Sf. Paşti, în ţinuturile Pădurenilor Hunedoarei. Acest aşa-numit „hram al 
casei” se alege în momentul căsătoriei, în funcţie de numele de botez al 
capului familiei nou întemeiate, eventual, al soţiei acestuia: Apoi, în fie-
care an, tai un animal de parte bărbătească (gânsac, răţoi, cocoş şi-n primu’ 
an, miel neapărat!). Se aprinde candela, se pune sare şi apă într-o lingură de 
lemn, îi dai animalului să bea în faţa icoanei, îl tămâiezi, aprinzi şi o lumâ-
nare şi zici: „Animalul ăsta e (Sfântu’ Gheorghe ori sfântul care-mi păzeşte 
căsnicia!)” Arunci lingura în spatele animalului şi cu sângele de la cap şi coa-
dă (dacă e miel) faci semne pe pragul uşii (sus, jos şi-n părţi, câte o cruce). Îl 
găteşti (se face numai tocăniţă) şi împarţi întâi naşilor şi apoi la 2-3 case, şi 
restul îl mănânci în casă. (C. G.) Totuşi, patronul casei şi cel al comunităţii 
(Sf. Gheorghe şi Sf. Dumintru) sunt văzuţi mai curând ca nişte daimoni 
precreştini decât ca nişte ocrotitori consacraţi de Biserică. Pe de o parte, 
am sesizat omonimia termenilor „sfânt”, „praznic”, „jertfă”, acoperită de 
acelaşi cuvânt: „corban” (provenit din limba turcă=kurban, jerfă), pe de 
altă parte, spiritul pe care îl invocă izvorenii pare a fi neîndurător. Relată-
rile subiecţilor conturează întocmai un spirit arhaic punitiv şi vindicativ, 
în timp ce premoniţiile onirice fac trimitere la istoria veterotestamen-
tară a lui Avraam: Eu tăiam numai un miel. Şi, la un moment dat, visează 
nevastă-mea că tăiam mielu şi să făcea că era Gigi. Mă, tu eşti nebună? Şi, 
efectiv, ne-am speriat de visu’ ei şi-am început să tai doi miei. (N. D.) Corba-
nul păzeşte casa! Eu ţineam înainte corbanu’ de cununie de Sfântu Georghe 
şi când s-a născut fecioru-meu, i-am pus numele lu’ socru-meu, Gheorghe. 
Şi s-a făcut el de 4-5 ani. Şi-am visat că mă duceam pe drumu’ spre Brăila 
şi-l aveam pe fecioru-meu – corban – într-o sacoşă, în spinare. Copilu’! Cu 
mânuţele scoase-aşa, cum scoţi mielu copt – prăjit! Da’ asta am visat-o cu v’o 
4 zile înainte de Sfântu’ Gheorghe! Ş-am venit şi i-am spus lu’ bărbatu-meu: 
„Pe copilu’ ăsta-l cheamă Gheorghe şi noi tăiem mielu’ de Sfântu’ Gheorghe, 
da’ nouă Sfântu’ Gheorghe ne cere corban, să ştii!...”; „Eiii, di un’i ştii tu?!...”
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Mă duc la dascălu’ de la biserică: „Uite-aşa, uite-aşa!” (Ne-a văzut tineri, 
amărâţi, bani n-aveam...); „Ce să-ţi spun?!... Să schimbaţi corbanu’?... Ia, măi 
Căliţă, o pulpă de la miel, fă mâncărică, împarte şi... asta-i!” Aşa am făcut. Da 
io tot anu’ aveam aşa, o râcă în inimă. Nu eram aşa, împăcată... Când a ră-
mas, să zic aşa, o zi sau două de Sfântu’ Gheorghe – uite, îmi fac cruce, să nu 
m-ajute Dumnezeu dacă vă mint! – a visat bărbată-meu. A visat c-avea aşa, 
un cuţit mare şi trebuia să taie corbanu’. Pe cin’ să taie? Pe George! Corban! 
Şi copilu’ umbla şi-ntreba: „Unde-i, tată, mielu care tre’ să-l tai?” Şi el zicea: 
„Nu mă-nduram să-mi tai copilu’ corban!” Şi să duce la un vecin şi strigă: 
„Mă, Tudorache! Vino, mă, să-l tai tu, că nu mă-ndur io să-mi tai copilu’!...”; 
„Măăă... şi pă tine cân’ te văd!... Să-ţi tai copilu’ corban!... Du-te, mă, la babu 
Ana lu’ Revizor! Are la miei!... Du-te, mă, şi ia unu’ şi vezi-ţi de treabă!...” Şi 
cân’ s-a trezit: „Uite, uite, femeie, ce-am visat!”; „Când am visat io anu’ trecut, 
tu ce-ai zis?!... Sfântu Gheorghe cere corban pentru copil, să ştii!...” Mă duc 
din nou la moş Ianachi, la biserică. Zice: „Aprinzi trei lumânări şi le pui la un 
capăt de scaun. Şi spui: ăsta este Sfântu’ Ghiorghi (care l-am avut!), al doilea 
sfânt este Sfântu’ Tănase, al treilea sfânt este sfântu’ lu bărbată-miu, Sfântu’ 
Dumitru. Şi care lumânare are să apuce copilu’, la sfântu ăla ai să pui cor-
banu’ tău de cununie! Şi Sfântu’ Gheorghe să rămână de Sfântu’ Gheorghe! 
Dacă apucă Sfântu’ Gheorghe, să tai doi (miei): unu’ pentru Sfântu’ Gheorghe 
şi unu’ pentru cununie!” Copilu’ meu a apucat lumânarea din mijloc. La Sfân-
tu’ Tănase, pe stil vechi, pe 2 mai, am făcut corbanu’ de cununie şi la Sfântu’ 
Gheorghe am făcut corban pentru Sfântu’ Gheorghe. Ş-am schimbat şi n-am 
mai lăsat nici numele lu’ bărbată-miu, nici pe-al meu. Şi de Sfântu’ Gheorghe 
am făcut a lu’ Sfântu Gheorghe. Mulţi şi-au schimbat! Sunt vise multe care-i 
arată omului! (C. G.) 

Tot în contextul aceleiaşi zile de sărbătoare, se consumă încă o sec-
venţă ce definitivează condiţia tinerei neveste: „descălţatul mireselor”. La 
fel ca la „udatul” ritual, participă nuna mare (naşa de cununie), însoţită 
de rudele ei, însă nota spectaculară este mult mai puţin evidentă astăzi. 
De altfel, acest act ritual-ceremonial mai este îndeplinit doar de nunele 
care mai ţin întocmai obiceiul din bătrâni, precum şi de cele cărora le 
place să-şi arate bogăţia şi dărnicia. Un factor care a determinat simpli-
ficarea acestei secvenţe l-a constituit renunţul, în timp, la portul tradiţi-
onal care avea funcţii multiple, între care, cele mai importante sunt cele 
de evidenţiere a statutului marital. După sărutatul ceremonial al mânii, 
tânăra nevastă este spălată ritual pe picioare şi stropită simbolic pe cap 
şi pe corp. Apoi, nuna îi aruncă peste casă încălţămintea de „nevastă 
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tânără” şi o încalţă cu pantofi noi. De fapt, înlocuindu-i încălţămintea 
primită ca dar de nuntă de la mire cu cea cumpărată de naşa de cununie, 
se încheie etapa trecerii de la statutul de fată la cel de femeie căsătorită 
şi se subliniază relaţia de înrudire spirituală, foarte importantă în cadrul 
acestui grup minoritar. Darurile pe care ea le oferă tuturor, ca şi ospăţul 
bogat, răscumpără în mod simbolic, ceremonial, intrarea în noua familie 
şi în noul neam, cel al soţului.

În ajunul Sfântului Gheorghe, uneori chiar „în puterea nopţii”, se 
mai consumă un ritual pe care l-am putea raporta la vânzarea simboli-
că (peste prag, fereastră sau hotar) practicată la români atunci când un 
copil suferă de o boală incurabilă. „Furatul copiilor” prezintă însă câteva 
caracteristici distincte: protagonistele sunt „fete curate” (adolescente sau 
chiar pubere), copiii se fură doar o dată în viaţă (de preferinţă, până la 
vârsta de trei ani), actul în sine conturându-se mai degrabă ca mimare 
a unei adopţii simbolice, întrucât, de-a lungul vieţii, acesta o va numi pe 
fata care l-a furat „buliu”, la fel cum le numeşte pe mătuşile consangvine: 
Numai fete – domnişoare sau copii, aşa de 12-13 ani! – fură copiii. Se duce 
acasă şi adună din curte orice floricică şi le fierbe în apă şi-i face baie la copil, 
îl primeneşte, îl înnoieşte şi-l hrăneşte şi-l culcă la ea. Şi dup-aia, copilu’ tre-
buie adus cât arde cuptoru’, ca să-i deie pâine cu vin în faţa cuptorului, să-şi 
facă obrajii roşii! Şi dup-aia, îl duce la mamă şi mama trebuie să-i de un dar, 
un bacşiş. Se fură pentru sănătatea copiilor. Şi la urmă, mama o leagă cu un 
material: că-i de rochie, că-i de bluză, da’ ceva trebe să-i dea. La nuntă, fata 
aia vine şi trebuie s-o dăruiască, s-o lege cu un material ca pe mătuşile apro-
piate. Şi pe bărbatu’ ei! Dacă în primu’ an copilu’ nu-i aici, că-i la spital, că-i 
plecat, fetele ştiu: „Măi, copilu’ ăsta n-a fost furat!” Şi-l fură în anu’ următor. 
(C. G.) „Răpirea” are loc întotdeauna cu acordul tacit şi chiar cu sprijinul 
membrilor familiei (mai puţin al mamei). De fapt, din discuţiile cu buni-
cile copiilor furaţi în seara de 5 mai 2002, am reţinut că acestea fac de-
mersuri pentru a afla fata potrivită, căci, pe lângă motivaţii precum: „aşa 
e bine”, „e bine să-l ducă, să-l uite relele” sau „să nu se ia bolile de el”, am 
înregistrat şi comentariul următor: Eu, ca bunică, încerc să găsesc o fată 
cuminte, harnică, frumoasă (şi bogată, dacă se poate) şi vorbesc cu ea să-l 
dau, să-l fure. Şi mai târziu, când e mare, îi zici: „Vezi, pe tine te-a furat a lu’ 
cutare! Şi tu, dacă munceşti sau... nu munceşti... semeni cu ea!” (Că cea care 
te-a furat ţi-a dat daru’ ăsta!...) (C. G.)
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Aşa spuneau bătrânii că e bine!  
Vechi sărbători şi tradiţii comunitare

Sărbătorile de peste an prezintă şi astăzi o bogăţie şi o amploare de-
osebite. Am arătat mai sus modul în care acestea au angrenat o serie de 
practici de integrare şi de consfinţire a noului statut al cuplurilor recent 
căsătorite. Sărbătorile cardinale ale creştinismului capătă valenţe co-
munitare ample şi complexe ce transformă secvenţele rituale de trecere 
individuală de la o stare la alta în adevărate evenimente ce subliniază 
păstrarea solidarităţii de grup. Asta nu înseamnă că, spre exemplu, Cră-
ciunul, Naşterea Mântuitorului, nu-şi păstrează sensul primordial. De al-
tfel, primul nostru contact cu această comunitate a avut loc în decembrie 
1997, când, organizând un spectacol sub genericul „Crăciun împreună”, 
am avut surpriza de a primi, printre alţi participanţi, grupul „Drăguma-
nului” din comuna Izvoarele. În repertoriul grupului de colindători, ca şi 
în cel activ al f lăcăilor ce colindă an de an, se mai păstrează încă suita 
cântecelor ceremoniale de vestire (Koran ghi maşi, intonat pe drum, Hri-
sos i neti, cântat în casă, în faţa icoanelor), precum şi a celor cu benefi-
ciar direct (Eras kalos palicarus, pentru tânărul necăsătorit, Deşpina Ko-
rim, pentru fata de măritat, Arhondes, pentru familie şi Margariti, pentru 
nou-născuţi). Pe toate acestea le-am înregistrat din două surse: atât prin 
reconstituire,1 cât şi prin participare directă în zilele de 5 şi 6 ianuarie 
2003, de la grupul de colindători.2 Asemănarea cu ceremonialul colinda-
tului de Crăciun de la români este evidentă: compoziţia şi ierahia grupu-
lui sunt aceleaşi (tineri necăsătoriţi ce au în frunte un bărbat recent căsă-
torit), traseul impune anumite „popasuri” obligatorii (primăria, de unde 
au obţinut „autorizaţia”, preoţii satului, ceilalţi oameni de vază, apoi, pe 
rând, familiile cu fete de măritat şi cele care au flăcăi de însurat, familiile 
recent căsătorite şi cele care au nou-născuţi, apoi cele mai vârstnice), da-
rurile primite de grup sunt în esenţă similare (colacul împletit în trei viţe, 
pe care îl evaluează întreaga ceată, vinul şi banii). Odinioară, ceata orga-
niza o petrecere finală după colindat; astăzi, însă, acest lucru nu se mai 
întâmplă, întrucât s-ar suprapune cu celelalte maifestări (ziua nurorilor, 

1 Inf. Anastasia şi Ianis Lefter, Ion Iofciu şi Ioana Dascălu, iulie 2002.
2 Acasă la grecii din Izvoarele, film realizat de Dănuţ Dumitraşcu şi Narcisa Ştiucă.
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7 ianuarie, şi ziua babelor, 8 ianuarie), se consumă, în schimb, în cadrul 
mai restrâns al cetelor constituite pe criteriul vârstei şi al vecinătăţii. 

Dintre tradiţiile păstrate de Anul Nou, am notat prepararea şi con-
sumarea „plăcintei de Sfântu’ Vasile” (piţa), probabil o tradiţie moştenită 
din convieţuirea cu bulgarii, întrucât o regăsim şi la slavii din sud, pre-
cum şi la românii din Banatul actual. Aceasta este preparată de cea mai 
vârstnică femeie din familie: Se face o plăcintă cu brânză, cu lapte şi cu ou 
deasupra şi se ascunde un ban între foi şi se dă la cuptor; seara, când s-adu-
nă toţi, s-aprinde candela, se pune o găină friptă pe masă, toată mâncarea, 
bani (câţi ai în casă îi pui pe masă, ca să ai spor tot anul!), se tămâiază masa, 
se dă mâna unu’ de altu’ (să te ierţi, că intri în anul nou!). Dup-aia, se taie 
plăcinta în câte suflete sunt în casă şi la cine pică banu’ şi pentru ce-l pui (că-l 
pui pentru animale, păsări, sănătate) anu’ ăla o să fie norocos la ce l-ai pus. 
Adică: plăcinta se împarte în cinci şi la fiecare îi dai câte o denumire: asta-i 
pentru sporu’ casei, asta-i pentru oi, vaci, găini, asta-i pentru grâu, porumb... 
ş-aia în care pui banu’, la fel. Şi înseamnă că unul de-ai casei o să aibă noroc 
la ce ai pus. (C. G.) Aşadar, momentul este perceput ca purtător al unor 
prevestiri cu privire la noua etapa temporală inaugurată, iar acest fapt 
se repercutează asupra întregii familii sau întregului neam. Lăsatul Se-
cului este perceput, la rândul lui, ca început al unei noi etape, probabil, 
prin influenţă slavă, chiar ca început al anului, întrucât marca anul nou 
agrar. Se mai păstrează şi astăzi tradiţia preparării unei plăcinte rituale, 
care nu are însă aceleaşi virtuţi protective, dar care trebuie consumată 
în mod obligatoriu în ziua de duminică, pentru sporul casei şi purifica-
re, înainte de perioada de abstinenţă şi privaţiuni a Postului Mare. După 
cum am arătat deja, ziua în care se lasă secul este una a împăcării şi ier-
tării, a integrării noilor familii în comunitate conform condiţiei căpătate 
ca urmare a consumării tuturor actelor ritual-ceremoniale. 

Consemnările din secolul trecut vorbesc despre multiple asimilări 
ale „tradiţiilor locului”: „Koşù” (încurarea cailor), ce avea loc la Sântoa-
der (prima sâmbătă a Postului Mare), când „iuruccidişi” (alergătorii) erau 
răsplătiţi cu un batal, stambă colorată şi ştergare dacă puneau în valoare 
armăsari (cai) împodobiţi cu covoare şi „mandilis” (batiste brodate) (Bon-
jug 1929: 284). În cursul cercetării făcute între anii 2002 şi 2003, am re-
marcat că „încuratul cailor” are loc, prin adoptarea tradiţiilor româneşti, 
în dimineaţa zilei de Bobotează. 
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Ciclul pascal este una dintre cele mai bogate tradiţii păstrate de gre-
cii din Izvoarele, întrucât menţine o serie de tradiţii legate de cultul ve-
getal. Dintre acestea, un obicei demn de menţionat este cel desfăşurat în 
Sâmbăta lui Lazăr (înaintea Intrării lui Iisus Hristos în Ierusalim). Prota-
gonistele obiceiului numit Buianciu3 sau, ca la români, Lăzăriţa, sunt fete 
cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani, odinioară fete de măritat, adică în 
vârstă de 15-18 ani. Acestea formează o ceată condusă de cea mai vârst-
nică şi mai autoritară dintre ele, şi, îmbrăcate în costum tradiţional de 
sărbătoare, cutreieră întreg satul cântând cântece asemănătoare colin-
delor româneşti şi cântecelor lirice. Foarte interesant este faptul că mai 
sunt cunoscute şi astăzi4 trei texte: unul în limba greacă (Marlu Ianis), 
un altul în bulgară (I mălai mamo) şi, în sfârşit, o adaptare a acestuia în 
limba română (M-am sculat de dimineaţă). În anul 2002, am înregistrat 
aceste cântece de la unul dintre grupurile5 care au colindat pe la case-
le neamurilor şi prietenilor de familie, primind în schimb ouă crude şi 
dulciuri. Obiceiul Buianciului mi-a atras în mod deosebit atenţia din mai 
multe motive: el este încă viu, nepoţii izvorenilor stabiliţi în oraşe venind 
„acasă” în mod special pentru a-l performa, scoate în evidenţă sinteza 
etnică bulgaro-greacă a comunităţii cercetate şi reprezintă un exemplu 
edificator de adaptare în vederea receptării lui şi de către români. Nu în 
ultimul rând, cântecele şi dansul interpretate de fete sunt văzute şi astăzi 
ca purtătoare de noroc şi aducătoare de spor în gospodărie, semn că obi-
ceiul nu şi-a pierdut întrutotul funcţiile protective. 

Informaţii culese în urmă cu două decenii6 dovedesc o bogăţie şi o 
amploare mult mai mare a obiceiurilor şi tradiţiilor grecilor din Izvoare-
le. Aveau loc întreceri de cai (coşii) atât de Bobotează, cât şi de Tai Tudori 
(Sf. Toader, probabil, Sf. Teodor Tiron, prăznuit la 17 februarie, întrucât 
informatorul vorbeşte despre „o întrecere de primăvară”); la Trifon (1 fe-

3 Un obicei similar, Buieniţul, se păstrează până în zilele noastre în localităţile cu po-
pulaţie mixtă româno-bulgară din jurul Capitalei (Hereşti, Valea Dragului, Vărăşti), 
aici repertoriul fiind cu mult mai bogat.

4 În culegerile din 1985, prof. dr. Gheorghe Mihalcea a consemnat mai multe texte în 
limba elenă, avându-i drept beneficiari pe tinerii necăsătoriţi şi familiile acestora, 
dar, în pofida tuturor încercărilor mele, acestea n-au mai putut fi reconstituite pe 
parcursul cercetării făcute între anii 2001 şi 2003.

5 Inf.: Maria Alexe, 9 ani, Dumitriţa-Denisa Fotea, 10 ani şi Lucia Lefter, 15 ani.
6 Informaţiile au fost culese de prof. dr. Gheorghe Mihalcea din comuna Horia, în anul 

1985, de la Gheorghe Pelivan, 72 ani, Nani Marinca, 83 ani, Dimu N. Dascălu, 62 ani, 
Paul Ciobanu, 34 ani la data înregistrării.
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bruarie) avea loc tăierea rituală a viţei-de-vie, urmată de o petrecere cu 
vin şi glume ce putea să ţină şi trei zile; la Lăsatul Secului, de Paşti, se 
aprindeau focuri pe dealuri şi tinerii strigau: „Hurhumbolu!”, iar noap-
tea îmbrăcau piei de oaie şi se căneau cu funingine făcându-se kukeri nu 
doar ca să se distreze, ci ca să-i sperie pe copii, să nu mai mănânce ouă sau 
de dulce în Postu Mare. La Tai sarándi (Patruzeci de Mucenici, 9 martie), 
femeile făceau tot atâţia colaci în forma cifrei opt, pe care-i însemnau cu 
fraistó (pistornic) şi-i împărţeau la poartă, iar bărbaţii trăgeau patruzeci 
de brazde, semănau tot atâţia pomi sau tăiau un număr egal de butuci 
de vie, fără a uita însă să şi bea numărul consacrat de pahare de vin... 
Se aduceau ofrande morţilor atât în Joia Mare, cât şi în ziua a noua după 
Învierea Domnului (Paştele morţilor sau al blajinilor), la Înălţare, şi la 
Moşii de Vară. Ziua de Sf. Gheorghe era marcată de tradiţii păstoreşti – 
tocmirea ciobanilor şi împărţirea turmelor –, iar în noaptea precedentă, 
se aprindeau lumânări în toată gospodăria şi se ducea în casă o găleată 
cu tukmir (urzică de câmp), pentru ca oamenii şi animalele să fie feriţi 
de rele. Bătrânii spuneau că ziua aceasta era pentru ciobani şi stăpâni 
cu „poftim!”, iar de Sf. Dumitru, la spartul stânelor, era „ziua cu sictir!”, 
referindu-se la tocmelile şi neînţelegerile legate de păstorit. Nu lipseau 
nici practicile magice de alungare a secetei: Ghermengiul (echivalent al 
Caloianului) era pregătit din ceamur (lut amestecat cu paie), botezat, bocit 
şi îngropat de copii între semănături, pe câmp, apoi dezgropat şi lăsat să 
plutească pe derea (gârlă), „ţiganele din Valea Teilor”, acoperite doar cu 
ştergare, veneau în sat, jucând şi cântând în bulgăreşte şi în româneşte, 
iar mai demult, de întâi mai, două fete orfane de părinţi se împodobeau 
cu lapata (ştevie) şi umblau din curte în curte invocând Pipiria (Bonjug 
1929: 290).

La Stradi Rusali (ajunul Rusaliilor), femeile culegeau pelin şi cimbru, 
îl puneau prin case, sub perne, „ca să le ferească de duhuri rele de cele 
care se văd noaptea”, şi tot în acelaşi scop, la seceriş, în ziua de 24 iunie, 
împleteau o cunună de spice şi un mănunchi („barbă”) pe care le păstrau 
în casă până anul următor. Zilele de Sf. Petru, Sf. Ilie şi Sf. Foca erau şi 
ele respectate, pentru ca semănăturile să fie ferite de mană, „ploi rele” şi 
grindină, şi tot atunci se împărţeau, pentru împăcarea sufletului mor-
ţilor, înainte de a fi gustate, primele fructe. La Sf. Marie Mare, unii gos-
podari făceau curban ia ipuşini (curban de sănătate), iar mâncatul stru-
gurilor începea doar după ce erau sfinţiţi în biserică şi după ce se făceau 
alte ofrande. Culesul viilor era prilej de mare petrecere în Izvoarele: Când 
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începea să fie gata coaptă poama, oamenii făceau clacă: invita finii, nepoţii, 
nepoatele cu găleţică şi să vină la cules. Da’ mai-nainte, oamenii mai făcea 
vin din poamă timpurie şi când începea toată lumea să culeagă făcea proba: 
chema pe un voinic care să facă proba. Îi da să mănânce un berbec şi să bea o 
vadră de vin la o masă (o vadră avea doosprăzece kile de vin) şi dacă se-mbă-
ta de nu se mai scula, asta însemna că vinu’ ieste tare în anu’ ăsta, dacă nu, 
vinu’ iera slab. Când se făcea mustu’ de la cules vin, se-mbătau şi petreceau 
şi oamenii ceilalţi. Moş Fotea şi moş Iordan Dascălu ieşeau la probă. 

Când se adunau bostanii de pe câmp, prin octombrie, băieţii îi cu-
răţau şi-i scobeau, transformându-i într-un fel de măşti în care înfigeau 
lumânări, apoi şi-i puneau deasupra capului şi, înfăşuraţi în cearşafuri 
albe, alergau prin sat strigând: „Thalassu!”, ca să sperie lumea. În sfâr-
şit, în seara de Sf. Andrei, avea loc filaumi scórda (păzitul usturoiului), o 
şezătoare cu muzică şi joc, singura îngăduită în Postul Crăciunului, pre-
sărată cu multe jocuri şi practici magice de ghicire a ursitei şi de grăbire 
a căsătoriei. 

Până şi simpla lecturare a acestor vechi tradiţii ale grecilor din Iz-
voarele reflectă evidente asemănări cu ceea ce ne-am obişnuit să numim 
„obiceiuri tradiţionale româneşti”, de fapt, multe dintre ele având o am-
plă răspândire europeană sau doar balcanică; de aceea, nu am conside-
rat că sunt necesare comentarii şi observaţii comparatiste. Este greu de 
presupus că, date fiind endogamia strânsă şi conservatorismul grupului, 
majoritatea tradiţiilor menţionate ar constitui elemente de aculturaţie 
sau asimilări ale celor deţinute de majoritari. Sunt înclinată să cred că 
aici şi-a spus cuvântul, pe de o parte, compoziţia iniţială a grupului (gre-
aco-bulgară), iar pe de alta, în mod decisiv, zestrea tradiţională comună a 
ariei balcanice, definită de o interesantă sinteză a valorilor precreştine şi 
creştine. Astfel, comunitatea din Izvoarele, care astăzi se declară cu tărie 
„greacă”, se dezvăluie drept purtătoare a unor reminiscenţe rustice arha-
ice, perfect armonizate în modelul cultural dobrogean, care, la rândul lui, 
nu este decât o copie la scară redusă a celui balcanic, în care diversitatea 
etnică, religioasă şi cutumiară au făcut posibile împrumuturi mutuale 
şi compoziţii culturale pe cât de fascinante, pe atât de greu de decriptat.
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Narcisa ŞTIUCĂ

comunitateaitaliană
dingreci(jud.tulcea)

Acolo unde era casa lor, la Italia, era o sărăcie...

Cine şi-ar putea imagina astăzi că, în urmă cu mai bine de un secol, 
România, aflată în plin avânt economic, era un fel de terra promessa către 
care se îndreptau speranţele de câştig ale muncitorilor sezonieri sau cele 
de a duce o existenţă mai îndestulată ale imigranţilor din ţările apuse-
ne? O mărturie în această privinţă este şi existenţa comunităţii de itali-
eni constituită pe la sfârşitul secolului al XIX-lea în vecinătatea carierelor 
de granit din Munţii Măcinului, în Dobrogea. Făcând o comparaţie între 
trecut şi prezent, între viaţa lor şi cea a înaintaşilor, Romano Fauro, fost 
muncitor la Cariera Greci din Munţii Măcinului, mi-a spus: S-a schimbat 
acuma. Cum este acuma în România era atuncea în Italia. N-aveau ce munci, 
n-aveau unde (adică, vreau să spun, meseria asta de pietrar). Carol I a fost 
primu’ care i-a adus aici. Acuma s-a schimbat! Acuma vreu să să ducă mulţi 
la muncă în Italia, iar sora sa, Iduina Sachetti, nora unuia dintre antrepre-
nori, a mai adăugat: Acolo unde era casa lor, la Italia, era o sărăcie... Făceau 
mămăligă de castagna... Au venit că nu era de lucru în Italia. N-am vrut să ne 
întoarcem atunci, în ’53, pentru că noi credeam că e tot sărăcie în Italia. Da’ 
după război s-au îmbogăţit italienii. Satu’ de unde au venit foarte bine arată, 
da’ este tot cam ca pe-aici, cum e sus, la Baba-Rada: sus sunt munţi şi jos-aşa, 
e satu’. Acolo stau mai mulţi de-ai noştri, Fauro şi Sachetti. S-a dus cumnată-
mea [Giuseppina Fauro, n. n.] acolo prin ’70, s-a dus în Italia, şi când a venit, 
cică: „Vai ce bine-i în Italia! Vai ce bine- i în Italia!” Şi-un unchi al meu zice: 
„Zice că-i bine! Că nu ştiu io ce-i în Italia?!... Sărăcie! Mâncam mămăligă de 
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castagna cu radiccio!...” Aşadar, motivul venirii în România pare să fi fost – 
cel puţin pentru pietrarii din nordul Italiei – traiul greu, sărăcia, deşi, după 
cum vom vedea, nu aceştia au venit primii în localitate, ci agricultorii. 

Spre deosebire de alte grupuri etnice din Dobrogea, cel de care ne 
ocupăm s-a format în etape succesive, de-a lungul a mai mult de un de-
ceniu. Imigranţii proveneau din zone diferite ale Italiei: primii au fost bel-
lunezii (din vestul provinciei Udine), au urmat apoi friulanii (din câmpia 
sud-estică a Friolului), apoi familii din diferite alte regiuni (Venezia, Lom-
bardia şi Rovigo). Astfel, conform unor date culese în jurul anului 1960, 
înainte de Al Doilea Război Mondial, numărul coloniştilor italieni din lo-
calitatea Greci era destul de mare: circa 120 de familii, din care 360 de 
lucrători la carierele din Munţii Măcin. La recensământul din 1992, s-au 
declarat italieni un număr de 85 de locuitori ai comunei.

Cele dintâi familii, Vals, Boro, Grigoretto şi Sachetti, au primit ce-
tăţenie română printr-un decret al regelui Carol I de Hohenzollern, au 
fost împroprietăriţi şi şi-au construit case aidoma celor de acasă în vatra 
satului, acolo unde, până către anul 1889, locuiseră reprezentanţii ad-
ministraţiei şi ai armatei Imperiului Otoman. Singura casă rămasă măr-
turie a acelor timpuri aparţine familiei Vals: spaţioasă, cu două niveluri, 
la cel de jos aflându-se grajdurile, zidită din piatră, acoperită cu olane şi 
având în faţă un cerdac îngust cu stâlpi de lemn cioplit. O casă pentru cei 
trei feciori ai familiei care, conform tradiţiei, locuiau împreună cu părin-
ţii. Mirela Turtoi, născută Buonavetti, mi-a povestit că străbunicii ei au 
venit pe la 1890, când bunicul ei avea aproape patru ani; o altă ramură a 
familiei a poposit mai întâi în preajma Craiovei, venind pe Dunăre cu va-
porul dinspre Austria, iar mai târziu s-au stabilit în Dobrogea. Familiile 
de agricultori şi-au făcut un rost şi în puţină vreme au prosperat: aveau 
vite şi pământ arabil, grădini şi vii, însă munceau din greu întocmai ca şi 
consătenii lor români. Tot din relatările Mirelei Turtoi am surprins câte 
ceva din ceea ce aş putea numi „strategia adaptării”: La bunica acasă ve-
nea şi preotul ortodox la Bobotează şi la Crăciun şi la nu ştiu ce zi venea şi 
hogea. Treceau cu sacaua cu apă şi la fiecare poartă se opreau şi dau o gă-
leată cu apă. Ce semnificaţie o fi avut nu ştiu! Ş-atuncea venea şi hogea cu 
ce zicea şi el acolo-n legea lui şi-l primea şi pe el... La români nu intra hogea, 
că ortodocşii nu-i primeau, erau foarte... mai ales cât au ţinut pe stil vechi!... 

Muncitorii sezonieri, „paşaportarii”, au început să-şi facă apariţia 
abia peste aproape un deceniu, atunci când s-au deschis primele ex-
ploatări de granit de la Iacobdeal şi Greci. Ani de-a rândul au locuit în 
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„baracoanele” mizere din vecinătatea carierelor, toamna târziu, unii se 
întorceau în Italia. Romano Fauro povesteşte cu emoţie şi amărăciune: 
Erau case-aşa lungi pentru câte trei-şase familii. Aşa stăteau săracii, ca vai 
de ei! Toţi într-o cameră! Era cam... cam mizerabilă viaţa la dreptu’ vorbind, 
da’ ce să facă ?!... Nu le-ajungeau cine ştie ce salariile şi, dacă nu le ajungea, 
să mai ducea la domnu’ patron şi să-mprumuta şi primăvara erau lefteri! 
Părinţii mei mi-au spus! Aveau copii mulţi! Aici, mai ales, la Baba-Rada, aiiii 
de mine!... într-o singură cameră!... Neavând dreptul să cumpere pământ, 
întrucât erau cetăţeni străini, se mulţumeau cu salariile mici, iar femei-
le adăugau un mărunt venit la cheltuielile familiei confecţionând „scar-
peţi”, un fel de espadrile de pânză pe care le vindeau în sat în schimbul 
legumelor şi laptelui. 

Mai târziu, din localitatea Cataloi, au venit alţi italieni originari din 
Rovigo, după ce îşi încercaseră norocul ca agricultori pe pământurile ne-
prielnice ale Dobrogei. Deşi au fost integraţi în grupul minoritar, au fost 
totuşi mereu altfel priviţi, iar o dovadă a acestui fapt o constituie denu-
mirea care li s-a dat: „cataloiani”, un fel de stigmat al eşecului lor iniţial 
care le-a anulat în ochii celorlalţi identitatea italiană şi pe cea regională 
originară: Au venit pe urmă italienii din Cataloi. Erau agricultori. Ăia semă-
nau mai mult a ţigani. Erau mai zgomotoşi şi la vorbă, mai urât vorbeau... Da’ 
acuma, în Italia, sunt oameni foarte bogaţi. Pe vremea lui Mussolini au fost 
duşi în jurul Romei la desecări şi cu toate că erau din Rovigo, i-au colonizat 
acolo. Le-au dat pământ, unelte, le-a mers bine şi-acuma sunt înstăriţi, dar 
să ştii că tot ăia sunt pentru că firea-i! Au plecat de la noi de-aici din sat şi 
au venit în vizită cu maşini, cu tot, da’ au plecat cataloiani şi tot cataloiani 
s-au întors!

Talieni ne zicem, tutti suntem talieni!

În urma reconstituirii trecutului acestei comunităţi, am constatat 
că, încă de la început, s-au structurat două tipuri de opoziţii: cele externe 
şi cele interne. În prima categorie a opoziţiilor, cele ce se instituie între 
grupul minoritar şi cel majoritar, au operat criteriile: etnic, confesional şi 
ocupaţional, astfel încât se poate vorbi despre cuplurile: italieni-români, 
catolici-ortodocşi şi meşteşugari-agricultori. La rândul său, primul cu-
plu se concretizează lingvistic, vestimentar şi cutumiar, cel de-al doilea 
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se reflectă în sărbătorile şi tradiţiile de odinioară, puternic marcate de 
relaţia cu Biserica, în timp ce al treilea cuplu a fost valabil numai pentru 
un anumit segment al grupului de imigranţi. În acest fel, s-au creat o se-
rie de opoziţii şi în interiorul grupului italian: paşaportari-naturalizaţi, 
pietrari-agricultori. Observăm că aici operează criteriul economic şi pro-
fesional, de aceea ambele opoziţii s-ar putea transcrie în italienii de sus, 
„paşaportarii”, pietrarii care lucrau în carieră pentru un salariu de nimic, 
aveau mulţi copii şi locuiau în construcţiile improvizate de antreprenori, 
şi italienii de jos, cei naturalizaţi şi împroprietăriţi de statul român, care 
au devenit agricultori cu stare. N-ar fi exclus ca unele valorizări negative, 
precum cea a roviganilor, să fi avut rădăcini mult mai vechi bazate pe 
ierarhizarea regiunilor în patria-mamă, ca şi pe statutul socio-profesio-
nal, acestea fiind adâncite ulterior prin stabilirea succesivă în localitatea 
Greci.

Încă de la început, ambele grupuri de italieni au recurs la medierea 
majoritarilor pentru a-şi consolida poziţia socială şi economică. Concret, 
pentru a ieşi din impasul endogamiei, italienii de jos au recurs, începând 
cu a doua generaţie, la căsătoriile cu românii, evitând astfel mezalianţa 
riscantă cu „paşaportarii” pe care îi considerau vânători de zestre, de vre-
me ce nu se puteau bucura de privilegiul proprietăţii asupra pământului. 
Pentru acest din urmă motiv, şi pietrarii au îndrăznit să-şi pună destinul 
familiilor lor în mâinile românilor, cumpărând pe numele acestora umile 
proprietăţi în sat, aşa cum a procedat familia lui Antonio Fauro: Paşapor-
tarii, la dreptu’ vorbind, n-aveau voie să-şi cumpere casă, pământ, nimic! 
Uite, casa lu’ tata nu era pe numele lui! Era la un român, un vecin – casa!... 
Un om serios!

Tensiunile din interiorul grupului s-au atenuat de-a lungul timpului, 
comunitatea s-a omogenizat treptat, un moment esenţial pentru solida-
rizarea acesteia constituindu-l ridicarea în primele decenii ale secolului 
trecut a bisericii Santa Lucia. Slujitorii acesteia au contribuit la lumina-
rea credincioşilor: au organizat o şcoală confesională pentru a le oferi 
tuturor şansa să-şi completeze puţinii ani de studiu din copilărie, seri 
de „rosario” pentru aprofundarea învăţăturilor creştine, petreceri şi alte 
forme de divertisment la marile sărbători. 
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Istoria trăită şi povestită

Poate că mai mult decât în alte grupuri minoritare dobrogene, în cel 
italian din localitatea Greci, istoria, cu toate capriciile şi vitregiile ei, a 
decis asupra destinului oamenilor, reconfigurării şi reconsiderării iden-
tităţii. Istorisirile de viaţă ale italienilor de astăzi explică asumarea unei 
identităţi zonale: ei îşi spun „italieni dobrogeni”, căci de-a lungul vremii 
s-au simţit când folosiţi drept carne de tun bună pentru păstrarea neştir-
bită a Imperiului Austro-Ungar sau pentru împlinirea aspiraţiilor fasciste 
ale lui Mussolini, când abandonaţi complet şi inexplicabil la discreţia for-
ţelor totalitare comuniste. 

În Primul Război Mondial, italienii de jos au fost chemaţi la arme de 
statul român, devenind fără voia lor adversarii propriei patrii-mame şi 
ai confraţilor lor „paşaportari” înrolaţi în armata imperială. În schimbul 
devotamentului lor, au fost răsplătiţi: bunicul Mirelei Turtoi a primit pă-
mânt ca veteran al armatei române, iar bunica Iduinei Sachetti primea 
lunar „sostarlio” din Italia, pentru că fiul său era pe front. Cei rămaşi aca-
să, în Greci, au avut de înfruntat vicisitudini la fel de mari care i-au fă-
cut să condamne absurditatea războiului în care toţi oamenii s-au văzut 
târâţi fără voie. Amintirile sunt încă vii, iar relatarea lor doare, căci pare 
o retrăire a primei întâlniri cu moartea: Pina era domnişoară, săraca, şi-
a-ncărcat [tatăl ei, n. n.] un car cu boi, fetele şi le-a dus pe unde le-a dus şi 
rumânii, ştii?... Soacră-mea avea: Gigi, Angilica, Tranquilla, Margarita, Erne-
sto, Nello şi unu’ mic în braţe: şapte copii aveau şi cu Pina opt şi cu Gigi nouă. 
(A născut pe Maurizzio după rezboi, pe urmă.) Şi-ntr-o căsuţă mică... A, te la 
ditto! V-am spus parcă! Şi acolo stăteau cu toţii. Soacră-mea tocmai desfă-
cuse baiţelu’ să-l înfeşe, să-i dea să sugă. Şi nu intră o schija? Auzi? Şi loveşte 
pe femeia care avea fitiţa în braţe – sora lu’ soacră-mea! Şi n-o loveşte de i-a 
luat creierele şi ei şi fitiţei?... Ba da! A murit pe loc! Ce să facă socru-meu? 
Repede-repede ia nişte bărbaţi români (că bătrâni au mai rămas în sat, n-au 
plecat). Şi-a pus repede şi făcut o groapă acolo şi-au pus semn). Şi socru-meu 
a pus caru’ cu boi, au încărcat tot (copii, tot) şi-au plecat la Cerna. Ei aşa au 
plecat la Cerna tot în ziua aia, când am plecat noi. C-a fost ordin să plecăm, 
c-aici a fost front!... Glonţurile de la bulgari erau spize (comme si dice? ascuţi-
te!) şi glonţurile de la nemţi erau rotonde. Şi noi copii le găsiam şi ne jucam!... 
Ş-aici până încoace au fost nenorociri c-au găsit băieţii câte-o mină, câte-un 
obuz şi-au rămas şi ciungi şi orbi! Unii au şi murit! 
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Trăită cu sufletul de copil, această experienţă traumatizantă n-a fost 
uitată niciodată de Iduina Sachetti, care a ajuns să preţuiască nobleţea 
sufletească şi spiritul de solidaritate ale ocupatorilor bulgari: Şi bulgarii 
care stăteau la noi, ofiţeru’ ăla mergea la vânătoare (aveam 6 ani, eram mică 
atuncea!) şi vinea cu nişte şoşoni mari-aşa avia şi repede să descălţa... Mama 
mia îi făcuse nişte scarpeţi şi eu repede mă duceam, îi curăţam ghetele, îi 
aduceam scarpeţii... Şi când s-a retras, s-a dus în Bulgaria, mi-a adus o pă-
puşă aşa-mare! Şi-aşa o bucurie mi-a făcut! Când o puneam jos făcea „Aaa!”. 
Eu de atuncea primesc cadouri! Şi-i făcusem săculeţ, o ţineam în săculeţ... că 
noi eram copii poveri, înfăşuram bucăţi de lemn şi ziceam că e păpuşă!... [...] 
Mama avia nişte bani: strânsese ca să cumpărăm o casă aicea şi când am 
ajuns la Cerna mama scotea ca să să ducă să cumpere mălai. Bulgarii ne-
au dat mălai să facem mămăliga şi noi aviam salam. Am stat o săptămână 
acolo. Că mama mia a fost rănită, i-a intrat o schija în picior. Ooo! S-a umflat, 
era infecţie mare acolo! Şi un doctor, tare cumsecade doctor a fost, un militar 
bulgar, acolo la Cerna a îngrijit-o, a operat-o şi a pansat-o. Vinea în fiecare zi 
s-o vadă, şi-i dădea din porţia lui ca să se întărească! Bun om a fost doctoru’ 
ăla!

Pe la sfârşitul anilor ’30, statul italian a întemeiat o şcoală pentru 
copiii „paşaportarilor” la care însă cei naturalizaţi nu erau primiţi. Pro-
fesorii, manualele şi întreaga dotare veneau din Italia şi tot acolo îşi pe-
treceau vacanţele, în tabere paramilitare, copiii din Greci. Rosita Bertig 
şi Romano Fauro au vizitat patria bunicilor lor când au fost „înrolaţi” în 
detaşamentele de „barilla”: În tabără am fost la Lago di Commo acolo-n sus, 
înspre Elveţia. Am luat-o de la Napoli cu trenu’ (de-atuncea mergeau electric, 
din ’38!). Profesorii erau acolo! Fanfară! Am avut uniforme: astea de la munte 
erau cu pantaloni negri, asta-n sus (bluza), albastră şi-un fes negru ca la 
turci. Care erau la mare, avea asta de marinar tot aşa, negru şi pantalonii 
albi. Barilla le zicea! Asta-i un fel, cum să zicea-nainte?!... străjerii, pionie-
rii. Era tot un fel de propagandă-aşa, sigur că era! Impresia pe care aceste 
experienţe au produs-o asupra italienilor ce trăiau în Dobrogea de două 
generaţii a fost foarte puternică, însă, pe lângă amintirile evocate, ei sunt 
capabili să aprecieze demersul guvernului fascist mai întâi ca pe unul 
propagandistic şi abia după aceea ca pe unul ce avea în vedere grija faţă 
de diaspora italiană. Desigur că această opţiune a statului mussolinian 
a creat o oarecare tensiune în sânul comunităţii, întrucât nici italienii de 
jos nu renunţaseră la emblemele lor definitorii: limba, confesiunea, tradi-
ţiile. Faptul că accesul la educaţie era permis numai celor ai căror părinţi 
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(atât tatăl, cât şi mama) erau cetăţeni italieni a creat celorlalţi membri ai 
comunităţii un adânc sentiment de frustrare, dar nu i-a făcut niciodată 
să renunţe la propriile valori şi la coeziunea deja instaurată, la acest fapt 
contribuind în mod decisiv preoţii care au slujit în parohie, chiar dacă 
nu erau de aceeaşi etnie. Beneficiarii acestui demers educativ al statului 
italian au avut şansa să-şi însuşească limba italiană literară, istoria şi 
geografia patriei de origine, dar, cum posibilităţile materiale ale famili-
ilor erau extrem de reduse, nu au putut urma decât ciclul primar. După 
această încercare, comunitatea nu a mai solicitat niciodată studiul limbii 
materne în şcoală, aşa încât idiomul vorbit astăzi în localitate este ace-
laşi amestec de friulană, română şi billumata pe care l-au moştenit de la 
străbunicii şi bunicii lor.

Ultimul război mondial a scindat iar pentru câţiva ani comunitatea: 
înrolaţi în armata română aliată la început a Axei, italienii naturalizaţi 
au sfârşit, ca şi taţii lor, prin a lupta împotriva Italiei şi consătenilor lor 
înrolaţi ca voluntari. Povestea lui Pierino Sachetti, mort pe frontul de Est, 
la Ivanovska, în 1942, mi s-a părut emblematică pentru destinul crud al 
acestui grup aflat mereu între „aici” şi „acasă”: Şi a făcut 7-8 luni (dacă a 
făcut!) instrucţie. Au plecat patru tineri cu paşaport şi dacă Italia era aliată 
cu Germania, i-a chemat mai devreme. Unu’ a luptat în Abisinia (că şi acolo 
era război), doi au stat acasă (au avut noroc!) şi pe frate-meu l-au trimis în 
Rusia. A făcut 3-4 luni de pregătire şi pe urmă l-a trimes în Rusia la vânători 
de munte. N-a mai venit înapoi. A scris, a scris, pe urmă, odată n-a mai scris 
şi a fost dat dispărut. Dispărut a fost! La Cotu’ Donului a dispărut! Da’ cu el 
acolo era unu’, şi şi pe el l-a chemat. (Avea Dante al meu un an, că l-a luat 
Rino în braţe şi-a-nceput să plângă!) Da! În ’42 a plecat. În anu’ ăla a plecat 
şi-n anu’ ăla a şi murit!... Şi scria el: „Mamma, m-am întâlnit c-un prieten 
bun din Romania şi când ne cheamă pe-acolo general sau ce e, nu ştie să 
vorbească talieneşte şi-l ajut io!”. Şi ei acolo şi-au pus adresele: dacă moare 
el şi dacă moare celălalt, să anunţe dacă a dispărut. Şi el ne-a scris ce i-a 
spus fratele meu când o fi să moară, ce să-i spunem mamei, lu’ papa. Şi ne-a 
scris: „Fiul dumneavoastră a murit chiar de Ajunul Crăciunului. A fost lovit 
la gât şi a sângerat mult.” (Că fratele meu ne-a scris: „Mamma, să nu mai dea 
Dumnezeu război! Măcel, nu război e aici!”)

Istorisirilor cutremurătoare ale Iduinei Sachetti li se adaugă preciză-
rile fratelui său, Romano Fauro: Toţi ceilalţi îşi băteau joc de el: unde era 
mai greu, acolo îl vâra: „Dom’le, da’ eşti voluntar, dom’le!” (da’ ei îl decla-
rase voluntar, îl chemase sub arme în Italia!). Rino nu se simţea „unul 
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de-al lor”, un italian veritabil atâta vreme cât participa în mod impus la 
război, fără a înţelege sensul luptei împotriva patriei de adopţie, iar ca-
marazii lui îl socoteau inferior pentru că era cetăţean italian într-o altă 
ţară. Abia în tovărăşia „unuia ca el” (un italian stabilit la Iaşi sau la Cra-
iova) a fost în largul lui, nu s-a mai simţit înstrăinat, în timp ce militarii 
italieni au rămas pentru el „ceilalţi”. Mărturie a sacrificiului lor stă astăzi 
monumentul ridicat în centrul comunei, ce poartă încrustate deopotrivă 
numele românilor şi pe cele ale italienilor, atât ale celor căzuţi pe frontul 
de est, cât şi pe cele ale eroilor ce au ajuns până la porţile Berlinului. 
Alături de monument, un crin uriaş de granit a fost ridicat de către unul 
dintre cei ce au făcut din meşteşugul tăierii pietrei o artă, G. Savioli, dedi-
cându-l memoriei celor ce şi-au pierdut viaţa în carieră, fie ei italieni sau 
români.

Instaurarea regimului comunist a adus o altă schimbare în viaţa 
„paşaportarilor”, pe cât de absurdă, pe atât de radicală: printr-un decret 
al Consiliului de Stat emis în 1953, toate persoanele aflate pe teritoriul 
României au fost declarate cetăţeni români. Aşadar, fără să le fi acordat 
vreodată un privilegiu, tratându-i mereu ca pe nişte străini, statul român 
îşi permitea să le ia ceea ce primiseră prin naştere. Unii dintre munci-
torii de la carieră plecaseră deja înainte de izbucnirea războiului, însă 
foarte mulţi îşi făcuseră un rost prin modalităţile despre care am vorbit 
deja. Aveau case cu grădini şi gospodării, fiii lor urmau şcoli româneşti 
depăşind cu mult pragul celor câteva clase urmate cândva de bunicii şi 
părinţii lor, căci nu mai erau siliţi să intre în carieră de la vârste fragede. 

Scrutând condiţia ambiguă a italienilor, Remo Bertig mi-a spus: Era 
şi bine şi rău să fii italian paşaportar şi tot la fel să fii agricultor. Italienii 
cu paşaport aveau şcoala lor, cu profesori din Italia, cu cărţi şi cu cantină. 
Vara mergeau în tabără în Italia pe cheltuiala statului italian. Noi, dac-am 
renunţat la cetăţenie, am umblat la şcoala românească (ei, acolo, 3-4 ani, 
că te lua tata de mic la carieră!). Făceam armata pentru români, nu pentru 
Italia, şi mamele ori soţiile nu primeau, ca la italieni, stipendio... Pe urmă, 
când au venit comuniştii, pe toţi ne-au aranjat: nouă ne-au luat pământu’ şi 
lor cetăţenia! L-am întrebat apoi de ce nu s-au repatriat, iar răspunsul dat 
cu o sinceritate emoţionantă mi-a dovedit ataşamentul lor pentru aceste 
locuri: Pentru că aici este patria noastră. Italia nu ne-a mai vrut dacă n-a 
făcut nimic să ne păstrăm cetăţenia, n-a mai avut nevoie de noi, nu? Aici 
aveam case, gospodării, familii. Aici sunt îngropaţi părinţii noştri! 
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Acelaşi răspuns l-am primit de la unul dintre italienii care m-a rugat 
să nu-i dezvălui identitatea, după ce mi-a relatat experienţa umilitoare a 
unicei sale vizite, prin anii ’90, în patria de origine: La ce să ne întoarcem 
în Italia? Italia nu ne-a mai vrut, nu i-am mai trebuit, odată ce n-a făcut 
nimic să îndrepte lucrurile! Şi acum câţiva ani, când mi-am vizitat rudele, 
carabinierii m-au ţinut ore în şir în vamă să mă întrebe cu ce gânduri mă duc 
la ei. M-am simţit umilit. Parcă eram cerşetor! Alţii, români cu vize de excur-
sionişti, dar care căutau muncă la negru, au trecut fluierând, iar eu... Le-am 
spus: „Rămâneţi voi în patria voastră, eu mă întorc acasă! N-am venit decât 
pentru câteva zile, să văd pământul bunicilor mei, nu vă cer nimic! Nu vreau 
să rămân aici, fiţi fără grijă!” (Şi dac-aş fi vrut, ce era? Nu era ţara de unde 
plecaseră ai mei?!) Şi în câteva zile m-am întors: chiar m-am întors acasă, 
n-am mai vrut s-aud nimic!

Italia e doar „a lor”, a italienilor care n-au părăsit-o niciodată? Desi-
gur că nu: în inima lor, italienii din Dobrogea, ca toţi cei rispiţi pe întreg 
mapamondul, simt şi trăiesc italieneşte, sunt animaţi de dragostea pen-
tru acest tărâm al soarelui, artelor şi istoriei, doar că… doar că cei din 
Greci au simţit de mult prea multe ori că această dragoste nu este împăr-
tăşită şi, cu sinceritatea caracteristică, declară acest lucru.

În mod evident, asemenea întâmplări au putut genera în sufletul 
oamenilor derută şi sentimente contradictorii: s-au simţit pe nedrept 
trădaţi, marginalizaţi, după ce, de-a lungul timpului, au fost folosiţi şi 
exploataţi. Oaza de latinitate întemeiată la poalele munţilor tociţi ai Mă-
cinului nu s-a destrămat, cu toate că, adesea – mi-au spus interlocutorii 
mei – i-au încercat mânia şi revolta: Nu putem uita cine suntem, nu putem 
renunţa la limba noastră, la amintirile noastre, la felul de viaţă. Rămânem 
italieni oricât de puţini am fi!

Nici măcar după Revoluţia anticomunistă din 1989 nu au încercat 
să speculeze deschiderile nou create: câţiva s-au mulţumit să-şi vizite-
ze pentru un scurt răstimp rudele mai apropiate sau mai îndepărtate, 
să vadă aşezările din care au pribegit străbunicii şi doar foarte puţini 
să revendice statului italian oarecari drepturi civice. Poate este greu de 
crezut, dar din comuna Greci sunt mult mai puţini tineri care muncesc 
în Italia în raport cu sutele de aşezări rurale din ţară. Urmaşii pietrarilor 
de altădată, ca şi cei ai agricultorilor naturalizaţi, fie au făcut studii su-
perioare şi s-au stabilit în marile oraşe, fie au părăsit bătrânul Continent. 
Cred că se poate vorbi în cazul lor, ca şi în cel al altor grupuri minoritare 
trădate sau, dimpotrivă, disputate de autorităţile statale de-a lungul tim-
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pului, despre predominanţa unei identităţi zonale în raport cu cea etnică 
şi civică. Jocul identităţilor le-a fost când sugerat, când impus, revendi-
carea apartenenţei la zona de adopţie arătându-li-se ca o alternativă a 
supravieţuirii. 

Aşadar, dacă în adâncul spiritului lor ei se simt italieni, ataşamentul 
faţă de ţinutul şi ţara de adopţie este o realitate de necontestat, reflectată 
în opţiunile politice, sociale şi economice. Unii spun că s-au „românizat”, 
adică s-au lăsat asimilaţi de români, alţii, nuanţând lucrurile, că s-au in-
tegrat în modul cel mai firesc punând aceasta pe seama afinităţilor şi 
a fondului genetic comun: Suntem latini cu toţii, nu? Ne-am înţeles de la 
început cu românii, că vorbim cam la fel. Am dus-o bine aici, între români, 
că prea mult ne-am iubit şi prea bine ne-am înţeles! – mi-a spus Giuseppina 
Fauro drept răspuns la obsedanta mea întrebare cu privire la părăsirea 
Dobrogei. 

Viaţa în stil italian

Mi-am propus, pentru a înţelege mai bine trecutul italienilor din Greci 
şi pentru a cunoaşte mai profund spiritul lor, să redescopăr împreună cu 
cei de astăzi farmecul vieţii de altădată. Farmec l-am numit eu, atrasă în 
mod evident, dar nedefinit, de acest grup caracterizat prin optimism şi 
vitalitate, printr-un fel de a fi prin excelenţă romantic şi tumultuos, dar 
am văzut mai apoi că lucrurile nu stăteau chiar aşa, că, dincolo de acest 
aspect, viaţa bunicilor şi străbunicilor lor fusese nu arareori împovărată 
de muncă şi lipsuri, aceeaşi luptă îndârjită pentru câştigarea a încă unei 
felii de timp... 

Relatările mi-au demonstrat cum operau opoziţiile din interiorul gru-
pului, cât de adânci erau contrastele, şi abia după ce am primit o seamă 
de detalii am înţeles că tocmai mecanismul lor de diferenţiere, destul de 
târziu estompat, a contribuit la apropierea de localnicii români. Modelul 
unei familii italiene de agricultori nu se deosebea radical de cel al uneia 
de muncitori de la carieră şi, aş îndrăzni să spun, nici de morala familială 
a epocii: autoritatea paternă şi rolul covârşitor de important al mamei, 
distribuţia riguroasă a sarcinilor casnice asigurau ordinea şi perpetuau 
tradiţiile, chiar în condiţiile existenţei precare şi ale numeroaselor pro-
genituri. Totuşi, bunăstarea îşi spunea cuvântul: dacă fiii italienilor de jos 
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aveau un acoperiş deasupra capului, fie în casele spaţioase, construite de 
părinţi pentru mai multe familii, fie ridicate de ei înşişi cu sprijinul pă-
rinţilor, iar fiicele beneficiau de dotă, iar după moartea acestora primeau 
o parte din pământuri, cei de sus îşi urmau părinţii în carieră încă de pe 
când erau doar nişte copilandri, continuând viaţa apăsătoare şi precară 
şi oscilând între locurile natale şi cele de adopţie, niciodată siguri pe vi-
itorul lor.

În casa familiei Vals trăiau laolaltă trei cupluri: părinţii şi cei doi fe-
ciori căsătoriţi. Aveau pământuri a căror cultivare cădea în sarcina băr-
baţilor, dar vacile de lapte şi prepararea untului şi a renumitului formai 
(caşcaval), grădina şi rânduiala casei se aflau toate în grija femeilor. Ziua 
de muncă începea vara în revărsat de zori şi sfârşea mult după asfinţitul 
soarelui, iar în serile lungi de iarnă i se adăugau şezătorile familiale ţinu-
te în grajdul de la parterul casei, unde femeile torceau şi coseau, alegeau 
pene ori desfăceau porumb, iar bărbaţii stăteau la sfat ori jucau o partidă 
de contillio în faţa unui pahar de vin şi a unei farfurii de crostui (minciu-
nele). Sus, în colonia de muncă, familiile împărţeau baracoanele comune, 
trăind din puţinul venit al bărbaţilor şi din mărunţişul adunat de femei 
din vânzarea scarpeţilor. Cu o bucată de pâine ori chiar de mămăligă 
rece şi cu una de salam de casă, puse în boccea, muncitorii urcau de cu 
noapte în carieră unde lucrau până la istovire; acasă, femeile îngrijeau 
copiii, preparau o cină sărăcăcioasă şi aşteptau căderea serii. Cum se ve-
dea viaţa lor de jos, din cartierul celor mai înstăriţi? O viaţă fără griji şi 
fără responsabilitate dusă de azi pe mâine, un fel de dolce far niente ce 
scinda comunitatea: Balurile se făceau acolo sus; cei de jos nu se ameste-
cau cu pietrarii: erau mai cu stare. Cei de sus mai mult petreceau şi iarna 
nu aveau ce mânca! Aveau copii cu droaia. Cei de jos erau gospodari. Sunt, 
desigur, observaţii pur subiective, căci realitatea era cu totul alta, iar 
dacă, poate, petrecerile erau mai numeroase, aceasta era de bună seamă 
o formă de compensare, un mod aparte de alungare temporară a grijilor 
apăsătoare ale traiului nesigur şi mizer.

Am observat că, în afara mărcilor consacrate ale identităţii – limba, 
confesiunea, tradiţiile familiale şi comunitare –, italienii pun accentul pe 
încă două aspecte pe care, la o privire superficială, le-aş fi ignorat: ali-
mentaţia şi vestimentaţia. Acestea însă au slujit, în conversaţiile purtate, 
la o definire a grupului în raport cu majoritarii, dar şi la susţinerea opo-
ziţiilor interne. Pe de o parte, italienii îşi propun să găsească puncte co-
mune cu românii în privinţa preparatelor tradiţionale, pe de alta, par să 
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sublinieze întotdeauna elementele specifice. Este vorba mai degrabă de 
afirmarea unor calităţi de buni gospodari, calculaţi şi echilibraţi, a unui 
savoir être în stil tradiţional italian, ce le asigura, pe lângă individualitate, 
un echilibru şi un prestigiu de necontestat.

„Porcul de Crăciun” şi „mămăliga”, iată două preparate pe care noi, 
românii, le socotim emblematice pentru civilizaţia rurală: unul este ani-
malul de sacrificiu prin excelenţă, simbol al belşugului şi al sărbătorii, 
celălalt, o hrană umilă, generatoare de porecle şi maliţiozităţi. Tăierea, 
prepararea şi consumul porcului de Crăciun nu aveau pentru italieni 
semnificaţiile festive şi sociale respectate de români, de aceea le era foar-
te greu să înţeleagă „risipa” acestora: Ştiu că vecinii români tăiau porcii în 
ajun de Crăciun şi aveau cheleru’ (ştii ce-i cheler, nu?), la moş Gavrilă, care 
a purtat şalvari... (io l-am cunoscut cu şalvari turceşti cum au purtat bătrâ-
nii!)... şi avea cheleru’ şi tăia porcu’ şi-l punea aşa pă masă! Şi toată noaptea 
de Crăciun să ducea, tăia (că avea colindători) şi prăjea. Până la Bobotează 
el nu trebuia să mai aibă porc! Ultimu-ultimu’ din sat... cât l-au scărmănat 
până l-au trecut la stilu’ nou!... Au reuşit să-l aducă la biserică la 10 ani după 
ce s-a trecut la stilu’ nou. El 10 ani n-a tăiat porcu’ pe stil nou, când să tăia, 
el îl tăia tot pe stil vechi. Şi-avea familie: avea un fecior care avea la rându’ 
lui 11 copii şi... ţi-nchipui! Copiii ăia vedea la toţi că s-a tăiat porcu’ şi ei nu 
mâncau! Bătrânu’ era capu’ familiei şi nu admitea! Şi-n fiecare an, îl chema 
la Patriarhie şi-l hărmăleau bine, da’ n-a vrut! Până când unu’ dintre ei – că 
erau mai mulţi care încercau [să-l convingă, n. n.] – i-a zis: „Moşule, orice-ai 
face dumneata, mai poţi să întorci Dunărea înapoi să se ducă de unde vine? 
Şi-atuncea de ce vrei dumneata, când vezi că s-a dus pe calea asta, de ce vrei 
dumneata să te-ntorci înapoi?” Singuru’ motiv care l-a făcut să renunţe a 
fost ăsta; ş-a venit înapoi şi n-a mai zis nimica! Urma să vie Ignatu’: „Tăiaţi 
porcu’! Mâine tăiaţi porcu’!” Ăia au rămas înlemniţi: „Ce-o fi cu tata de-a 
zis asta?!” Acu’ veneau şi ceilalţi bătrâni, ăilalţi care mai rămăseseră pe stil 
vechi: „Ce-ai zis? Ce ţi-a zis? Ce-ai făcut?” „Duce-ţi-vă acasă şi tăiaţi porcii 
şi lăsaţi-mă!” Şi târziu au aflat ei cum au reuşit ăia cu cursu’ Dunării să-l 
convingă! [...] În schimb, ai noştri aveau până vara, cu toate că-l tăiau înainte. 
După venirea comuniştilor, au devenit mai maleabili, au adoptat mai repede 
unele lucruri.

Relatarea Mirelei Turtoi m-a ajutat să văd cu ochii înaintaşilor ei, ca 
într-o oglindă patinată de vreme, imaginea pe care lombarzii şi bellune-
zii de acum un veac şi mai bine şi-au făurit-o despre localnicii pe care 
i-au aflat în Greci: conservatorismul românilor, manifestat prin obiceiuri, 
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aspect exterior, mod de viaţă şi raporturi cu lumea, părea de neînţeles. 
Lumea mergea înainte, iar ei nu pricepeau acest lucru decât cu greu! – 
par să spună povestitorii de astăzi. „Venirea comuniştilor”, despre care 
am arătat că a fost momentul uniformizărilor şi al deposedărilor, i-a so-
lidarizat pe italieni între ei, dar şi cu localnicii români. Aceştia au încetat 
să mai fie „risipitori”, au devenit mai „maleabili”, de fapt, au renunţat silit 
la opulenţa cerută de timpul festiv, învăţând de la talieni să prepare şi să 
conserve porcul ce devenea, din jertfă sărbătorească, o provizie parci-
monios păstrată şi repartizată de-a lungul lunilor, până către ieşirea din 
primăvară. 

„Porcul de Crăciun” la italieni se tăia încă înainte de Santa Lucia, în-
trucât prepararea lui cerea câteva săptămâni. Din carnea bună de tocat, 
amestecată cu grăsime şi uneori cu una mai slabă de viţel, bine săra-
tă şi pipărată, căci „alb de sare şi negru de piper, niciodată nu se stri-
că!”, se prepara salamul italian ce se consuma până spre miezul verii. 
Din muşchii de pe spate, după o reţetă complicată, se prepara ossacol, o 
delicatesă, un fel de muşchi filé; cataloianii aduseseră din Rovigo o spe-
cialitate numită jampone (şoriciul piciorului era umplut cu tocătură de 
carne, ceva grăsime şi mirodenii şi apoi afumat), iar pentru înnobilarea 
fierturilor se conserva mujetu (un fel de tobă făcută din cartilagii şi din 
alte părţi ale capului, bine sărate şi condimentate). Detaliile unora dintre 
interlocutoarele mele aproape că îi transformă pe italieni într-un fel de 
eroi civilizatori: Făceau din toate zarzavaturile mâncare! Că românii noştri 
de-aici, la-nceput au râs că mâncau aia, că mâncau aialaltă... da’ pe urmă 
au luat multe de la italieni. Ciorba de fasole era ciorbă de fasole, borşu’ de 
cartofi era numai de cartofi: pe urmă au învăţat de la italieni să pună şi ţeli-
nă şi zarzavaturi. Ciorba era dulce: ciorba acră e mâncare turcească! Borşu’ 
târziu l-au folosit italienii! Mai târziu, au adoptat şi mâncărurile româneşti: 
sarmale, ciorbe acre; nu se punea varză la murat: varza se păstra iarna cu 
rădăcină în pivniţă; se puneau murături asortate (ardei, vinete împănate).
Carnea să mânca cu rost la italieni: iarna să mânca porcu’, primăvara să 
mânca miel, în timpu’ verii să mânca vită. Până şi mămăliga italienilor era 
altfel: mai dospită, mai gustoasă, mai consistentă, iar românii nu înce-
tau să se mire, ba chiar cereau reţeta: Mămăliga, te vedea Dumnezeu da-
că-ţi-era foame până o fierbeai! O oră trebuia să fiarbă! Trebuia tot timpul 
amestecată! Nu era chiar vârtoasă! Fiartă trebuia să fie! Puneau ceaunu’ pe 
sobă şi mălaiu’ se pune aşa, încet... ca la mămăliga pripită şi se mestecă... şi 
se mestecă... Nu lăsa să fiarbă cum lăsa românu’ (nu ştiu acuma cum o mai 
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fi!)! Asta stătea acolo şi mesteca mămăliga o oră! Mama, tata erau italieni. 
O soră de-a ei era căsătorită cu un român. Când venea: „Mai ai de mestecat 
la mămăliga aia?” „Ce, vrei să ţi-o dau crudă?!” „Da’ las-o-ncolo, că eu acasă 
n-o mai mestec atâta, c-am învăţat de la soacră-mea: îi trag trei mestecături 
şi e gata!” Eu asta am înţeles-o de-abia târziu. Eram mare, era în ’47, în timpul 
foametei, când era sărăcia... Veneau din judeţul Constanţa cu grâu, cu po-
rumb, aducea... Şi tata lucra în piatră, lucra tăvăluge (treierau cu ele!) şi pietre 
de moară, râşniţe de mână... şi cetăţeanu’ ăsta care a venit cu grâu’... (tata 
era după piatră) şi mama, pe la doosprăzece zice: „Mai stai, că mai pe seară 
vine. Dacă nu, mai stai o noapte!” Şi aveau bucătăria aia mare, deschisă, şi 
mama, nu ştiu ce mâncarea aveam, că a făcut mămăligă. Ş-a mestecat-o, 
ş-a mestecat-o... Şi cetăţeanu’ ăla stătea aşa... n-a zis nimic! Ş-a mestecat 
mama mămăliga, ş-a răsturnat-o, ş-a mâncat-o şi pe urmă a zis: „Doamnă, 
nu vă supăraţi, da’ am să vă rog ceva: să-mi daţi o bucată de mămăligă să 
duc nevesti-mi!” „Păi, vă fac mâine alta dacă v-a plăcut, că noi când e rece nu 
mai mâncăm! Da’ de ce?” „Păi, zice, ce i-aţi pus înăuntru? Că io n-am văzut 
că i-aţi pus... numa’ mălai! ... Ce i-aţi pus de-i aşa dospită, aşa... frumoasă? 
Spuneţi-mi, să-i spun şi io la nevastă să-mi facă şi mie mămăligă de-asta!” 
„Primu’ lucru pe care să i-l spui... ai văzut cât am mestecat?... s-o mestece o 
oră şi pe urmă mămăliga o să fie bună!”

Aşadar, românii, „mămăligari” recunoscuţi, învăţau de la italieni să 
fiarbă mămăliga! Mă aflam din nou în faţa unei percepţii subiective ce se 
limita strict la traiul unei familii suficient de înstărite încât să-şi permită, 
în acei ani de cruntă foamete, să găzduiască un drumeţ, ba chiar, a doua 
zi, să arunce mămăliga atât de meticulos pregătită doar pentru că „rece 
n-o mai mâncau”! Ştiam asta foarte bine, căci, aşa cum am arătat deja, 
„mămăliga de castagna” era întruchiparea sărăciei de acasă, din satele 
Friolului. Mai aflasem că pietrarii n-aveau adesea bani de pâine, şi atunci 
nevestele le puneau în bocceaua cu care mergeau la carieră mămăliga de 
la cina precedentă şi că, de teamă că acasă copiii nu se vor fi săturat din 
minestra de la prânz, taţii „mâncau cu economie”, păstrând câţiva du-
micaţi pe care-i aduceau seara în colonie, ca să nu spună cei mici „că au 
venit cu mâna goală”... Apoi, răscolind prin albumele şi prin amintirile de 
familie, am descoperit că foametea fusese atât de mare încât în ’47, de pri-
măvara până toamna, mai multe familii au plecat să muncească la Sebiş, 
Nădălbeşti, Susani şi Vârfuri în judeţul Arad. Într-o fotografie, italienii 
ale căror poveşti le depănau gazdele mele se arătau falnici în costumele 
zărăndene împrumutate de la baci Sică şi nană Brânduşă, ca să aibă o 
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amintire înainte de a pleca acasă. Ştiute mai mult din povestit, întrucât 
era mult prea mică pentru a-şi aminti de la sine ceva, povestirile Valenti-
nei Algiu (născută Sachetti) dau o concreteţe aproape tragică întâmplări-
lor acelor ani, cu toate că trecerea timpului şi raportarea la vârsta para-
disiacă a copilăriei le conferă contururi idealizate: În ’46–’47, ajunsese un 
milion o franzeluţă uite-aşa! Cam cum sunt batoanele acuma! Şi veneau de 
la Brăila aici la monument: mai mult mălai erau, nu ştiu dacă aveau făină! 
Aşa lipsă era! Unii aveau saci de bani, noi n-am avut să schimbăm cât s-a 
schimbat! Şi totuşi... Noi am stat mai bine, că un an înainte făcusem nişte vin 
şi l-am păstrat şi, pe primăvară, am dat vinu’ şi ne-a dat mălai, grâu... Veneau 
ei aicea, că aicea, în baltă, să făceau. [...] Mai veneau care erau săraci să le 
dai şi-ţi venea să le dai, da’ te gândeai că rămâi şi tu fără, că era ca o raţie!... 
Primu’ an a fost secetă că nu s-a făcut nimic: nici grâu, nici porumb, nimic! Al 
doilea an, la fel. Da’ pe urmă a început ploaia ca acuma [în 2003, n. n.]. Când 
era porumbu’ aşa, a-nceput ploile şi s-a făcut porumb şi dovleci şi fasole. Şi 
porumbu’ ăla a mai salvat populaţia. Mălaiu’ era în floare! Mămăliga coaptă! 
Mălăiaş îi ziceam, îl alintam aşa, că ne hrănea!... Mie şi-acuma mi-a rămas 
în minte mămăliga cu gem de prune! Pepeni s-au făcut şi făceam miere de 
pepeni. Aducea căruţa de pepeni acasă, îi curăţam, avea tăvi mari aşa, se 
fierbea miezu’ ăla aşa ca să să moaie şi pe urmă să dădea prin sita (nişte ciu-
ruri speciale), să rămână sămânţa, ştii?... Şi rămânea numa’ zeama. Şi punea 
zeama aia în nişte tăvi mari aşa (rămase de pe la turci, cred eu!) şi să fierbea 
zi şi noapte până să făcea miere de pepene! Ca un fel de peltea!

Între felurile rustice de altădată se mai păstrează încă amintirea sa-
latei de radiccio (cicoare) culese de bătrâni din muşuroaiele de cârtiţă de 
pe câmp şi preparată cu oţet şi untură fierbinte, a castanelor coapte, ne-
lipsite de la orice petrecere, precum seminţele de dovleac şi f loarea-sore-
lui la români, dar şi a boabelor de porumb fiert ce se mâncau cu plăcere 
în serile de iarnă la şezători. I-am întrebat dacă italienii de demult ţineau 
post, şi răspunsul a fost surprinzător: postul era post! Postul Mare, al Paş-
tilor, precum şi cel al Crăciunului, Adventul, erau respectate de bătrâni. 
Peste an, posteau zilele de luni şi vineri. Hrana lor cotidiană sublinia de-
calajele sociale: italienilor de jos nu le lipseau niciodată laptele, untul şi 
pâinea de casă de la niciun mic dejun, în timp ce în colonie ...Dimineaţa 
sciu, ne da mama supa grujata. Cum e asta: se pone untura la încins şi se... 
comme se dice?... căleşte farina până se rumeneşte ca halvaua, e poi se pone 
apa rece până se dizolvă şi pe urmă se fierbe bine şi se mănâncă cu pâine. 
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Neîndulcită, aşa... fără altceva. Se spunea „laptele italienilor”. Asta era, dacă 
ei n-aveau vacca – paşaportarii!

Talienii nu prea fac mâncare mult, nici nu mănâncă aşa mult – mi-a spus 
la prima întâlnire Iduina Sachetti, descendentă a unei familii friulane de 
pietrari. Într-adevăr, mâncărurile erau simple, preparate mai cu seamă 
din legume: minestra (supă) de fasole, minestra de cartofi, toccio (tocană 
de legume cu carne), noccio di pattate (găluşte de cartofi) şi rizotto (pilaf 
cu legume). Prin contrast, felurile gătite în familiile agricultorilor erau pe 
cât de consistente, pe atât de elaborate, contrazicând parcă povestirile 
bătrânilor despre lipsurile din locurile natale: Ei au plecat de-acasă de să-
răcie: că n-aveau aşa şi nu pe dincolo! Ei, bine, au venit în România. Românii 
aveau şi vacă şi oaie şi... aşa! dar ei vindeau toate ouăle, ei nu le mâncau! Ăş-
tia, săraci aşa, ca să facă o supă, trebuia să aibă aşa: un kilogram de carne de 
vită şi o găină. Ca să facă trei farfurii de supă! A dracului sărăcie au mai avut! 
Da’ de unde ştiau, dacă erau aşa săraci? La supă puneau, când era fierbinte 
în farfurie, ş-un pahar de vin alb, ş-un ou care să-nchega! Dacă făceau paşta 
şuta – acuma o fac mai din sărăcie! – da’-nainte, mai ales la nunţi, tăiau găi-
nile, le fierbeau zdravăn în supa aia şi tot acolo se fierbeau pastele, în zeama 
aia şi tot ficatul, rânza, măruntaiele erau date prin maşină şi făcut sosul 
pentru paşta şuta. Acum e prea târziu să-ntrebi: da’ cum, Doamne iartă-mă, 
ştiaţi să faceţi toate astea, dac-aţi fugit de sărăcie?!

Se poate spune că unele preparate aveau valoare ceremonială şi 
confirmau păstrarea tradiţiilor de către întreg grupul. Fritole (nalagâte 
sau gogoşi dospite) se pregăteau la Crăciun atât pentru colindători, cât şi 
pentru masa familială, ca şi frizzele sau pan de fritte (pişcoturi cu jumări 
de porc), cu platouri mari de crostui (minciunele) erau aşteptate alaiurile 
de mascaţi la Ultimo de carnaval (Lăsatul Secului), în noaptea de Ajun a 
Crăciunului, înainte de messa solemnă, toată familia gusta baccala (ba-
tog afumat de peşte din Dunăre) cu castane sau cartofi copţi, iar de la 
ospăţul comunitar de la Santa Lucia erau nelipsite broaştele pané. Foarte 
apreciate de italieni, acestea din urmă le-au atras, la început, etichetări 
ironice din partea românilor, pentru ca mai apoi să le adopte şi ei: Păi... 
Să duceau ai noştri să prindă broaşte. Trebuia să plece cu sculele de prins 
broaşte ascunse ca să nu-i vadă românii, că era jale mare! Ehiii! Broscari! Din 
broscari nu ne scoteau!... Acuma, după o perioadă de timp veneau nişte băieţi 
şi-mi aduceau broaşte că nu mai avea cine... Aştept io într-o iarnă, aştept, şi 
nu mai vin. Mă-ntâlnesc cu unu’: „Da’ tu, măi, nu-mi mai aduci broaştele?” 
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„Eheii! Da’ ştii c-am dat de gust?! La ce să ţi le mai aduc?!... Acu’ le mănânc 
io!” Acuma mănâncă mai toţi.

Felul de mâncare nelipsit până azi de la mesele festive este paşta şuta, 
tăiţei de casă fierţi şi amestecaţi cu carne tocată cărora li se adaugă sos şi 
salvie. Este, după cum am putut remarca, un fel de emblemă gastronomi-
că tradiţională pe care au adoptat-o şi româncele, însă, spun gospodinele 
de azi, lor nu le ies aşa bune, că nu ştiu chiar toate secretele... Cât despre 
pandoro sau panfrutto şi pizza, specialităţi ce i-au făcut celebri pe italieni 
în lumea întreagă, răspunsurile au fost de-a dreptul uimitoare: bunicile 
şi străbunicile nu făceau aşa ceva, fie că nu ştiau, fie că nu îşi pemiteau. 
Târziu, una dintre soţiile italienilor, o unguroaică, a adus reţeta în sat şi 
pentru asta a avut de pătimit, că toată lumea o chema ba la Crăciun, ba la 
Paşti să frământe. În locul cozonacilor, italiencele preparau nişte colaci 
mai bine dospiţi, unşi cu ou şi presăraţi cu zahăr: la Crăciun, în formă de 
soare, iar la Paşti, în formă de pasăre. 

Cei dintâi aşezaţi în Dobrogea se distingeau printr-o vestimentaţie 
ce aducea în satele româneşti – încă marcate de rusticitate şi conser-
vatorism – moda oraşelor europene de la sfârşitul secolului al XIX-lea. 
Bărbaţii erau eleganţi şi stilaţi: nu ieşeau pe stradă fără pălărie, iar la pe-
treceri nu le lipseau gulerele tari şi papioanele. Femeile purtau balcana 
(rochii lungi şi înfoiate, cu mâneci încreţite pe umeri) sau gonere (fuste 
de stofă de culoare închisă, croite în mulţi clini, lungi şi ample, tivite cu 
alice de oţel, ca să stea drepte, şi înzestrate cu buzunare adânci), bluzele 
erau albe, întotdeauna cu mâneci lungi şi închise sobru până sub bărbie, 
împodobite doar cu pliuri şi dantelă cât se poate de discretă. Aveau un 
coc strâns pe ceafă şi, odată căsătorite, îşi acopereau capul cu şaluri sau 
baticuri ale căror colţuri le petreceau în creştet, însă lăsau să li se vadă cu 
cochetărie cârlionţii din frunte. Puţine erau cele care, în afară de inelul 
de logodnă şi de verighetă, îşi puteau permite să aibe podoabe, iar aces-
tea nu puteau fi decât cruciuliţe sau alte relicve religioase. Sobrietate, 
eleganţă, bun gust, mi-am spus, încercând să aflu dacă cei ce au venit 
ulterior au adus cu ei măcar amintirea unei ţinute tradiţionale: Nu aveau 
italiencele un port al lor. Erau sărace şi purtau haine obişnuite, de pânză, tut-
to făcute de ele. De gala, da, mai mult în negru umblau dacă se măritau, nu 
mai umblau înflorate. Şorţu’, da, şorţu’ era nelipsit! Mai purtau un fel de cos-
tume: tiroleze le spunea, da’ asta a fost aşa, o modă. Bărbaţii aveau haine de 
frustan, o catifea aşa, cu dungi [reiată, n. n.], şapca... (şi care aveau, pălăria). 
M-am gândit cât de lesne poate infirmat, în anumite contexte, proverbul 
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Nu haina îl face pe om atunci când, pentru a mă convinge, interlocutorii 
mei mi-au dat să răsfoiesc albume de familie din care priveau cuminţi 
domni distinşi şi bine îmbrăcaţi, ţanţoşi în hainele lor de gala, cu gambete 
şi mustăţi răsucite: italienii de jos, şi alţii, în haine modeste, sărăcăcioase 
chiar, împresuraţi de mulţi copii îmbrăcaţi şi ei la fel: „paşaportarii”. 

Sărbătoarea ca marcă identitară

Fiecare aşezare, fie ea multietnică sau nu, îşi are o zi anume pe care 
întreaga comunitate o celebrează, socotind-o definitorie. Pentru italieni, 
aceasta este ziua de Santa Lucia (13 decembrie). Biserica are acest hram 
pentru că sfânta a fost aleasă ca patroană a comunităţii. La Santa Lucia 
mergeam dimineaţa la slujbă şi duceam dulciuri, mâncare, vin. La predică se 
spunea că Santa Lucia este patroana cioplitorilor în piatră pentru că ea a fost 
o fată a unui mare bogătan şi era foarte credincioasă. A vândut toată averea 
şi a lăsat tot la săraci. Pe urmă, un mare patron, un domn, s-a îndrăgostit 
de ea: un roman de rang mare. O tot cerea în căsătorie şi ea n-a vrut şi el 
insista să se căsătorească cu ea că era foarte frumoasă. Santa Luncia! Şi să 
spune că el mereu îi spunea că el o vrea pentru ochii ei frumoşi. Şi spune... 
asta-i o legendă, cred io!... că ia şi-a scos ochii şi i-a pus pe un taler de aur şi 
a spus: „Dacă atât de mult îi plac ochii mei, ochii îi dau, da sufletu meu, nu!” 
Ş-atuncea, în vedere că ia şi-a oferit ochii şi vederea, ea a rămas ca sfântă 
a pietrarilor, că protejează ochii oamenilor. Şi de-aceea au ales numele ăsta 
când au făcut biserica, numele de Santa Lucia, că ei au de multe ori ochii în 
pericol când lucrează în carieră. – m-a lămurit Pierina Bertig. Aceasta este 
povestea uneia dintre cele mai cunoscute şi mai venerate dintre martire-
le creştine ale lumii catolice, după cum o spun astăzi italienii din Greci. 
Alegerea ei ca protectoare a acestei comunităţi a avut darul de a estompa 
discrepanţele, căci din momentul ridicării bisericii, pietrarii şi-au impus 
una dintre trăsăturile ce îi detaşau de ceilalţi, fie ei români sau italieni 
naturalizaţi: ocupaţia. Sub semnul religiozităţii, cele două microgrupuri 
s-au unit, înţelegând poate că valorizările negative generatoare de tensi-
uni nu-şi au rostul într-o ţară care nu-i adoptase încă pe deplin. De altfel, 
după cum am mai spus, întreaga viaţă a acestei comunităţi a fost perma-
nent impregnată de spiritul religios, apartenenţa la confesiunea catolică 
fiind percepută şi cultivată ca o valoare puternic definitorie. 
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Petrecerea de Santa Lucia avea – şi îşi mai păstrează şi astăzi – un 
farmec aparte ce are darul de a-i atrage pe majoritatea celor ce-şi au ră-
dăcinile aici şi de a-i reuni pentru câteva ceasuri, aşa, ca pe timpuri. Pe 
când trăiau în Greci sute de italieni, erau şi grupuri de muzicanţi care 
întreţineau atmosfera cântând la clarinet, la cornetto şi la acordeon. Lu-
mea dansa sette passi, tarantella şi vals până noaptea târziu. Se mânca 
tot paşta şuta, mezeluri tradiţionale şi se bea vin roşu. Fiecare contribuia 
cu ce putea. Veneau şi petreceau laolaltă şi cei tineri şi cei bătrâni, iar 
aceştia din urmă, când le venea cheful, cântau vechi cântece aduse în 
suflet din Italia. 

Am luat şi eu parte în 2003 la petrecerea de Santa Lucia ce nu se mai 
ţine de multă vreme la casa parohială, ci la un restaurant din centrul co-
munei. Parcă timpul se întorsese din drumul lui sau, mai bine spus, parcă 
încetase să mai curgă: istoria atât de frământată a italienilor fusese dată 
uitării, veselia pusese stăpânire chiar şi pe cei mai vârstnici. Ciocneau 
pahare cu acelaşi vin roşu, lăudau priceperea gospodinelor care pregăti-
seră bucatele, cântau aceleaşi melancolice cântece de dragoste sau ace-
leaşi melodii de dans care le aduceau aminte de vremurile de demult: 
Santa Lucia, Piemontesina bella, O, bella ciao, Il vaporino, dar şi romanţe 
româneşti: Ciobănaş cu trei sute de oi, Mândra mea de altădată, A ruginit 
frunza din vii... Şi totuşi, astăzi, abia dacă se mai pot aduna cu greu câteva 
zeci de oameni: copiii şi nepoţii sunt risipiţi în cele patru zări, carierele 
s-au închis de un deceniu şi oricum nimeni nu mai vrea o astfel de slujbă 
epuizantă, cei rămaşi în sat sunt fie prea bătrâni şi prea însinguraţi pen-
tru a mai gusta o asemenea petrecere, fie nu se mai simt o parte intim 
legată de grup, căci, între timp, s-au produs multe căsătorii cu românii, 
iar acest lucru le-a transformat definitiv şi radical existenţa. Câţiva elevi 
de la şcoală au învăţat dansurile în care se învârteau străbunicii lor şi 
le-au dansat cu emoţie şi stângăcie aşa cum se recită pentru prima oară 
o poezie într-o limbă străină. Poate că peste ani aceasta va fi singura 
amintire a petrecerii de Santa Lucia în comuna Greci... Sau poate că nu...

În convorbirile lungi pe care le-am avut cu informatorii mei am sim-
ţit adesea nostalgia pierderii unei părţi importante din zestrea lor cul-
turală: sărbătorile de peste an. Crăciunul în familie, în jurul focului şi 
al bucatelor tradiţionale, pătrunşi de emoţia aşteptării lui Babbo Natale, 
care se strecura neştiut să pună cadouri în şosetele aninate de sobă, cu 
minunatele cântece despre noaptea fără egal a Naşterii Mântuitorului 
şi cu scenetele religioase învăţate de la preot şi interpretate în biserică 



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

320

în faţa enoriaşilor, este astăzi doar o amintire. Dante Stella mergea cu 
alţi băieţi italieni la colindat. Luau casă cu casă, la rând: la ai lor, cântau 
Notte di Natale şi alte cântece religioase, iar pentru români, învăţaseră 
colinde din cărţi şi de la colegii de şcoală. Lumea îi primea cu încântare 
şi îi răsplătea cu bani şi prăjituri. Acum, copiii parcă nu mai vor să ştie 
că e sărbătoare, nu se dezlipesc deloc de televizor în seara de Ajun, iar la 
biserică nu mai are cine să prezinte scenete. 

O sărbătoare păstrată doar în amintiri era Joia Verde, Corfus Domini, 
în a cincizecea zi după Înviere. Familiile înălţau la răspântii mici altare 
de lemn pe care le împodobeau cu statuete, ţesături şi ramuri verzi. Se 
făceau procesiuni la care participau, îmbăcaţi în imaculate haine de săr-
bătoare, toţi copiii şi adolescenţii care primeau confirmarea din partea 
episcopului. Era o zi de bucurie pioasă şi de adâncă veneraţie a Mântu-
itorului, un moment în care pacea şi speranţa coborau în sufletele oa-
menilor. Sărbătoarea pe care italienii de astăzi o evocă la modul cel mai 
emoţionant era Ultimo de Carnaval, ultima săptămână dinaintea Postului 
Mare. Poate mai mult decât celelalte tradiţii, carnavalul era o emblemă 
a comunităţii, pentru că le punea în valoare firea veselă şi încrezătoare 
şi pentru că ceilalţi, „lumea din sat”, nu aveau un obicei similar, ci altele 
prin care să celebreze venirea primăverii şi trecerea la perioada lungă 
de privaţiuni şi abstinenţă a postului. Într-o seară minunată de august, 
în 2002, Rosita Berig mi-a povestit cu însufleţire: Ne îmbrăcam toţi! A, 
ce frumos era!... Umblam pe la familii de italieni. Cântam pe drum! Toţi ne 
aşteptau! Ne făceam costume mai mult din vechituri, da’ le lucram! Eu eram 
mai mult bărbat, că eram înaltă! Eram în frac şi făceam şi o piesă! Era fru-
mos! Pe urmă am fost indian. Aveam faţa acoperită şi dacă nu, ne spoiam pe 
faţă şi umblam şi prin centru şi ne lua câteodată şi la poliţie (la miliţie), că 
făceam gălăgie şi nu era voie! Mergeam mai ales la bătrânii noştri, că ei dacă 
au păstrat tradiţia şi nouă ne plăcea să facem din astea, să mergem la ei să-i 
distrăm şi să le arătăm că şi noi facem cum făceau ei odată, că ştiam că şi 
ei ţin la asta! [...] Mergeam pe stradă mascaţi, şi lumea, ortodocşii, să striga 
unu’ cu altu’: „Hai, veniţi, că trece carnavalu’!” Şi la români se lasă sec: se duc 
la naşu’, fac petrecere cu mâncare, cu băutură, da’ numai atunci, duminică. 
Noi umblam toată săptămâna, până marţi seara, că a doua zi era Miercurea 
Cenuşii, se ţinea post negru şi ne duceam la biserică şi preotul ne făcea sem-
nul crucii în frunte cu cenuşă ca să nu uităm că suntem muritori...
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Împreună cu prietenele ei, Cecilia Grigorini, Pina Grigoretto, Elena 
Pastorcici şi Pierina Bertig, ea şi-a amintit apoi o mulţime de alte detalii: 
cum au stricat un capot de zanana, ca să-l transforme în rochie de cadâ-
nă pentru Pierina, cum, îmbrăcând-o într-o rochie de mireasă, au făcut-o 
Marica balerină şi cum au jumulit penele de gâscă pentru a-i face Lidiei o 
reuşită podoabă de căpeteneie amerindiană. Mascaţii se străduiau să nu 
fie recunoscuţi, dar mai ales să fie nostimi: îşi trăgeau pe faţă ciorapi de 
mătase, se fardau strident sau se mânjeau cu funingine, îşi schimbau vo-
cea, iar dacă nu puteau, recurgeau la pantomimă. Cu cât erai mai urât, cu 
atâta era carnavalul mai frumos şi toată lumea se distra! – a conchis Remo 
Bertig. De la sfârşitul anilor ’70 nu se mai face carnaval, fiindcă celor 
tineri nu le-a mai plăcut, au simţit, îndepărtându-se încetul cu încetul de 
locurile natale şi croindu-şi alte rosturi în viaţă, că nu-i mai reprezintă. 
De-a lungul anilor, când şi-au vizitat rudele şi prietenii din Italia, mai 
toţi au avut prilejul să vadă celebrul carnaval veneţian. Măştile şi traves-
ti-urile erau mult mai frumoase, somptuoase chiar: oamenii arătau ca 
într-o piesă de teatru sau ca într-o operă bufă, dar nu făceau atâta larmă, 
ci doar se plimbau şi îşi făceau reciproc reverenţe şi gesturi curtenitoare. 
Singura asemănare surprinzătoare a fost că, de la toate chioşcurile, au 
putut cumpăra crostui, ca „acasă”, la Greci... Imaginea aceasta le-a ră-
mas întipărită în minte şi au adus-o cu ei, povestindu-le nepoţilor şi veci-
nilor. În urmă cu vreo câţiva ani, Otilia Meragiu, preşedinta comunităţii, 
a încercat să-i convingă pe copiii de la şcoală să reia această tradiţie, dar 
ideea nu a prins viaţă, fiindcă ei şi-au dorit să aibă costumele strălucitoa-
re de la Veneţia şi nu au acceptat improvizaţiile comice pe care le purtau 
mai demult bunicii lor, modeştii pietrari şi ţărani.

Informatori înregistraţi în cursul cercetărilor de teren (2002–2003)

Valentina Algiu, 55 ani
Pierina Bertig, 76 ani
Remo Bertig, 77 ani
Rosita Bertig, 75 ani
Giuseppina Fauro, 78 ani
Romano Fauro, 75 ani
Otilia Meragiu, 55 ani
Mirela Turtoi, 74 ani
Iduina Sachetti, 90 an
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FODOR Ferenc

caracteristicileetnoculturale
alecomunităţilorlipovene

De-a lungul secolelor, Dobrogea de Nord şi Delta Dunării au fost 
considerate locuri de refugiu pentru popoarele persecutate. Conform re-
censământului oficial, în aceste locuri trăiesc în prezent, în mod paşnic, 
şaptesprezece naţionalităţi diferite. Lipovenii fac parte din unul dintre 
grupurile cu cei mai puţini membri.1

Dintre numeroasele etnii2 ale Deltei Dunării, am dorit să cercetăm în 
primul rând grupul etnic al lipovenilor vorbitori de limba rusă. Pe par-
cursul primului nostru drum în Tulcea, am devenit conştienţi de faptul 
că cercetarea etnografică a lipovenilor a fost în mare parte neglijată atât 
de statul român, cât şi de comunitatea etnografică internaţională. Lucră-
rile legate de portul popular (Secoşan–Pârâu 1980) şi pescuit (Sadoveanu 
1956) nu conţin informaţii despre lipoveni; există însă o carte (Evseev–
Ivanov–Petuhov 1997) despre sărbătorile pravoslave care menţionează 
obiceiurile bisericeşti ale lipovenilor, alături de cartea Muzeului Etnogra-
fic în aer liber din Nagyszeben (Bucur 1995).

1 Grupul care şi-a propus cercetarea geografică şi istorică a lipovenilor s-a format la 
sfârşitul anului 1997, sub conducerea lui Fodor Ferenc, muzeologul Muzeului Móra 
Ferenc din Szeged. La cercetare au mai colaborat Csősz László, Ozsváth Gábor şi 
Törőcsik István, studenţi ai Secţiei Etnografie şi Antropologie Culturală din cadrul 
Universităţii din Szeged, şi Hegyeli Attila şi Szilágyi Levente, studenţii Universităţii 
„Babeş–Bolyai”, secţia Etnografie.

2 Datorită izolării geografice, Delta Dunării şi Dobrudja au fost locuri de refugiu pentru 
popoarele persecutate, aşadar, din punct de vedere etnic, sunt extrem de eterogene. 
Pe aceste teritorii trăiesc turci, bulgari, greci, tătari, macedoni, haholi (ucraineni), 
lipoveni şi români.
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Aflându-mă în oraş, l-am căutat pe Georgiu, preotul comunităţii, 
care, la cererea noastră, ne-a arătat biserica locală,3 icoanele şi cărţile re-
ligioase din secolul al XVII-lea. În zilele următoare, am vizitat localităţile 
lipovene (şi mixte) de-a lungul braţului sudic al Deltei şi pe cele situate 
lângă Lacul Razim, precum Sarichioi, Jurilovca, Mahmudia, Murighioi. În 
Sarichioi, am fost invitaţii domnului deputat (reprezentant) Sevastian Fe-
nogen, căruia îi datorăm recunoştinţă pentru punerea la dispoziţia noas-
tră a disertaţiilor asupra geografiei şi etnografiei teritoriului, precum şi 
pentru faptul că ne-a atras atenţia asupra revistei ruso-lipovene Zorile, 
care apare lunar în limbile rusă şi română.4

Al doilea drum (vara anului 1998) ne-a dus în Periprava, sat situat 
în interiorul Deltei, singura cale de acces la el fiind vaporul. La sud de 
sat, se găsesc alte patru sate, situate pe o insulă de nisip de mai multe 
sute de kilometri pătraţi. Componenţa etnică este caracteristică şi aici: 
C. A. Rosetti (comună, centru administrativ) este românească, Sfistofca 
şi Periprava sunt lipovene, în Letea întâlnim haholi (ucraineni), iar Car-
don este un sat bulgar puternic asimilat. Efectul depopulării este sem-
nificativ, în Sfistofca, de exemplu, fiecare a doua casă este nelocuită. La 
sfârşitul secolului al XIX-lea, Sfistofca era centrul administrativ, centrul 
actual, C. A. Rosetti, neexistând încă, fiind stabilit abia mai târziu. „Ma-
rele dicţionar geografic al României” din 1901 conţine următoarele date 
despre comună şi împrejurimi: „Toată populaţia este de etnie lipoveană 
din secta popovsci. Ocupaţia principală este pescuitul. Au trei localităţi 
de pescari5: Musora, pe malul Mării, Periprava şi Popina, pe braţul Chi-
lia. Pescuiesc şi pe Mare şi în Deltă. Exportă peştele în Basarabia. Au o 
biserică construită de localnici, cu un preot şi un cantor. Au două şcoli, 
una pentru comunitatea română şi una pentru cea lipoveană. Deţin 50 
de oi, 800 de bovine şi 1.000 de porci. Comuna a fost fondată în secolul al 

3 Ei îşi arată bisericile foarte rar străinilor, deoarece, de multe ori, după asemenea „vi-
zite turistice”, ele au fost jefuite. În aceste biserici am putut găsi numeroase icoane 
pictate pe lemn, de mare valoare.

4 Az Andrei Ivanov által szerkesztett folyóirat gyakran közöl a népcsoport múltjáról és 
mindennapi életéről szóló cikkeket, 1990 óta folyamatosan jelenik meg Bukarestben 
[Revista editată de Andrei Ivanov, apare în Bucureşti din anul 1990 şi publică în mod 
frecvent articole despre istoria şi viaţa cotidiană a lipovenilor – n.t.]

5 Sfistofca este situată în interiorul insulei de nisip, în vecinătatea ei nu se găseşte apă, 
din această cauză lipovenii au construit ferme de pescuit, care, treptat, s-au dezvoltat 
în sate independente.
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XVIII-lea de către pescarii lipoveni care au fugit dintr-o localitate numită 
Vîlcovul6.” (Lahovari volumul V)

Este interesant de reţinut faptul că, deşi toată populaţia era de et-
nie lipoveană, exista şi o şcoală română. În prezent, ocupaţia principală 
este pescuitul, dar lipovenii cresc şi bovine şi cai, terenurile de arat sunt 
aproape inexistente. Din cauza izolării, în afara câtorva tractoare, mijlo-
cul de transport pe insulă a rămas carul cu cai. În C. A. Rosetti, se găseşte 
o fabrică de panificaţie, în rest, toate bunurile sunt aduse cu vaporul de 
la Tulcea, o dată la două zile.

Am făcut un al treilea drum în august 1999. Am avut ocazia să cer-
cetez atât colecţia etnografică şi arheologică a muzeului din Tulcea, cât 
şi colecţiile etnografice din judeţul Tulcea (Babadag). Printr-un acord de 
colaborare, am făcut un schimb de materiale colectate până în acel mo-
ment (fotografii şi înregistrări video).

În martie 2000, am ajuns în Ghindăreşti, un sat situat pe malul Du-
nării, în partea de nord-vest a judeţului Constanţa, cu populaţie predo-
minantă (99,7%) ruso-lipoveană. Am cercetat obiceiurile dinaintea Săr-
bătorilor de Paşti, cu accent pe Масленица, un obicei legat de ultima zi de 
carnaval. În plus, am avut ocazia să examinez obiceiurile legate de viaţa 
religioasă a lipovenilor.

În august 2000, am vizitat două mănăstiri lipovene, situate în locali-
tăţile Slava Rusa şi Slava Chercheza, unde am putut cerceta viaţa mănăs-
tirilor de bărbaţi şi femei, cu tradiţiile specifice şi cu rolul pe care-l joacă 
în viaţa religioasă a lipovenilor din România.

Între 28 octombrie şi 6 noiembrie 2002, am vizitat acele localităţi din 
Moldova şi Bucovina care au cea mai mare populaţie lipoveană. Printre 
acestea se numără: Târgu Frumos, Suceava, Manolea, Lipoveni, Climăuţi 
şi Plopana, ultima localitate fiind aproape în totalitate abandonată.

După o pauză mai îndelungată, grupul nostru de cercetători şi-a re-
luat pelerinajul, între 21 iunie şi 1 iulie 2005, vizitând lipovenii din Mol-
dova, Bucovina şi Ucraina. În Târgu Frumos am cercetat metoda, uneltele 
tradiţionale şi terminologia grădinăritului cu foliere. În continuare, am 
revizitat localitatea Manolea, unde, cu ajutorul călugărilor şi călugări-
ţelor, ne-am putut forma o imagine foarte bine conturată despre viaţa 
şi munca oamenilor din mănăstiri. În Sokolinca, localitate situată lângă 

6 Mic oraş situat pe actualul teritoriu ucrainean, pe partea cealaltă a braţului Chilia, 
vizavi de Periprava.
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Suceava, prin intermediul contactelor noastre anterioare, am putut afla 
detalii despre schimbările economice din ultimii ani şi am putut observa 
muncile agricole actuale ale familiilor localnice. Ultima staţie a acestui 
itinerar de studiu a fost Belaja Krinyica, o localitate din Ucraina. Vizitând 
biserica din localitate, am întâlnit doi diaconi tineri, care ne-au împărtă-
şit detalii importante atât despre istoria scrisă şi orală a localităţii, cât şi 
despre vechile obiceiuri liturgice.

Pentru anul 2006, ne-am propus cercetarea obiceiurilor legate de 
marile evenimente ale vieţii lipovenilor din Dobrogea. Planurile noas-
te au fost însă modificate de o invitaţie la Conferinţa Internaţională din 
Csernovic, Ucraina, printre temele căreia se număra şi o dezbatere despre 
grupurile etnice şi religioase din Bucovina.

În cursul şederii noastre în Csernovic, cu ajutorul colegilor organiza-
tori, am avut ocazia să ne familiarizăm cu istoria localităţii, cu bisercia lo-
cală lipoveană, cu preotul ei şi cu soarta lipovenilor din Csernovic în gene-
ral. La finalul Conferinţei, am vizitat bisericile din Belaja Krinyica. În plus, 
ne-am întors încă o dată la Ghindăreşti, pentru ca ulterior, în compania 
liderului comunităţii locale, să ne îndreptăm spre Csernovoda şi Bordosan.

Obiectivul nostru pentru anul 2008 a constat în cercetarea condiţi-
ilor de trai ale unei comunităţi lipovene din zona Dobrogei de Sud şi din 
localitatea Azdemir Tataric, situată lângă Silistra, în apropierea graniţei 
cu Bulgaria.7

7 Explorările noastre au fost sprijinite de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Delta 
Dunării, Asociaţia Lipoveană din Bucureşti (Fjodor Petuhov), Fundaţia „Pro Reno-
vanda Cultura Hungariae”, Muzeul „Móra Ferenc” din Szeged, Catedra de Entografie 
şi Antropologie Culturală din cadrul Universităţii din Szeged, societăţile „PETROM 
Hungária Kft”, „Jonathermál Gyógyüdülő és Idegenforgalmi Rt” din Kiskunmajas şi 
„FAMÍLIA” Teherfuvarozási Bt din Csólyospálos. Mulţumiri speciale datorăm dom-
nului dr. Simion Gavrilă, curatorul muzeului din Tulcea şi doamnei dr. Steluţa Părău, 
curator-adjunct ştiinţific, pentru asistenţa acordată. În Sarichioi, trebuie să amintim 
de ajutorul pe care ni l-a dat domnul Sebastian Fenoghen, profesor şi, totodată, pri-
mul reprezentant al lipovenilor în Parlament. În Iaşi, am fost ajutaţi în munca noastră 
de către domnul Ivanov Petru, capul comunităţii locale, în Ghindăreşti, de domnii 
Alexe Melicov şi Eftei Damian, în Lipoveni (Sokolnica), de domnul Vasile Ciubatura, în 
Climăuţi, de domnul Fomin Mina, în Bordosan, de domnul Ştefan Skolnik, în Târgu-
Frumos, de Ichim Neculai, episcop de Iaşi, în Belaja Krinic, de Dimitrij Bugunov sz-
visennyik, în Azdemir, de Vladimir Carp szisenyik, în Stistofca, de doamnele Cristea 
Alexandra şi Maria Paravan, în Periprava, de Vladimir Nikoforov, Lidov Jon, în Mila 
23, de Sergej Fedosia şi Kozlov Adrian, în Slava Rus, de arhiepiscopul Flavjan, în Slava 
Chercheza, de Petrov Alekszandrov şi Irina Mihailova, în Manolea, de Adrian George, 
Kersan Ioan szvisennyik şi Majka Evsejea.
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Literatura de specialitate referitoare la cultura populară a lipovenilor 
este greu accesibilă şi extrem de limitată. Acelaşi lucru se poate spune şi 
despre istoria lor. Acum, dispunem deja de o bibliografie destul de vastă; 
enumerăm în continuare cele mai importante lucrări. Probabil cea mai 
amplă lucrare a fost scrisă în limba română de Melchisedec, episcop de 
Alduna. În această lucrare, găsim date despre istoria şi viaţa contempo-
rană a lipovenilor. Sunt menţionate comunităţile din Basarabia, Moldo-
va, Ţara Românească şi Turcia (în acea perioadă, Delta Dunării şi Dobro-
gea erau teritorii turceşti).

De folclorul lipovenilor s-a ocupat Catedra de Slavistică din cadrul Uni-
versităţii din Bucureşti. Trebuie menţionat numele domnului Mihail Ma-
rinescu, căruia îi aparţin două lucrări pe această temă (Marinescu 1975, 
1988). Autorul publică doar fragmente din texte folclorice, accentul fiind 
pus pe analiza acestora. Lucrările în limba română conţin în anexă şi frag-
mentele originale în limba rusă. Aşadar, cultura lipoveană poate fi consi-
derată un teritoriu neatins din punct de vedere al culegerii folclorului.

Putem afirma acelaşi lucru şi despre cultura obiectelor, materialele 
din cadrul muzeelor din Tulcea şi Sibiu fiind adunate într-o manieră la 
fel de aleatorie ca şi fragmentele de texte folclorice menţionate mai sus. 
Din punct de vedere lingvistic, putem menţiona studiul doamnei Otilia 
Croitoru, care analizează numele obiectelor casnice în relaţie cu datele 
prezente şi datele istorice ruse, trăgând concluzii asupra originii lipove-
nilor (Croitoru 1972). O altă lucrare în acest domeniu o constituie analiza 
dialectologică a autorilor Chirilă–Ivanov–Olteanu (Chirilă, et al.: 1993). 
Din punct de vedere al religiei lipovenilor, pe lângă lucrarea lui Melchise-
dec, ne putem folosi şi de studiile semnate de Mihail Plătică şi Paul Trager 
(Trager 1918, Plătică 1960).

Date adiţionale se pot obţine şi din lucrări despre geografia populaţi-
ei (de exemplu, teza de doctorat semnată de Herbst-Rădoi Athena – 1970, 
care furnizează un bun rezumat demografic), dar şi din publicaţiile de la 

 Mulţumiri speciale pentru ajutorul acordat datorăm şi domnului Alexander Prigarin, 
profesor în cadrul Universităţii „Mecsnyikov” din Odesa, şi doamnei Tatyana Voro-
nyin, membră a Academiei Ştiinţifice din Moscova.

 Pe parcursul cercetărilor noastre, am reuşit să înregistrăm aproximativ 2.000 de 
imagini color şi alb-negru, împreună cu mai multe ore de material audio-video. Din 
categoria obiectelor populare, am adunat în primul rând exemple/modele de port po-
pular. Toate documentele şi materialele adunate au fost depuse la Departamentul 
Etnografic din cadrul Muzeului „Móra Ferenc” din Szeged.
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începutul secolului XX (Analele Dobrogei, Arhiva Dobrogei), care conţin, 
printre altele, şi câteva date etnografice.

Date demografice referitoare la teritoriul Dobrogei am putut obţine 
începând cu anul 1880. Până la recensământul din 1992, lipovenii nu 
apar ca având cetăţenie separată, ei fiind incluşi în categoria cetăţeniilor 
ruse.
cetăţenii 18808 19129 193010 195611 196612 199213

Populaţiatotală
adobrogei

106.943 380.430 – 474.581 510.346

Români 30.977 216.425 242.183 408.482 447.305
maghiari – – 530 614 361 152*
germani 2.471 7.697 10.566 436 250
evrei 1.051 4.573 1.311 368 163
Rromi – 3.263 3.666 1.174 340
ucraineni,
ruteni

– – – 6.978 5.095

sârbi,croaţi,
sloveni

– – 479 61 26

Ruşi 16.420 35.859 25.116 29.350 29.404 20.434*

slovaci – – 54 9 16
tătari 6.540 21.350 15.130 16.176 16.553
turci 16.493 20.092 18.364 7.848 9.895
bulgari 28.715 51.149 40.894 554 295
cehi – – 54 23 7
greci 3.165 9.999 4.046 – 320
Polonezi – – 153 – 18
Armeni 803 3.194 713 – 64
găgăuzi – – 608 – –
Altecetăţenii 308 6.829 13.952 2.502 174
nus-au
pronunţat

43 – – – 60

8 Arbore 1930: 92.
9 Brătescu 1928: 236.
10 Date oficiale de recensământ: 1930, dec. 29.
11 Date oficiale de recensământ: 1956, febr. 21.
12 Date oficiale de recensământ: 1966, mar. 15.
13 Date oficiale de recensământ: 1992, ian. 7.
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Din aceste date, putem observa faptul că, în vremurile trecute, îm-
părţirea pe cetăţenii era mult mai variată. Datorită izolării şi numeroase-
lor cetăţenii, care generau un grad de toleranţă mai ridicat între oameni, 
populaţia lipoveană din acest teritoriu a suferit o asimilare mult mai re-
dusă comparativ cu alte teritorii.

Următorul tabel de date demografice14 include şi localităţi menţiona-
te deja în această lucrare.

localitatea 1912 1930 1948 1956 1966
tulcea 22.526 20.403 20.151 24.639 34.678
babadag 4.686 4.626 4.022 5.549 7.336
Isaccea 4.655 4.576 4.653 5.203 5.038
c.A.Rosetti 489 596 727 581 486
cardon x x x 79 59
letea 920 930 988 1.000 966
Periprava 559 558 602 593 1.047
sfistofca 809 797 680 644 577
carcaliu 3.276 3.823 4.960 4.690 5.170
crişan 986 837 844 809 688
caraorman 986 837 967 894 816
mila23 x x x 684 727
mahmudia 2.018 2.150 1.911 2.437 2.388
murighiol 1.038 1.362 1.914 1.824 1.699
sarichioi 3.428 3.948 3.049 4.062 4.290
slavaRusă 1.555 1.895 2.013 2.332 2.306
smîrdan 312 276 1.358 1.311 1.140
Pardina 407 653 476 545 781
Jurilovca 2 653 3.611 2.814 3.489 3.478

Multe concluzii interesante se pot trage şi pe baza datelor obţinute în 
urma celui mai recent recensământ (2002). Aici se foloseşte denumirea 
„ruso-lipovean”, termen ce provine de la intelectualii lipoveni care, după 
1990, au încercat să impună această denumire ca cea adecvată. Lipove-
nii încă nu o folosesc.

14 Datele sunt preluate din Herbst-Rădoi 1970.
* Se aplică doar judeţului Tulcea
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Conform datelor de recensământ, populaţia ruso-lipoveană din Ro-
mânia este de 35.791 persoane, reprezentând 0,2% din populaţia totală 
a ţării. În judeţul Tulcea, numărul lipovenilor este de 20.434, adică 7,5% 
din populaţia judeţului. În mediul rural, trăiesc 14.911 de lipoveni (10,7% 
din populaţia satelor), iar în mediul urban trăiesc 5523 (4,2% din popula-
ţia oraşelor). Aşadar, putem observa faptul că mai mult de jumătate din 
populaţia ruso-lipoveană trăieşte în judeţul Tulcea, însă nu poate fi ne-
glijat nici numărul celor ce trăiesc în alte părţi ale ţării (judeţul Constan-
ţa şi Moldova).

Faptul că cei mai mulţi trăiesc în mediu rural se datorează atât pute-
rii ridicate de asimilare a mediului urban, cât şi educaţiei relativ reduse, 
izolării şi ocupaţiilor tradiţionale care îi leagă de mediul acvatic.

Din punct de vedere al limbii materne, numărul persoanelor care 
s-au declarat vorbitori de limbă rusă este de 29.246. Dintre aceştia, popu-
laţia din Tulcea numără 17.661, 14.525 fiind în mediul rural, şi doar 3136 
în cel urban. Interesant de menţionat este faptul că, în judeţul Tulcea, 
există 2969 de persoane care s-au declarat de cetăţenie ruso-lipoveană, 
dar având ca limbă maternă limba română. Acest fapt denotă o identi-
tate puternică de cetăţenie, care a supravieţuit într-un fel şi asimilării 
lingvistice.

Conform recensământului, în România sunt înregistrate 16.211 de 
persoane ruso-lipovene active (10.203 bărbaţi, 6188 femei), în contrast cu 
numărul mare de persoane inactive: 22.395 (8531 bărbaţi, 13.864 femei).

Evident, din punct de vedere al religiei, ruso-lipovenii se diferenţiază 
de românii ortodocşi, menţinându-şi ritualul ortodox vechi, care a fost 
chiar motivul exilului lor cu câteva secole în urmă. Aceste rituri sunt fo-
losite şi azi, după cum au fost descrise de amintitul episcop Melchisedec 
sau în documentele bisericeşti de epocă, pe un ton mânios pronunţat. Nu 
există diferenţe dogmatice majore, ci doar ritul în sine s-a modificat uşor. 
Sărbătorile sunt în conformitate cu vechiul calendar ortodox, Crăciunul 
fiind sărbătorit în perioada Bobotezei din calendarul actual.

Începutul istoriei lipovenilor datează din vremea rupturii din cadrul 
bisericii ortodoxe ruse din secolul al XVII-lea. De-a lungul secolelor, ve-
chile reguli liturgice greceşti s-au transformat, adoptând trăsături speci-
fice slave. În secolul al XVI-lea, mai multe sinoade naţionale au încercat, 
fără succes, unificarea cărţilor liturgice şi a obiceiurilor ceremoniale. Re-
forma iniţiată de patriarhul Nikon în 1654 a stârnit dezacordul preoţimii 
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de rând şi al unei părţi a poporului, care insistau să se păstreze o litur-
ghie „cu aspect naţional”.

Aceştia, sub conducerea unui preot numit Avvakum, s-au despărţit 
de biserica rusă şi au devenit cunoscuţi drept „cei de ceremonie veche”. 
Pe parcurs, aceşti separatişti (raskolnici) 

s-au despărţit în două grupuri. Primul grup şi-a putut păstra preoţii, 
devenind cunoscut sub numele de popovci; cel de-al doilea grup a rămas 
fără păstor după moartea acestora, devenind cunoscut sub numele de 
bezpopovci. În anul 1730, Fótij, un streleţ lipsit, folosind pseudonimul Fi-
lipp, a întemeiat o sectă în regenţa Arhangelsk şi Olonc, membrii sectei 
căpătând numele de „filippovci” sau „filippoveni”.

Există păreri conform cărora aceasta ar fi originea numelui lipove-
nilor. Această sectă extremistă dorea cea mai strictă aderare la ritualu-
rile ortodoxe tradiţionale, mulţi membri comiţând chiar şi suicid pentru 
această cauză. Conform tradiţiei, fiind capturat de soldaţi, Filipp, împre-
ună cu cei 70 de însoţitori, au ales moartea pe rug. Restul adepţilor s-au 
refugiat în Peninsula Crimea, de unde însă au fost alungaţi de tătari. În 
timpul lui Iosif al II-lea, o parte dintre ei s-a stabilit pe teritoriul Bucovinei.

Conform tradiţiei, cazacii izgoniţi de pe teritoriul Niprului s-au stabi-
lit în Delta Dunării, unde şi-au putut continua ocupaţia, pescuitul. Des-
pre stabilirea lor, nu există însă date aprofundate.

Primele colonii lipovene din Bucovina au fost stabilite în Belaja 
Krinyica (azi Fântana Albă, localitate situată în Ucraina, în apropierea 
graniţei cu România) şi pe partea română Climăuţi şi Sokolniţa. Conform 
datelor istorice, lipovenii au ajuns în Sokolniţa (azi Lipoveni) în anul 1724. 
La sfârşitul secolului al XIX-lea, numărul popovcilor din aceste localităţi 
ajungea la 2.400. Grupul bezpopovcilor locuieşte în Climăuţi şi Lukavetz, 
lângă Mechindra (azi Manolea). Această zonă a fost un teritoriu adminis-
trativ unit, cunoscut sub numele de Bucovina, aparţinând, până în 1920, 
Monarhiei Austro–Ungare.

În Belaja Krinyíca se află două biserici, sfinţite în omagiul Sfinţilor 
Kozma şi Damian, respectiv Sfântului Miklos şi Uszpényijá (Adormirea 
Maicii Domnului). Belaja Krinyíca (locuită azi de circa 80 de familii li-
povene) a devenit cel mai important loc de pelerinaj lipovean. În timpul 
sărbătorilor de Sf. Kozma şi Damian, pe 14 noiembrie, vin aici comunităţi 
lipovene chiar şi din Dobrogea. Localnicii din Climăuţi (chiar de lângă 
graniţă) pot trece frontiera fără paşaport de trei ori pe săptămână. Sfinţii 
celeilalte biserici sunt omagiaţi, de regulă, doar de localnici.
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În prezent, originea numelui Fântâna Albă este greu de clarificat. 
Conform informaţiilor care se pot obţine în prezent, apa fântânei era cu 
adevărat albă, însă nimeni nu mai pare să ştie de ce. Fântâna nu mai 
există, fiind distrusă în totalitate în timpul regimului comunist. Vârstni-
cii au auzit de locaţia ei, iar în acest sens, există o cercetare în scopul de 
a restabili fântâna în condiţia ei originală. Bisericile din Belaja Krinyica 
au fost restaurate la începutul anilor ‚90, prin ajutorul acordat de Raisza 
Gorbacsova. În anul 1945, mitropolitul Ambrócij şi-a mutat reşedinţa din 
Belaja Krinyíca în Brajla, care este şi astăzi reşedinţa liderului religios 
suprem popovci din România.

Mănăstiri de bărbaţi şi femei se găsesc în Szlava Rusz şi Manolea. 
Conform tradiţiilor străvechi, călugării cultivă pământul ce aparţine mă-
năstirii, iar calugăriţele ţes veşminte bisericeşti.

În Dobrogea, mănăstirea de bărbaţi din Slavar Rus se situează la ca-
pătul unei văi, într-o zonă încercuită, bine păzită, la circa patru kilometri 
de localitate. Din câmpurile arabile şi viile care odinioară erau de mă-
rime considerabilă, azi au rămas doar 2-3 hectare. Struguri nu se mai 
cultivă, marea pivniţă din coasta dealului s-a prăbuşit, butoaiele şi căzile 
au fost distruse. În afară de biserică şi locuinţele călugărilor, se mai pot 
folosi doar bucătăriile de iarnă şi vară, respectiv locuinţa bucătăresei. 
Stupina, adăposturile pentru cai şi vaci, moara şi clădirea bibliotecii sunt 
astăzi nefuncţionale. Călugării încă mai cultivă pământul, însă, pentru 
supravegherea animalelor, puţine la număr, angajează muncitori ro-
mâni. Venitul principal al călugărilor provine din donaţiile din cadrul 
pelerinajelor.

În Slava Rus, pământurile ce aparţin mănăstirilor de femei sunt cul-
tivate de călugăriţe, alte preocupări fiind ţesutul de !!pois!! şi de alte ma-
teriale bisericeşti. În cursul anului 2000, anexele mănăstirii au fost revo-
nate de meşteri şi muncitori localnici, conform declaraţiilor lor, în cadrul 
unei munci sociale. Mănăstirii îi aparţin mai multe hectare de teren, pe 
care, în trecut, se aflau casele călugăriţelor. Acestea erau căsuţe de mici 
dimensiuni, individuale, cu acoperiş din stuf. Din cauza numărului redus 
de călugăriţe care locuiesc în prezent în mănăstire, aceste căsuţe au fost 
abandonate – astăzi se află în paragină –, creând o imagine destul de 
regretabilă în contrast cu bisericile de iarnă şi vară bine întreţinute.

În Bucovina există mănăstiri de bărbaţi şi femei în localitatea Mano-
lea. Din păcate, în urma incendiului din 1960, clădirile mănăstirii au fost 
distruse, iar biserica grav afectată. Biserica mănăstirii de bărbaţi a fost 
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reconstruită, fiind sfinţită pe data de 4 septembrie 2000. În această mă-
năstire a trăit şi lucrat Fjodor Evfimovics Melnyikov, a cărui lucrare prin-
cipală este Krátkoj isztórii drevlepravoszlavnoj (ctaroobrjádcseszkoj) Cerkvi 
(Barnaul 1999). Melnyikov a murit la data de 13 mai 1960, mormântul lui 
aflându-se în cimitirul mănăstirii.

În deceniile dinaintea revoluţiei, minoritatea lipoveană a putut re-
zista politicii antietnice şi antireligioase a sistemului comunist doar prin 
conformarea strictă la ritualurile religioase. Acestui fapt i se datorează 
şi puternicul simţ de coeziune. Statornicia în ceea ce priveşte religia mai 
dăinuie încă şi poate fi observată şi la tinerii din ziua de azi. Din cauza 
desfiinţării şcolilor şi a lipsei dascălilor vorbitori de limbă rusă, lipovenii 
nu au putut beneficia de educaţie în limba lor maternă, iar majoritatea 
tinerilor de azi nu mai folosesc aproape deloc limba rusă. Această ten-
dinţă variază în funcţie de localităţi; în locurile cu o comunitate lipovea-
nă mai pură, precum Ghindăreşti, Mila 23, Climăuţi, tinerii vorbesc mai 
bine limba rusă.

Copiii tinerilor lipoveni care s-au mutat în oraşe şi-au pierdut în tota-
litate limba maternă, însă şi-au păstrat religia. În prezent, cea mai mare 
problemă o constituie limba slavonă veche folosită în biserică. „Служба” 
se desfăşoară în slavona veche tradiţională, limbă care nu este înţeleasă 
nici măcar de majoritatea vârstnicilor. Această circumstanţă a dat naş-
tere multor dezbateri între liderii lipoveni laici şi clerici. Unii consideră că 
adoptarea unor reforme este absolut necesară pentru conservarea limbii 
materne şi religiei, însă doctrina de bază a religiei a fost, de multe secole, 
respectarea perfectă a regulilor şi normelor religioase. Biserica îşi men-
ţine ferm poziţia pe această doctrină, deşi se poate observa o tendinţă 
clară în unele localităţi, în care tinerii au început să frecventeze biserici 
româneşti, împreună cu tinerii români.

Liderii laici ai lipovenilor consideră drept o necesitate educaţia te-
ologică ştiinţifică şi organizată a preoţilor lipoveni. În prezent, preoţii 
sunt aleşi, iar de multe ori fiul preia vocaţia tatălui-preot, respectiv ori-
cine poate deveni preot după câteva luni de educare, fiind acceptat de 
comunitate. Din această cauză, liderii laici îi consideră pe aceşti preoţi 
inculţi, ajungându-se la conflicte în multe comunităţi. Pentru rezolvarea 
problemei, lipovenii nu aşteaptă niciun fel de ajutor din partea ţării-ma-
mă, considerând că aceasta ar impune unele condiţii care le-ar diminua 
atât independenţa, cât şi libertatea cu care îşi practică religia.
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Contactul cu ţara-mamă în timpul perioadei socialiste a fost impo-
sibil, dat fiind faptul că nici Moscova, nici Bucureştiul nu au considerat 
o prioritate sprijinirea necesităţilor religioase şi culturale ale etniilor. În 
contrast cu alte ţări din blocul comunist est-european, în România nu a 
fost impus studiul limbii ruse, drept pentru care studiul acestei limbi a în-
cetat şi în zonele locuite de lipoveni. Pregătirea profesorilor în limba rusă 
a fost şi ea întreruptă. În ultimii ani, însă, această situaţie s-a îmbună-
tăţit. Datorită eforturilor depuse de Alianţa Lipovenilor din România, în 
Tulcea şi Bucureşti a început pregătirea profesorilor în limba rusă, iar în 
unele şcoli generale a început predarea limbii ruse. Organizarea sistemu-
lui de învăţământ este mai uşoară în localităţile cu comunităţi lipovene 
pure, precum Ghindăreşti, Climăuţi, Lipoveni. Datorită politicii sistemu-
lui socialist în materie de învăţământ, puţini lipoveni au putut ajunge la 
un nivel de educaţie universitar, drept pentru care a lipsit stratul intelec-
tual care ar fi putut îndeplini sarcini de autoritate culturală. Din fericire, 
în ultimii ani, această situaţie s-a îmbunătăţit simţitor.

Pe lângă conservarea datinilor religioase, în ocrotirea identităţii lipo-
vene, şi păstrarea tradiţiilor a jucat un rol important; de multe ori, aceste 
tradiţii se află în strânsă legătură cu normele impuse de religie. Sărbă-
torile cele mai mari sunt bineînţeles Crăciunul şi Paştele. Modul în care 
se sărbătoresc aceste evenimente diferă în mod drastic de la o regiune 
la alta. În Tulcea, „хоровод” dinaintea Paştelui implică mai multe zile 
de petrecere cu dans, în contrast cu Bucovina, unde sărbătoarea constă 
într-o procesiune paşnică cu cântece religioase. Trăsătura comună este 
aceea că ambele sunt îndeplinite de femei.

În trecut, la nunţile lipovene nu se foloseau muzicieni, invitaţii dan-
sând pe propriile lor cântece. Prima nuntă din Lipoveni cu muzică live a 
fost nunta din anul 1970 a lui Vaszilij Csubatura, liderul actual al comu-
nităţii lipovene locale.

Vreme îndelungată, lipovenii se căsătoreau între ei. Condiţiile ma-
trimoniale au fost şi sunt şi astăzi strict controlate de norme bisericeşti. 
În cazul căsătoriilor mixte se impune un nou botez şi imersiunea totală. 
În acest scop, în Lipoveni, pe lângă vasul de botez, există şi o vană mare 
făcută din lemn pentru imersiunea adultului rebotezat. În urmă cu doar 
câţiva ani, în Climăuţi, această ceremonie se consuma în apa lacului de 
lângă sat.
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Bineînţeles, în prezent, au loc multe căsătorii mixte. În timpul nunţii, 
însă, în pauzele în care muzica încetează, femeile mai dansează încă pe 
propriile lor cântece. Nunţile acompaniate de procesiune cu cai – cândva 
o tradiţie puternică în Climăuţi – astăzi nu mai există.

Tradiţia conform căreia tinerii merg cu colindul pe 7 ianuarie mai 
este încă bine păstrată în toate comunităţile lipovene. Mâncărurile spe-
cifice de Crăciun şi Paşte sunt de asemenea identice între comunităţi, 
precum şi „кутья”, mâncare servită în timpul „День радителское”-lui, o 
sărbătoare (ziua morţilor-părinţi) ţinută de trei ori pe an. Grâul fiert este 
amestecat cu miere într-o ceaşcă mică şi este dus la biserică pentru sfin-
ţit. Preotul ia din fiecare ceaşcă câte o linguriţă din amestecul respectiv 
şi o pune într-un vas mai mare, de unde, după terminarea ceremoniei, 
copiii o vor consuma, comemorându-şi în acest fel morţii. O parte din 
fiertura sfinţită este luată acasă şi consumată tot de copii. Lipovenii nu o 
folosesc pentru influenţarea unor puteri supranaturale, legile bisericeşti 
interzicând orice fel de convingeri superstiţioase.

Obiceiurile legate de înmormântare pot fi şi ele considerate unifor-
me. Singurele diferenţe sunt cauzate de folosirea mijloacelor pe care le 
oferă tehnologia actuală. „Венечик”, de exemplu, a fost cândva o fâşie 
de hârtie pe care preotul scria datele decedatului; în prezent, ea este în-
locuită de o coală foto-copiată care poate fi completată. „рукописание”, 
care conţine închinările preotului spre forţele divine, este şi el un fel de 
formular care, în Lipoveni, conform tradiţiei, mai este şi azi plasat între 
degetele de la mâna dreaptă a mortului.

Portul popular lipovean s-a restrâns în prezent la îmbrăcămintea 
femeilor. Ele poartă de regulă haine de culori vii. Portul lipovenilor din 
Bucovina şi nordul Moldovei are un caracter mai reţinut, cu tonuri maro-
nii. În timp de sărbătoare este folosit „сборник”, o ţesătură sau un simplu 
elastic pentru prinderea părului. Deasupra acesteia se fixează „кичка”-
le, care sunt de culori diferite, bogat împodobite cu betele, fiecare fiind 
unică, nu există duplicate. În Buconvina ele sunt mai mari, împodobite 
mai solid, produse local de cusătorese mai vârstnice. „Кичка”-ul poate 
fi purtat doar de femeile măritate. Fetele îşi pun panglici colorate în păr, 
femeile mai în vârstă poartă basma de culoare închisă. Portul specific fe-
minin este „сарафан”-ul, o haină dintr-o singură bucată, prinsă de umăr 
prin două curele. 



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

336

La biserică toate femeile poartă basma, indiferent de vârstă, legea 
interzicând vizibilitatea părului. Acest obicei nu mai este aplicat în Bu-
covina, la Ghindăreşti este însă şi azi obligatoriu. Tot la biserică este 
obligatorie pentru toată lumea purtarea următoarelor articole: „поис”, 
„лестулка” şi „подручник”. Interesant este faptul că, în Climăuţi, „поис”-
ul este purtat doar de vârstnici, începând să fie din nou popular şi în 
cadrul tinerilor. Diferenţele dintre porturile populare pot fi observate în 
cadrul întâlnirilor anuale la care se prezintă grupuri din aproape toate 
localităţile lipovene.

După cum am menţionat, lipovenii se adaptează foarte uşor la condi-
ţiile şi oportunităţile mediului în care se află. Acceptă cu plăcere munca 
în ţară sau în afara ei. În România, sunt cunoscuţi în primul rând ca să-
pători, căpătând şi adoptând denumirea de buldozeri cu barbă. „Din tim-
puri străvechi”, cei din Climăuţi au fost cunoscuţi drept oameni care, pe 
lângă munca din propriile gospodării, călătoreau cu calul şi căruţa pe 
meleaguri îndepărtate, lucrând pământul, construind diguri şi căi ferate, 
săpând lacuri. În urma unei asemenea călătorii, o familie de lipoveni a 
ajuns să se stabilească la Arad, fiind urmată de restul rudelor şi chiar 
de vecini. În prezent, în Climăuţi, există foarte puţini lipoveni care să nu 
aibă vreo rudă în Arad. Conform declaraţiilor adunate, şi azi sunt menţi-
nute relaţiile de rudenie, în pofida celor trei generaţii care au trecut. 

Un alt exemplu de creativitate a lipovenilor îl constituie istoria fa-
miliilor din Târgu Frumos, Moldova. La sfârşitul secolului al XIX-lea, la 
marginea oraşului, s-au stabilit grădinari bulgari care, folosind condiţiile 
de sol şi de irigare favorabile, au dezvoltat o prosperă cultură a grădinări-
tului. Pentru muncile de teren, ei i-au angajat pe lipovenii care, de-a lun-
gul anilor, au învăţat şi ei meseria de grădinărit care implică construirea 
sistemului de irigaţie, roata bulgară, calităţile plantelor cultivabile etc.

În 1960, în Târgu Frumos a fost înfiinţată o uzină de prelucrare a 
plasticului, unde au fost adunaţi sacii folosiţi pentru îngrăşăminte. Fe-
meile lipovene au descoperit că aceşti saci pot fi lipiţi cu ajutorul fierului 
de călcat, şi au început astfel să-i cumpere. Au construit cadre din lemn 
pe care le-au acoperit cu folie. A trebuit să treacă un deceniu până să ob-
ţină folie de calitate. Această ocupaţie a lipovenilor nu a putut fi stopată 
nici în timpul lui Ceauşescu, ei producând în cadrul propriilor gospodă-
rii. Astăzi, lipovenii din Târgu Frumos trăiesc într-un cartier separat, cu 
corturi făcute din folie în fiecare grădină. Dintre lipovenii din România, 
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ei sunt cei mai înstăriţi, produsele lor putând fi întâlnite de la Galaţi până 
la Cluj-Napoca.

În zonele în care condiţiile naturale nu au putut susţine un trai ase-
mănător, lipovenii au optat pentru munca în străinătate. Două exemple 
bune în acest sens sunt Carcaliu şi Ghindăreşti, unde majoritatea bărba-
ţilor lucrează în afara ţării, cu precădere în Italia şi Canada. Lipovenii din 
Torino şi-au putut deja construi o biserică proprie. După Târgu Frumos, 
aceste două localităţi lipovene sunt considerate cele mai bogate. Calita-
tea clădirilor, în primul rând, şi, în mod evident, accesoriile (televizoare 
color cu video, telefon mobil, antenă parabolică) şi amenajarea interioară 
dovedesc bunăstare. Nu în ultimul rând putem menţiona şi numărul au-
toturismelor.

În prezent doar câteva sute de lipoveni trăiesc în Cernavodă. Proble-
mele cu care se confruntă sunt asemănătoare celorlalţi lipoveni din alte 
oraşe, unde nivelul scăzut de trai şi rata şomajului au împins oamenii 
spre munca în străinătate.

Mulţi oameni îşi iau toată familia şi se mută în ţările în care lucrează. 
Liderii locali sunt îngrijoraţi pentru viitorul comunităţii, dat fiind faptul 
că cei care pleacă nu mai au tendinţa de a se întoarce. O altă tendinţă 
îngrijorătoare constă în aceea că cei care totuşi revin în ţară nu mai acor-
dă o importanţă majoră ocrotirii tradiţiilor, limbii materne şi nici măcar 
datinilor religoase. Această problemă nu se restrânge doar la zona Cerna-
vodei. Interesant de menţionat este faptul că, în pofida greutăţilor cu care 
se confruntă, lipovenii au început lucrările la o nouă biserică, ce-i drept, 
mică. În timpul vizitei noastre din 2006, am putut vedea doar pereţii vii-
toarei clădiri; construcţiile au ajuns astăzi în faza finală. Mica biserică se 
găseşte la marginea oraşului, în locul unei foste uzine, deoarece aici s-a 
găsit cel mai ieftin teren.

Liderii locali lipoveni sunt încrezători că în câţiva ani se vor putea 
închina în noua lor biserică.

În mediu rural situaţia pare să fie mai favorabilă. Circa o treime din 
cei 3.000 de locuitori ai localităţii Borduşan, de pe malul stâng al Dunării 
(aproape de altitudinea Ghindăreştiului), este de origine lipoveană. Cali-
tatea solului le permite localnicilor să practice agricultura şi să se situeze 
astfel la un bun nivel de trai. Biserica lor se află chiar pe malul Dunării. 
De-a lungul deceniilor, malul abrupt de 15-20 metri înălţime a înaintat 
tot mai mult spre clădirea bisericii, fapt ce a condus la ideea construirii 
unei noi biserici. În mod tipic, mărimea bisericii depăşeşte cu mult spa-
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ţiul necesar pentru adăpostirea numărului de enoriaşi din comunitate, 
ea constituind o dovadă a bunăstării locale, tendinţă observată şi în ceea 
ce priveşte Târgu Frumos. 

Nevoia localnicilor lipoveni de a lucra în străinătate este mult mai 
redusă decât a celor din Ghindăreşti şi Carcaliu. Liderul comunităţii este 
o personalitate respectată şi, totodată, un prosper om de afaceri. Plante-
le de grădină crescute în faţa caselor, în spaţiile libere ale străzilor late, 
stau drept mărturie pentru isteţimea lipovenilor. Activităţile de bază 
sunt creşterea animalelor şi cultivarea furajelor. Corul comunităţii din 
Borduşan participă în fiecare an la întâlnirea folclorică a lipovenilor din 
România. În 2005, acest eveniment a fost organizat chiar de comunitatea 
din Borduşan.

Un val nemaiîntâlnit de construcţii a început în Ghindăreşti. Mun-
citorii întorşi din ţările vest-europene îşi investesc veniturile obţinute în 
achiziţii de autoturisme, în reînnoirea şi reconsolidarea caselor constru-
ite în stil tradiţional. Astfel, influenţa vest-europeană nu constă numai 
în restrângerea semnificaţiei tradiţiilor religioase, ci întrerupe şi conti-
nuitatea şi unitatea imaginii străzii din punct de vedere al stilului ar-
hitectural. Este evident că acest proces are şi alte consecinţe negative 
care influenţează structura organizatorică a comunităţii, cultura şi viaţa 
economică. Conform legislaţiei române, constituind o minoritate naţio-
nală, lipovenii beneficiază de reprezentare în Parlament şi buget propriu, 
sprijinit de stat. Din păcate, cele mai multe conflicte sunt cauzate de pro-
bleme personale şi materiale, acest fapt putând fi observat foarte clar în 
viaţa comunităţii din Ghindăreşti. 

Localitatea Silistra de pe malul drept al Dunării este împărţită de că-
tre graniţa româno-bulgară. Oraşul este un centru economic şi adminis-
trativ, în care trăiesc mai multe familii lipovene, care nu reprezintă însă o 
comunitate oficială. În afară de Silistra, o comunitate lipoveană unitară 
trăieşte în oraşul Aydemir, în cartierul Tataric, aproape de malul Dună-
rii. În legătură cu originea localităţii şi stabilirea lipovenilor în această 
zonă circulă mai multe legende. Cele mai multe spun că, navigând pe 
Dunăre în sus, pescari lipoveni din mai multe zone şi-au întemeiat (în pri-
mul rând din motive economice) prima localitate nouă pe malul Dunării, 
aproximativ la doi kilometri distanţă de actuala localitate. Relaţiile cu 
comunităţile româneşti se păstrează şi astăzi. În afara legăturilor fami-
liale, ei sunt invitaţii întâlnirilor şi evenimentelor organizate de Alianţa 
Lipovenilor din România.
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Biserica lor este de o frumuseţe specială. Din păcate, batyuska suferă 
de o boală incurabilă, noi fiind călăuziţi de svisenicul înlocuitor. Datori-
tă condiţiilor economice extrem de rele, comunitatea de circa 800-1.000 
de familii se află într-un declin continuu. Tinerii lucrează în străinătate, 
nici măcar fiul lui batyuska nu doreşte să se stabilească în oraş. Probabil 
din cauza asemănării ei cu limba bulgară, tinerii vorbesc mult mai bine 
limba maternă decât tinerii lipoveni din România.
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Mirjana PAVLOVIĆ

sârbiidintimişoara.
Identitateabănăţeană

Structurat pe două părţi, prima parte a studiului prezintă succint 
trecutul Banatului şi al Timişoarei, precum şi cele mai relevante trăsă-
turi ale comunităţii sârbe din oraş, în timp ce a doua parte investighează 
apartenenţa regională, respectiv unele aspecte ale construcţiei identită-
ţii culturale bănăţeane, analizând totodată, prin prisma membrilor, ra-
portului ei cu identitatea etnică/naţională a comunităţii sârbe din Timi-
şoara.

Articolul constituie de fapt rezultatul uneia dintre primele cercetări 
mai ample efectuate asupra comunităţii minoritare sârbe din Timişoara, 
cercetări dedicate modului de viaţă, obiceiurilor şi culturii acestei comu-
nităţi, cu accent pe construcţia identităţii etnice şi/sau naţionale. Men-
ţionez că cercetarea mea nu s-a axat pe analiza identităţii regionale bă-
năţene, dar există totuşi câteva aspecte legate de acestă problemă, care 
s-au impus imediat. 

Baza analizei o constituie informaţiile strânse în urma cercetărilor 
de teren efectuate între anii 2002 şi 2003, şi, după o scurtă întrerupe-
re, în anul 2006. Am folosit diferite metode: anchete, interviuri, discuţii 
libere şi observare participativă. S-au făcut două anchete. Prima, anoni-
mă, cu implicarea a doisprezece elevi ai Liceului Sârbesc „Dositei Obra-
dovici”, iar a doua – cu implicarea a 14 membri ai comunităţii sârbe din 
Timişoara, de sexe diferite, cu pregătiri şi vârste diferite. În total, au fost 
intervievate, conform unui chestionar detaliat, 40 de persoane, aparţi-
nând tuturor generaţiilor. Discuţii libere s-au purtat cu membrii activi 
şi de vază ai organizaţiilor minoritare sârbeşti, la fel şi cu reprezentanţii 
lor în organismele de guvernare ale statului şi oraşului. Pe lângă acest tip 
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de documentare, au fost folosite şi date oferite de diverse izvoare scrise şi 
publicaţii, cum ar fi săptămânalul timişorean în limba sârbă Naša Reč. 

Regiune a Europei de Est, Banatul este delimitat la vest de Tisa şi Du-
năre, la nord, de râul Mureş, la est, graniţa lui se întinde pe valea râuri-
lor Cerna şi Timiş, precum şi de-a lungul Munţilor Banatului, iar la sud, 
Dunărea formează frontiera naturală. Din Evul Mediu şi până la sfârşitul 
Primului Război Mondial, Banatul era un spaţiu istoric, cultural şi politic 
unitar, aflat sub hegemonia culturală şi politică a diverselor state (Unga-
ria medievală, Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic, Imperiul Austro–
Ungar). În urma Tratatului de la Trianon, după Primul Război Mondial, 
regiunea a fost pentru prima dată împărţită în trei, astfel încât partea 
cea mai importantă, cuprinzând Timişoara şi zona centrală, i-a revenit 
României, o parte mai mică, Iugoslaviei, iar cea mai mică parte, Ungariei.

Nu se cunoaşte cu exactitate data la care sârbii au populat Banatul, 
mai ales Timişoara. Izvoarele istorice îi pomenesc întâia oară pe sârbi în 
Timişoara pe timpul regelui ungar Matei Corvin (Popovici 1933: 22). Cert 
este însă că sârbii au trăit în regiune, în număr mare, şi înainte de perioa-
da amintită, într-un izvor istoric menţionându-se că, în 1366, „erau foar-
te hotărâţi în credinţa lor” (Церовић 1997: 22), iar într-un alt document, 
datând din anul 1543, consemnându-se că Timişoara se află „în centrul 
Raşadiei (in medio Rascianorum)” (Церовић 1997: 23).

Retrăgându-se din calea turcilor, sârbii migrează în Banat inclusiv 
după acea primă perioadă de stabilire, astfel încât majoritatea locuitori-
lor sârbi de astăzi din Banat îi au ca strămoşi pe cei care au emigrat din 
Serbia în lungul interval dintre secolele XV–XIX. În timpul ocupaţiei tur-
ceşti, Banatul era un spaţiu mlăştinos, puţin populat, iar Timişoara, deşi 
era centrul administrativ şi militar al sangeacului, era doar o cetate tur-
cescă înconjurată de palisade. O mare cotitură în istoria acestui spaţiu a 
fost eliberarea sa de sub turci şi alipirea la Imperiul Habsburgic. Austria 
a introdus schimbări fundamentale în viaţa economică şi socială, astfel 
că regiunea s-a găsit într-o adevărată tranziţie spre un model modern şi 
cultural central-european, mai ales în domeniul industriei şi al comerţu-
lui. În acelaşi timp, asistăm la colonizarea Banatului, care echivalează cu 
o explozie demografică. Populat spontan de nemţi, apoi de unguri şi de 
români, structura etnică a regiunii se va schimba şi ea. În Banatul austri-
ac, cele patru mari grupuri naţionale au trăit în localităţi sau în cartiere 
separate, fapt ce a permis fiecărei comunităţi în parte să-şi conserve spe-
cificul etnic şi cultural. Totuşi, oricât de paradoxal ar suna, putem spune 
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că administraţia austriacă, prin preocupările sale pentru ordinea socială 
– care reprezenta condiţia preliminară a unei dezvoltări economice ne-
stingherite – a reuşit integrarea prin segregare (Pavel–Popa 1999: 312).

Astfel, prin conservarea specificului cultural s-au format spiritele 
cetăţenesc, mercantil şi cosmopolit, care au caracterizat comunitatea re-
gională, iar prin stilul de viaţă, au fost promovate modelele culturale cen-
tral-europene (Nojman 2000: 2). De aceea, era un fapt obişnuit ca locui-
torii oraşelor şi satelor să le vorbească pe toate cele patru limbi (germană, 
maghiară, română şi sârbă) măcar la nivel de comunicare elementară. În 
conformitate cu acest fapt, numele Timişoarei se rostea în patru limbi: 
Timişoara, Temisvar, Temesburg, Temesvár (Nojman 2000: 3).

După ce Timişoara a ajuns sub jurisdicţie maghiară şi după Primul 
Război Mondial, când zona a fost alipită Regatului României, integrarea 
prin segregare a încetat lăsând locul asimilării, oglindită mai întâi în 
maghiarizare, apoi în românizare. Elementele definitorii ale Banatului 
au fost multiculturalismul, multinaţionalismul şi convieţuirea în bună 
înţelegere a diferitelor grupuri etnice, dintre care, cele mai numeroase au 
fost cele reprezentate de români, nemţi, unguri şi sârbi.

După Primul Război Mondial, ţările nou formate s-au definit ca state 
naţionale unitare, cu toate că un mare procent din locuitorii lor a rămas 
să trăiască în afara hotarelor ţării-mamă. Astfel, noile frontiere din regi-
une au tăiat la modul drastic legăturile economice, politice, sociale şi cul-
turale multiseculare, năruind în acelaşi timp şi legăturile de rudenie, de 
prietenie şi contactele personale. Pe lângă tendinţele de centralizare în 
Banatul românesc – care constituie subiectul acestei analize –, creşte şi 
numărul românilor colonizaţi, iar fenomenul de românizare nu întârzie 
să apară. Aceleaşi tendinţe s-au manifestat şi după Al Doilea Război Mon-
dial, când s-au intensificat migraţiile interne, mai ales cele ale românilor, 
provocate de industrializare şi colectivizare.

În completare, trebuie să menţionăm repatrierile unora dintre mi-
norităţi către ţările lor de baştină şi câteva reprize de deportări. Foarte 
mulţi nemţi au părăsit Banatul, sârbii au supravieţuit deportării în Bără-
gan, iar numărul evreilor din Timişoara a ajuns astăzi infim. Astfel, dacă 
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi început de secol XX, nemţii, ungurii şi 
românii constituiau fiecare în parte câte o treime din totalul populaţiei 
oraşului, în 1992, românii au ajuns să reprezinte 82 % din populaţie, un-
gurii 9,5 %, nemţii 3,9 %, iar sârbii 2,3 %, în timp ce restul procentelor se 
împarte la celelalte grupuri etnice din oraş (Nojman 200: 322). Însă, în 
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pofida tendinţelor negative de integrare şi asimilare, Banatul românesc, 
mai cu seamă Timişoara, şi-a păstrat şi astăzi (nu doar prin arhitectu-
ra centrului său) elementele culturale central-europene şi ale spiritului 
cetăţenesc, reflectate în primul rând în toleranţa faţă de diversitate şi în 
convieţuirea paşnică a diferitelor naţiuni. De aceea, Timişoara prezintă 
şi astăzi aspectul şi trăsăturile unui spaţiu multinaţional, multicultural şi 
multireligios – în care diverse minorităţi şi-au păstrat specificul religios, 
cultural şi lingvistic –, şi, pe de altă parte, se prezintă ca un spaţiu al con-
vieţuirii interculturale. De altfel, Banatul este una dintre cele mai bogate 
şi mai prospere regiuni din România, iar Timişoara, ca centru industrial, 
ştiinţific şi cultural, este unul din liderii ţării (Baga 2003: 5). 

Deşi în trecut constituiau o comunitate cu o bogată cultură mate-
rială şi spirituală şi cu o viaţă socială activă, astăzi, în Timişoara, sârbii 
reprezintă o comunitate etnică/naţională mică, de mult expusă asimilă-
rii şi depopulării. Totuşi, sârbii din Timişoara au o reţea bogată de orga-
nizaţii diferite, care nu sunt religioase sau didactice, de la social-politice 
până la cele culturale şi sportive. Este de menţionat faptul că Timişoara 
reprezintă şi astăzi centrul cultural, religios şi politic al minorităţii sârbe 
din Banat, respectiv al sârbilor din toată România. 

Referindu-ne în continuare la acestă comunitate, ne interesează în 
ce măsură condiţiile cultural-politice şi istorice specifice ale zonei au in-
fluenţat formarea unui sentiment de apartenenţă regională bănăţeană, 
precum şi implicaţiile pe care le are astăzi reafirmarea acestui sentiment. 
Înaintea analizei propriu-zise, este necesar să marcăm cele mai impor-
tante concepte, considerate relevante pentru reafirmarea sentimentului 
„bănăţean”. 

Identitatea etnică şi/sau naţională se poate defini ca o identitate de 
grup pe care membrii grupului o construiesc cu ajutorul reprezentări-
lor simbolice care îi unesc şi/sau deosebesc faţă de alţii, ajutându-i să 
se identifice ca aparţinând unui anumit grup (Павловић 1991). Această 
identitate se întemeiază, întâi de toate, pe conştiinţa unei culturi şi tradi-
ţii comune şi unice (Павловић 2003: 371). Aşadar, deşi în definiţia iden-
tităţii naţionale cultura deţine un loc important, identităţile culturale şi 
cele naţionale nu se completează cu necesitate. Identitatea culturală se 
poate defini ca un „model de convieţuire şi de gândire comune, al experi-
enţei comune, precum şi ca un cadru al unui anumit sistem de valori care 
indică membrilor ce este de dorit şi ce nu, din unghiurile culturii date” 
(Голубовић 1999: 34).
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În conformitate cu definiţiile date identităţii naţionale şi celei cultu-
rale, identitatea regională se poate defini ca identitate culturală, respec-
tiv conştiinţa existenţei unor trăsături şi a unei moşteniri culturale co-
mune a locuitorilor unei regiuni, indiferent de apartenenţa lor naţională. 
Totuşi, există opinii conform cărora identitatea regională nu se întemeia-
ză atât pe moştenirea comună, cât pe problemele comune, ba chiar mai 
mult, pe reacţii structurale similare faţă de noile provocări (Митровић 
2002: 26).

În definiţiile multiculturalismului adesea este subliniat faptul că 
acesta nu se limitează doar la existenţa normativă şi la respectarea anu-
mitor drepturi ale minorităţilor naţionale, ci reprezintă o reală interfe-
renţă de culturi etnice şi naţionale şi o suveranitate cetăţenească. Este 
vorba, deci, despre simbioza diverselor culturi naţionale, şi nu despre 
paralelismul lor. Pentru ca toate acestea să fie clar înţelese, s-a introdus 
termenul de interculturalitate. Deja, la prima vedere, spusele informa-
torilor întâlniţi pe teren şi, mai ales, analiza textelor publicate în săptă-
mânalul Naša Reč, în decursul anilor 2002 şi 2003, ne indică faptul că 
identitatea regională a sârbilor din Timişoara a fost mai mult evidenţiată 
în trecut decât în prezent. Conştiinţa apartenenţei bănăţene se contu-
rează mai bine la generaţiile vârstnice. Totuşi, se poate constata faptul că 
ea s-a extins în ultimii ani şi în rândurile generaţiei mai tinere. Motivul 
l-ar constitui faptul că, în comunitatea sârbă din Timişoara, persistă în 
continuare mentalitatea conservatoare privind etnicitatea şi/sau identi-
tatea etnică, după care, locurile cele mai importante le revin originii şi 
tradiţiei.

Indicatorii cei mai relevanţi în ceea ce priveşte prezervarea tradiţii-
lor şi, implicit, a etnicităţii sunt credinţa sârbă ortodoxă, limba maternă, 
obiceiurile tradiţionale şi folclorul. Rolurile cele mai importante le joacă 
religia şi limba. Conform acestei concluzii, este vorba de păreri explicite 
(mai mult de 50 % dintre informatori) conform cărora persoanele care 
nu vorbesc limba sârbă, precum şi cele care au părăsit Biserica Ortodoxă 
Sârbă, nu se mai pot considera membrii ai comunităţii sârbe din Româ-
nia, sau cel puţin, nu mai pot fi considerate sârbi buni sau adevăraţi. În 
aceste cazuri, se consideră că procesul de aculturalizare a luat amploare, 
conducând, dacă nu instant, atunci la generaţia următoare, la o asimi-
lare totală. 
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Comunitatea este caracterizată, de asemenea, printr-o atitudine 
simplistă în ceea ce priveşte relaţiile interetnice, în care integrarea este 
văzută cel mai adesea ca segregare şi asimilare, în timp ce adaptarea şi 
aculturalizarea sunt trăite doar ca o altă expresie a asimilării. Conform 
celor afirmate mai sus, marea majoritate a informatorilor refuză posibili-
tatea unei identităţi duale sau multietnice. Ori eşti sârb, ori eşti român. Poţi 
la fel de bine să cunoşti ambele culturi, dar aparţii doar unei singure culturi 
sau unei singure naţiuni.

Analizele antropologilor români au arătat că, în decursul timpului, 
în conştiinţa locuitorilor Banatului, mai ales a românilor, s-au format 
două convingeri care reprezintă punctul de răscruce al identităţii lor 
regionale. Pe de o parte, s-a cristalizat imaginea Banatului ca spaţiu de 
toleranţă interetnică şi interculturală, pe de altă parte, se consideră că 
valorile culturii central-europene reprezintă caracteristicile imanente 
ale Banatului (Batt 2001). Deşi doar un număr mai mic de informatori 
mai vârstnici îşi are conturată şi conştiinţa apartenenţei bănăţeane şi 
regionale (Eu sunt sârb din România, născut în Banat, nu oriunde), majo-
ritatea intervievaţilor sunt de părere că Banatul, şi mai ales Timişoara, 
sunt caracterizate de marcaje culturale deosebite. Unul dintre cele mai 
importante este toleranţa şi bunele relaţii interetnice. Relaţiile interetnice 
sunt bune – nu sunt probleme. Toţi îmi sunt prieteni, şi românii, şi bulgarii. 
Nu există probleme interetnice. Aceste convieţuiri erau, după spusele lor, 
mai accentuate înaintea celui de-al Doilea Război Mondial. Între cele două 
războaie, Timişoara a fost un conglomerat. Nu se punea întrebarea cine este 
ce. În această clădire [clădirea Eparhiei sârbeşti în care astăzi îşi are sediul 
Uniunea Sârbilor din România] au trăit, înainte de război, toate minorităţi-
le: evreii, sârbii, nemţii, ungurii, toţi laolaltă, ca vecini buni. Până la Al Doilea 
Război Mondial, relaţiile interetnice din Timişoara au fost foarte bune. Totul 
era frumos, oamenii convieţuiau paşnic. Îşi aveau magazinele unul lângă al-
tul, sârbul, neamţul, evreul. Se respectau reciproc. De sărbătorile catolice, 
catolicii nu munceau, şi de sabat, nu munceau evreii.

Colaborarea reciprocă şi toleranţa erau exprimate cel mai adesea 
prin relaţiile individuale şi familiale. Noi, din satul nostru, mergeam în 
satul nemţesc vecin, la bal, iar şi nemţilor le plăcea să petreacă cu sârbii. 
Relaţiile şi prieteniile în Timişoara nu depind de apartenenţa naţională. Eu 
am făcut liceul român şi niciodată nu m-am simţit străin. Am mers la gră-
diniţa germană. Acolo mergeau şi ungurii, şi alte naţionalităţi. Şi pe nimeni 
nu deranja faptul că se mergea la liceul german. Când eram tineri, nu era 
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obligatoriu să mergem doar la biserica sârbească. Mergeam şi la români, şi 
la Catedrală.

Această convieţuire a fost vizibilă şi la nivel instituţional. Anume, or-
ganizaţiile minoritare sârbeşti, de diferite tipuri, nu erau nici în trecut, şi 
nici astăzi nu sunt izolate etnic, ci au dezvoltat o multiseculară colabora-
re cu organizaţiile similare din cadrul altor comunităţi etnice/naţiona-
le, la ambele niveluri, la cel formal şi la cel non-formal (Павловић 2006: 
309–318). De exemplu, Ansamblul Sârbesc avea, încă din anul 1874, o re-
laţie foarte bună cu Corul Filarmonic nemţesc din Timişoara, una bazată 
pe reciprocitate, anume pe schimburi de cântăreţi, dirijori, partituri, săli 
şi piane, în timp ce Ansamblul Sârbesc „Sloga” a participat în anul 1929 
la aniversarea a 25 de ani de existenţă a trupei „Magyar Dalárda”, şi tot 
aşa, şi la sfinţirea drapelului Ansamblului Românesc „Speranţa”, în anul 
1934 (Степанов 1994: 39). Pe lângă aceste exemple, organizaţiile sârbeşti 
îşi tipăreau programele, invitaţiile şi alte tipuri de materiale şi în limbile 
germană, maghiară şi/sau română. 

Interlocutorii mei din comunitatea sârbă din Timişoara sunt de păre-
re că toleranţa şi multiculturalismul sunt păstrate în Timişoara şi în ziua 
de astăzi. Nu este loc de insistat asupra multiculturalismului în Timişoara, 
deoarece Timişoara este multiculturală. Ăsta este adevărul, aşa e firesc. Fie-
care comunitate îşi are viaţa ei şi sărbătorile ei. 

Atmosfera sănătoasă a bunelor relaţii interetnice şi a convieţuirii 
paşnice din trecut, dar mai ales din timpul în care Banatul a fost întreg, 
a condus la interferenţe şi împrumuturi culturale. S-au înregistrat cazuri 
în care o anumită comunitate etnică a împrumutat sărbători de la o alta. 
Pe de altă parte, există numeroase dovezi de interferenţe culturale evi-
dente în grai, muzică, folclor, bucătărie. Intervievaţii exemplifică foarte 
sugestiv: Am crescut împreună, amestecaţi, şi ne-am şi asimilat. În dansul 
nostru popular există şi elemente româneşti, în cel românesc există elemente 
sârbeşti şi nemţeşti. Am preluat Ziua morţilor – 1 noiembrie, şi merg la cimi-
tir şi duc flori. Acesta este un obicei catolic, dar toată lumea l-a acceptat şi 
toată lumea merge la cimitir. 

O altă caracteristică, foarte importantă în opinia interlocutorilor 
mei, ar fi că populaţia Banatului se deosebeşte de populaţiile altor re-
giuni printr-o mentalitate aparte. Mentalitatea bănăţeană apare adesea 
şi ca stereotipă, şi se manifestă, de exemplu, în temperament (Bănăţenii 
sunt buni la suflet, nu sunt tăioşi, adesea sunt inerţi), în raportarea lor faţă 
de muncă (Poporul din Banat este harnic, muncitor şi responsabil, şi la sat, şi 
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la oraş, ceea ce este influenţa nemţilor), în acumularea de bunuri materiale 
sau în raportarea la bogăţiile materiale în general (Oamenii din Banat au 
învăţat să fie pragmatici, însă nu şi egoişti). Aceste trăsături, la fel ca multe 
altele, mai ales ca acelea care se manifestă în spiritul de responsabilitate 
personală faţă de societate şi de viaţa socială, reprezintă, în conştiinţa 
interlocutorilor mei, moştenirea unui sistem axiologic central-european. 
Astfel, mândria toleranţei, a multiculturalismului şi a moştenirii valori-
lor culturale central-europene au plămădit în conştiinţa locuitorilor Ti-
mişoarei şi a sârbilor de aici credinţa într-o superioritate economică şi 
culturală a Banatului, mai ales a Timişoarei. Pentru alte regiuni ale Româ-
niei, Banatul este mica Americă, iar Timişoara mica Vienă.

Totuşi, stereotipiile privind toleranţa bănăţeană şi timişoreană as-
cund într-un anume fel, şi în cadrul comunităţii sârbe din Timişoara, 
anumite conflicte. Însă, chiar dacă vine vorba despre exemple de into-
leranţă, hărţuire chiar, a comunităţilor minoritare, cum s-a întâmplat 
în perioadele istorice mai îndepărtate sau după cel de-al Doilea Război 
Mondial, pentru ele, sunt învinuite întotdeauna politicile oficiale ale ţării 
şi ale centrului ei de guvernare (Viena, Budapesta, Bucureşti). În aceeaşi 
ordine de idei, s-a consemnat faptul că „oameni de rând” – vecinii lor, cu-
noştinţele, prietenii, adică românii bănăţeni şi timişoreni – au manifestat 
întotdeauna toleranţă, până şi susţinere, faţă de comunitatea sârbă din 
Timişoara. Românii chiar au oferit sprijin comunităţii sârbe sau sârbilor 
în perioadele de criză. În acelaşi timp, exemplele actuale de intoleranţă 
şi de confruntări interetnice sunt considerate doar incidente individuale 
şi sunt explicate pe seama naţionalismului românesc exacerbat, carac-
teristic altor regiuni din România sau populaţiei timişorene venite de pe 
acele meleaguri (Transilvania, Oltenia etc.).

Putem astfel conchide că, deşi în cadrul comunităţii sârbe din Timi-
şoara, în majoritatea cazurilor, nu este formată în totalitate o conştiinţă 
a apartenenţei regionale bănăţene, atitudinile privind valorile culturale 
deosebite ale Banatului şi Timişoarei, precum şi cele privind simbolurile 
spaţiului european multicultural reprezintă matricea în virtutea căreia, 
şi în cazul sârbilor din Timişoara, se pot reafirma relativ uşor sentimen-
tele clare de apartenenţă regională, în contextul unui climat politic adec-
vat.
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Pe de altă parte, pe acelaşi calapod mental, se construieşte conştiinţa 
– chiar dacă, deocamdată, doar la un număr redus de membri din rân-
durile generaţiei tinere – apartenenţei regionale şi a valorilor europene a 
celor ce trăiesc în regiune. 

În acest context, una dintre elevele Liceului Teoretic Sârbesc din Ti-
mişoara afirma hotărât în ancheta anonimă că se simte sârboaică, ro-
mâncă şi europeancă.

În afară de asta, identitatea regională bănăţeană şi sentimentul de 
apartenenţă europeană, pe lângă apartenenţa naţională sârbă şi/sau ro-
mână, au început să pregătească încet calea spre credinţa în posibilitatea 
liberei afirmări a unei identităţi multietnice, ceea ce constituie una din-
tre bazele multiculturalismului, sau mai exact, baza unei Europe cetăţe-
neşti interculturale.
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Ljubivoje CEROVIĆ

sârbiidinArad

Aradul, oraşul de pe Mureş, în lunga sa istorie, a jucat un rol însemnat 
în viaţa economică şi culturală a poporului sârb în ansamblul său. Este 
consemnat faptul că slovenii, strămoşii sârbilor, s-au aşezat pe teritoriul 
Daciei, peste Mureş, în imediata apropiere a Aradului, în anul 567. La în-
ceputul secolului al VII-lea, o parte din sârbi au plecat spre Peninsula 
Balcanică, alţii au rămas în Câmpia Mureşului. La începutul Evului Me-
diu, în Câmpia Mureşului, existau câteva comunităţi slovene. La sfârşitul 
secolului al IX-lea şi începutul secolului al X-lea, în partea stângă a Mu-
reşului, în nordul Banatului, domnea cneazul Glad, în timp ce la nordul 
acestui râu, în Crişana, se afla cnezatul lui Menumorut. Cnezatul care, 
la sfârşitul secolului al X-lea şi începutul secolului al XI-lea, se întindea 
până la Criş, Tisa şi Dunăre era stăpânit de cneazul Ahtum. Acesta şi-a 
construit capitala la Morisena, în apropiere de Cenad. Pe timpul domniei 
lui Ahtum, a avut loc răspândirea creştinismului, prin misionari greci, 
care, în anul 970, au construit mănăstirea Morisena, în apropiere de ca-
pitala sa. După şase decenii, misionarii catolici i-au alungat pe călugării 
ortodocşi, astfel că Morisena a devenit centrul răspândirii catolicismului 
în Câmpia Mureşului.

Ca localitate, Aradul este amintit pentru prima dată în anul 1078. 
Este consemnat faptul că, în anul 1131, aici s-a ţinut adunarea Ungariei, 
organizată de către regentul Beloş, fratele reginei ungare Elena, al cărei 
tată a fost jupanul Uroš I de Raşca. Sârbii din Arad au luptat întotdeauna 
pentru păstrarea identităţii naţionale şi religioase, rezistând presiunilor 
bisericii catolice. O cotitură în viaţa sârbilor de pe Valea Mureşului a avut 
loc în anul 1217, odată cu întemeierea regatului Serbiei, şi în anul 1219, 
când biserica ortodoxă sârbă a devenit autocefală. Începând de atunci, 
sârbii din Câmpia Panonică şi din Peninsula Balcanică s-au aflat sub pro-
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tecţia bisericii Sf. Sava. O mare schimbare în viaţa sârbilor de pe Valea 
Mureşului şi din Arad au cauzat-o emigrările de pe teritoriile fostului im-
periu sârbesc, care au început după bătălia de la Kosovo, din anul 1389. 
Sârbii s-au aşezat pe Valea Mureşului, unde conaţionalii lor au locuit 
timp de veacuri.

Aşezarea sârbilor pe Valea Mureşului, după căderea ţării sub stăpâ-
nire turcească, a avut loc în valuri, între secolele XV–XVIII. Primul val 
de imigranţi a venit în anul 1404, la chemarea regelui ungur Sigismund, 
fiind condus de Dmitar Mrniavčević, fiul regelui Vukašin, şi de fratele lui, 
Kraliević Marko. Moşia acestora s-a aflat la Vilagoş, în Crişana. La câteva 
zile după căderea statului sârb condus de despot, la chemarea regelui 
Matei Corvin, pe Valea Mureşului, în anul 1465, au sosit fraţii Iakšić – 
Dmitar şi Stevan- împreună cu o numeroasă populaţie sârbă. Primesc 
în posesie zece sate pe Valea Mureşului, având centrul la Nădlac. Fraţii 
Iakšić au fost respectaţi de popor, acesta dedicându-le şi cântece. Pe ma-
lul stâng al Mureşului, cu centrul la Munar, a primit proprietăţi Miloš 
Belmujević, voievod de Zeta.

Din Lipova, de pe Valea Mureşului, unde a trăit o numeroasă popu-
laţie sârbă, din neamul Crnojević a provenit şi Iovan Nenad, care, după 
bătălia de la Mohaci, i-a condus pe sârbi la răscoală împotriva turcilor. 
Reuşind, cu cei 15.000 de soldaţi, să-i izgonească pe turci din aproape 
întreaga Câmpie Panonică, el a proclamat Imperiul Sârbesc. Confruntat 
cu forţele unite ale nobilimii maghiare, Imperiul lui Iovan Nenad s-a des-
trămat în următorul an, fapt ce deschidea larg porţile pentru pătrunde-
rea turcilor în Ungaria. Despotul sârb Radić Bojić a primit, în anul 1527, 
proprietăţi pe Valea Mureşului, cu cetăţile Lipova şi Şoimoş. Voievodul 
Stevan Balentić, având funcţia de „căpitan suprem al sârbilor”, a primit 
în 1530, drept proprietate, Lipova, împreună cu împrejurimile. Ceva mai 
târziu, Mihailo Ovčarević a primit Şoimoşul şi împrejurimile acestuia. 
Petar Petrović, stăpânul Lipovei, a avut şi el proprietăţi pe Valea Mure-
şului. La luptele pentru moştenirea tronului maghiar, iscate după moar-
tea regelui Lajos II, a participat şi Petrović, care, o perioadă, a fost regent 
ungur. Proprietăţi pe Valea Mureşului a deţinut de asemenea şi Nikola 
Crepović. În perioada de după căderea cetăţii Buda, în anul 1540, acesta 
a organizat adunarea nobililor sârbi din Banat şi Crişana, pentru a opune 
rezistenţă turcilor care ameninţau tot mai mult acestă regiune.
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Rezistând un întreg deceniu, Valea Mureşului, împreună cu întreg 
Banatul, au căzut în 1551 sub dominaţie turcească. În întreaga perioadă 
a dominaţiei turceşti, care, pe Valea Mureşului, a durat un secol şi ju-
mătate, sârbii nu s-au împăcat cu această soartă. Ei au răspuns printre 
primii chemării la răscoală a episcopului Teodor Nestorović în 1594. Lor 
li s-au alăturat românii, în frunte cu Petar Maizoš. Purtând drapele cu 
chipul Sf. Sava, răsculaţii i-au pus în scurt timp pe fugă pe turcii din tot 
Banatul şi din întreaga vale a Mureşului. Aradul, şi el, a fost eliberat. Ar-
mata turcească de elită, condusă de Sinan-Paşa, i-a înfrânt pe răsculaţi, 
omorându-i sau luându-i robi, foarte puţini reuşind să fugă în Ardeal. 

În schimb, sârbii din Valea Mureşului n-au trăit multă vreme în pace. 
Ei s-au înrolat în mişcarea de rezistenţă antiotomană formată de voievo-
dul valah Mihai Viteazul la sfârşitul secolului al XVI-lea. Acest lucru s-a 
întâmplat imediat după finalul tragic al răscoalei sârbilor din Banat. Ală-
turi de Baba Novak, conducătorul haiducilor sârbi, predecesorii majorită-
ţii armatei conducătorului valah, au pornit şi cei de pe Valea Mureşului, 
conduşi de condotierii Ðeorđe Rac Slankamenac, Deli Marko Segedinac şi 
Sava Temišvarac. Aceştia au fost neînfricaţi, instruiţi militar, luptători de 
elită şi diplomaţi. Au contribuit la Unirea ţărilor române, Valahia, Moldo-
va şi Transilvania, în anul 1600. Însă, ţara lui Mihai Viteazul nu a durat 
multă vreme, el fiind ucis mişeleşte în anul 1601.

Războiul împotriva turcilor a fost continuat de sârbi, în cadrul arma-
tei Ardealului, când o parte a acestuia a fost eliberată. Din acea perioadă, 
adică din anul 1607, datează mutarea celor 160 de familii de sârbi din Li-
pova la Arad. Tot de atunci datează şi blazonul sârbilor arădeni. Date des-
pre Valea Mureşului sunt furnizate de catastiful din Peci(Ipek) din 1666, 
alcătuit de călugării care au adunat contribuţii pentru patriarhia sârbă. 
Aceştia au străbătut şi Valea Mureşului, furnizând date despre Mănăş-
tur, Dvorin, Arad, Mănăstirea Bodrog, Satul Mare şi Lipova. E menţionat 
şi Aradul, mahalaua de peste Mureş; în plus: „Cneazul Ignat a adus din tot 
oraşul 4.000 de aspri şi s-a scris pe sine pentru rugăciune, şi fierarul Mihailo, 
pe sine, pentru rugăciune. Radosav s-a scris pe sine pentru rugăciune. Ana-
stase, pe sine, cu 80 de slujbe. Popa Maxim, pe sine, în cartea de obşte. Popa 
Stanişa s-a scris pe sine pentru rugăciune.”

La jumătatea secolului al XVII-lea, în Arad poposeşte cronicarul turc 
Evlia Celebi. Persan de origine, el a descris multe regiuni de-ale noastre, 
iar amănunte despre ele se găsesc în cartea sa, în zece volume, intitulată 
Carte de călătorie. După poposirea la Arad şi pe Valea Mureşului, el a no-
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tat că târgul Arad a fost ocupat în anul 1551 de Suleiman cel Mare, dar 
pentru că a ajuns pe mâna inamicului, l-a ocupat din nou Mehmed-Paşa 
Sokolović, când cetatea a fost dărâmată. Când Mehmed-Paşa Keprili a 
ocupat Vilagoşul, a renovat Aradul şi a înlesnit stabilirea aici a 50 de sol-
daţi. Celebi consemnează faptul că cetatea era mare, cam de 40 de paşi, 
avea două porţi – spre Ienopole şi Timişoara –, iar de-a lungul Mureşului 
existau dughene şi colibe. Odată pe an se organiza aici un târg. Aradul a 
făcut parte din vilaietul Timişoarei şi a avut administraţie proprie.

După terminarea marelui război şi încheierea păcii de la Karlovac, 
în 1701, Aradul a devenit centrul de comandă al grănicerilor de pe Valea 
Mureşului, care se întindea de-a lungul malului drept al Mureşului infe-
rior spre Banatul ocupat pe-atunci de turci. Graniţa de pe Mureş cuprin-
dea 24 de localităţi cu 9.000 de militari, stabiliţi aici împreună cu nume-
roasele lor familii. Drept conducător a fost numit colonelul Jovan Tekelija.

La ordinul Curţii de la Viena, în 1698, Tekelija a construit cetatea în 
jurul căreia s-a dezvoltat oraşul rascian (sârbesc). În oraş a fost coloniza-
tă populaţia grănicerească formată preponderent din sârbi. Jovan Teke-
lija, eroul marelui război, imortalizat în cartea Migrările a lui Miloš Crn-
janski, orientându-se după stele, a condus armata austriacă a lui Eugen de 
Savoya, care a dat turcilor lovitura decisivă la Zenta, în anul 1697, hotă-
rând astfel soarta războiului. Remarcându-se la apărarea Aradului şi Văii 
Mureşului de răsculaţii lui Rakoczy, Jovan Tekelija primeşte în 1706 titlul 
de nobil, devenind strămoşul celei mai renumite familii aristocrate din 
Arad. Sârb fiind, nu i-a fost acordat gradul de general, deoarece nu a dorit 
să renunţe la ortodoxie, religia strămoşilor săi, şi să treacă la catolicism. 
Castelul familiei a fost construit în anul 1706.

Biserica ortodoxă din Arad, construită de Tekelija în 1702 şi închi-
nată Sfinţilor apostoli Petru şi Pavel, are o valoare deosebită. De aceea se 
mai numeşte şi biserica lui Tekelija. În 1790, bisericii i se adaugă turnul 
baroc. În 1822, Sava Tekelija a acoperit cu tablă de cupru turnul de doi 
stănjeni, i-a pus deasupra un glob şi o cruce rusească din cupru, pe care 
le-a aurit. Lucrările de pictură (iconostasul şi alte icoane) au fost executa-
te de Stevan Tenecki în anul 1772. În 1845, Nikola Aleksić pictează bolta 
bisericii, iar Mihailo Ianić execută sculptura în lemn.

Răscoala ţărănească din 1735 a izbucnit la nordul graniţei de pe 
Mureş şi a fost îndreptată, din cauza exploatării iobagilor, împotriva no-
bilimii maghiare. Grănicerii de pe Mureş au jucat un dublu rol în cadrul 
acestei răscoale. Pe de o parte, grănicerii, ca armată imperială, au par-
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ticipat la înăbuşirea ei, iar pe de altă parte, grănicerii nemulţumiţi, în 
frunte cu Pera Segedinać, i-au condus pe răsculaţi împotriva feudalilor 
locali. Figura lui Pera Segedinać a fost imortalizată de scriitorul sârb Laza 
Kostić.

Aradul, constituind centrul armatei grănicerilor, i-a atras pe mulţi 
negustori şi meseriaşi, obţinând în anul 1740 statutul de oraş cu apro-
vizionare privilegiată. Războaiele austro-turce din prima jumătate a se-
colului al XVIII-lea au împins spre sud graniţele dintre cele două imperii, 
graniţa de pe Mureş devenind de prisos din punct de vedere militar şi 
strategic. Trebuie menţionat aici şi faptul că a existat o mare presiune 
a nobilimii maghiare asupra Curţii de la Viena, în vederea desfiinţării 
graniţei, fapt ce a produs, în anul 1742, o mare nemulţumire a grănice-
rilor, ei fiind nevoiţi fie să se mute pe graniţa de la Dunăre, fie să devină 
iobagi. Cei mai mulţi dintre ei au decis să emigreze în Imperiul rusesc. 
Printre aceştia s-a numărat şi Petar Tekelija, nepotul lui Jovan Tekelija. 
În anul 1748, acesta era un tânăr locotenent şi, după războiul austriac 
pentru moştenirea tronului, a plecat în Rusia. În războaiele purtate de 
Rusia, care s-au întins din Germania şi până în Caucaz, Tekelija a coman-
dat numeroase unităţi militare, de la regimentul de husari sârbi şi până 
la corpul de armată ruseasc. El a devenit celebru când, datorită bogatei 
sale experienţe militare şi diplomatice, a reuşit, fără vărsare de sânge, 
să-i demobilizeze pe cazacii de la Zaporoje, evitând astfel masacrul. Fiind 
comandant pe frontul din Caucaz, a fost grav rănit, iar astfel, celebrul 
general-comandant care, dintre toţi sârbii, a deţinut cel mai înalt grad 
militar în armata rusească, presimţind că va muri, a făcut donaţii în bani 
şi în cărţi de valoare pentru biserica lui Tekelija şi pentru mănăstirile Ho-
doş şi Bezdin.

Grănicerii de pe Mureş s-au opus desfiinţării graniţei timp de aproa-
pe un deceniu. În acest sens, au organizat o mare adunare la Arad, solici-
tând păstrarea statutului de grăniceri. Când autorităţile austriece le-au 
refuzat cererea, o parte din militari a trecut în Banat, iar cealaltă parte a 
decis să emigreze în Rusia.

Emigrările grănicerilor de pe Mureş în Imperiul rusesc au avut loc 
între anii 1751 şi 1752, când vreo zece mii de grăniceri, împreună cu fa-
miliile lor, au plecat să trăiască într-o nouă zonă de graniţă cu turcii, în 
Noua Serbie şi Slavenoserbia din Ucraina de azi. În drum spre Rusia, au 
fost conduşi de coloneii Jovan Horvat din Pecica şi Jovan Šević din Nă-
dlac. Această dramă a poporului sârb, care a populat stepele ucrainene 
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şi a dispărut după câteva decenii, a fost descrisă de Simeon Piščević în 
Memorii, de acad. Mita Kostić în Noua Serbie şi Slavenoserbia şi de Miloš 
Crnjanski în romanul Migrările.

Aşezându-se între Nipru şi Siniuha, emigranţii au denumit noile lo-
curi cu numele localităţilor lor de baştină: Cenad, Nădlac, Semlac, Pecica, 
Glogovăţ, Mândruloc, Subotiţa, Păuliş, Şoimoş, Cuvin, Ienopole, Vilagoş, 
Petrovo Ostrovo. Emigrările s-au soldat cu grave consecinţe pentru po-
pulaţia sârbă.

Şcoala sârbească din Arad, înfiinţată în 1720, se numără printre cele 
mai vechi instituţii de învăţământ ale sârbilor. A fost condusă de magiştri 
care au absolvit Academia Duhovnicească din Kiev. La această şcoală au 
învăţat mulţi sârbi renumiţi din Arad şi Valea Mureşului. A funcţionat ca 
centru şcolar districtual având şapte clase şi peste o sută de elevi până în 
1962, când, rămânând fără elevi, a fost desfiinţată, ratând astfel aniver-
sarea a 250 de ani de existenţă.

Şcoala de învăţători din Arad a fost înfiinţată în anul 1812. În asigu-
rarea condiţiilor de funcţionare un rol deosebit l-au avut senatorul Sava 
Arsić, nobil sârb, şi alţi sârbi din Arad. Deşi limba de predare a fost româ-
na, şcoala a fost frecventată şi de sârbi, deoarece, în 1826, s-a introdus 
limba sârbă ca disciplină obligatorie de studiu.

Societatea culturală „Matica srpska”, înfiinţată la Pesta în 1826, a 
avut o însemnătate inestimabilă pentru dezvoltarea culturii şi renaşte-
rea naţională a poporului sârb în general. Imediat după înfiinţare, şi-au 
făcut apariţia şi primii membri din Arad. Până în 1914, printre cei aproa-
pe o sută de membri ai societăţii, aproximativ douăzeci au fost arădeni. 
Aradul a dat însemnate personalităţi de mare interes pentru arta şi cul-
tura sârbească. Dintre sârbii din Arad, un loc de onoare îi revine lui Sava 
Tekelija, preşedinte pe viaţă al Societăţii „Matica srpska”; el provenea din 
renumita familie şi a devenit o personalitate în conducerea vieţii politice 
şi culturale a sârbilor din Ungaria, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi pri-
mele decenii ale secolului al XIX-lea. Când se năştea Sava Tekelija, Aradul 
era pentru sârbi oraşul tradiţiilor şi amintirii vremurilor apuse. Cu zece 
ani înaintea naşterii sale, fusese desfiinţată graniţa de pe Mureş, iar mi-
litarii legendari emigraseră în Imperiul rusesc sau pe noua graniţă a Ba-
natului. Foarte puţini sârbi au rămas să locuiască în oraşul ce devenise 
capitală de judeţ. Cu toate că o parte din membrii săi au emigrat, familia 
Tekelija a rămas familia sârbească conducătoare în oraşul de pe Mureş.
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Sava Tekelija a absolvit în Arad şcoala primară sârbă, şcoala latină 
şi liceul. A studiat dreptul la Buda, unde şi-a susţinut doctoratul în 1786. 
După ce a petrecut o perioadă în Rusia, la unchiul său Petru, s-a întors la 
Arad şi a ajuns să lucreze ca funcţionar comitatens. A avut un rol remar-
cabil de conducător al nobilimii la Adunarea de la Timişoara din 1790, 
când a optat pentru colaborarea cu nobilimea maghiară, şi nu cu Curtea 
de la Viena, care urmărea crearea antagonismelor între sârbi şi maghiari. 
A participat, în calitate de deputat, la şedinţele Adunării Maghiare de la 
Pojon (Bratislava). După ce a petrecut şase ani la Pesta, în calitate de con-
silier la cancelaria palatului Ungariei, fiind nemulţumit de statutul său, a 
părăsit acest oraş, întorcându-se la Arad. Aici a condus acţiuni în folosul 
poporului, preocupându-se de asigurarea fondului de burse de studii pen-
tru tinerii sârbi.

După izbucnirea primei răscoale sârbeşti din 1804, Sava Tekelija s-a 
angajat politic şi diplomatic în folosul poporului său. S-a adresat împăra-
tului francez Napoleon I şi celui austriac, Franz I, prin memorandumuri, 
fiind preocupat de obţinerea unui ajutor pentru sârbi în lupta de reînno-
ire a statului naţional, fapt ce prezenta interes pentru toate popoarele 
europene creştine. Le-a oferit sfaturi practice răsculaţilor în legătură cu 
războiul de gherilă şi a desenat harta ţinuturilor sârbeşti. În 1838 i-a fă-
cut mari servicii poporului sârb, donând importante mijloace financiare 
pentru reînnoirea activităţii societăţii „Matica srpska”, devenind astfel 
preşedinte pe viaţă. Atunci a întemeiat şi cea mai importantă ctitorie a 
sa, Tekelianum, internat pentru studenţii sârbi din Pesta, prin care, până 
la Primul Război Mondial, au trecut aproximativ 350 de studenţi din toa-
te ţinuturile sârbeşti. Şi-a expus viaţa în volumul Descrierea vieţii mele, 
acoperind perioada ce se întinde între anii 1798 şi 1841. Acest volum 
constituie un document istoric de prima mână.

Tradiţia donaţiilor pentru societatea „Matica srpska”, începută de Sava 
Tekelija, a fost continuată de Pavle Iovanović, senator şi avocat arădean, 
care, în 1851, a donat societăţii o mare avere în vederea asigurării burse-
lor studenţilor de la ştiinţe politehnice din Viena sau Praga. Administrarea 
sistemului de burse a fost încredinţată societăţii „Matica srpska”.

Eustahia Arsić, prima poetă sârbă a timpurilor noi, prin bogata sa 
cultură şi marele interes pentru toate aspectele societăţii umane, repre-
zintă o apariţie de excepţie în literatura naţională. S-a dedicat îndeosebi 
educaţiei tinerelor fete. Pe lângă faptul că a reuşit să le adune, s-a preocu-
pat în mod practic ca fetele să citească şi să înveţe cât mai mult, pentru 
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a nu rămâne prinse în pânza de păianjen. Ca membră a societăţii „Matica 
srpska”, a ajutat foarte mult societatea din punct de vedere material, în 
special în 1837, când a dat curs solicitării lui Teodor Pavlović şi a donat 
suma de 500 forinţi.

Iovan Steić, excelent profesor şi om de cultură, autorul terminologiei 
medicale sârbe, este unul din fondatorii Societăţii Slovene Sârbeşti care a 
precedat Academia Sârbă de Ştiinţe şi Arte. La început, a fost secretar, iar 
apoi vicepreşedinte al acestei instituţii. Devenind membru al societăţii 
„Matica srpska”, aceasta şi-a exprimat cinstea şi onoarea de a-l primi în 
rândurile sale pe cunoscutul literat şi merituosul patriot.

Pe lângă cei amintiţi deja, printre membrii arădeni ai societăţii „Ma-
tica srpska”, până în 1864, s-au mai numărat: Lazar Mihailović, funcţi-
onar (1830), Petar Tekelija, mare jupan (1837), Alexandar Radivoiević, 
negustor (1845), Nikola Savić, avocat (1854), Arsenie Mihailović, avocat 
(1855), Lazar Secianski, cetăţean (1855), Ananie Jivković (1860).

Începuturile vieţii teatrale din Arad datează de la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea, când în Arena din grădina Tekelija sunt prezentate primele 
spectacole. În 1818 se construieşte prima clădire a teatrului. Au început 
astfel să fie prezentate primele spectacole în limba sârbă. Primele specta-
cole au fost organizate în 1826 de învăţătorul Marko Ieliseić, mai apoi, în 
1834, de către părintele teatrului sârbesc, Ioachim Vuić, cu „diletanţii” pe 
care i-a angajat printre arădeni. Trupa de teatru din Cenadul sârbesc din 
apropiere, în 1861, avându-l în frunte pe Dmitar Rujić, a devenit primul 
ansamblu profesionist al Teatrului Popular Sârbesc din Novi Sad care a 
dat spectacole şi la Arad. Primul spectacol a avut loc în 1865. Printre do-
natorii Teatrului Popular Sârbesc se afla şi Gavra Ianković din Arad.

Corul sârbesc, înfiinţat în 1876, se numără printre cele mai vechi co-
ruri ale sârbilor. Arădeanul Duşan Germekov a realizat prima bibliografie 
muzicală sârbească, iar Stevan Deskašev, cântăreţ de operă de renume 
internaţional, a devenit celebru pe scenele europene.

Aradul a dat artişti plastici care au ocupat un loc important în arta 
sârbească: Stevan Tenecki, pictor baroc din secolul al XVIII-lea, senator şi 
membru al unei familii aristocrate, Nikola Aleksić, cronicar plastic al Ba-
natului secolului al XIX-lea, a pictat aproximativ o mie de icoane şi por-
trete bisericeşti, vreo douăzeci de iconostase, aproximativ cincisprezece 
serii de fresce. Stevan Aleksić a jucat un rol important în dezvoltarea pic-
turii sârbe din primele decenii ale secolului XX. Criticii au spus despre el 
că, în esenţă, era un realist cu tente de interpretare romantică. Fraţii Ia-
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nić – Mihailo şi Lazar au obţinut mari succese în arta sculpturii lemnului. 
Familia Tabaković a dat câţiva creatori importanţi de artă. Întemeietor al 
dinastiei sale, Milan, prin creaţia sa, a ajuns la vârful zelului arhitectonic, 
stăpânind arta europeană. Clădirile din Arad de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul secolului XX poartă amprenta stilului său arhitectu-
ral. Palatul sârbesc, construit după proiectul său în anul 1913, pe lângă 
valoarea sa arhitecturală, a reprezentat întotdeauna un loc de adunare 
a poporului sârb. Din această familie au făcut parte şi George Tabaković, 
arhitect şi pictor, precum şi Ivan Tabaković, care, prin opera sa plastică, a 
contribuit foarte mult la realizările artistice ale secolului XX.

Primul Război Mondial i-a dus pe frontul austro-ungar pe mulţi ti-
neri din Arad. Mulţi dintre ei s-au predat armatei ruseşti pe frontul din 
Galiţia, solicitând permisiunea de a se alătura armatei sârbe. Ei au luptat 
pe frontul de la Salonic pentru eliberarea şi unificarea ţărilor iugoslave. 
Cetatea Aradului, construită în anul 1783, a constituit, în anii Primului 
Război Mondial, locul tragediei poporului sârb. Ea a devenit cimitirul mi-
ilor de sârbi nevinovaţi – copii, femei, bătrâni, bărbaţi, aceasta fiind cea 
mai tristă perioadă din istoria acestei cetăţi, care, de secole simbolizea-
ză oraşul de pe Mureş. Amintirea acelor zile este reprezentată de o litie 
care se păstreză în biserica lui Tekeljia din Arad. A fost realizată în anul 
1925 prin contribuţia bisericii şi dăruită întru Slava Domnului şi veşnica 
amintire a celor 4.317 mucenici sârbi internaţi în oraşul Arad, răposaţi între 
1914–1918. 

Deceniile au trecut. Amintirea jertfelor a rămas în mintea arădenilor. 
O dovadă în acest sens o constituie placa memorială dezvelită de ziua Sf. 
Petru şi Pavel, în 2001, în prezenţa reprezentanţilor sârbilor şi românilor 
şi a Gărzii de Onoare a armatei române. Placa se află la intrarea în ce-
tatea Aradului, pe ea fiind scris, în limbile sârbă şi română: În amintirea 
celor 4.317 mucenici sârbi, morţi în cetatea Aradului în anii 1914-1918.

La sfârşitul Primului Război Mondial, în noiembrie 1918, la Arad se 
formează Comitetul Popular Sârb, care a militat pentru aderarea Văii 
Mureşului la Regatul Serbiei. În fruntea Comitetului s-a aflat arhitectul 
Milan Tabaković. Ocupând Banatul, armata sârbă a intrat în Arad la 21 
noiembrie 1918. În biserica lui Tekeljia s-a exprimat veşnica mulţumi-
re pentru victoria armatei sârbe. Au participat şi membrii Comitetului 
Popular Sârb în frunte cu Milan Tabaković. Celor prezenţi li s-a adresat 
preotul Stevan Ilkić. Au fost prezenţi numeroşi cetăţeni arădeni, soldaţi 



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

360

sârbi, precum şi câţiva ofiţeri ai armatei austro-ungare, care aveau re-
prezentată pe chipiu cocarda (stema) sârbească .

Prin deciziile Conferinţei de Pace de la Paris din 1919, Aradul urma să 
facă parte din Regatul României. În situaţia nou creată, sârbii din Arad 
şi-au organizat propria viaţa religioasă, socială, culturală şi politică. Pe 
plan religios, Aradul a devenit sediul Protopopiatului în cadrul Episcopiei 
din Timişoara. Pe plan politic, s-au organizat în Partidul Sârbilor. În oraş, 
viaţa culturală s-a organizat în cadrul Horei Tineretului Sârb, precum şi 
al Societăţii Cultural-Artistice „Slavia”. Sârbii arădeni au participat şi la 
Al Doilea Război Mondial, iar unii au intrat în armata populară de elibe-
rare a Iugoslaviei. După eliberare, mai întâi au intrat în Frontul Sloven 
Antifascist, care s-a transformat apoi în Uniunea Societăţilor Cultural-
Artistice Slovene. Sârbii arădeni, ca şi ceilalţi sârbi, au fost prigoniţi pe 
timpul Informbiroului. După Revoluţia din decembrie 1989, când s-a pro-
dus o cotitură în istoria României, minoritatea sârbă din Arad şi Valea 
Mureşului a intrat şi ea într-un nou proces democratic.

S-a constituit astfel Uniunea Sârbilor din România. În ceea ce pri-
veşte scopul şi modul de acţiune, aceasta este o asociere cu caracter pu-
blic, politic, cultural-artistic, literar şi de învăţământ, cu forme specifice de 
activitate, contribuind la formarea şi dezvoltarea conştiinţei naţionale, 
educarea membrilor săi în spiritul respectării regulilor de convieţuire cu 
ceilalţi cetăţeni, indiferent de naţionalitate, şi promovând principiul ega-
lităţii, democraţiei şi dreptăţii sociale. Pe teritoriul României există apro-
ximativ treizeci de filiale. Cea mai numeroasă este cea din Timişoara, 
având 367 de membri, urmată de cea din Arad, cu 159 de membri. Sârbii 
se bucură de reprezentare în Parlamentul României, iar preşedintele fi-
lialei arădene, Jarco Simion, a fost membru în Consiliul Judeţean Arad.

Astăzi, Uniunea Sârbilor din Arad deţine spaţii obşteşti în care se află 
sediul şi biblioteca (cu sala de lectură) Eustahia Arsić, precum şi o sală în 
care se ţin adunările, programul cultural, cursurile de limba sârbă, de 
literatură şi istorie.

Recensămintele populaţiei din ultimii treizeci de ani arată care a fost 
structura etnică a Aradului şi cum s-a redus numărul populaţiei sârbe. În 
Arad, sârbii au locuit de la începutul Evului Mediu. Numărul lor a crescut 
în urma migrărilor de pe teritoriile fostului Imperiu sârbesc şi căderii sale 
sub stăpânire turcească. În acest sens, ne stau mărturie documentele is-
torice sârbe, maghiare, germane şi de provenienţă turcă. În catastiful din 
Peć, precursor al recensământului din anul 1666, sunt înregistrate vreo 
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sută de familii sârbeşti. După retragerea turcilor, conform recensămân-
tului din 1689 făcut de austrieci, în Arad existau 800 de case, şi singura 
populaţie era formată din sârbi şi români. În anul 1703, în cetatea Ara-
dului sunt înregistraţi 23 de ofiţeri, 150 de călăreţi şi 250 de pedeştri, 
împreună cu familiile lor numeroase. Conform datelor din 1720, au fost 
înregistrate 374 de case, din care 339 ortodoxe, adică sârbeşti şi româ-
neşti, precum şi 35 catolice. Recensământul din 1735 indică o creştere 
semnificativă a numărului populaţiei ortodoxe sârbeşti şi româneşti. 
Sunt înregistrate 580 de case. Recensământul din 1755 a reflectat nu-
mărul mare de schimbări care s-au petrecut în deceniile patru şi cinci ale 
secolului al XVIII-lea, după desfiinţarea graniţei de pe Mureş, când Con-
siliul de Război al Palatului, în locul sârbilor emigraţi, a colonizat nemţi. 
Conform acestui recensământ, din cele 471 de case existente în Arad, 
250 erau catolice, respectiv nemţeşti, ungureşti şi croate, precum şi 213 
ortodoxe, adică sârbeşti şi româneşti. Sunt înregistrate şi 8 case evreieşti.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, în Arad s-au produs însem-
nate schimbări etnice, fapt demonstrat de recensământul din anul 1851. 
În acea vreme, printre cei 22.398 de locuitori trăiau 1.125 de sârbi. Con-
form recensământului din anul 1900, când oraşul intra în alcătuirea Un-
gariei, Aradul avea 56.260 de locuitori, din care 38.929 erau maghiari, 
9.556 români, 5.643 nemţi şi 1.430 erau sârbi.

În perioada interbelică au avut loc alte schimbări în structura etni-
că a oraşului; în anul 1938, dintre cei 63.183 de locuitori, 25.997 erau 
români, 19.695 maghiari, 19.694 germani şi 716 erau sârbi. Conform re-
censământului din anul 1992, în Arad, împreună cu cartierul Gai, tră-
iau 190.114 de locuitori, din care 151.431 erau români, 29.779 maghiari, 
4.126 germani şi 888 sârbi.

Sârbii din Arad mai păstrează şi astăzi tradiţiile seculare ale înainta-
şilor lor, aceştia lăsându-le o bogată zestre culturală.
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Serghei HACMAN

Relaţiiinteretniceîncontextul
colaborăriidintreucraina
şiRomânia

Perioada transformărilor social-politice în ţările din Europa Centrală 
şi de Sud-Est, inclusiv în Ucraina România, a fost însoţită de apariţia unui 
nou fenomen: atragerea la comunicarea internaţională, pe lângă structu-
rile de stat, şi a instituţiilor societăţii civile, a instituţiilor de învăţământ 
şi cercetare, a surselor mas-media şi, în genere, a oamenilor simpli. Rela-
ţiile dintre statele acestei regiuni la sfârşitul secolului XX şi începutul se-
colului XXI nu pot fi prezentate ca fiind exclusiv oficiale, diplomatice, deşi 
ultimele au determinat substanţial şi continuă să influenţeze contactele 
la alte niveluri. Să menţionăm că aşa-numitele „relaţii sociale” depind 
mai mult de voinţa şi entuziasmul cetăţenilor decât de scopurile strate-
gice de stat (Deshytsia 2000: 19). Totodată, contactele umane şi sociale 
s-au complicat în această perioadă prin noi factori: starea de ansamblu a 
relaţiilor bilaterale dintre ţări, dezvoltarea internă a statelor, orientarea 
politicii lor externe (Wolchik 2000: 9), noi concepţii despre societate.

În ultimul deceniu au apărut noi forme de relaţii între oameni şi co-
munităţile din Ucraina şi România, ele fiind determinate de factori ca: 
stereotipuri istorice şi moderne de percepere reciprocă, existenţa unor 
interese comune, gradul de dezvoltare a institutelor societăţii civile, in-
teresate potenţial să coopereze cu parteneri din statele vecine, forme de 
sprijinire a acestui proces din partea statelor naţionale sau a unor orga-
nizaţii internaţionale angajate.
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Dintre domeniile în care aceste relaţii sunt destul de intense, menţio-
năm domeniul învăţământului şi cel academic. Până la semnarea Tratatu-
lui de bază dintre cele două state din 2 iunie 1997, a fost semnat un Acord 
de colaborare între ministerele educaţiei din Ucraina şi România (25 au-
gust 1995). După semnarea Tratatului de bază, în noiembrie 1997, a fost 
încheiat un Protocol-acord în domeniul învăţământului între Ucraina, 
România şi Republica Moldova. În baza acestor documente, între minis-
terele de resort se semnează anual protocoale de colaborare în domeniul 
învăţământului, care prevăd acordarea de burse reciproce pentru urma-
rea studiilor liceale, universitare, postuniversitare şi doctorale şi pentru 
efectuarea de stagii. O atenţie deosebită în acest context se acordă pro-
blemei studierii aprofundate a limbii ucrainene şi, respectiv, limbii româ-
ne, şi urmării studiilor de către reprezentanţii etniei respective. În fiecare 
an se acordă, pe bază de reciprocitate, pentru reprezentanţii minorităţi-
lor etnice corespunzătoare aproximativ 15 burse de studiu în instituţii 
de învăţământ având gradele I şi II de acreditare, 50 de burse de studii 
universitare în instituţii de învăţământ având gradele III şi IV de acredi-
tare, 6 burse pentru studii doctorale, 40 de burse lunare pentru activitate 
ştiinţifică pe o perioadă de la trei până la nouă luni.1 Între ministerele de 
resort din ambele ţări s-a ajuns la înţelegerea privind crearea unui liceu 
cu predarea în limba română în Ucraina şi a unuia cu predarea în limba 
ucraineană în România, introducerea învăţământului în limba ucrai-
neană la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (Martyniuk 2002).

În ultimul timp au devenit mai variate formele de colaborare, şi anu-
me: schimburi de studenţi şi doctoranzi pentru continuarea studiilor, 
precum şi de profesori pentru activitatea didactică şi de cercetare ştiin-
ţifică, cercetări comune, inclusiv în cadrul unor programe ştiinţifice şi 
didactice internaţionale, participarea la lucrările conferinţelor ştiinţifice, 
stagii de specializare, desfăşurarea de către studenţi a practicii ştiinţifice 
şi de iniţiere în anumite domenii. 

Între instituţiile de învăţământ din Ucraina şi România se stabilesc 
contacte directe. Cel mai intens şi multilateral colaborează Universita-
tea Naţională „Yuri Fedkovyci” din Cernăuţi şi Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava. Pe teritoriile ţărilor vecine, studenţii lor participă la 

1 Protocolul de colaborare, pe anii 2002–2003, în domeniul învăţământului, între Mi-
nisterul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
din România. 
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expediţii arheologice, geografice şi folclorice comune, se face schimb de 
literatură ştiinţifică şi metodică, în bibliotecile partenerilor se desfăşoară 
activităţi de cercetare ştiinţifică etc.2 În urmă cu câţiva ani, a fost semnat 
un acord de amploare între Universitatea Naţională „Yuri Fedkovyci” din 
Cernăuţi şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

Un eveniment deosebit în domeniul învăţământului a fost semnarea, 
la 19 februarie 1999, a unui Acord între Cabinetul de Miniştri al Ucrainei 
şi Guvernul României cu privire la recunoaşterea reciprocă şi echivala-
rea documentelor de studii, a titlurilor ştiinţifice acordate în Ucraina şi 
România, ceea ce oferă posibilitatea angajării în Ucraina a absolvenţilor 
instituţiilor de învăţământ din România şi invers.3 

Un loc important în colaborarea în sfera umanitară revine contacte-
lor savanţilor şi cercetătorilor din cele două ţări. Ele sunt orientate spre 
depăşirea consecinţelor trecutului, spre o înţelegere reciprocă mai bună 
pe calea dialogului şi cooperării. Unele aspecte ale relaţiilor ucraineano-
române în diferite perioade istorice au devenit obiectul unei atenţii sus-
ţinute şi interpretări de pe poziţiile căutării unor compromisuri şi găsirii 
celor mai argumentate, din punct de vedere ştiinţific, răspunsuri în tim-
pul discursurilor, comunicărilor, rapoartelor şi dezbaterilor cercetători-
lor din Ucraina şi România la numeroase conferinţe, seminarii, simpozi-
oane ştiinţifice (adesea trilaterale, inclusiv cu participarea cercetătorilor 
din Republica Moldova). În Ucraina, România şi Republica Moldova, se 
organizează anual conferinţe ştiinţifice şi workshopuri, simpozioane şi 
seminarii cu participarea experţilor din aceste state. O activitate deose-
bit de amplă şi rezultativă desfăşoară în această direcţie organizaţia non-
guvernamentală din Cernăuţi „Centrul Politologic Bucovinean”, ai cărei 
cercetători, cu sprijinul financiar al Fundaţiei „Friedrich Ebert” şi al altor 
organizaţii, au desfăşurat o serie de activităţi consacrate relaţiilor ucrai-
neano-române, precum şi examinării problemelor regionale într-un larg 
context european. 

2 Arhiva curentă a Direcţiei Relaţiilor Externe şi Activităţii Economice Externe a 
Administraţiei Regionale de Stat Cernăuţi.

3 Acord, din 19 februarie 1999, între Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul 
României cu privire la recunoaşterea reciprocă şi echivalarea documentelor de studii, 
titluri ştiinţifice eliberate în Ucraina şi România, în Arhiva curentă a Ministerului de 
Externe al Ucrainei– în limba ucraineană.
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Deosebit de importante sunt contactele profesionale şi relaţiile con-
structive dintre juriştii din Ucraina şi România, care, datorită regiunii 
Cernăuţi, au deja o istorie de circa zece ani. Juriştii din cele două ţări par-
ticipă la seminarii organizate de o parte şi de alta a frontierei, fac schimb 
de experienţă în domeniul înregistrării actelor de stare civilă, reformei 
judiciare şi perfecţionării deprinderilor de muncă, activităţii notariale. 
În 1999, Administraţia Regională de Stat Cernăuţi, Direcţia Regională 
de Justiţie şi Centrul pentru Drepturile Omului din Podolie au organizat 
concursul interregional Drepturile copilului în ţara ta, la care au partici-
pat elevi ai instituţiilor de învăţământ din Ucraina, România şi Republica 
Moldova. 

În contextul relaţiilor interpersonale, se iau măsuri cu privire la păs-
trarea tradiţiilor culturale ale minorităţilor naţionale. În acest scop, se or-
ganizează numeroase activităţi în localităţile populate compact de repre-
zentanţi ai minorităţilor naţionale. În acest domeniu, deosebit de intense 
au devenit relaţiile dintre regiunea Cernăuţi şi judeţul Suceava. Încă în 
perioada existenţei U.R.S.S. şi R.S.R., între aceste unităţi administrativ-te-
ritoriale şi centrele lor au fost stabilite relaţii de înfrăţire care, se înţelege, 
au căpătat un nou imbold după căderea regimului lui Ceauşescu şi do-
bândirea independenţei Ucrainei. Colaborarea s-a extins şi s-a aprofun-
dat având deja la bază relaţii temeinice de bună vecinătate. Tradiţională 
a devenit semnarea unor acorduri concrete de colaborare între Direcţia 
Regională de Cultură Cernăuţi şi Inspectoratul Judeţean pentru Cultură 
Suceava. Pe baza lor, au loc schimburi de colective artistice de amatori şi 
profesioniste, delegaţii de lucrători ai bibliotecilor şi centrelor de creaţie 
populară. În regiunea Cernăuţi, a devenit o bună tradiţie marcarea săr-
bătorilor comunităţii naţionale româneşti „Limba noastră cea română”, 
„Mărţişor”, „Florile dalbe”, la care participă colective artistice din Româ-
nia şi Republica Moldova (Martyniuk 2002).

Deosebit de interesant este Festivalul Întâlniri Bucovinene, care a luat 
naştere în 1990 în Polonia şi care se desfăşura în orăşelele poloneze Jas-
trow şi Pila. Scopul Festivalului este promovarea Bucovinei drept model 
de convieţuire, de înţelegere reciprocă şi colaborare între mai multe etnii, 
fiecare păstrându-şi identitatea culturală. Din 1999, Festivalul se desfă-
şoară nu numai în Polonia, ci şi la Cernăuţi (Ucraina), Câmpulung Mol-
dovenesc (România) şi Bonyhád (Ungaria), fapt ce îmbogăţeşte cultura 
bucovineană. Popularizarea festivalului creează condiţii pentru apro-
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fundarea proceselor de integrare în mijlocul bucovinenilor împrăştiaţi în 
toată lumea (Întâlniri... 2001: 4).

Datorită eforturilor autorităţilor ucrainene, au fost instalate busturi 
ale lui Taras Şevcenko la Negostina, judeţul Suceava, precum şi la Bucu-
reşti. În vara anului 2000, în centrul Cernăuţiului a fost ridicat un monu-
ment Luceafărului poeziei româneşti, Mihai Eminescu. Scriitoarei ucrai-
nene Olga Kobyleanska i-a fost ridicat un monument în oraşul ei natal, 
Vatra Dornei, în sudul Bucovinei (Shylepnyts’kij 2000: 12). 

Relaţiile dintre diferite naţiuni şi grupuri etnice reprezintă una din-
tre liniile dinamice, iar uneori şi dramatice ale istoriei europene. Ele 
influenţează organizarea statului şi a vieţii publice din fiecare ţară po-
lietnică, precum şi relaţiile interstatale şi internaţionale. În plus, capaci-
tatea de a soluţiona în practică problemele minorităţilor naţionale are o 
legătură directă cu nivelul democraţiei dintr-o ţară sau alta. Consfinţirea 
constituţională a angajamentelor Ucrainei şi României faţă de ucrainenii 
şi, respectiv, românii din străinătate a devenit punctul de plecare pentru 
includerea în continuare a unor prevederi corespunzătoare în acordurile 
bilaterale. Vom menţiona faptul că, în art. 12 al Constituţiei Ucrainei şi 
art. 7 al Constituţiei României, este prevăzută obligaţia statului privind 
consolidarea relaţiilor cu reprezentanţii etniei respective, care locuiesc 
în străinătate, şi desfăşurarea de activităţi în vederea păstrării, dezvoltă-
rii şi manifestării identităţii lor etnice, lingvistice şi religioase, cu condiţia 
respectării legislaţiei ţării ai cărei cetăţeni sunt.

În contextul protecţiei minorităţilor naţionale şi relaţiilor intersta-
tale ucraineano–române, o importanţă deosebită revine alinierii bazei 
normativ-juridice naţionale corespunzătoare la documentele şi standar-
dele europene în domeniu.

Ucraina şi România, ca subiecţi ai dreptului internaţional şi partici-
panţi egali la dialogul internaţional, au ratificat majoritatea covârşitoare 
a convenţiilor şi acordurilor în domeniul protecţiei drepturilor omului. 
Printre acestea se numără Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 
Pactul Internaţional privind Drepturile Cetăţeneşti şi Politice şi Protoco-
lul facultativ al acestuia, Declaraţia sesiunii a 47-a a Adunării Generale 
a ONU privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţio-
nale sau etnice, religioase şi lingvistice, Actul Final al Consfătuirii pen-
tru Securitate şi Cooperare în Europa „Despre drepturile omului”, actul 
Conferinţei OSCE de la Copenhaga pentru problemele dimensiunii uma-
ne, Recomandările de la Haga privind drepturile minorităţilor naţionale la 
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învăţământ,4 Recomandările de la Oslo privind drepturile lingvistice ale mi-
norităţilor naţionale5 şi alte documente internaţionale. De o importanţă 
deosebită în ceea ce priveşte protecţia drepturilor minorităţilor naţionale 
este pentru ambele state semnarea Convenţiei-cadru privind protecţia mi-
norităţilor naţionale6 şi a Cartei Europene a limbilor regionale sau limbilor 
minorităţilor (procesul ratificării acesteia din urmă a durat în Ucraina 
câţiva ani, Carta intrând în vigoare abia în primăvara anului 2003). Po-
trivit Constituţiilor Ucrainei şi României, aceste documente internaţio-
nale au devenit parte a legislaţiei naţionale a celor două state. Prevede-
rile şi principiile lor sunt obligatorii pentru organele de stat şi instituţiile 
judiciare, organele din sistemul justiţiei, precum şi pentru persoanele cu 
posturi de răspundere în legislativ şi executiv.

În Ucraina, procesul perfecţionării bazei normativ-juridice referi-
toare la minorităţile naţionale continuă. Aceeaşi tendinţă are loc şi în 
România. În acest proces este studiată şi luată în considerare practica 
juridică internaţională în domeniul drepturilor omului, şi implicit drep-
turile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale; se ţine astfel cont 
de angajamentele internaţionale ale ţărilor în domeniul respectiv.

În ceea ce priveşte relaţiile minorităţilor cu statele lor de origine, în Ro-
mânia, în afara Constituţiei, prevederi referitoare la drepturile minorită-
ţilor naţionale cuprind şi legile privind administraţia publică, alegerile 
organelor locale ale puterii, învăţământul. Statul român asigură fiecărei 
minorităţi, inclusiv celei ucrainene, dreptul reprezentării ei în Parlamen-
tul României (Ivan–Vese 2002: 36–37, 41). Problemele românilor care lo-
cuiesc în afara graniţelor patriei istorice sunt reglementate de Legea nr. 
150 din 17 iulie 1998, privind ajutorarea românilor de pretutindeni.

Tratatul cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între 
Ucraina şi România din 2 iunie 1997 conţine, la art. 13, prevederi mai 
complete comparativ cu acordurile încheiate anterior de către aceste sta-
te cu ţări terţe referitoare la protecţia reciprocă a minorităţilor naţionale. 

4 Gaaz’ki rekomendatsii schodo prav natsional’nyh menshyn na osvitu ta poyasnyuval’na 
zapyska, Fundatsiya mizhnatsional’nyh vidnosyn, Zhovten’, 1996 – în limba ucrai-
neană – p. 17.

5 Oslovski rekomendatsii schodo movnyh prav natsional’nih menshin, Fundatsiya 
mizhnatsional’nih vidnosin, Liutyj 1998 – în limba ucraineană – p. 36.

6 „Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale”, în Convenţia-cadru pen-
tru protecţia minorităţilor naţionale: mecanismul pentru implementare. Din materialele 
seminarului internaţional Chişinău, Komrat, Bălţi, 9-11 noiembrie 1999, Chişinău, 2000 
– în limba ucraineană – p. 160–171.
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Este semnificativ însuşi faptul că art. 13, consacrat chestiunii protecţiei 
drepturilor minorităţilor naţionale, cuprinde aproape o treime din textul 
Tratatului. De o importanţă deosebită este politica argumentată ştiinţific 
în domeniul relaţiilor interetnice atât în cadrul ţării, cât şi în contextul 
relaţiilor bilaterale. Trebuie să menţionăm care este de fapt obiectul pro-
tecţiei minorităţilor naţionale în relaţiile reciproce dintre Ucraina şi Ro-
mânia. În textul Tratatului ucraineano–român au fost incluse prevederi 
speciale în legătură cu aceasta. Conform par. 2 al art. 13 al Tratatului, 
minoritatea naţională ucraineană din România o alcătuiesc cetăţeni ai 
României şi, respectiv, minoritatea naţională românească din Ucraina – 
cetăţeni ai Ucrainei, indiferent de regiunile în care trăiesc şi care, potrivit 
opţiunii lor libere, aparţin acestor minorităţi în virtutea originii etnice, 
limbii, culturii şi religiei lor (Farcaş 2003: 194–195).

Părţile au convenit asupra creării unei Comisii mixte interguver-
namentale ucraineano–române pentru problemele asigurării drepturi-
lor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale (par. 13 al art. 13 al 
Tratatului politic de bază), a cărei sarcină principală este organizarea şi 
elaborarea unui complex de măsuri privind colaborarea între cele două 
ţări în domeniul asigurării drepturilor acestei categorii de cetăţeni. Păr-
ţile naţionale în această comisie coordonează activitatea ministerelor, 
a altor organe centrale şi locale ale puterii executive privind asigurarea 
drepturilor minorităţii româneşti în Ucraina şi celei ucrainene în Româ-
nia.7

După părerea noastră, năzuinţa Ucrainei şi României la intrarea în 
Uniunea Europeană va contribui nu numai la o armonizare mai con-
secventă a legislaţiilor celor două ţări cu standardele europene, ci şi la 
elaborarea unor atitudini comune pentru soluţionarea problemelor în 
sfera delicată a relaţiilor interetnice. Drept rezultat, vor dispărea treptat 
acuzaţiile reciproce ale părţilor de încălcarea drepturilor minorităţilor, 
vor apărea noi forme de colaborare. Ne putem aştepta la o accentuare a 
rolului Comisiei mixte interguvernamentale ucraineano–române pentru 
problemele asigurării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale, creată conform Tratatului de Bază Ucraineano–Român.

7 „Tretye zasidannya Zmishanoi mizhuryadovoi Ukrains’ko–Rumuns’koi komisii z 
pytan’ zabezpechennya prav osib, yaki nalezhat’ do natsional’nyh menshyn”, în Vis-

nik derzhkomnatsmigratsiї Ukraїni, 2002, nr. 4. – în limba ucraineană – p. 86.
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La nivel regional, în zonele de contact ale celor două ţări, unde lo-
cuiesc cu precădere etnici români în Ucraina şi etnici ucraineni în Ro-
mânia, un rol deosebit va căpăta colaborarea transfrontalieră, în special 
euroregiunile, care, pe lângă sarcini economice, vor soluţiona şi sarcini 
umanitare, inclusiv asigurarea drepturilor persoanelor aparţinând mi-
norităţilor naţionale.8

După cel de-al Doilea Război Mondial, mulţi teoreticieni ai integrării 
europene considerau colaborarea comunităţilor şi teritoriilor despărţite 
prin frontiere drept o premisă a accelerării procesului general de unifica-
re a continentului. Mai târziu, regionalizarea dezvoltată în Europa dato-
rită factorilor specializării producţiei şi ai concurenţei de piaţă, precum 
şi procesul integrării pe continent au început să fie percepute ca procese 
care se completează şi, totodată, se resping reciproc. S-a reuşit ca efec-
tul pozitiv al ambelor procese să fie cumulat parţial datorită cooperării 
transfrontaliere a comunităţilor, în special, instituţionalizării sub formă 
de euroregiuni.

Regiunile sunt un instrument teritorial specific de realizare a prin-
cipiilor integrării europene şi, totodată, o mărturie a revenirii la idealul 
„societăţilor locale” care revendică o parte a suveranităţii de stat. Deşi 
euroregiunile moderne sunt, pe bună dreptate, constituite ca rezultat al 
iniţiativei „de jos”, ca o manifestare a interesului comunităţilor locale în 
dezvoltarea unei colaborări economice reciproc avantajoase, ele consti-
tuie şi un element al formării aşa-numitei „noi ordini europene”. Doar 
ideea integrării Europei poate fi realizată şi se realizează în practică pe 
două căi: „de sus” – datorită unirii statelor în jurul unor norme comu-
ne – şi „de jos” – prin formarea euroregiunilor şi promovarea colaborării 
transfrontaliere în genere ca model de parteneriat al teritoriilor, în scopul 
dezvoltării lor social-economice eficiente. 

În contextul analizei bazei normativ-juridice de colaborare transfron-
talieră ucraineano-română un rol deosebit îl joacă acelaşi Tratat cu pri-
vire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între Ucraina şi România. În 
art. 8 se subliniază faptul că părţile „vor contribui la colaborarea dintre 
unităţi administrativ-teritoriale din cele două state în cadrul euroregiu-
nilor existente, precum şi al euroregiunilor «Prutul de Sus» şi «Dunărea 

8 Problemei relaţiilor interetnice în contextul colaborării transfrontaliere dintre cele 
două ţări sunt consacrate şi următoarele articole ştiinţifice ale autorului: Gakman 
2002a, Gakman 2004a, Gakman 2004b, Hacman 2004c, Hacman 2004d.
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de Jos» nou-create, la care pot fi invitate să participe şi unităţi adminis-
trativ-teritoriale din alte state interesate” (Farcaş 2003: 193).

Însuşi Tratatul a creat în felul acesta un important instrument de co-
laborare transfrontalieră regională care, în afară de includerea formelor 
bilaterale de colaborare, i-a imprimat un evident caracter modern, pla-
sându-l, din punct de vedere juridic, în categoria noii generaţii de trata-
te politice de bază. Iniţiind euroregiunile, Tratatul Politic de Bază între 
Ucraina şi România aduce elemente noi, atipice pentru asemenea tratate. 
El pune bazele juridice ale acestui tip de cooperare transfrontalieră, ca 
mai târziu, elementele specifice concrete să fie stabilite la nivelul comu-
nităţilor şi autorităţilor locale, dar cu sprijinul şi susţinerea autorităţilor 
centrale (Aurescu 1998: 41). 

Aşadar, euroregiunile „Prutul de Sus” şi „Dunărea de Jos”, iniţiate de 
organele centrale ca euroregiuni bilaterale ucraineano-româneşti, au de-
venit ulterior trilaterale, participând şi unităţi administrativ-teritoriale 
ale Republicii Moldova. De aceea documentele bilaterale ucraineano-ro-
mâne care reglementează colaborarea transfrontalieră au fost completa-
te cu documente trilaterale ucraineano–moldo–române. Se are în vede-
re, în primul rând, Declaraţia Preşedinţilor Ucrainei, Republicii Moldova 
şi României din 3 iulie 1997 (art. 5), cu privire la colaborarea transfronta-
lieră, dată publicităţii în cadrul întrevederii de două zile a celor trei pre-
şedinţi la Ismail (3-4 iulie 1997). Acestei chestiuni i-au fost consacrate 
şi două articole din Protocolul privind colaborarea transfrontalieră între 
guvernele Ucrainei, Republicii Moldova şi României, semnat în cadrul 
aceleiaşi întrevederi (art. 2 al cap. II; art. 1 al cap. III). O continuare logică 
a acestui proces a devenit Declaraţia de la Chişinău a Preşedinţilor Ucrai-
nei, Republicii Moldova şi României din 22 octombrie 1998 (p. 1 art. 2), cu 
privire la colaborarea transfrontalieră.

Având în vedere faptul că euroregiunile „Prutul de Sus” şi „Dună-
rea de Jos” sunt organizaţii trilaterale, printre actele interstatale ce re-
glementează funcţionarea lor, pe lângă cele menţionate mai sus, mai 
există documente bilaterale ucraineano-moldoveneşti şi moldo-române, 
ca Tratatul de bună vecinătate, prietenie şi colaborare între Ucraina şi 
Republica Moldova, semnat în octombrie 1992 (art. 12), şi Acordul între 
Guvernul Ucrainei şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea 
regiunilor de frontieră ale Ucrainei şi unităţilor administrativ-teritoriale 
ale Republicii Moldova, semnat la 11 martie 1997. În prezent, colaborarea 
transfrontalieră în cadrul euroregiunilor „Dunărea de Jos” şi „Prutul de 
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Sus” are la bază Acordul privind Crearea şi Statutul Euroregiunii „Dună-
rea de Jos” din 14 august 1998, precum şi Acordul privind Crearea şi Sta-
tutul Euroregiunii „Prutul de Sus” din 22 septembrie 2000 şi, respectiv, 
30 noiembrie 2000. 

Prima euroregiune în componenţa căreia au intrat unităţi adminis-
trativ-teritoriale ale Ucrainei şi României este Euroregiunea Carpatică, 
creată la 14 februarie 1993. Fondatorii ei au devenit reprezentanţii re-
giunilor Ucrainei, Poloniei şi Ungariei, care au semnat documentele de 
program şi statutare (Lend’el 2000: 52-53). În 1993, judeţele României au 
primit doar statutul de observatori, fapt condiţionat de lipsa sau caracte-
rul imperfect al legislaţiei naţionale care stabileşte împuternicirile regiu-
nii în ceea ce priveşte stabilirea unor relaţii cu regiuni de cealaltă parte a 
frontierei. Abia după reforma regională din 1997 din România, precum şi 
ratificarea de către ea a Convenţiei-cadru europene privind colaborarea 
transfrontalieră, cinci judeţe româneşti au devenit membri cu drepturi 
depline ai Asociaţiei „Euroregiunea Carpatică”.

A doua euroregiune în componenţa căreia au intrat unităţi adminis-
trativ-teritoriale ale Ucrainei şi României a devenit Euroregiunea „Du-
nărea de Jos”. Deja la data de 14 august 1998, după o muncă de un an 
pe care părţile au consacrat-o studierii legislaţiilor naţionale ale celor 
trei ţări şi stabilirii direcţiilor principale de colaborare, la Galaţi a fost 
semnat Acordul de constituire a euroregiunii. În componenţa ei au intrat 
regiunea Odesa din Ucraina, raioanele Vulcăneşti, Cahul şi Cantemir din 
Republica Moldova şi judeţele Brăila şi Galaţi din România. După refor-
ma administrativă din Republica Moldova, cele trei raioane au intrat în 
nou-creatul judeţ Cahul, care, potrivit prevederilor Statutului, a devenit 
succesorul de drept în structurile Euroregiunii „Dunărea de Jos” (Studen-
nikov–Tkachenko 2000: 101–102).

După un proces dificil de negocieri care a durat aproape trei ani,9 ul-
tima creată, la 22 septembrie 2000, a fost Euroregiunea „Prutul de Sus”, 
ai cărei membri au devenit regiunea Cernăuţi a Ucrainei, judeţele Bălţi 

9 În anii precedenţi, autorul a consacrat un şir de lucrări problemei iniţierii Euroregiunii 
„Prutul de Sus”, a procesului de negociere şi constituirii: Gakman 1998, Gakman 
1999, Gakman 2000a, Gakman 2000b, Gakman S. The Institution of Euro-Regions 
in the Context of Integration Processes of Ukraine, Moldova Republic and Romania// 
http://wwics.si.edu/kennan/ukraine/papers/gakman.pdf.
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şi Edineţ ale Republicii Moldova şi Botoşani şi Suceava ale României.10 
Trebuie menţionat faptul că regiunea Cernăuţi şi judeţele Botoşani şi Su-
ceava sunt totodată membri ai Euroregiunii Carpatice.

Euroregiunile cu participarea unităţilor administrativ-teritoriale ale 
Ucrainei şi României au fost create la iniţiativa organelor puterii centra-
le. Trebuie subliniat mai ales faptul că diplomaţii români, pornind de la 
existenţa în Ucraina a unui numeros grup etnic românesc, au hotărât 
să folosească institutul euroregiunilor ca un instrument de protecţie a 
drepturilor reprezentanţilor minorităţii româneşti, iniţiind includerea în 
textul Tratatului Politic de Bază Ucraineano-Român a unui punct despre 
susţinerea creării celor două euroregiuni – „Prutul de Sus” şi „Dunărea 
de Jos”. 

Structurile euroregiunilor „Prutul de Sus”, „Dunărea de Jos” şi Carpa-
tică se aseamănă foarte mult şi se deosebesc, în fapt, doar prin numărul 
de comisii şi orientarea lor pe domenii. 

Există totuşi câteva deosebiri de principiu. Astfel, structura Euro-
regiunii „Prutul de Sus” se distinge prin existenţa în componenţa ei a 
unei euroregiuni ecologice care a devenit un fel de „know-how” în teoria 
şi practica mişcării euroregionale. Scopul principal al creării Ecoeuro-
regiunii îl constituie interesul reciproc al autorităţilor centrale şi locale, 
precum şi al oamenilor de afaceri din cele trei ţări pentru aplicarea unor 
modalităţi moderne de dirijare a securităţii ecologice la toate etapele 
ciclului vital al producţiei şi consumului, în scopul îmbunătăţirii com-
petitivităţii producţiei, realizării cu succes a privatizării, reconstrucţiei 
şi atragerii investiţiilor, asigurându-se totodată dezvoltarea social-eco-
nomică durabilă a regiunii în ansamblul ei. S-a prevăzut crearea unor 
condiţii necesare perfectării, demonstrării şi promovării în continuare a 
noilor soluţii unificate, care să îmbine organic dezvoltarea social-econo-
mică a regiunilor cu principiile asigurării durabile a securităţii ecologice, 
transformările antropogene de mai departe cu noile standarde de diri-
jare a stării mediului, formarea conştiinţei de masă la nivel naţional şi 
internaţional cu regulile supravieţuirii suficiente şi ecologic condiţionate 
a civilizaţiei noastre. 

10 Acord privind Crearea Euroregiunii „Prutul de Sus”, în Arhiva curentă a 
Secretariatului Euroregiunii „Prutul de Sus”.



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

376

Deosebit de interesant este şi faptul că Statutul Euroregiunii „Prutul 
de Sus” admite, alături de calitatea de membru, o nouă categorie – parte-
ner al euroregiunii. Conform prevederilor Acordului şi Statutului, „parte-
ner al euroregiunii poate fi o unitate administrativ-teritorială a unei ţări 
din Uniunea Europeană sau a altei ţări, care are acord de parteneriat sau 
protocoale de colaborare ori înfrăţire cu unităţi administrativ-teritoriale 
similare din cadrul Euroregiunii „Prutul de Sus”.11 În acest sens, condu-
cerea ei trebuie să facă o adresă oficială către Consiliul Euroregiunii des-
pre intenţia de a colabora în cadrul euroregiunii, respectând prevederile 
Acordului de constituire şi ale Statutului euroregiunii. Partenerii eurore-
giunii pot participa la lucrările organelor de conducere şi de lucru, însă 
doar cu drept de vot consultativ. În acest caz, partenerul unui membru 
al euroregiunii poate deveni, dacă doreşte, partener al tuturor membri-
lor ei. Aceasta contribuie la extinderea posibilităţilor privind colaborarea 
transfrontalieră regională. 

După cum am mai menţionat, structurile euroregiunilor cu partici-
parea unităţilor administrativ-teritoriale ucrainene sunt foarte asemă-
nătoare, ele au fost create doar din interesele autorităţilor regionale, şi 
din această cauză nu pot îndeplini funcţia de intermediar independent 
pentru cetăţenii simpli care doresc să participe la cooperarea transfron-
talieră şi dezvoltarea colaborării interetnice (Lend’el 2000: 60). Consti-
tuie o excepţie experienţa colaborării transfrontaliere pe teritoriul Euro-
regiunii Carpatice, unde, în acest scop, a fost creat Fondul Carpatic. Vom 
menţiona că, datorită susţinerii din partea diferitelor fonduri, au fost re-
alizate şi o serie de proiecte ucraineano-române în domeniul colaborării 
transfrontaliere, în special în domeniul businessului mic şi mijlociu, cul-
turii, depăşirii stereotipurilor negative, apărute ca rezultat al proceselor 
istorice complicate şi procedeelor propagandistice din trecut ale organe-
lor de stat.

Vorbind despre deosebirile dintre euroregiuni cu participarea unită-
ţilor administrativ-teritoriale ale Ucrainei şi României, vom mai sublinia 
faptul că cel mai mare teritoriu îl ocupă Euroregiunea Carpatică. Ea se 
bucură de un sprijin internaţional mult mai larg, are un număr mai mare 
de proiecte transfrontaliere. Din cauza teritoriului său foarte mare, acti-
vitatea ei nu este însă întotdeauna eficientă. 

11 Statutul Euroregiunii „Prutul de Sus”, în Arhiva curentă a Secretariatului Euroregiunii 
„Prutul de Sus”.
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Euroregiunea „Prutul de Sus” este una dintre cele mai mici, dar, în 
acelaşi timp, şi una dintre cele mai interesante, datorită experimentării 
permanente în diferite domenii de activitate. Totodată, ea este insufici-
ent de consecventă în soluţionarea scopurilor declarate şi prea birocra-
tizată (aceste trăsături sunt proprii şi Euroregiunii „Dunărea de Jos”). La 
activitatea euroregiunii practic nu participă un cerc larg de organizaţii 
nonguvernamentale. Unica excepţie în acest context o constituie Centrul 
Politologic Bucovinean, care organizează multe activităţi transfrontalie-
re în domeniul ştiinţelor umanitare. Printr-o Hotărâre a Administraţiei 
Regionale de Stat Cernăuţi, Centrul a fost determinat ca organizaţie de 
bază pentru asigurarea activităţii uneia dintre cele patru Comisii de Lu-
cru ale Euroregiunii „Prutul de Sus”, iar coordonatorul (preşedintele) lui a 
fost inclus în componenţa Comisiei de Lucru respective, în anul următor, 
însă, în timpul rotaţiei obişnuite, el a fost înlocuit de un lucrător al Admi-
nistraţiei Regionale de Stat. 

Vom mai menţiona şi faptul că, între conducerile unităţilor adminis-
trativ-teritoriale de frontieră ale Ucrainei şi României, există contacte bi-
laterale deosebit de strânse. Cea mai veche istorie a acestor contacte o au 
regiunea Cernăuţi şi judeţul Suceava. Încă în perioada U.R.S.S. şi R.S.R. se 
proceda la schimburi anuale de delegaţii pe linia comitetului regional al 
P.C.U. – comitetului judeţean al P.C.R., comitetului regional al U.L.C.T.U. 
– comitetului judeţean al U.T.C., aveau loc vizite reciproce ale „carava-
nelor prieteniei”, în care erau incluse şi colective artistice. În perioada 
postsovietică, relaţiile dintre elitele politice din aceste teritorii au suferit 
modificări calitative. Prima jumătate a anilor ’90 se caracterizează prin-
tr-o creştere a nivelului de conlucrare. A crescut mai ales nivelul înţele-
gerii reciproce în timpul constituirii euroregiunilor şi realizării în practi-
că a proiectelor comune. În ceea ce priveşte particularităţile dialogului, 
trebuie să menţionăm că, din partea ucraineană, se schimbă tot timpul 
componenţa participanţilor la dialog din cauza schimbării cadrelor. Din 
partea română, reprezentanţii judeţelor ocupă funcţii elective, de aceea 
componenţa participanţilor la dialog este mult mai stabilă. 

Atitudinea elitei regionale a fost echivocă şi faţă de problemele in-
stituţionalizării relaţiilor transfrontaliere cu teritoriile statelor vecine. 
Astfel, în timpul formării Euroregiunii „Prutul de Sus”, la sesiunea Consi-
liului Judeţean Suceava, la care a fost luată în dezbatere problema partici-
pării judeţului la constituirea euroregiunii, unii consilieri şi-au exprimat 
îngrijorarea în legătură cu faptul că, după crearea noilor structuri, ar 
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putea apărea pericolul pierderii acelor teritorii româneşti care vor intra 
în componenţa euroregiunilor. Dar, în cele din urmă, a prevalat convin-
gerea altora cum că această colaborare transfrontalieră va condiţiona 
reducerea încordării, iar finanţarea internă şi internaţională va aduce 
avantaje substanţiale populaţiei.

Trebuie să mai subliniem faptul că, între organele reprezentative ale 
puterii, există un schimb permanent de experienţă în dirijarea terito-
riilor. De mai mulţi ani se practică paticipări reciproce ale consilierilor 
români la sesiunile Consiliului Regional Cernăuţi şi ale deputaţilor ucrai-
neni la şedinţele consiliilor judeţene Suceava şi Botoşani.12 

În genere, crearea şi activitatea euroregiunilor, ai căror membri sunt 
unităţi administrativ-teritoriale ale Ucrainei şi României, reflectă anu-
mite particularităţi:

prima constă în aceea că iniţiativa creării lor vine de sus, adică de 
la autorităţile centrale. Aici există şi momente pozitive, deoarece se de-
monstrează că, la nivelul organelor de vârf ale puterii, există înţelegerea 
necesităţii unei participări mai largi la proiectele euroregionale. Pe de 
altă parte, aceasta a devenit un imbold substanţial pozitiv, întrucât auto-
rităţile locale se tem de iniţiativa şi, mai ales, de samavolnicia birocraţiei 
din organele centrale, iar acestea, la rândul lor, manifestă teamă faţă de 
descentralizarea puterii şi independenţa autorităţilor locale. Se înţelege 
că acest proces are şi un aspect negativ, deoarece autorităţile locale sunt 
atrase spre el de sus, fără o înţelegere interioară a necesităţii unor astfel 
de acţiuni;

a doua particularitate constă în aceea că euroregiunile nu au numai 
trăsături de teritorii care colaborează, ci şi de regiuni care colaborează. 
Adică, euroregiunile cuprind în ansamblu un teritoriu cu regiuni de fron-
tieră, în care sunt reprezentate grupuri naţionale care, dincolo de fron-
tieră, au cea mai mare parte a etniei lor sau „Patria istorică”, unde ele 
sunt naţiune titulară. Această particularitate este caracteristică şi altor 
euroregiuni din Europa Centrală şi de Est; 

12 Problemei relaţiilor elitelor regionale ale unităţilor administrativ-teritoriale ale 
Euroregiunii „Prutul de Sus” a fost consacrată o lucrare precedentă a autorului: Gak-
man 2002b.
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a treia particularitate este aceea că, dacă în Uniunea Europeană eu-
roregiunile se constituie pe un teritoriu de 10-15 kilometri în adâncul fie-
căruia dintre statele care colaborează, în cazul Ucrainei şi al statelor din 
Europa Centrală, adâncimea euroregiunilor este mult mai mare;

a patra particularitate – dacă în statele UE scopul principal al euro-
regiunilor constă doar în dezvoltarea economică a teritoriilor, în cele din 
Europa Centrală scopul euroregiunilor este mult mai divers. El vizează 
sfera economică, ecologică, naţional-culturală, social-psihologică şi fi-
nanciară; 

a cincea particularitate constă în lipsa totală sau parţială a experien-
ţei de realizare a colaborării transfrontaliere de acest fel, deoarece expe-
rienţa de cooperare din perioada socialistă este dificil de aplicat (Mosh-
niaga 2000: 159-160).

Totodată, pe calea colaborării transfrontaliere există şi piedici, prin-
cipalele dintre ele reducâdu-se la următoarele:

lipsa unor mecanisme de colaborare a structurior guvernamentale 
şi parlamentare privind examinarea şi coordonarea la nivel de state a 
chestiunilor colaborării transfrontaliere a membrilor regiunilor şi parte-
nerilor lor europeni;

inexistenţa unei baze normativ-juridice clare pentru efectuarea unei 
finanţări de ansamblu a proiectelor transfrontaliere (creditarea, con-
centrarea alocărilor bugetare locale, regionale şi de stat şi a mijloacelor 
persoanelor private şi structurilor internaţionale) şi asigurarea unor ga-
ranţii corespunzătoare. Părţile înţeleg necesitatea creării unor bănci co-
mune sau, în prima etapă, a deschiderii unor conturi de corespondent, 
care să opereze cu valutele naţionale ale statelor respective; 

nu s-au înregistrat modificări substanţiale nici în colaborarea eco-
nomică, menită să sporească acumulările la bugetele de stat şi locale. 
Sistemul existent de impozitare a mărfurilor şi serviciilor, procedurile 
vamale complicate, lipsa unui sistem de recunoaştere reciprocă a certifi-
catelor, necesitatea perfectării în diferite structuri a unui mare număr de 
alte acte dezavantajează deocamdată dezvoltarea schimbului de mărfuri 
şi a cooperării în cadrul euroregiunilor, precum şi atragerea investiţii-
lor interne şi externe. Se creează o situaţie în care agenţilor economici 
ce lucrează pe teritoriul euroregiunilor le este mai avantajos să importe 
mărfuri şi servicii decât să se folosească de relaţiile economice regionale, 
constituite istoric. 
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După aderarea la Uniunea Europeană, România a obţinut posibili-
tatea unei dezvoltări social-economice dinamice, datorită accesului la 
marea piaţă a UE, tehnologiilor avansate şi tradiţiilor ei manageriale. La 
nivel regional, România poate beneficia de posibilitatea folosirii mijloa-
celor din fondurile structurale ale UE pentru a lichida decalajele în dez-
voltarea teritoriilor. „Neofiţii” UE, în special România, sunt interesaţi de 
menţinerea relaţiilor transfrontaliere cu vecinul lor din est, mai ales în 
scopul sprijinirii economiei unităţilor administrativ-teritoriale de fronti-
eră. Aşadar, după intrarea în UE, România îşi păstrează interesul faţă de 
susţinerea proiectelor de colaborare transfrontalieră cu Ucraina în do-
meniul economic, ecologic, umanitar etc. 

Referitor la situaţia actuală, ne pronunţăm ca relaţiile dintre Ucraina 
şi România să se bazeze pe principiile consfinţite în acordurile OSCE de la 
Helsinki, acordurile bi- şi multilaterale. Relaţiile dintre ambele state tre-
buie structurate pe principiile colaborării transfrontaliere şi ajutorului 
reciproc. Acest fapt, la rândul său, solicită stabilitate internă în regiunile 
de frontieră, care poate fi obţinută numai în condiţiile unei conduceri în-
ţelepte, reţinerii şi corectitudinii din partea organelor puterii executive, 
a grupurilor sociale şi a societăţilor naţional-culturale. Doar aşa poate fi 
deschisă calea spre „o Europă a diversităţilor”.

În scopul armonizării şi pe viitor a relaţiilor interumane, interetni-
ce, colaborării transfrontaliere dintre Ucraina şi România, după părerea 
noastră, sunt necesare următoarele:

1. Dezvoltarea dialogului permanent între stat şi minoritatea etnona-
ţională, considerând minoritatea nu numai un partener în consolidarea 
democraţiei interne, ci şi factor de integrare interstatală şi europeană. 
Iniţierea sprijinului din partea autorităţilor ambelor ţări pentru dezvol-
tarea diplomaţiei populare. Organizarea unor cursuri speciale pentru li-
derii organizaţiilor nonguvernamentale, inclusiv ai societăţilor naţional-
culturale, ai jurnaliştilor, la care se vor studia cultura, tradiţiile, eticheta 
diplomatică. 

2. Soluţionarea problemei minorităţilor în contextul realizării con-
venţiilor internaţionale în acest domeniu, la care au aderat părţile. În 
acest sens, se impune intensificarea rolului Comisiei mixte interguver-
namentale ucraineano-române în problema asigurării drepturilor per-
soanelor aparţinând minorităţilor naţionale, invitând să participe la lu-
crările ei reprezentaţi ai societăţilor naţional-culturale care au fost aleşi 
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de comunitatea respectivă. Ultima condiţie ar putea fi un factor de încre-
dere a minorităţilor faţă de comisie;

3. Părţile trebuie să depună eforturi în vederea depăşirii falsificărilor 
legate de relaţiile ucraineano-române, a stării minorităţilor etno-naţio-
nale în ambele ţări, să sprijine cele mai intense contacte dintre cercetă-
torii ucraineni şi cei români, în scopul elaborării comune şi editării unor 
manuale de istorie, neutre din acest punct de vedere, pentru şcolile din 
zonele limitrofe ale ambelor ţări.

4. În localităţile bilingve ale ţărilor limitrofe, unde oferta tradiţională 
a şcolilor nu corespunde în totalitate situaţiei şi, ca urmare, instruirea 
copiilor conduce la unificare şi la refuzul unei alte culturi (uneori chiar şi 
al celei proprii), în contextul proceselor de integrare europeană, în scopul 
combaterii stereotipurilor negative ale percepţiei reciproce şi referitoare 
la minorităţi, al realizării comunicării sincere care se bazează pe stima 
faţă de valorile celorlalţi, după părerea noastră, este necesară introdu-
cerea educaţiei interculturale în procesul de instruire, crearea de centre 
informaţionale şi cabinete interculturale. Deschiderea faţă de cultură, 
istorie, meşteşuguri şi tradiţii, formată pe baza programelor şcolare, a 
manualelor şi materialelor didactice reciproce, va contribui nu numai la 
stabilitatea internă, ci şi la formarea unei imagini pozitive a ţării.

5. Părţile trebuie să susţină activitatea euroregiunilor, ale căror 
componente sunt unităţile administrativ-teritoriale din ambele state, fo-
losind această formă de colaborare transfrontalieră, în scopul formării 
societăţii civile, al armonizării relaţiilor interetnice şi elaborării principi-
ilor comune referitoare la politica etnonaţională a ambelor state. Intro-
ducerea, în toate punctele de lucru ale euroregiunilor, de reprezentanţi ai 
organizaţiilor nonguvernamentale, inclusiv naţional-culturale.

6. Elaborare de propuneri pentru UE şi alte organizaţii internaţionale 
cu privire la posibilitatea finanţării programelor şi proiectelor, îndreptate 
spre armonizarea relaţiilor interetnice, asigurarea drepturilor şi intere-
selor persoanelor aparţinând minorităţilor etnonaţionale, în primul rând 
cu privire la instruirea în limba maternă sau, cel puţin, la însuşirea aces-
tei limbi în cadrul instruirii şcolare.
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1.1. Probleme metodologice în etnopsihologie

Diferenţele culturale şi etnopsihologice dintre popoare reprezintă un 
fapt evident, până la nivelul observaţiei empirice. Cu timpul, în optica 
populară, ulterior şi în cea instituţională, s-au impus opinii şi norme ge-
nerale pentru a caracteriza din „interior” sau din „exterior” personalita-
tea unor popoare. Convieţuirile etnice, cu atracţiile şi respingerile lor, au 
generat în mod permanent o varietate de opinii despre alţii, deşi în toate 
cazurile a funcţionat acelaşi criteriu-operaţie al comparaţiei dinspre sine. 
Dar, la scară temporal-istorică, cât timp numai empirismul a stat la baza 
generalizării experienţelor comune, rezultatele obţinute au fost departe 
de a oferi jaloane ferme de evaluare. În acest domeniu nici măcar perso-
nalităţile excepţionale nu s-au putut detaşa de subiectivitatea constatări-
lor. Până şi în aceste cazuri, înţelegerea interetnicităţii pe lungi perioade 
de timp s-a orientat doar pe baza unor sancţiuni de natură teoretică. De 
aceea, astăzi, cercetarea etnopsihologică din România, după o întârziere 
de peste o jumătate de secol, însoţită de deformări conceptuale, lipsită de 
efectele benefice ale unor relaţii normale de consultare între specialişti, 
se evidenţiază printr-un mare efort de recuperare ştiinţifică.

În această direcţie, încercăm prezentarea unui model metodologic 
coerent, operaţional şi valid de investigaţie a realităţilor etnice şi a trăsă-
turilor psihologice de specific naţional. Dacă cea mai bună metodă este o 
teorie bine făcută, putem considera atunci că şi reciproca acestei aserţi-
uni este valabilă, pentru că o metodă bine elaborată este fără îndoială o 
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cale generatoare de înnoire teoretică, mai ales dacă satisface exigenţele 
unei modelări experimentale. Modelul investigaţiilor etnopsihologice, cu 
toate particularităţile legate de obiectul cercetat, rămâne în esenţă o vari-
antă a celui psihosociologic. Principalele probleme privesc plasarea fac-
torului uman în cadrul unor situaţii modelate, repetabile şi controlabile 
în cea mai mare măsură, prin adoptarea unor indicatori cantitativi care 
să poată verifica în permanenţă un corpus de ipoteze. Un set de exigenţe 
metrologice speciale devin obligatorii pentru o corectă analiză statisti-
că, pentru selecţia subiecţilor evaluatori pe criterii etnice şi adaptarea 
procedeelor matematice de prelucrare/interpretare a datelor. În esenţă, 
un astfel de model are datoria de a asigura un grad cât mai ridicat de 
obiectivitate în recoltarea şi raportarea datelor, ştiut fiind că în plan so-
cial întotdeauna vor mai rămâne diferite procente de subiectivitate, greu 
de eliminat.

În principiu, în orice domeniu de activitate, a face un experiment con-
stă în plasarea fenomenului studiat sub un control riguros în aşa fel încât 
să se pună în evidenţă condiţiile de apariţie, manifestare, modificare, cu as-
pectele lor cauzale, ca şi raporturile dintre variabila dependentă prin care 
se precizează dimensiunea fenomenului studiat şi variabila sau variabilele 
independente prin care se precizează condiţia sau condiţiile controlate de 
experimentator. De altfel, orice tip de experiment, inclusiv cel psihologic, 
presupune un punct de plecare sau o ipoteză, o definire a variabilelor de-
pendente şi independente, o punere în acţiune a procedeelor, instrumente-
lor sau tehnicilor adecvate atât pentru controlul variabilelor, cât şi pentru 
înregistrarea şi prelucrarea datelor, toate subordonate unei strategii a pla-
nului experimental adoptat. Se mai fac şi alte precizări. După T. Cook şi D. T. 
Campbell (1976), un model experimental „ideal” presupune cel puţin trei 
condiţii principale: a) între variabilele independente şi cele dependente să 
existe o relaţie temporală de antecedenţă, potrivit principiului cauza prece-
de efectul; b; în grupul variabilelor proiectate să existe o covarianţă teoretic 
plauzibilă, ceea ce, în urma experimentării, se probează prin consonanţă 
structurală sau prin diferenţe minimal semnificative; c) să nu existe o altă 
alternativă de explicare a modificării „dispoziţiilor” interacţioniste ale va-
riabilelor dependente decât pe baza şi prin intermediul celor independen-
te. Prima condiţie vizează consistenţa teoretică a modelului experimental, 
cea de-a doua se referă la exigenţele de fidelitate şi validitate, iar ultima are 
în vedere consistenţa internă. 
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De semnificaţie capitală este problema validităţii modelului elaborat. 
Nu este cert că, de exemplu, consistenţa internă ar reprezenta o condi-
ţie suficientă a validităţii. În acest sens, D. T. Campbell formulase mai de 
mult cerinţa validităţii externe în psihologia socială prin generalizarea 
metodei şi a rezultatelor obţinute, însă aici sunt necesare câteva preca-
uţii. Se ştie că semnificaţia unor rezultate experimentale este relativă la 
situaţia modelată metodologic în care respectivele rezultate au fost obţi-
nute (Chelcea: 1982). Generalizarea, extrapolarea lor se realizează numai 
în limite bine trasate referitoare la reprezentativitatea eşantionului, la 
gradul de cuprindere a „montajului experimental”, la gradientul integră-
rii rezultatelor în teoriile deja cunoscute, natura variabilelor luate în con-
siderare etc. De exemplu, contravine spiritului metodologic o extrapolare 
a atitudinilor religioase ale unui eşantion de musulmani asupra unuia de 
catolici etc. În general, variabilele prezente într-un experiment etnopsi-
hologic pot fi de patru tipuri: a) variabile independente, prin factori intro-
duşi de cercetător, cum ar fi parametrii de intensitate, durată, frecvenţă 
sau alte valori care se modifică puţin în timp; b) variabile dependente, 
care suportă influenţa celor independente. Poziţia de dependenţă sau 
independenţă a unei variabile este relativă, ele aflându-se într-o relaţie 
cauzală numai în funcţie de cadrul general al experimentului. De pildă, 
în relaţiile cauzale existente între patru persoane sau patru fenomene 
oarecare, fiecare persoană sau fenomen are o poziţie independentă faţă 
de următoarea şi dependentă faţă de cea anterioară; c) variabilele con-
diţionale exterioare şi controlabile care exprimă o serie de permisivităţi 
exterioare relaţiilor cauzale presupuse, dar care trebuie menţinute la 
un nivel constant. De exemplu, în investigaţia de faţă, care plasează în 
centrul cadrului de cercetare conceptul de relaţie interetnică ca relaţie 
interpersonală, o variabilă exterioară este reprezentată de gradul cu-
noaşterii interpersonale (între membrii comunităţilor conlocuitoare de 
pe acelaşi areal geografic). Acest gen de variabile exterioare sunt destul 
de numeroase şi au o importanţă relativă: de exemplu, coeziunea internă 
a diferitelor comunităţi sau modul de mediatizare a relaţiilor interetnice 
de către diferite mijloace (mass-media) pe plan local ş.a.; d) variabilele 
condiţionale exterioare şi necontrolabile care în condiţiile cercetărilor 
de teren sunt cele mai numeroase, fiind reprezentate de mulţimea unor 
factori secundari ca, de exemplu, starea generală de sănătate a populaţiei 
investigate etc.
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Şi această clasificare este relativă, pentru că la nivelul socialului este 
imposibil de imaginat un fenomen care să epuizeze întreaga cauzalita-
te a producerii unui alt fenomen. Cu toate astea, cadrul metodologic al 
analizei cauzale se asimilează la regula clasică a analizei epistemologice. 
În privinţa ei, Émile Durkheim, care a teoretizat canonul variaţiei conco-
mitente, preciza că: „orice fenomen care variază într-un fel, ori de câte 
ori un alt fenomen variază în mod particular în acelaşi fel, este fie cauză, 
fie efect în raport cu cel de-al doilea fenomen, dacă sunt legate printr-un 
fapt de cauzalitate” (Durkheim 1974: 199). Pe scurt, putem spune că re-
laţia cauzală dintre variabilele independente şi dependente se manifestă 
atunci când acestea cresc sau descresc în mod concomitent.

Pe acest canon s-au conturat majoritatea cercetărilor cu două gru-
puri de lucru – unul experimental şi altul de control, în care acţiunea de 
măsurare are loc înainte şi după introducerea factorului experimental. 
În general, introducerea uneia sau mai multor variabile într-un montaj 
experimental pune problema modului de prezentare a instrucţiunilor 
pentru comportamentul persoanelor cuprinse într-o eşantionare. Aceste 
instrucţiuni trebuie să fie bine înţelese de către toţi subiecţii investigaţi, 
indiferent de studiile sau de experienţa lor. În cazul cercetării noastre, 
pentru eliminarea unor tendinţe de deformare semantică şi pentru egali-
zarea gradului de înţelegere a itemilor, am adoptat un vocabular explica-
tiv sub forma unor întrebări mai simple. Dicţionarele de specialitate mai 
operează cu o clasificare în experimente provocate şi experimente invocate. 
M. Richelle, după o distincţie care ajunge până la părerile lui Claude Ber-
nard, notează că „experimentul provocat este cel pe care experimentato-
rul îl face în mod deliberat, oferindu-şi mijloacele de a-l realiza, în vreme 
ce experimentul invocat este acela într-un fel furnizat lui de către natură 
şi din care poate profita” (Richelle 2001: 308). Există însă situaţii în care, 
prin caracterul de provocare a modificărilor induse şi prin consecinţele 
sale asupra fenomenului cercetat, mai ales în rândul oamenilor, cercetă-
torul se poate expune unor implicaţii de ordin moral, situaţii care sunt nu-
meroase în domeniul psihologiei sociale, întrucât asupra mediului uman 
nu se poate acţiona cu orice fel de intervenţii (Cosmovici 1996: 40). Pe de 
altă parte, nu toate procesele psihosociale se pot încadra în experimente 
provocate, datorită fie complexităţii, fie unicităţii lor. De asemenea, expe-
rimentele provocate mai ales în domeniul relaţiilor etnice, uşor inflamabile, 
cu consecinţe dintre cele mai neprevăzute, rămân sub semnul restricţiilor de 
ordin moral, fiind contraindicate pentru cercetarea acestui domeniu. 
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Mai frecvente şi mai accesibile sunt experimentele invocate (Cl. Ber-
nard), numite şi indirecte (E. Durkheim), produse în condiţii social-is-
torice existente care şi ele permit o analiză sistematică a rezultatelor. 
Experimentele invocate, descrise şi de M. Golu (1981: 96-97), au mai fost 
denumite şi ex post facto, pentru că variabila independentă, numită con-
venţional şi variabilă-stimul este non-experimentală, întrucât, după Al. 
Roşca, „experimentatorul nu o modifică, ci o utilizează ca dată de la na-
tură sau de condiţiile existenţei sociale a omului, cum sunt vârsta, sexul, 
nivelul studiilor, relaţiile maritale dintre părinţii subiecţilor” (Roşca 1971: 
35). De aceeaşi opinie este şi Popescu P. Neveanu, pentru care trăsătura 
de bază a experimentului psihologic este aceea „de a discrimina, pe căi 
indirecte, fapte de ordin subiectiv şi de a degaja relaţiile dintre subiectiv 
şi obiectiv nu numai sub aspect cantitativ, ci şi calitativ” (Neveanu 1978: 
255). În cadrul studiilor de atitudini-trăsături-valori, notăm importanţa 
experimentului invocat în etnopsihologie, întrucât, prin caracterul lor 
interiorizat, în acord cu observaţiile lui Gordon W Allport, aceste mani-
festări sunt în primul rând o problemă de deducţie, căci nu se pot cerceta 
în mod direct. Din aceste motive considerăm că acest tip de experiment 
se adaptează cel mai bine cercetărilor de personalitate individuală sau 
colectivă, pe cel puţin două niveluri de complexitate.

Pe lângă problema abordării indirecte, la fel de complexă este şi pro-
blema procedurii de diagnoză a caracteristicilor de existenţă, stabilitate, 
tărie, intensitate a trăsăturilor etnice, pentru a căror confirmare sau in-
firmare este obligatorie variaţia unui mare număr de condiţii – situaţii 
sociale, care, în final, să facă proba acestor caracteristici. Fără un câmp 
cât mai larg de situaţii invocate, variate şi concomitente, în direcţia unor 
manifestări de relaţie şi atitudini etnice, ar fi imposibilă estimarea acestor 
trăsături. Conceptual se mai operează distincţii între experimentele de la-
borator, de teren şi naturale. În cazul celor de laborator, există o mai mare 
posibilitate de control, cu o izolare mult mai precisă a variabilelor explo-
ratorii, putându-se nota mai uşor comportamentele asociate pe care le 
dezvoltă. În laborator se pot experimenta situaţii care urmăresc acţiunea 
unei variabile în condiţii speciale, cu sau fără corespondenţă în realita-
tea înconjurătoare. Dar, în realitate, situaţiile din teren nu se pot studia 
printr-o simplă suprapunere care să le identifice cu cele din laborator. Din 
acest motiv, mulţi autori, cum ar fi L. Festinger, H. Ager sau F. H. Giddings, 
folosesc pentru experimentele de laborator termenul de pur, adevărat sau 
de experiment ştiinţific. De fapt, există unele situaţii care nu pot fi studia-



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

390

te decât în laborator (de exemplu, efectele unui cutremur asupra popula-
ţiei), pe când altele pot fi cercetate numai în condiţii de teren (de exemplu, 
situaţiile de risc ce impun antrenarea persoanei pentru a supravieţui în 
condiţii de periculozitate ridicată). În acest context, amintim experimen-
tele devenite clasice asupra mărturiei, efectuate de Al. Roşca (1973), care, 
deşi s-au desfăşurat în condiţii de laborator, sunt de fapt experimente au-
tentice de teren. Din aceste motive, unii specialişti resping experimentul 
de laborator. De exemplu, A. Chapanis (1967) afirmă în acest sens: „Teorii-
le care pot prezice numai ceea ce se petrece în cadrul celor patru pereţi ai 
laboratorului sunt teorii insuficiente”. Deşi această formulare poate părea 
cam dură, ea este amintită pentru a sublinia trăsăturile principale ale ex-
perimentului de teren (French: 1963). Acesta reprezintă o cercetare baza-
tă pe cunoştinţe teoretice, în care experimentatorul introduce o variabilă 
independentă într-o situaţie socială reală, în vederea verificării unei ipo-
teze. În acest caz, caracterul artificial este eliminat prin faptul că subiecţii 
sunt observaţi în condiţii cu caracter cotidian, fiecare din variabilele inde-
pendente este dimensionată prin caracteristici specifice. În aceste situaţii, 
de cele mai multe ori, experimentatorul caută să nu influenţeze subiecţii 
cuprinşi în eşantion, pentru că aceştia, conform scopurilor urmărite, sunt 
în totalitate motivaţi de o situaţie reală. De asemenea, generalizările re-
zultate din experimentele de teren au un mai mare temei de extindere a 
concluziilor faţă de cele din laborator. În privinţa experimentului natural, 
unii autori, precum J. R. French, îl asimilează celui de teren, de care se 
apropie foarte mult, pentru că se desfăşoară tot în condiţii obişnuite de 
viaţă. Numai că într-un experiment natural se pot avansa ipoteze şi pro-
bleme din domenii încă nelămurite.

După autori ca M. Duverger (1961), experimentele de teren pot fi pa-
sive sau active. În cele pasive, cercetătorul nu face apel la manierea vari-
abilelor, ci se mărgineşte doar la notarea reacţiilor din partea subiecţilor 
cu înregistrarea schimbărilor din situaţia experimentată. O situaţie de 
experiment pasiv este şi aceea în care se încearcă stabilirea unei înlănţu-
iri a factorilor care au generat anumite situaţii. Experimentul activ de te-
ren are o variantă directă atunci când factorii cercetaţi sunt introduşi în 
mod nemijlocit şi controlat de către cercetător, iar subiecţii sunt puşi în-
tr-o situaţie cu totul nouă. Există şi variante de experiment activ indirect, 
în care factorii studiaţi nu sunt introduşi de cercetător, ci de alte centre 
de decizie sau pur şi simplu sunt generaţi de situaţii naturale provenite 
din tradiţii sau sisteme cultural-tradiţionale specifice, cu caracter zonal.
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Din această analiză, pentru tema noastră de cercetare va rezulta urmă-
torul cadru experimental: vor trebui invocate şi prezentate, pe cale orală sau 
scrisă, un set de condiţii sociale generatoare, orientate spre manifestări de 
relaţie, atitudine-trăsături-valori etnice, administrate identic pe grupuri et-
nice diferite, în mod comparativ, cuantificabil şi concomitent. Aceste grupuri 
etnice coabitante vor fi cuprinse într-o acţiune de auto- şi retroevaluare reci-
procă, în care grupul martor va fi cel de control şi va desfăşura o acţiune de 
retroevaluare, iar grupul experimental va fi cel de referinţă şi va desfăşura o 
acţiune de autoevaluare.

În aceste investigaţii, tocmai pentru că nu avem de-a face cu feno-
mene observabile în mod direct, dificultatea cea mai mare apare la în-
registrarea datelor. În domeniul psihosocial nu sunt măsurate persoane 
individuale ca atare, ci mai ales calităţi lăuntrice, precum statutul social, 
coeziunea, starea de spirit, convingerea, trăsăturile de grup etc. De ace-
ea, dublarea posibilităţilor de măsurare, prin alte căi decât cele „clasice”, 
reprezintă o direcţie metodologică importantă. Una dintre ele se referă 
la studiul dublei perspective, prezentat de autori ca W. Berry şi P. Dasen 
(1974), St. Jones (1978) sau I. Radu (1994). Utilitatea sa este deplină atunci 
când, pentru experimentarea fenomenului analizat, putem folosi acelaşi 
instrument atât din perspectiva internă a grupului de referinţă, cât şi din 
perspectiva externă a grupurilor-martor, ceea ce permite o dublă cuanti-
ficare de procese, fenomene, inclusiv trăsături etnice constatate în teren. 
Măsurarea, intersecţia, compararea, influenţa acestor planuri – interne 
şi externe –, ca o covariaţie a variabilelor de cercetare pentru probarea 
ipotezelor avansate, fac în continuare obiectul acestui capitol.

1.2. Obiective, ipoteze, principii

În lumina unor proprietăţi generale cum sunt cele de limbă, credinţă, 
rudenie, teritoriu, sistem de educaţie, istorie, tradiţii etc., comunitatea et-
nică se defineşte ca o entitate socială vie, un personaj colectiv cu o viaţă 
proprie, recunoscută de toţi membrii ei, cu o triplă fiinţare temporală în 
trecut, prezent şi viitor. În ansamblul de proprietăţi etnice cu manifes-
tări generale şi particulare de natură social-politică, istorico-culturală 
sau internaţionale, există şi suficiente elemente de factură psihologică. 
În acest evantai fenomenolgic, ipoteza de bază a cercetării noastre vizează 
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posibilitatea decelării unor trăsături-valori şi distanţe sociale cu intensităţi 
variabile de manifestare între comunităţi etnice conlocuitoare, prin interme-
diul unui model special adaptat pentru punerea în evidenţă a unor diferenţe 
specifice de factură etnopsihologică. În cazul de faţă, problema metodologi-
că este de a verifica, într-un subdomeniu de psihologie socială, o procedură 
derivată din evaluarea interpersonală a personalităţii, adaptată sub forma 
interevaluării comunităţilor etnice coabitante într-un spaţiu geo-politic şi 
etno-cultural determinat. Astfel, din varietatea manifestărilor specificu-
lui naţional, ne-am limitat la zona Dobrogei, cu focalizarea cercetării pe 
două direcţii principale: a) cadrul axiologic-intern privitor la configuraţi-
ile de trăsături-factori, valori- atitudini, caracteristice fiecărei comuni-
tăţi din spaţiul mai sus amintit, şi b) cadrul relaţional-extern al acestor 
comunităţi sub forma distanţelor etnice dintre ele. Implicit şi programat 
încă din faza de alcătuire a proiectului, se impunea verificarea unui mo-
del metodologic congruent pentru aplicarea sa în condiţii de teren, dar 
constituit pe baza unor rigori metodologice proprii unor experimente de 
laborator. 

Modelul proiectat prezintă anumite similitudini cu ceea ce numim 
cercetare-acţiune, fiind unul care, pentru a-şi atinge obiectivul de inves-
tigaţie, provoacă manifestări (reacţii) de răspuns, în limite anticipate şi 
controlate, destinate să asigure obţinerea din teren a cât mai multor date 
parţial în vivo. Referitor la acestea, reamintim o observaţie anterioară, 
prezentată poate prea laconic, în raport cu care precizăm că fenomenul 
de provocare a unor situaţii etnice la scara relaţiilor reale între astfel de 
comunităţi poate fi cel mult un model absolut teoretic imaginabil, dar 
niciodată aplicabil, pentru că urmările posibile nu ar putea fi nici măcar 
anticipate, cu atât mai puţin controlate. Gradul de intervenţie/provoca-
re presupus de modelul nostru de investigaţie a fost restrâns numai la 
modalităţile de răspuns ale subiecţilor de cercetare care devin simultan 
şi judecători. Condiţiile restrictive pentru includerea lor în grupurile de 
cercetare, concomitent cu „selecţia” după regula aleatorului, sunt cele 
de conlocuitor în spaţiul dobrogean de un număr suficient de ani, cu-
noaşterea comunităţilor locale, nivelul de instruire cel puţin mediu (cu 
unele excepţii de neocolit, asupra cărora vom reveni cu explicaţii la tim-
pul potrivit). Avem convingerea că, în acest fel, asigurăm un grad sporit 
de acurateţe şi obiectivitate manifestărilor (răspunsurilor) obţinute, fără 
a declanşa reacţii perturbatoare, nici în viaţa comunităţilor, şi nici în 
activitatea de experţi a subiecţilor examinaţi. Această condiţie metodo-
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logică cvasirestrictivă determină unele completări la procedura de apli-
care a probelor-test, asupra cărora vom reveni în descrierea metodelor 
de lucru. În legătură cu probele-test, se impune o exigenţă metodologică de 
prin rang: instrumentele de cercetare trebuie să fie suficient de apte pentru 
a surprinde diferenţe etnice reale, garantând certitudinea asupra obiectivi-
tăţii rezultatelor.

În domeniul interetncităţii sunt investigate de regulă numai diade 
de relaţii de genul români–maghiari, români–germani etc. Pentru că 
într-o regiune oarecare pot exista mai multe comunităţi, într-un tip de 
cercetare care se vrea cuprinzătoare sau exhaustivă aceste cupluri de 
relaţii se pot multiplica foarte mult până la forme de investigaţie supra-
extinse în timp şi spaţiu. În cazul Dobrogei, cu cele nouă comunităţi 
etnice, o cercetare pe dublete în permutări de relaţii ar cere o echipă 
de investigatori foarte numeroasă, cu costuri ridicate, întinse pe faze 
îndelungate de timp. De aceea, configurarea modelului metodologic 
are în vedere probleme de cuprindere şi operativitate, fără a sacrifica 
niciun procent din calitatea cercetării, în primul rând a exigenţelor 
ştiinţifice proprii unor investigaţii de teren. Montajul experimental a 
trebuit să includă probe-test care să permită obţinerea unei multitu-
dini de răspunsuri în aproximativ acelaşi interval din timpul alocat 
examinării. 

După cum vom vedea în subcapitolul referitor la prezentarea meto-
delor de cercetare, noi ne-an inspirat din tehnicile de lucru ale lui R. F. 
Bales, operând transpoziţia modelului de evaluare interpersonală a per-
sonalităţii într-unul de evaluare interetnică a comunităţilor coabitante. 
Deosebirea esenţială dintre cele două modele rezidă în aceea că subiecţii 
cercetării nu sunt simple persoane fizice, ci nouă eşantioane etnice uni-
tare sub un anumit unghi. Grupurile etnice de cercetare sunt formate, pe 
principiul judecătorului colectiv (concept dezvoltat de Gheorghe Neacşu 
şi Delia Bantea 1976), numai din cunoscători reali ai relaţiilor de convie-
ţuire între grupurile studiate. Aceste persoane sunt posesoare ale unei 
instruiri satisfăcătoare pentru rolul de „judecători/evaluatori” şi au ca-
litatea de a fi membri reprezentativi în comunităţile de români, armeni, 
greci, italieni, turci, tătari, ţigani, ruşi-lipoveni şi ucraineni, din zonă. 
Acest calificativ necesar privitor la subiecţi (evaluatori) rămâne valabil 
doar cu condiţia unui grad de intercunoaştere etnică cât mai avansat; al-
tfel spus, acest tip de investigaţie rămâne valabil cu condiţia unor contac-
te directe şi variate între grupurile comunitare cercetate, până la nivelul 
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unor relaţii psihologice între ele. Se înţelege că, în cursul cercetării, acele 
chestionare care nu sunt completate în totalitate se exclud şi se continuă 
investigaţia cu alte persoane de pe „lista” de aşteptare, care fac proba 
competenţei în evaluarea comunităţilor studiate. Evident, chestionare-
le au fost astfel elaborate încât rezultatele să poată fi introduse precis şi 
operativ în baza de date în cele două secvenţe proiectate: diagnoza de 
trăsături-valori şi de relaţii (distanţe) etnice. 

1.3. Constituirea grupurile etnice de cercetare

Constituirea unor grupuri etnice comparabile a reprezentat o pro-
blemă aparte a acestei lucrări. Desigur, pentru un proiect de cercetare 
orientat numai spre conturarea unui model metodologic ar fi fost sufici-
entă investigaţia a 2-3 „extrase” de grupuri, pentru a proba câteva din 
valenţele sale. Totuşi, prilejul unei cercetări extinse nu putea fi ratat, 
chiar cu preţul prelungirii relative a perioadei de investigaţie şi a ter-
menului de finalizare a lucrării. De asemenea, în condiţiile unei zone cu 
nouă grupuri etnice istoric conlocuitoare, cercetarea a doar 2-3 dintre 
ele putea conduce cu uşurinţă la acuzaţia de cercetare incompletă. În 
mod curent, în cadrul cercetărilor de teren se apelează la metodologia 
eşantionării, dar în cazul de faţă aceasta reprezintă o operaţiune plină 
de dificultăţi. Pentru o eşantionare reprezentativă de grupuri etnice, di-
ficultatea principală constă în faptul că ponderea pe ţară a populaţiei 
româneşti majoritare (cu excepţia judeţelor Harghita şi Covasna) în Ro-
mânia este de cca. 90% faţă de 10% a tuturor minorităţilor conlocui-
toare. Reprezentativitatea face ca metoda eşantionării să fie nepotrivită 
cercetării noastre din următoarele motive. Din punct de vedere teoretic, 
un astfel de raport transformă cercetarea de faţă, referitoare la un model 
generic de diagnoză relaţională şi de trăsături etnice, într-un caz parti-
cular de relaţii interetnice între majoritatea românească şi minorităţi. 
Pe când relaţiile intraetnice, cu extensie la diagnoza celor dintre minori-
tăţi, inclusiv cu partea comparată de trăsături ale fiecărei comunităţi, la 
fel de importantă pentru fundamentarea modelului nostru, ar capăta o 
pondere secundară. 
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Tabelul nr. 3.1. Recensământul populaţiei din 1992, zona 
Dobrogea1

dobRogeA Jud.constanţa Jud.tulcea total
populaţie

eşantion
reprezentativ

0,5%
Populaţiedincare: 748.769 270.997 1.019.766 5.098
românişiaromâni 686.294 240.314 926.608 4.633
turci 24.295 3.390 27.685 138
ruşi-lipoveni 5.720 20.434 26.154 130
tătari 24.011 174 24.185 120
ţigani 4.620 1.363 5.983 30
ucraineni 257 3.847 4.104 20
maghiari 1.369 176 1545 8
greci 466 764 1230 6
germani 542 135 677 4
armeni 532 36 568 3
bulgari 184 127 311 2
evrei 79 46 122 1
polonezi 57 13 70 0
alteminorităţi
(italienietc.)

313 178 491 0

Cea mai mare dificultate se referă însă la marea varietate a situaţiilor 
demografice proprii fiecărei comunităţi dintr-un spaţiu geografic şi cul-
tural-istoric determinat. De exemplu, în zona Dobrogei, la data cercetării 
(vezi tabelul nr. 3.1.), ţinând seama de proporţiile diferitelor comunităţi 
locale, la un procent de reprezentare de numai 0,5% din populaţia etnică 
a regiunii, eşantionul total ar fi fost de 5.098 de persoane cu următoa-
rea compoziţie: 4.633 români, 138 turci, 130 ruşi-lipoveni, 120 tătari, 30 
rromi (ţigani), 20 ucraineni, 8 maghiari, 6 greci, 4 germani, 3 armeni, 2 
bulgari, un evreu şi zero procente pentru alte minorităţi locale (de exem-
plu, italieni din jud. Tulcea).

1 Recensământul populaţiei din 1992 – Partea de structură etnică şi confesională a 
populaţiei, Comisia Naţională pentru Statistică – ediţia 1995.
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Dar acest proiect de eşantion, cu tot realismul reprezentativităţii sale, 
nu acoperă nici măcar obiectivele metodologice ale cercetării de faţă care 
ţin de domeniul etnopsihologiei, fără a fi doar una a românilor, şi nici nu 
poate fi realizat în timpul şi după posibilităţile unei singure persoane. 

De fapt, în literatura românească de specialitate nu este menţio-
nat niciun model de cercetare cu o eşantionare reprezentativă, zonală 
sau subzonală, care să cuprindă toate comunităţile etnice din regiunea 
examinată. Cercetările efectuate până în prezent s-au realizat numai pe 
principiul diadelor şi numai în legătură cu românii, respectiv relaţii ro-
mâni-ţigani, români-maghiari, români-germani etc. Motivul principal 
al acestui gen de investigaţii constă în faptul natural al prezenţei româ-
neşti majoritare în toate regiunile istorice ale României; cu menţiunea că 
această realitate nu exclude din etnologie sau etnopsihologie posibilita-
tea altor direcţii de cercetare comparată. În aceste condiţii, din motive 
de operativitate, în primul rând statistică, am recurs la constituirea unor 
grupuri etnice de cercetare comparată, compuse din câte 50 de persoane în 
cazul comunităţilor mai mari şi din câte 30 de persoane din rândul comuni-
tăţilor locale mai mici, pe următoarele criterii de alegere: 

• să fie rezidente în zonă de cel puţin 15 ani; 
• nivelul de instruire al persoanei selectate să fie mediu spre superior;
• în zona de rezidenţă a persoanei selectate, alături de populaţia majo-

ritară,
• să mai conlocuiască cel puţin alte 2-3 minorităţi etnice (sau chiar 

mai multe);
• persoana selectată să cunoască cât mai multe aspecte din specificul 

şi manifestările
• atât ale comunităţii sale, cât şi din cele ale comunităţilor coabitante;
• persoanele apartenente minorităţilor să fie din rândul celor membre 

ale unei organizaţii etnice locale cu sediul în regiunea cercetată; 
• în zona de rezidenţă a persoanei selectate, organizaţia etnică locală 

să-şi dea acceptul la sprijinirea acestei cercetări prin alocarea tem-
porară de spaţiu la sediul social pe care îl au; 

• tot în zona de rezidenţă a persoanei selectate, organizaţiile etnice re-
gionale să-şi dea acceptul pentru delegarea unui responsabil pentru 
listarea nominală a cel puţin 100 de membri rezidenţi pentru identi-
ficarea, programarea şi chestionarea lor. 
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Acestor criterii, toate obligatorii pentru succesul unor astfel de inves-
tigaţii în zona Dobrogei, le corespund numai grupurile etnice de români, 
ruşi-lipoveni, turci, tătari, greci, armeni, italieni, ucraineni şi ţigani. Dacă 
prin caracterul majoritar, cercetarea şi constituirea grupului de români 
nu a ridicat probleme, situaţii specifice au apărut la constituirea grupuri-
lor etnice din partea minorităţilor conlocuitoare. De aceea, condiţia exis-
tenţei unui sediu de organizaţie etnică, ca şi cea a prezenţei unui respon-
sabil local din partea ei pentru identificarea şi planificarea subiecţilor 
în baza unei „liste de aşteptare” au fost foarte importante. De exemplu, 
pentru eşantionul „cel mai greu”, al rromilor (ţiganilor), proiectat cu 30 
de subiecţi, acesta s-a constituit după parcurgerea a peste 60 de cazuri 
în condiţii de sprijin nemijlocit la completarea chestionarelor. În acest fel, 
investigaţiile noastre s-au realizat pe colective mici de câte 2-3 persoane 
la sediul organizaţiilor etnice respective.2 În acest fel, ambele chestiona-
re (PPN–50 şi Bogardus–1995) au fost aplicate în mod controlat şi colec-
tiv, cu explicaţii permanente pe diferiţi itemi. În plus, fiecărui chestionar 
de completat i s-a ataşat o listă tip vocabular, în care unii din termenii 
utilizaţi au fost explicaţi într-un limbaj mai simplu, uneori cu exempli-
ficări intuitive. Aceste completări procedurale s-au impus încă din faza 
de pretestare. Trebuie consemnată o situaţie specială în cazul rromilor 
(ţiganilor), mai ales al femeilor-subiecţi care în principiu „ştiau carte”, 
dar nu aveau abilitatea necesară completării unor chestionare aparent 
complicate. Pentru a suplini acest neajuns, investigatorul i-a ajutat pe 
unii subiecţi la completarea probelor, asigurându-se că aceştia au înţeles 
perfect sarcina de evaluare.

2 La data cercetării, în anul 1995, a existat o excepţie pentru comunitatea italiană din 
jud. Tulcea, care încă nu avea un sediu social constituit. Motiv pentru care exami-
nările s-au realizat la Tulcea în casa d-lui ing. Vals Salvatore, preşedinte al acestei 
comunităţi la acea dată. Această comunitate prezintă o concentrare de cca. 200 de 
familii, în comuna Greci, din care o parte s-au mutat spre oraşele Tulcea şi Măcin. 
Localizarea lor în acest judeţ este de peste 100 de ani. Italienii dobrogeni afirmă o ori-
gine friulană (veniţi din regiunea Friuli, din Italia, pe la mijlocul secolului al XIX-lea). 
Astăzi, în comuna Greci, jud. Tulcea, ei deţin o biserică romano-catolică, o grădiniţă 
pentru instruirea copiilor în limba italiană şi un cimitir. Italienii din România au înfi-
inţat în anul 1994 două organizaţii non-guvernamentale, una cu sediul în municipiul 
Tulcea, sub numele de Comunitatea Italienilor din judeţul Tulcea, şi o alta cu sediul la 
Iaşi, sub denumirea Uniunea Italienilor din România.
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Tabelul nr. 3.2. Distribuţia populaţiei majoritare şi minoritare 
din România conform recensământului din 1992

Populaţiatotalădin
care:

22.760.559 100%

1.români(1) 20.352.980 89,4 (1)Inclusivpersoanecares-au
declarataromâni(21.089)
şimacedoneni(6.999)
(2)Inclusivpersoanecare
s-audeclaratsecui(831)
(3)Inclusivpersoanecare
s-audeclaratsaşi(843)
şişvabi(6.292)
(4)Inclusivpersoanecare
s-audeclaratruteni(350)
(5)Inclusivpersoanecare
s-audeclaratruşi(8.914)
(6)Inclusivpersoanecares-au
declaratcaraşoveni(2.775)
şiceangăi(2.165)

2.maghiari(2) 1.620.199 7,1
3.ţigani 409.723 1,8
4.germani(3) 119.436 0,5
5.ucraineni(4) 66.833 0,35
6.ruşi-lipoveni(5) 38.688 0,21
7.turci 29.533 0,19
8.sârbi 29.080 0,19
9.tătari 24.649 0,14
10.slovaci 20.672 0,10
11.bulgari 9.935 0,00043
12.evrei 9.107 0,00040
13.cehi 5.800 0,00025
14.polonezi 4.247 0,00018
15.croaţi 4.180 0,00018
16.greci 3.897 0,00017
17.armeni 2.023 0,00008
18.altenaţionali-
tăţi(6)

8.420

19.origineetnică
nedeterminată

1.047

După cum se observă, în cadrul grupurilor de lucru constituite de 
noi în Dobrogea la data cercetării nu apar macedonenii. Faptul că la acea 
dată ei au refuzat statutul de minoritari în România, cu declaraţii colec-
tive pe baza cărora se consideră o ramură neo-latină a românilor, a fost 
de ajuns pentru a-i cuprinde în grupul de români. Importantă, în conti-
nuare, apare problema structurii grupurilor etnice dobrogene. Această 
distribuţie de subiecţi evaluatori pe subcategorii de populaţie s-a operat 
în funcţie de răspândirea lor de facto în teren şi pe criterii de „compozi-
ţie”. Astfel, s-a putut recurge la proporţii egale pe subcategorii de bărbaţi 
şi femei; s-au păstrat proporţiile pe criteriul vârstei (tineri sub 30 ani, 
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47% adulţi până în 55 ani şi 19% vârstnicii peste 55 ani) şi s-au respectat 
proporţiile pe criteriul nivelului de instruire (32% persoane cu pregătire 
generală şi profesională, 44% cu pregătire medie şi 24% cu pregătire su-
perioară).

Tabelul nr. 3.3. Structura eşantionului dobrogean pe localităţi 
şi comunităţi etnice în anul 1995

comunităţi/
localităţi

1
Ro-

mâni

2
Armeni

3
greci

4
Itali-
eni

5
turci

6
tă-
tari

7
Rromi

8
Ruşi-

lipoveni

9
ucrai-
neni

total

1.constanţa 9 28 11 20 12 13 7 2 102

2.tulcea 9 2 9 10 7 2 10 20 16 85
3.basarabi 5 1 5 11
4.cobadin 9 4 11 24
5.medgidia 4 7 15 2 28
6.sulina 2 2
7.slavaRusă 2 9 2 13
8.babadag 3 5 3 1 12
9.murighiol 1 1 10 12
10sarichioi 2 10 12
11.Izvoarele 2 5 2 9
12.greci 1 17 1 19
13.măcin 1 3 3 3 10
14.Isaccea 2 5 2 9
15.castelu 2 2
totAl350 50 30 30 30 50 50 30 50 30 350

Prin specificul cercetării, în această eşantionare sui generis a contat 
mai puţin distribuţia populaţiei majoritare, bine cunoscută de minori-
tari, cu răspândire uniformă în zona cercetată. Prioritară a fost distri-
buţia persoanelor din minorităţile mici şi mai puţin cunoscute. Pentru 
a suplini gradul de cunoaştere mai restrâns, în localităţile cu oarecare 
concentrare a acestor minorităţi, s-au încadrat cât mai multe persoane 
din cât mai multe grupuri etnice de contact. Distribuţia finală pe sube-
şantioane o prezentăm în tabelele 3.3. şi 3.4.
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Tabelul nr. 3.4. Distribuţia eşantionului dobrogean  
pe comunităţi şi subcategorii de populaţie etnică

sub-
categorii
populaţie

total Ro-
mâni

Ar-
meni

greci Itali-
eni

turci tă-
tari

Rromi
Ruşi-

lipoveni ucrai-
neni

Pe
sexe

Femei 175 31 13 13 15 28 31 5 22 17
bărbaţi 175 19 17 17 15 22 19 25 28 13

Pe
vârste

tinerisub
30ani

119 22 6 10 8 24 30 3 8 8

Adulţiîntre
31-55ani

166 23 17 10 16 20 13 23 31 13

Peste56
ani

65 5 7 10 6 6 7 4 11 9

Pe
nive-
luri
de
studii

şcoală
gen.şi
profesion.

113 20 3 9 7 14 14 23 8 15

studii
medii

156 22 13 15 13 26 26 6 23 12

Post-
liceale

81 8 14 6 10 10 10 1 19 3

total 350 50 30 30 30 50 50 30 50 30

În Dobrogea au fost declarate şi alte minorităţi, de exemplu, ma-
ghiari, germani, bulgari, care nu au fost cuprinse în studiu, pentru că 
nu au satisfăcut criteriile de mai sus. Pentru evidenţa, programarea, in-
tervievarea şi urmărirea recoltării datelor, responsabilii nominalizaţi din 
partea organizaţiilor etnice locale în anul 1995 au fost următorii: 

• d-na Ecaterina Stan din Constanţa şi d-l Cintian Bărbuleanu din Ba-
badag, pentru tot grupul de români din Dobrogea;

• d-ra Luiza Benlian de la Uniunea Armenilor din România, filiala Con-
stanţa;

• d-l Anastase Panbucoglu din Constanţa şi d-na Irina Adela Aurora 
din Tulcea, din cadrul Uniunii Elene din România, filialele Constanţa 
şi Tulcea;

• d-ra Neriman Molali din Constanţa şi d-na Reşit Minever din Tulcea, 
de la Uniunea Democrată Turcă din România, cu sediile la Constanţa 
şi Tulcea;
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• d-rele Ismail Gulşen din Medgidia şi Gemal Fatme din Basarab, de la 
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, cu 
sediul la Constanţa;

• d-nii George Mihăilă din Constanţa şi Preda Constantin de la Parti-
dul Rromilor, filialele Constanţa şi Tulcea;

• d-nii Fortunatov Iosif din Tulcea şi Ivan Vitizov din Constanţa, de la 
Comunitatea Ruşilor-Lipoveni din România, filiala Tulcea;

• d-l Damianov Grigore de la Uniunea Ucrainenilor din Romania, filia-
la Tulcea;

• d-l Vals Salvatore de la Comunitatea Italienilor din Tulcea, cu sediul 
la Tulcea;
Tuturor colaboratorilor le adresăm cea mai aleasă gratitudine. Fără 

sprjinul lor, această investigaţie nu ar fi fost posibilă. 

1.4. Gruparea, ordonarea şi manevrarea  
bazei de date

Dezvoltarea în ritm rapid a tehnicii de calcul de la generaţia calcula-
toarelor integrate la cele personale din ce în ce mai performante a făcut 
posibilă constituirea unor mari baze de date cu numeroase facilităţi de 
manevrare. În planul cercetării noastre, chestionarul Bogardus–95, fi-
ind de mică întindere, cu numai şapte întrebări, nu a ridicat probleme 
de prelucrare. Alături de acest aspect, dar şi pentru faptul că în litera-
tura de specialitate acest instrument este bine cunoscut, am preferat ca 
partea de prelucrare de date la acest instrument să se realizeze manual. 
Într-o cu totul altă direcţie a evoluat partea de prelucrare a datelor la 
chestionarul PPN–50. Fiind un instrument conceput pentru estimarea 
simultană a 50 de atitudini, cu aplicare asupra a nouă grupuri etnice, 
un singur chestionar va furniza următoarea cantitate de date: 50x9=450 
de note/răspunsuri/evaluări. La rândul lor, formularele fiind completa-
te de 350 de persoane, în final se obţine o bază de date cu 350Í450 de 
note, ceea ce conduce la un total de 157.500 note/răspunsuri pe 5 trepte 
de evaluare. În mod evident, un astfel de instrument nu poate fi prelu-
crat manual. Pentru înregistrare pe calculator, redăm în Anexa nr. 1 un 
Model de întabelare a datelor în sistem Excel pentru chestionarul PPN–50. 
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Deşi această direcţie de prelucrare automată a datelor a fost clară încă 
din faza de proiectare, totuşi, datorită evoluţiei sistemelor informatice, 
s-au produs repetate eşecuri de încadrare a acestei mari baze de date în 
limbajele informatice utilizate. De exemplu, deşi la nivelul anului 1995 
sistemul informatic Word 6.0 părea cel mai performant, acesta avea o 
parte de memorie insuficientă, cu un sistem de operare/întabelare slab 
dezvoltat. Totuşi, pentru a nu se pierde timp şi pentru o trecere a datelor 
pe suport magnetic s-a realizat o primă fază de introducere a datelor pe 
calculator chiar şi în acest sistem impropriu. Între anii 1996 şi 1997 sis-
temul Word s-a perfecţionat până la varianta de astăzi, Word 2000, cu o 
mai bună capacitate de operare, cel puţin prin faptul că fiecare notă din 
cadrul bazei noastre se putea cuprinde într-un spaţiu (câmp) propriu, cu 
posibilităţi distincte de procesare pe fiecare notă şi pe fiecare spaţiu. Dar 
partea de memorie şi volumul operaţiilor necesare au rămas în continu-
are insuficiente. Datorită acestor slăbiciuni, trecerea automată a datelor 
din sistemul Word 6.0 în Word 2000 s-a realizat cu pierderi de date care 
au presupus alte etape de reconstituire. Abia după anul 1999, prin dez-
voltarea sistemului Excel, mai bine adaptat pentru întabelare baze date, 
cu o memorie mai bună şi un mai mare număr de operaţii, a devenit posi-
bilă o inventariere unitară a datelor obţinute din acest chestionar. Dar şi 
în cursul acestei treceri de la sistemul Word la Excel au a avut loc pierderi 
de memorie, care au impus etape suplimentare de verificări şi completări 
de date. De aceea, pentru aceste verificări repetate este obligatorie păs-
trarea chestionarelor aplicate în teren şi pe suport de hârtie. Întabelarea 
datelor pe calculator se face în funcţie de construcţia chestionarului PPN. 
Pus în pagină, acesta se prezintă cu 50 de itemi pe fiecare rând şi 9 ru-
brici pentru 9 etnii nominalizate în dreptul fiecărui item (un model de 
formular este anexat capitolului următor). În limbaj Excel, într-o primă 
formă de întabelare, toate cele 450 de note ale fiecărui chestionar s-au 
trecut pe un singur şir de date, ceea ce a însemnat 450 de coloane, iar 
chestionarele s-au înregistrat pe rânduri, în număr de 350. Dar pentru că 
sistemul Excel este limitat la 250 de coloane, această bază a fost împăr-
ţită în două „pagini”. Această împărţire reprezintă principala dificultate 
a acestui limbaj, pentru că ea a însemnat un dublu set de operaţiuni pe 
două pagini separate, cu etape şi dificultăţi ulterioare de asamblare a lor.
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Tabelul nr. 3.5. Inventarul de răspunsuri la chestionarul 
PPN–50, în note brute şi procente
Nr. cazuri: 350 din 9 grupuri etnice; anul 1995; zona Dobrogea, ite-

mul Dominativitatea

Itemi 1 dominativitatea /note brute
note Ro Ar gr It tr ta ti Ru uc
1 11 22 31 34 21 18 167 45 39
2 11 50 63 83 72 72 71 106 110
3 37 90 79 80 96 101 26 75 59
4 73 95 99 93 76 84 17 79 97
5 218 92 78 60 85 75 69 44 44
total 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Itemi 1 dominativitatea /%
note Ro Ar gr It tr ta ti Ru uc
1 3,14. 6,29. 8,86. 9,71. 6,00. 5,14. 47,71. 12,86. 11,14.
2 3,14. 14,29. 18,00. 23,71. 20,57. 20,57. 20,29. 30,29. 31,43.
3 10,57. 25,71. 22,57. 22,86. 27,43. 28,86. 7,43. 21,43. 16,86.
4 20,86. 27,14. 28,29. 26,57. 21,71. 24,00. 4,86. 22,57. 27,71.
5 62,29. 26,29. 22,29. 17,14. 24,29. 21,43. 19,71. 12,57. 12,57.
total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

În această bază, ordinea de înregistrare a chestionarelor pe grupe 
etnice a fost următoarea: de la 1 la 50 – românii, de la 51 la 80 – armenii, 
de la 81 la 110 – grecii, de la 111 la 140 – italienii, de la 141 la 190 – turcii, 
de la 191 la 240 – tătarii, de la 241 la 270 – rromii (ţiganii), de la 271 la 320 
– ruşii-lipoveni şi de la 321 la 350 – ucrainenii. În acest sistem de înta-
belare, şi pe un calculator PC-Pentium III, am realizat următoarele tipuri 
de manevre statistice: inventarul datelor pe note brute, procente, medii 
aritmetice, abateri standard, studiul probei de fidelitate split-half (pe baza 
testului Z), analiza distribuţiei normale şi analiza gradului de semnifica-
ţie a datelor (prin testului T). De exemplu, în prima fază, la primul item, 
dominativitate, distribuţia notelor brute la români, furnizate de toate cele 
350 chestionare, pe cele 5 trepte de evaluare, au fost următoarele: 1/11; 
2/11; 3/37; 4/73; 5/218, cu procentele corespunzătoare (vezi tabelul 3.5.). 
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Dar şi la acest mod de operare în sistem Excel au apărut dificultăţi, în 
special la analiza probei de fidelitate split-half. La acest test, se compară 
media aritmetică totală a unui şir primar de date cu mediile altor două 
şiruri secundare, separate faţă de şirul primar. Astfel, şirul S-1 este şirul 
tuturor notelor acordate de un grup unui item; S-2 şi S-3 sunt şirurile re-
zultate din împărţirea în două a notelor iniţiale, respectiv cele cu număr 
de ordine impar şi cele cu număr de ordine par. În calcul se operează 
comparaţia S-2 şi S-3, cu reţinerea diferenţelor medii a căror valoare este 
dată de tabela „t” a lui Student (testul Z). Datorită cantităţii mari de date 
în raport cu posibilităţile limbajului Excel, se recomandă fie calculatoare 
mai puternice, fie alte limbaje, fie rotaţia din când în când a acestei baze 
de date, pentru că acest limbaj este extrem de inegal (cu numai 250 de 
coloane pe verticală, faţă de 65.000 rânduri pe orizontală, cu menţinerea 
cadrului de operare pe două pagini). Operaţiile necesare pentru split-half 
se pot observa în Tabelul nr. 3.6., în care itemii chestionarului PPN–50, 
împreună cu cele 9 grupuri etnice studiate, se prezintă pe verticală. 

Tabelul nr. 3.6. Rezultatele analizei itemilor la proba de 
fidelitate „split-half”, obţinute din aplicarea chestionarului 
PPN–50 asupra a 9 grupuri etnice
Numărul de note/evaluări pe fiecare item şi pe fiecare grup etnic a 

fost de 350. 

ItemiPPn–50
pegrupuri
etnice

sumA medIA
DIFERENŢE   
par / impar medIA sumA

ItemiPPn–50
pegrupuri

etnice
1.dominativi-
tatea

Ro 1.527 4,36 4,64 1.623 Ro 2.Prietenia

valoriimpare Ro 761 4,35 4,60 805 Ro valoriimpare

valoripare Ro 777 4,44 0,09 0,07 4,67 818 Ro valoripare
Ar 1.235 3,53 3,81 1.333 Ar

valoriimpare Ar 627 3,58 3,83 670 Ar valoriimpare
valoripare Ar 608 3,47 0,11 0,04 3,79 663 Ar valoripare

Gr 1.183 3,38 3,89 1.360 Gr
valoriimpare Gr 602 3,44 3,88 679 Gr valoriimpare
valoripare Gr 581 3,32 0,12 0,01 3,89 681 Gr valoripare

It 1.115 3,19 4,08 1.427 It
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ItemiPPn–50
pegrupuri
etnice

sumA medIA
DIFERENŢE   
par / impar medIA sumA

ItemiPPn–50
pegrupuri

etnice
valoriimpare It 567 3,24 4,06 711 It valoriimpare
valoripare It 548 3,13 0,11 0,03 4,09 716 It valoripare

Tr 1.184 3,38 4,00 1.401 Tr
valoriimpare Tr 583 3,33 3,99 699 Tr valoriimpare
valoripare Tr 601 3,43 0,10 0,02 4,01 702 Tr valoripare

Ta 1.174 3,35 3,85 1.349 Ta
valoriimpare Ta 576 3,29 3,78 662 Ta valoriimpare
valoripare Ta 598 3,42 0,13 0,14 3,93 687 Ta valoripare

Ti 806 2,30 2,12 742 Ti
valoriimpare Ti 421 2,41 2,14 374 Ti valoriimpare
valoripare Ti 385 2,20 0,21 0,03 2,10 368 Ti valoripare

Ru 1.019 2,91 3,46 1.211 Ru
valoriimpare Ru 507 2,90 3,50 613 Ru valoriimpare
valoripare Ru 512 2,93 0,03 0,09 3,42 598 Ru valoripare

Uc 1.044 2,98 3,51 1.229 Uc
valoriimpare Uc 517 2,95 3,55 621 Uc valoriimpare
valoripare Uc 527 3,01 0,06 0,07 3,47 608 Uc valoripare

De exemplu, în Tabelul nr. 3.6., în cadrul itemului de dominativitate, 
studiat pe fiecare grup etnic, s-au trecut sumele a trei şiruri de note, re-
spectiv: primul şir primar cu note din toate cele 350 de chestionare, al 
doilea şir secundar cu 175 note/scoruri numai din rândul chestionare-
lor pare şi al treilea şir secundar tot cu 175 note/scoruri doar din rândul 
chestionarelor impare. În dreptul acestor sume s-a operat media aritme-
tică a fiecărui şir de date, iar într-o coloană separată s-a făcut diferenţa 
mediilor pentru şirurile pare şi impare. În cazul grupului de români, la 
itemul dominativitate, prin metoda par-impar, diferenţa estimată, pentru 
350 de note/evaluări, între cele două medii a fost de 0,09. Iar prin aceeaşi 
procedură, la itemul prietenie, tot în grupul de români, diferenţa dintre 
cele două medii, pentru acelaşi grup total de 350 de note/evaluări, a fost 
de 0,07. Noi am optat pentru analiza de fidelitate prin metoda par-impar 
din două motive.
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În primul rând, după J. P. Guilford, această metodă se recomandă 
atunci când subtestele care compun instrumentul reprezintă părţi pa-
ralele cu itemi de egală dificultate sau prezintă o egală împrăştiere a di-
ficultăţilor cu un timp de lucru alocat în mod egal pentru fiecare item; 
chestionarul PPN–50 corespunde acestor condiţii (Guilford 1954: 377). 
De asemenea, majoritatea itemilor au avut distribuţii normale, ceea ce 
a eliminat utilizarea unor formule de calcul specifice unor distribuţii 
asimetrice şi neparametrice, ca de exemplu testul U preconizat de Man-
Witney (Roşca 1975: 550). În al doilea rând, la proba fidelităţii, majorita-
tea analiştilor recomandă formule mai complicate de calcul cu metode 
test-retest numai pentru grupuri mici de studiu (de tip şcolar, industrial), 
de până la 30 de subiecţi. În timp ce în baze mari de date cu câte 350 
subiecţi, care au furnizat în cazul nostru un volum total de 157.500 de 
note/evaluări; aplicarea, verificarea şi reexperimentarea unor formule 
complicate pentru verificarea fidelităţii devine prea dificilă. 

1. 5. Diagnoze de valori şi trăsături cu ajutorul 
Chestionarului PPN–50

Opţiunea pentru cercetarea unor trăsături modale, alături de tipolo-
gia distanţelor etnice, a fost determinată de cerinţa îmbinării componen-
telor interne de conţinut cu cele externe, de relaţii proprii comunităţilor 
conlocuitoare dintr-un spaţiu geo-politic şi socio-cultural delimitat. Mai 
mult, se conturase supoziţia că, printr-o serioasă analiză comparativă a 
componentelor interne pe criterii etnopsihologice (după trăsături, valori 
şi stiluri de manifestare), cercetarea noastră poate accede la obţinerea 
unor informaţii esenţiale de diagnoză a specificului naţional. Deşi în axi-
ologie problema valorilor mai constituie încă un spaţiu de dispută, mai 
ales în privinţa genezei lor obiective sau subiective, totuşi, de la Ed. Spran-
ger (1923) şi Tudor Vianu (1942), în acest domeniu s-a realizat o clasifica-
re pe specii de valori teoretice, estetice, juridice, economice, politice, reli-
gioase etc, astăzi unanim acceptată. În cadrul unor expuneri mai largi, 
noi nu am operat distincţii suficiente între aceste noţiuni, din cel puţin 
trei motive. În primul rând, aspectul generic al conceptului de valoare 
este evident în raport cu cel de trăsătură. În al doilea rând – cel puţin din 
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a doua jumătate a secolului XX –, în psihologie s-a acreditat ideea că ori-
entările valorice cuprinse în atitudini, împreună cu trăsăturile de carac-
ter ca elemente suplimentare de portretizare psihologică, exercită asupra 
comportamentului o serie de funcţii axio-reglatorii. În al treilea rând, 
pentru o deplină clarificare a acestor raporturi, se impune o analiză se-
parată, într-un capitol distinct, prin dezvoltarea teoretică a noţiunilor 
conexe de ideal, norme sociale, atitudini, interese sau trebuinţe. Astfel, în 
cadrul acestor conexiuni, pentru Petre Andrei (1945), idealul reprezenta o 
valoare generală de realizare a persoanei, spre care individul tinde să 
ajungă din toate puterile sale. Chiar dacă sociologul român avea în vede-
re doar personalităţi de excepţie, faptul că idealul, ca nivel de aspiraţie, 
este o năzuinţă supraordonată care orientează şi alimentează energetic 
eforturile persoanei spre anumite valori reprezintă o aserţiune psihologi-
că general-valabilă. De asemenea, fiecare specimen de valoare este legat 
de diferite norme sociale, ele reprezentând, în sensul lui Durkheim, un alt 
set de dimensiuni supraindividuale. În acest sens, trebuie să amintim o 
serie de observaţii efectuate de M. Rokeach. În accepţiunea sa, aceeaşi 
valoare poate fi un punct de referinţă pentru una sau mai multe norme, 
faţă de care valorile pot reprezenta un termen de bază pentru acceptarea 
sau respingerea lor. Pe de altă parte, diferite norme sociale, chiar însuşite 
sau practicate de un individ, rămân exterioare lui, pe când valorile îi apar 
acestuia mai adânc şi mai intim ancorate în structura eului. În privinţa 
raportului valoare-interes, tot M. Rokeach mai notează că: „Un interes 
este doar una dintre manifestările valorii şi, prin urmare, are numai câ-
teva din atributele acesteia. Un interes poate… ghida acţiuni... poate servi 
unor funcţii de adaptare, apărare, cunoaştere şi actualizare ale eului. Dar 
interesul nu este clasificabil ca un mod ideal de comportament sau ca o 
stare ultimă a existenţei. Ar fi dificil de argumentat că un interes este 
doar un standard sau că are caracterul de «trebuie»” (Rokeach 1973: 22). 
Cele mai complexe relaţii apar în domeniul raporturilor valoare-atitudi-
ne, pentru că din perspectivă socio-culturală, valorile apar ca fapte soci-
ale supraindividuale în cadrul cărora ele reprezintă doar un obiect al ati-
tudinilor, iar acestea, la rândul lor, apar ca o reacţie a indivizilor faţă de 
valori. Dar acest nivel reprezintă doar un aspect al relaţiei. Dacă ne refe-
rim la principii şi valori interiorizate în structura personalităţii – care 
reprezintă principala zonă de interes în psihologie –, diferenţele dintre 
atitudine şi valoare devin aici mai greu de realizat. La acest nivel, autorul 
citat constată că diferenţele dintre aceste noţiuni decurg din faptul că 
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atitudinea este un complex de convingeri, pe când valoarea în atitudine 
se referă la o singură convingere, dar de mare generalitate – în plus, no-
tăm că ea este şi de mare stabilitate, inclusiv etnologică. La acest nivel 
interiorizat, valorile apar ca principii fundamentale sau scopuri ultime 
ale existenţei, reduse la un număr foarte restrâns, apropiat decalogului, 
pe când atitudinile se prezintă sub forma unei pluralităţi de manifestări. 
Pentru ordonarea lor, de la G. W. Allport avem o ierarhie pe trei niveluri: 
pe primul nivel sunt situate cele cardinale, considerate a fi de ordinul 
unităţilor; pe al doilea nivel autorul plasează atitudinile principale, con-
siderate a fi de ordinul zecilor, şi pe un al treilea nivel sunt plasate atitu-
dinile secundare care pot fi de ordinul sutelor şi miilor de forme. Dintre 
aceste atitudini, cele mai apropiate de zona valorilor sunt doar cele car-
dinale. Astfel, cu funcţiile lor de ghidare a atitudinilor, acţiunilor şi jude-
căţilor umane, valorile au un loc central în structura personalităţii, atât 
a celei individuale, cât şi a celei colective. De asemenea, tot prin atitudini 
se exprimă şi unele trăsături de personalitate care se aseamănă cu valori-
le doar în ceea ce priveşte criteriul gradului de generalitate. Cu menţiu-
nea că în psihologia personalităţii valorile reprezintă niveluri de aspira-
ţie cu un vizibil efort spre care se tinde, fiecare din ele putând fi un scop 
în sine, pe când la majoritatea trăsăturilor psihologice caracteristica ma-
joră este de neutralitate axiologică, întrucât manifestările derivate, de 
exemplu din tipologia particularităţilor introversie/extroversie, pot fi do-
minante comportamentale, fără a fi însă un scop în sine. În acest fel, 
chiar dacă în psihologie termenul de trăsătură vădeşte mai multe sen-
suri, el este echivalat cu cel de particularitate relativ stabilă a unui pro-
ces, dar mai ales ca element descriptiv în diagnoza personalităţii. Acesta 
este şi sensul prin care G. W. Allport defineşte trăsăturile ca elemente de 
stabilitate şi consistenţă ale unui portret, a căror existenţă doar se dedu-
ce, fără a putea fi observată în mod direct. Iar dacă în redarea lor unii 
autori procedează mai nomotetic prin observaţii generale, iar alţii mai 
ideografic prin particularizarea unor trăsături până la singularizare, 
aceasta este numai o chestiune de stil. Prin W. Stern, K. Lewin şi G. W. 
Allport s-a ajuns la împărţirea în trăsături direcţionale (motivaţionale, ati-
tudinale) şi trăsături stilistice (instrumentale, aptitudinale). R. B. Cattell 
(1946) a făcut diferenţe între trăsăturile de adâncime şi cele de suprafaţă, 
iar în analiza factorială a personalităţii, H. Eysenck tratează fiecare tră-
sătură ca pe un factor distinct. În privinţa inventarelor cu trăsături de 
personalitate, întocmite pe criterii lexicale, după G. W. Allport acestea se 
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întind la cca. 17.000 de modele, după L. Klages, ele ar fi de 4.000, iar după 
F. Baumgarten, de cca. 1.000; marile variaţiuni se explică prin opţiunea 
autorilor către o nominalizare a lor în trăsături simple sau complexe. Dar 
toate aceste clarificări au un marcant caracter teoretic, pentru că la nive-
lul unor cercetări aplicative graniţele dintre aceste concepte se topesc în 
realităţi f luide. Atât la nivel individual, cât şi la nivel de grup, inclusiv et-
nic, realitatea este că aceste noţiuni sunt greu de distins, vădind multe 
manifestări coexistente, interferente sau suprapuse. În această privinţă, 
în practica sondajelor de opinie, Septimiu Chelcea (1982) acuză un mare 
grad de polisemie între aceste noţiuni. Pentru că un ideal odată constitu-
it poate deveni el însuşi valoare, iar astfel, unele trăsături de personalita-
te, mai ales dintre cele pozitive, precum harnic, cinstit, conştiincios etc, 
prin educaţie şi specializare, se pot constitui ca trăsături-valori. Numai 
în acest fel se poate înţelege şi sistemul atitudine-valori formulat de R. 
Linton (1968), în care diferenţele dintre atitudinile generalizate şi valorile 
interiorizate se dizolvă până la identitate totală; autorul notează că: „…
odată fixate în individ, sistemele atitudine-valoare acţionează automat şi 
în cea mai mare parte la nivel subconştient”. Acelaşi autor mai afirmă că: 
„importanţa funcţională a sistemelor valoare-atitudine derivă iniţial din 
conţinutul loc emoţional”. În acest fel, un mare număr de analişti, pre-
cum A. Kardiner (1939), G. H. Mead (1967), R. Linton (1968), I. Radu, P. Iluţ, 
L. Matei (1994), au demonstrat importanţa structurilor axiologice în for-
marea atitudinilor prin însuşirea modelelor culturale. De aceea, fără a 
neglija necesitatea clarificărilor conceptuale, în mod real aceste diferen-
ţe se percep în funcţie de perspectivă şi accent. De exemplu, pentru un 
observator din afară, un întreg ansamblu de trăsături, interese sau nevoi 
pot fi considerate valori, convingeri şi scopuri de urmărit. Pentru că pe 
plan individual, în retorta subiectivităţii umane, aceste noţiuni nu numai 
că se absorb şi se filtrează în modalităţi şi trăsături particulare, dar se şi 
topesc cu conversiuni şi sublimări în funcţie de propriile calităţi fizice, 
intelectuale sau emoţionale ale persoanei. Din această cauză, în cadrul 
studiilor de atitudine şi comportament vom constata în permanenţă un 
câmp întreg de relaţii contradictorii. Dacă ţinem seama de faptul că ati-
tudinile, inclusiv etnice, se măsoară prin sondaje de opinii, atunci tran-
scrierea metodologică a problemei se rezumă la atitudini care au în vede-
re ceea ce oamenii simt şi gândesc, la opinii declarate, în funcţie de ceea 
ce spun, şi la comportamente, prin ceea ce fac. Din sutele de cercetări efec-
tuate asupra acestor raporturi, pe lângă caracterul probabilistic al relaţi-
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ei atitudine-comportament, au ieşit în evidenţă şi factorii răspunzători de 
convergenţa sau divergenţa lor. Astfel, după I. Radu şi colaboratorii (1994), 
situaţiile de convergenţă apar atunci când atitudinea este o forţă motiva-
ţională care generează o acţiune specifică. În această calitate ea apare ca 
o cauză a comportamentului care se multiplică în toate actele sale. Ace-
laşi paralelism atitudine-comportament se explică şi prin teoria diso-
nanţei cognitive, cu tendinţa de a realiza convergenţe între evaluări şi 
comportamente atunci când atitudinea apare ca un act de autoajustare 
(sau raţionalizare) a acţiunilor noastre. În aceste cazuri, comportamen-
tul devine instrumentul, iar atitudinea reprezintă efectul. Dacă concor-
danţa atitudine-comportament poate fi considerată mai naturală, dis-
crepanţele dintre ele au fost dintre cele mai studiate. Din mulţimea 
cauzelor decelate vom aminti doar câteva, cele mai multe aflându-se în 
zona interacţiunilor personalitate-situaţie, faţă de care este obligatorie 
prezentarea şi dezvoltarea sistemului metodologic implicat. Pentru că in-
terpretarea primară cea mai evidentă este aceea că există atitudini adevă-
rate sau specifice domeniului în cauză, numai că instrumentele metodolo-
gice de depistare şi măsurare a lor nu au fost suficient de rafinate pentru 
a le surprinde. Dat fiind faptul că studiile de valori, trăsături şi atitudini 
se reduc în esenţă la instrumente verbale, validitatea lor este privită cu 
multă precauţie. Aceasta întrucât între respectiva trăsătură-valoare ca 
variabilă latentă şi opinia declarată a persoanei se interpun atâtea alte 
variabile (ce ţin de personalitatea subiectului, a anchetatorului, a temei 
de cercetare, a instrumentului folosit, a situaţiei de teren sau laborator 
etc ) încât probabilitatea unei situaţii de divergenţă între ele este cu mult 
mai mare decât a uneia de convergenţă. De exemplu, s-a constatat a fi 
foarte important gradul de specificitate al răspunsurilor-atitudine şi al celor 
comportamentale. M. Fischbein şi I. Ajzen (1977) au arătat că această rela-
ţie funcţionează în măsura în care se respectă gradul de corespondenţă 
dintre elementele atitudinii şi cele comportamentale. Ei au pornit de la 
ipoteza că atât pentru atitudine, cât şi pentru comportamentul deschis se 
pot formula patru entităţi: acţiunea, obiectul înspre care acţiunea este 
îndreptată, contextul în care acţiunea are loc şi timpul (momentul) efec-
tuării ei. În acest cadru metodologic, cu cât investigaţiile atitudine-com-
portament respectă mai mult simetria entităţilor considerate cu atât 
concordanţa dintre răspunsurile atitudinale şi cele comportamentale 
este mai mare, precum şi invers. Lipsa de corelaţie dintre atitudine-com-
portament se poate explica şi prin faptul că un comportament poate de-
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pinde de mai multe atitudini, dintre care noi nu o luăm în calcul pe cea 
mai relevantă. Alte discordanţe mai pot apărea şi în urma unor diferenţe 
de timp, când distanţa temporală dintre cele două genuri de răspunsuri 
este prea mare. Timp în care au apărut alte modificări, fie de atitudine, 
fie de comportament, fie unele care le implică pe amândouă. Faţă de 
aceste aspecte metodologice, cel puţin de egală importanţă sunt şi facto-
rii de personalitate cu referire în special la tăria atitudinii respective. As-
pect care se referă la importanţa ei în sistemul atitudinal al personalită-
ţii, dacă respectiva atitudine a fost însuşită prin experienţă directă sau 
are drept suport informaţii şi păreri venite din partea altora. Este clar că 
atitudinile periferice bazate pe informaţii sărace, fără experienţe perso-
nale sau fără contacte directe, au o slabă putere predictivă. Alături de 
tăria atitudinii trebuie adăugat şi gradul de accesibilitate, fie din partea 
instrumentului folosit, fie din partea subiectului respondent, cu referire 
la uşurinţa cu care unele persoane îşi reamintesc diferite atitudini, date, 
informaţii (faţă de ei sau faţă de alte neamuri coabitante) cu care pot ope-
ra pe plan cognitiv. Cercetările întreprinse arată că un indicator valid de 
accesibilitate este şi timpul de răspuns cât mai scurt la respectivele son-
daje, alături de un chestionar conceput cât mai simplu. De asemenea, fac-
torii de personalitate, atât de natură individuală, cât şi colectivă, în ca-
drul raporturilor atitudine-comportament contează prin încadrarea lor 
în constelaţii de atitudini specifice, selecţionate cel puţin după criteriul 
unor orientări apropiate. În cadrul lor, studiile de laborator, dar mai ales 
cele de teren, arată că pentru conduite complexe şi de durată, inclusiv 
etnice, planul valorilor – în calitatea lor de standarde apreciative pentru 
norme, trăsături şi atitudini – sunt un predictor comportamental mai 
bun (Rokeach: 1979). De asemenea, după părerea noastră, asocierea tră-
sături-valori este şi mai accentuată în etnopsihologie, pentru că gradul 
de generalitate la care trebuie să se opereze este mai ridicat în cercetările 
de personalitate colectivă faţă de studiul celei individuale. Ba chiar în 
diagnoza trăsăturilor psihologice de specific naţional sunt mai uşor de 
sesizat diferenţe de orientare valorică decât particularităţi din domeniul 
trăsăturilor etnice; poate tocmai datorită unei mai mari inerţii şi a unei 
mai mari stabilităţi a valorilor în timp. De exemplu, în plan european, 
sunt uşor de observat diferenţele de orientare valorică către competiţie şi 
concurenţă la popoarele din partea occidentală a Europei, faţă de orien-
tările conservatoare şi de cultivare a tradiţiilor, cel puţin folclorice, la cele 
balcanice. De aceea, în raport cu varietatea acestor situaţii, pentru ches-
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tionarul nostru de diagnoză a unor trăsături psihologice de specific naţi-
onal, am considerat mai oportună o abordare conexă a cuplului trăsă-
turi-valori.

Iniţial, în faza de proiectare a modelului nostru, s-a formulat opţiu-
nea de utilizare a cel puţin două instrumente complexe de tip Berkeley şi 
PPN–50. Pentru chestionarul de personalitate Berkeley, cunoscut şi sub 
denumirea de Big-Five, a existat un interes crescut. Apărut acum un de-
ceniu într-un studiu semnat de psihologii Ketty şi Eillen Dohane (Psycho-
logy Today III. 1990), împreună cu sistemul de cotare a răspunsurilor şi 
de articulare a cinci stiluri de personalitate propuse de L. Goldhors (Uni-
versitatea Oregon, SUA), acest nou instrument va beneficia de un mare 
număr de studii publicate în reviste de prestigiu, cum ar fi: Journal of 
Personality, Journal of Personality Disorders, European Journal of Persona-
lity, Journal of Personality Assessment sau Psychological Inquiry. Big-Five a 
captat şi atenţia unor psihologi români, precum Septimiu Chelcea (1992), 
Mielu Zlate (1994) sau Paul Popescu Neveanu, I. Mânzat, P. Vasilescu şi 
alţii (1997). Ultimul studiu cuprinde o analiză metodologică dintre cele 
mai pertinente, cu o tentativă de adaptare a acestui instrument la abor-
darea etnopsihologică a poporului român. Dar investirea sa cu o vocaţie 
diagnostică în cercetările de psihologie socială s-a dovedit a fi anevoioa-
să şi costisitoare. De fapt, după părerea noastră, între cele două instru-
mente există câteva asemănări, dar şi mai multe deosebiri. La capitolul 
asemănări notăm: sistemul de scalare pe cinci trepte, cu posibilitatea de 
structurare a cinci stiluri de personalitate, chiar cu unele posibilităţi de 
echivalare. Astfel, la nivelul unor itemi se pot constata câteva corespon-
denţe psihologice între stilurile social (PPN) şi interpesonal (Big-Five), 
activ (PPN) şi de muncă (Big-Five), afectiv (PPN) şi emoţional (Big-Five), 
cultural (PPN) şi intelectual (Big-Five). La capitolul deosebiri, acestea s-au 
dovedit a fi mai numeroase:

• Big-Five o este probă de personalitate cu variabile individuale fără 
valenţe etnologice;

• PPN–50 este o probă psihosocială, cu variabile transculturale, speci-
fică unei cercetări de etnopsihologie;

• analiza celor patru selfuri din Big-Five, respectiv personal (inner-self), 
social (outer-self), imaginat (ideal-self) şi anxios (feared-self), vizând 
media aritmetică a tuturor acestora pentru obţinerea celui real, nu 
are echivalent în PPN–50;
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• prin construcţia sa, chestionarul PPN–50, spre deosebire de Big-Five, 
poate dezvolta o diagnoză multiplă a fenomenelor de dublă perspec-
tivă. Planurile intern şi extern ale fiecărei comunităţi etnice introdu-
se în cercetare pot fi examinate prin auto- şi retroevaluare de către 
fiecare grup de studiu. De aceea, şansele ca acest instrument să sur-
prindă diferenţe etnotipice sunt mai mari;

• chestionarul Big-Five este redus la 35 de itemi şi tot atâtea variabile, 
faţă de cele 50 de variabile din chestionarul PPN. Prin această extin-
dere, unele trăsături, de exemplu inteligenţa, dominativitatea, spiri-
tul întreprinzător etc., apar mai bine reprezentate.

Aceste aspecte au motivat un plus de fundamentare a chestionarului 
PPN încă din faza de documentare. Pentru că „lista trăsăturilor funda-
mentale de caracter variază mult de la un psiholog la altul” (Cosmovici 
1972: 13), după dezbateri prelungite în care numărul lor a variat de la 25 
la 75 de itemi, s-a ajuns în final la o listă cu 50 trăsături (vezi Tabelul nr. 
3.7.). De exemplu, itemul iniţial „spiritul satiric” a fost înlocuit cu cel de 
„simţ al umorului”; sau variabila „simţ diplomatic” a fost descompusă în 
două coordonate, respectiv: „capacitatea de evitare a conflictelor” şi „re-
ceptivitatea faţă de ideile altora”.

Tabelul nr. 3.7. Trăsături şi valori etnice  
cuprinse în chestionarul PPN–50

1.dominativitatea 18.scepticismul 35.Realismul
2.încredereaînforţele
proprii

19.disciplinaşiorganiza-
rea

36.Preţuireaproprieiiden-
tităţietnice

3.Prietenia 20.bunătateaşiblândeţea 37.Fatalismul
4.sentimentulnaturii 21.Inteligenţa 38.Profesionalismul
5.modernismul 22.solidaritatea 39.Ambiţia
6.sentimentulIstoriei 23.simţulonoarei 40.Inventivitatea
7.dispoziţiaspreîntraju-
torare

24.spiritulîntreprinzător 41.comunicativitateacu
sinceritate

8.Independenţa 25.evitareaconflictelor 42.spirituldesacrificiu
9.ospitalitatea 26.spiritulcritic 43.Hărnicia
10.curăţeniaşiigiena 27.Ataşamentulfaţăde

România
44.mândria
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11.Adaptabilitatea 28.Individualismul 45.credinţareligioasă
12.tăriadecaracter 29.Perseverenţa 46.toleranţa
13.spiritulcomercial 30.Agresivitatea 47.onestitatea
14.simţulfrumosului 31.tradiţionalismul 48.simţulrăspunderii
15.optimismul 32.supuşeniaşiobedienţa 49.curajul/cutezanţa
16.Imitativitatea 33.capacitateadeiniţiativă 50.Receptivitatealaideile

altora
17.omenia 34.simţulumorului

Tabelul nr. 3.8. Chestionar de pretestare PPN–50 (extras)

InstRucţIunI
închestionaruldemaijosveţiapreciaceeaceestetipicîncomunităţileromâneştişi
conlocuitoarecunoscutededvs.Pentrufiecaretrăsăturăaveţicincialternativederăs-
puns:1/dezacordtotal;2/dezacordparţial;3/şida,şinu;4/acordparţialşi5/acordtotal
Itemişicomunităţietnice Români ________ ________ ________
1.dominativitatea
2.încredereaînforţeleproprii
3.Prietenia
4.sentimentulnaturii
5.modernismul
6.etc.

La fel, variabila „pragmatism” a fost pliată pe două manifestări, re-
spectiv: „spiritul întreprinzător” şi „spiritul comercial”. Alte trăsături au 
fost adăugate în completarea unor direcţii stilistice, de exemplu, varia-
bila „simţul onoarei” a intrat în seria celor 10 itemi din cadrul stilului 
moral. Le fel, variabila „sincerităţii” a fost asociată cu actul comunicării, 
în contrast cu comportamentele de „minciună” şi disimulare, ca dimen-
siuni general-umane la fel de prezente în orice act de comunicare, formu-
la rezultată fiind cea a „comunicării cu sinceritate” etc. Din acest punct 
de vedere, criteriul principal de construcţie şi selecţie cu care s-a operat 
a fost de generalitate şi reprezentativitate transculturală, respectiv trăsă-
turi suficient de generice, de sorginte psihologică, pentru a fi aplicabile 
oricărei entităţi etnice. Cu aceste variabile-item s-a întocmit un model 
de formular de genul unei liste de atribute, cu un instructaj succint, fără 
explicaţii asupra trăsăturilor şi fără nominalizarea comunităţilor etnice 
din zona de aplicare. Pentru notarea intensităţii trăsăturilor la minori-
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tăţile locale au fost lăsate câteva spaţii libere care se completau în mod 
opţional. Oferim mai jos, în Tabelel nr. 14, lista de variabile-item cu un 
extras în tabelul 15 din primul model de chestionar PPN–50 utilizat în 
faza de pretestare. În a doua fază s-a trecut la pretestarea ambelor ches-
tionare, Big-Five şi PPN–50, folosind acelaşi sistem de scalare cu 5 trepte, 
astfel: treapta 1/dezacord total; treapta 2/dezacord parţial; treapta 3/şi 
da, şi nu; treapta 4/acord parţial şi treapta 5/acord total.

În această fază s-au constat următoarele defecţiuni:
• în ambele chestionare, centrul scalei din treapta a III-a a cumulat 

toate rărpunsurile nesigure atât dinspre treptele superioare, cât şi 
dinspre cele inferioare. Fenomenul de „fugă la centru a răspunsurilor 
nesigure”, constatat şi cu ocazia aplicării chestionarului Bogardus, 
s-a acumulat într-un procent de cca. 55-65% din scorurile (răspun-
surile) recoltate;

• la o analiză mai atentă, cauzele acestui fenomen la cele două chesti-
onare au fost sensibil diferite. în cazul chestionarului PPN–50, mulţi 
itemi nu au fost accesibili persoanelor intervievate sau persoane-
le cercetate nu aveau suficiente cunoştinţe pentru evaluarea unor 
comunităţi etnice. În cazul chestionarului Big-Five, aplicarea sa în 
condiţii de teren, în afara unui laborator calificat de psihologie care 
să poată oferi asistenţa şi consultanţa necesară la întrebările mai 
complicate, a condus la o completare superficială a chestionarului. 
De exemplu, în coloana a III-a, privitoare la selful imaginat (proiec-
tat), răspunsurile la întrebarea „Cum aţi dori să fiţi?” au fost tratate 
numai ca un echivalent negativ al coloanei a IV-a privitoare la selful 
anxios (problematic), pentru întrebarea „Cum nu v-ar plăcea să fiţi?” 
Tendinţele psihologice din selful imaginat nu reprezintă reversul 
matematic al celui anxios din „sectorul” nemulţumirilor individuale 
faţă de propria persoană. Astfel, diferenţele de sens dintre coloanele 
III şi IV, care reprezentau 50% din acest chestionar, nu s-au înţeles;

• în cazul chestionarului PPN, multe trăsături privitoare, de exemplu, 
la fatalism, dominativitate, imitativitate, inteligenţă, adaptabilitate 
sau chiar individualism, nu au fost înţelese şi au fost estimate tot pe 
treapta a III-a, respectiv prin formula „şi da, şi nu”;

• în cazul chestionarului PPN, în evaluarea trăsăturilor etnice la mino-
rităţi, datorită spaţiilor goale, la libera opţiune a subiecţilor, ca şi în 
cazul chestionarului Bogardus, a rezultat acelaşi câmp de date lacu-
nar asupra comunităţilor locale. Cu acest mod de investigaţie, în afa-
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ră de români şi de rromi (ţigani), imaginea comparativă asupra altor 
entităţi etnice a fost atât de incompletă sau de inegală încât datele de 
prelucrare nu au putut fi introduse în calculator.

Ca urmare a acestor dificultăţi, în privinţa chestionarului Big-Fi-
ve, concluzia noastră a fost că acest instrument este mult prea „sofisti-
cat” pentru a fi aplicat în condiţii de teren. De asemenea, după părerea 
noastră, pentru studii de etnopsihologie modală nu este relevantă orice 
fel de variabilă psihologică. În acest domeniu prioritate are doar o rela-
ţie bine clarificată metodologic între conceptul de trăsătură şi criteriul 
apartenenţei etnice. Dacă această relaţie nu este vizibilă încă din faza 
de proiectare, este foarte puţin probabil ca ea să se contureze ulterior. 
În raport cu un profil individual de personalitate obţinut prin aplicarea 
chestionarului Big-Five, personalitatea modală este o structură ideală, 
reprezentativă pentru o colectivitate, care se obţine numai prin selecţia 
trăsăturilor de mare frecvenţă dintr-o comunitate omogenă psihologic. 
În acest caz, prin frecvenţă maximă se înţelege nu neapărat un procent 
de 100%, ci o frecvenţă situată empiric la un nivel mult mai înalt compa-
rativ cu alte frecvenţe. O diagnoză etnopsihologică a personalităţii mo-
dale devine mai veridică doar dacă se obţin mai multe frecvenţe (etnice) 
comparabile pentru aceeaşi trăsătură. Pentru cercetarea noastră, aceasta 
însemna un nou model de investigaţie prin care experimentatorul intervine 
în mod limitat în stimularea/manifestarea unor reacţii cuantificabile în ra-
port cu aceeaşi variabilă-trăsătură, introdusă de cercetător ca fiind proprie 
mai multor eşantioane etnice, cu posibilitatea de interevaluare simultană. 
Aceste concluzii au impus refundamentarea cadrului metodologic prin 
eliminarea probei Big-Five şi introducerea unor modificări în chestiona-
rul PPN–50, comune din punct de vedere metodologic cu cele ale chesti-
onarului Bogardus–95, astfel:

• s-a păstrat evaluarea pe cinci trepte de intensitate;
• scala de evaluare a fost modificată în zona de mijloc, respectiv treap-

ta a III-a, formula „şi da, şi nu” fiind schimbată cu cea de „acord în 
mică măsură”;

• treapta a II-a: „dezacord parţial” a fost înlocuit cu „nu sunt sigur”;
• a fost simplificat instructajul, cu accent pe intensitatea manifestării 

fiecărei trăsături; 
• s-au nominalizat în chestionar comunităţile etnice conlocuitoare 

din zona de aplicare;
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• s-a introdus principiul dublei perspective prin instrucţiunea dublei eva-
luări. Prin instructaj, pentru fiecare grup etnic din teren aflat în relaţii de 
conlocuire, s-a creat posibilitatea de manifestare/evaluare succesivă, dar 
în timp continuu şi determinat, a trăsăturilor psihologice ale propriului 
grup, comparativ cu reacţiile/manifestările de intensitate ale altor co-
munităţi convieţuitoare;

• pentru uniformitatea gradului de înţelegere a trăsăturilor etnice şi eli-
minarea impreciziei unor termeni, „vechea” formulă a listei de atribute 
fără explicaţii a fost completată cu un vocabular-anexă sub forma unui 
set de întrebări mai simple şi mai explicite (vezi Anexa 1). Astfel, inte-
ligenţa a fost exprimată prin formula: „Este un criteriu general pentru 
înţelegerea mai uşoară şi rezolvarea mai rapidă a problemelor curente. 
în ce măsură apreciaţi că respectivele comunităţi dispun de această 
trăsătură care le ajută în viaţă?” Dominativitatea a fost exprimată prin 
întrebarea: „În ce măsură există un interes deosebit pentru ocuparea 
funcţiilor publice, pentru activităţi de conducere, cu manifestări de 
autoritate, la următoarele comunităţi?” Adaptabilitatea s-a exprimat 
prin întrebarea: „În situaţii generale de tranziţie, cum este cea pe care 
o parcurge în prezent România, care dintre aceste comunităţi etnice 
se adaptează mai uşor (se integrează mai repede) la dificultăţile eco-
nomiei de piaţă şi, în general, la nou?” Agresivitatea a fost prezentată 
prin formula: „În ce măsură aceste comunităţi prezintă manifestări 
agresive prin fapte sau expresii verbale care împiedică buna convie-
ţuire cu celelalte comunităţi?” Tăria de caracter a fost exprimată prin 
următoarea formulă: „În ce măsură comunităţile etnice de mai jos 
dovedesc fermitate în manifestările lor obişnuite?” Spiritul comercial a 
fost reformulat astfel: „În ce măsură se manifestă la aceste comunităţi 
spiritul comercial, sau, după cum se spune, fac afaceri şi au mirosul 
banului?” Imitativitatea a fost exprimată prin întrebarea: „În ce măsu-
ră respectivele comunităţi imită şi copiază cu uşurinţă manifestările 
altor neamuri?” Modernismul se prezintă prin formula: „În ce măsură 
sunt orientate aceste comunităţi către schimbare şi modernism?” Soli-
daritatea a fost exprimată prin întrebarea: „În acţiunile lor comune, în 
ce măsură aceste comunităţi manifestă sprijin şi solidaritate în rezol-
varea problemelor comune ale localităţilor în care trăiesc împreună?” 
Simţul onoarei a fost exprimat prin întrebarea: „La care comunităţi et-
nice se manifestă respectarea cuvântului dat, a punctualităţii şi serio-
zităţii faţă de promisiunile făcute?” etc. (vezi Anexa 1).
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Tot în partea finală a fazei de pretestare a chestionarului PPN–50 s-a 
realizat şi analiza de articulare a cinci dimensiuni stilistice. Principiul 
analizei stilistice a fost introdus în culturologie în perioada interbelică 
de către H. von Keyserling (1929), potrivit căruia toate popoarele europe-
ne, cel puţin din perspectiva civilizaţiei creştine, sunt cuprinse în aceeaşi 
unitate de stil. La acest autor conceptul de stil este considerat o tendinţă 
sintetică, comună şi unificatoare, dar mai ales dominantă faţă de alte 
manifestări etnopsihologice (secundare). La această versiune va adera 
şi L. Blaga (1935), dezvoltând-o în sensul unei matrici stilistice genuine, 
specifică unor colectivităţi, cu referire specială la românii din „spaţiul 
mioritic”. În accepţiunea sa, matricea stilistică are un plasament sub-
conştient, nu în sensul „ortodox” al unor instincte freudiene, ci la nivelul 
unor potenţe şi particularităţile creatoare. Cu tot stilul său poetico-filo-
zofic – pentru unii prea vag, pentru alţii prea ermetic, ideea de unitate 
în diversitate a manifestărilor stilistice rămâne validă, mai ales la nive-
lul unor personalităţi reprezentative pentru cultura unor comunităţi. În 
estetică deosebim un stil clasic, baroc, antic sau rococo, în psihologia 
socială avem ample studii asupra stilurilor de conducere autoritare, de-
mocratice sau permisive; astfel, în orice domeniu s-ar plasa, conceptul de 
stil exprimă acelaşi grad înalt de sinteză a unor trăsături comune. Astfel, 
Chestionarul PPN este o resursă de abordare în etnopsihologie pe baza 
căreia se pot întocmi structuri matriciale transculturale în planul unor 
convingeri, aspiraţii, orientări etnice similare etc. Direcţiile stilistice ale 
acestui chestionar se compun dintr-o „grilă” cu câte zece trăsături-va-
lori, aflate în relaţii de consonanţă: 1. stilul tolerant, orientat spre socia-
bilitate, cu o variaţie de la atitudini de solidaritate socială până la forme 
de intoleranţă, are următoarele trăsături: dispoziţia spre dominare (1), 
sentimentul istoriei (6), adaptabilitatea (11), imitativitatea (16), solidarita-
tea (21), ataşamentul faţă de România (26), obedienţa şi supunerea (31), 
preţuirea propriei identităţi etnice (36), comunicativitatea şi sinceritatea 
(41), precum şi toleranţa faţă de alte etnii (46); 2. stilul moral, orientat spre 
valorile cinstei şi onestităţii, cu o variaţie de la tăria de caracter până 
la individualism şi lipsă de omenie, are următoarele trăsături: prietenia 
(2), dispoziţia spre întrajutorare (7), tăria de caracter (12), scepticismul 
(17), simţul onoarei (22) individualismul (27), omenia (32), fatalismul (37), 
spiritul de sacrificiu (42), cinstea (47); 3. stilul activ, dimensiune din sfe-
ra muncii, cu o variaţie de la hărnicie şi organizare până la indisciplină 
şi fugă de răspundere, are următoarele trăsături: încrederea în forţele 
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proprii (3), independenţa (8), spiritul comercial (13), disciplina şi organi-
zarea (18), spiritul întreprinzător (23), perseverenţa în sensul capacită-
ţii de finalizare (28), capacitatea de iniţiativă (33), profesionalismul (38), 
hărnicia (43) şi simţul răspunderii (48); 4. stilul afectiv, în plan social şi 
interetnic, orientat spre relaţii paşnice, de evitare a conflictelor, cu o va-
riaţie de la bunătate şi ospitalitate până la diferite forme de agresivitate, 
are următoarele trăsături: sentimentul naturii (4), ospitalitatea (9), sim-
ţul frumosului (14), bunătatea şi blândeţea (19), capacitatea de evitare 
a conflictelor (24), agresivitatea (29), simţul umorului (34), ambiţia (39), 
mândria (44), cutezanţa şi curajul (49); 5. stilul cultural, orientat în sensul 
unor predispoziţii culturale spre valori intelectuale, el variază de la atitu-
dini scăzute până la cele ridicate faţă de nou şi inventivitate şi are urmă-
toarele trăsături: modernismul (5), curăţenia şi igiena (10), optimismul 
(15), inteligenţa (20), spiritul critic (25), tradiţionalismul (30), realismul 
(35), inventivitatea (40), credinţa (45) şi receptivitatea la ideile altora (50). 
Se observă amplasamentele itemilor din 5 în 5 paşi. În plus, prin faptul 
că fiecare item se scalează pe 5 trepte, există posibilitatea unei variante 
de cuantificare în note brute a fiecărei dimensiuni stilistice pe o plajă de 
intensitate a manifestărilor de la minimum 10 puncte la un maximum de 
50 puncte. Cu ultimele modificări şi în conformitate cu grupurile etnice pla-
nificate, s-a trecut la faza anchetei de teren într-o nouă formă, pe principiul 
dublei perspective, în care, prin instructajul de aplicare, se impunea existen-
ţa unei acţiuni de retroevaluare din partea unor grupuri-martor, şi a unei 
acţiuni de autoevaluare din partea grupului de referinţă. Astfel, estimarea 
intensităţii unor manifestări etnopsihologice s-a operat pe fiecare eşantion 
pe baza unei duble acţiuni de auto- şi retroevaluare. Iar în final, fiecare grup 
de cercetare (constituit din români, armeni, greci, italieni, turci, tătari, rromi 
(ţigani), ruşi-lipoveni şi ucraineni) a fost succesiv şi grup-martor, şi grup de 
referinţă.

De asemenea, investigaţia diferenţelor de relaţii şi trăsături etnice, pe 
baza celor două chestionare, Bogardus–95 şi PPN–50, s-a operat în acelaşi 
timp pe aceleaşi perechi de grupuri etnice. Precizările sunt necesare, în-
trucât toate etapele ulterioare de prelucrare a datelor şi de redactare vor 
ţine seama de diferenţele specifice generate de acest montaj metodologic, 
constituind un studiu al fenomenelor de ecleraj prin jocul perspectivelor de 
auto- şi retroevaluare. Aceste fenomene sunt inerente oricărei abordări 
relaţionale. În interetnicitate, fenomenele de ecleraj sunt asemănătoare 
cu efectul de multiplicare din cazul oglinzilor paralele, în care fiecare ta-
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blou presupune o analiză imagologică separată. Astfel, în relaţiile dintre 
două comunităţi aflate în contact, fiecare grup poate prezenta câte două 
feluri de imagini etnotipice, una despre sine, alta despre altă comunitate. 
Niciuna dintre aceste imagini nu este identică cu cealaltă. Dacă această 
analiză continuă cu relaţiile dintre trei comunităţi aflate în contacte di-
recte, prin evaluare interetnică se obţin nouă categorii de imagini etno-
tipice. Iar pentru nouă comunităţi, în conformitate cu modelul interetnic 
dobrogean utilizat de noi, numărul de imagini etnotipice creşte la 81. Pe 
această cale, în caracterizarea etnopsihologică a unei comunităţi, prin 
sondarea circulară a fenomenelor de ecleraj şi a relaţiilor intraetnice din 
jurul ei, rezultă un ansamblu de diferenţe specifice care permit perso-
nalizarea (individualizarea) comunităţii respective cu trăsături valabile 
pentru o diagnoză de specific naţional. După părerea noastră, această 
fenomenologie a diferenţelor naţionale obţinute numai prin PPN–50 nu 
putea fi cercetată prin chestionarul Big Five. Pentru ordonarea diferen-
ţelor, introducem în mod obligatoriu trei concepte care desemnează trei 
tipuri de obiective-rezultat, cu menţiunea că toate aceste trei categorii de 
profiluri servesc în diagnoză pentru una şi aceeaşi comunitate, respectiv:

• profiluri autoevaluate, cu caracter intern, din datele comunităţii de 
referinţă;

• profiluri retroevaluate, cu caracter extern, din datele comunităţii-
martor;

• profiluri integrate, cu caracter de reper, din media statistică a celor de 
mai sus. 

Evident că ordonarea şi prelucrarea acestui câmp de date impune un 
sistem de operare automată pe calculator. Softul este conceput în limbaj 
informatic Excel sub forma unui tabel cu dublă intrare, în conformita-
te cu datele din chestionar. Respectiv, există spaţii pe verticală pentru 
cele 50 de trăsături repartizate cu date factuale, inclusiv de apartenenţă 
etnică, pentru cele nouă comunităţi de români, armeni, greci, italieni, 
turci, tătari, ţigani, ruşi-lipoveni şi ucraineni. Iar pe orizontală au fost 
înregistrare datele fiecărui chestionar. La întabelare am avut în vedere 
următoarele dimensiuni: 50 de note de la fiecare item x 9 comunităţi 
înregistrate, plus 10 spaţii de date factuale de identificare, totalul uni-
tăţilor informaţionale/chestionar fiind de 460. Astfel, fiecare chestionar, 
prin softul de prelucrare automată, a fost introdus în calculator pe un şir 
cu 450+10 câmpuri, câte unul pentru fiecare unitate de informaţie. Pe 
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coloane s-au trecut toate cele 350 de chestionare, respectiv 50 pentru 
lotul de români, 30 pentru armeni, 30 pentru greci, 30 pentru italieni, 
30 pentru ţigani, 30 pentru ucraineni, 50 pentru turci, 50 pentru tătari 
şi 50 pentru ruşi-lipoveni. În această uriaşă bază de date, limbajele infor-
matice de tip Excel prezintă avantajul unor prelucrări automate, fie pe tot 
tabelul, fie pe fişiere selective de eşantioane sau subeşantioane în funcţie 
de criteriile (reperele) folosite. Dar efortul de circumscriere şi personali-
zare ilustrativă a trăsăturilor specifice, decelate pe câteva din comunită-
ţile etnice ale Dobrogei, va fi obiectualizat într-un capitol viitor.

1.6. Analiza de fidelitate a datelor  
Chestionarului PPN–50

Fidelitatea unui instrument de investigaţie psihologică pune proble-
ma stabilităţii rezultatelor şi se poate efectua prin mai multe modalităţi, 
între care: metoda test – retest şi metoda par – impar sau split-half. În le-
gătură cu metoda split-half, J. P. Guilford (1954: 376) face câteva precizări: 
şirurile de date supuse acestei analize paralele să posede pe cât posibil 
o anumită egalizare a gradului de împrăştiere a valorilor, testul să fie 
de o dificultate precizată şi, deci, să presupună o dificultate consonantă 
cu nivelul de instruire al subiecţilor. În studiul fidelităţii chestionarului 
PPN–50 se pun întrebările obişnuite, respectiv: ce consistenţă prezintă 
instrumentul sub raportul rezultatelor oferite, ce capacitate de cuprinde-
re prezintă ţinând seama de gradul de cunoaştere al subiecţilor utilizaţi 
şi faţă de situaţiile reale cărora se adresează. În raport cu aceste între-
bări, metoda par/impar reprezintă de fapt o altă modalitate comparată 
de investigaţie în direcţia a două aplicaţii efectuată pe cele două jumătăţi 
egale de date, pare şi impare, ale instrumentului de lucru, cu stabilirea de 
abateri între ele. În analiza semnificaţiei diferenţei dintre cele două medii 
se aplică raţionamentul „ipotezei specifice”, alături de principiul „ipote-
zei nule”, care funcţionează după principiul întâmplării; ipoteza specifică 
având în vedere un grad cât mai mare de asemănări între cele două apli-
caţii, până la identitate faţă de şirul primar al datelor obţinute în teren. 
Aceasta, întrucât pentru distribuţii normale se are în vedere reperul 1,96 
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la un prag p < 0,05; după care, dacă Z este mai mic decât 1,96, diferenţa 
constatată între cele două şiruri poate fi considerată nesemnificativă. 

Din alt punct de vedere, instrumentul nostru fiind aplicat pe princi-
piul dublei perspective, cu ajutorul său se realizează două modalităţi de 
bază în evaluarea grupurilor de cercetare, respectiv: retroevaluarea şi 
autoevaluarea lor. Practic, aceste modalităţi pot fi considerate două teste, 
primul fiind esenţial. În calculul fidelităţii chestionarului în discuţie, pen-
tru modalitatea retroevaluării vom supune analizei „notele” (între 1 şi 5) 
pe care cele opt grupuri etnice investigate le-au dat grupului de referinţă 
cercetat. În unele cazuri, cele opt grupuri etnice investigate cuprind 300 
de note, împreună cu cele ale românilor, lipovenilor, turcilor şi tătarilor, 
iar în alte cazuri cuprind 320 de note, împreună cu cele ale armenilor, 
grecilor, italienilor, ucrainenilor şi rromilor. Pentru modalitatea autoeva-
luării, grupurile de lucru se compun din câte 50 cazuri (la români, lipo-
veni, turci şi tătari) şi din 30 cazuri (la armeni, greci, italieni, ucraineni şi 
rromi). Tot asupra acestor grupuri restrânse vom realiza şi un studiu de 
fidelitate pe modalitatea interevaluării etnice. Deşi grupurile de cercetare 
par restrânse, noi continuăm să credem că în acest mod suplinim o mai 
bună recoltare de informaţie printr-o mai bună selecţie a subiecţilor. În 
calcule vom aplica formula coeficientului |Z| pentru relevarea semnifica-
ţiei diferenţei dintre mediile primei jumătăţi pare şi a celei de-a doua ju-
mătăţi impare per item, utilizând „testul T” al lui Student. În toate cazurile, 
analiza noastră va avea în vedere numai diferenţele maximale dintre medii, 
pentru că la limita abaterilor minimale, ambele jumătăţi de şiruri, pare şi im-
pare, vor prezenta rezultate identice în toate acţiunile de notare; fapt valabil 
pentru orice altă aplicare. În acest sens, vom opera cu formula de mai jos 
(Novak 1974: 75):

încare

-m1şim2constituiemediilecelordouăşiruride
date;

-şireprezintădispersiilecelordouăşiruri;
- n1şin2reprezintăvolumulcelordouăşiruride

date.

Pentru operaţiile de calcul s-au realizat un număr necesar de decu-
paje şi întabelări din baza primară de date pentru cele trei modalităţi: 
retroevaluare, autoevaluare şi interevaluare. În plus, prima modalitate 
– cea mai semnificativă pentru obiectul analizei de faţă – a operat studii 
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succesive pe fiecare grup etnic. În acest fel, analiza aspectelor de fidelita-
te apare ca o decelare a semnificaţiei diferenţelor dintre (sub)mediile no-
telor provenite din împrăştierea a două subşiruri (split-half) de evaluări, 
efectuată pe fiecare item, în următoarele trei ipostaze. 

a. Semnificaţia celor mai mari diferenţe pentru modalitatea retroe-
valuării

În retroevaluarea românilor de către celelalte 8 grupuri etnice, dife-
renţa maximă par/impar a fost de 0,33 la itemul 31, Obedienţa, cu un co-
eficient |Z|= 1,17

Retroevaluarea românilor de către 8 grupuri etnice
300 chestionare/răspunsuri/evaluări de itemi PPN–50

suma media Dif.
dispersia

σ2
Ab.stan.

σ
Item
PPn

300
150
150

m–totals1
m–impars2

m–pars3
impar

par

totals-1
impars-1

pars-1

totals-1
impars-2

pars-3
31.supunereşi

obedienţă 1.070 3,57 1,45 1,20
impare 510 3,40 1,46 1,21

pare 560 3,73 0,33 1,39 1,18

n1=150
n2=150

m1=3,40
m2=3,73

σ1
2=1,46

σ2
2=1,39

În retroevaluarea armenilor de către toate grupurile cercetate, diferen-
ţa maximă par/impar a fost de 0,22; la itemul 35, Realismul, cu un coefi-
cient |Z|= 1,10;
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Retroevaluarea armenilor de către 8 grupuri etnice
320 chestionare/răspunsuri/evaluări de itemi PPN–50

suma
media Dif. dispersia

σ2
Ab.stan.

σ
Item
PPn

320
160
160

m–total
s1

m–impar
s2

m–pars3

impar
par

totals-1
impars-1

pars-1

totals-1
impars-2

pars-3

35.Realismul 1.061 3,32 3,33 1,82
impare 513 3,21 3,23 1,80

pare 548 3,43 0,22 3,45 1,86

n1=160
n2=160

m1=3,21
m2=3,43

σ1
2=3,23

σ2
2=3,45

 În retroevaluarea rromilor (ţiganilor) de către toate grupurile cer-
cetate, diferenţa par/impar a fost de 0,16; la itemul 44, Mândria, cu un 
coeficient |Z| = 0,88;

Retroevaluarea rromilor (ţiganilor) de către 8 grupuri etnice
320 chestionare/răspunsuri/evaluări de itemi PPN–50

suma media
Dif. dispersia

σ2
Ab.stan.

σ
Item
PPn

320
160
160

m–totals1
m–impar

s2
m–pars3

impar
par

totals-1
impars-1

pars-1

totals-1
impars-2

pars-3

44.mândria 965 3,02 2,79 1,67
impare 456 1,43 2,80 1,67

pare 509 1,59 0,16 2,76 1,66

n1=160
n2=160

m1=1,43
m2=1,59

σ1
2=2,80

σ2
2=2,76
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Prin urmare, niciuna dintre diferenţele celor două medii (maximale) 
nu atinge reperul-limită de 1,96 din tabela valorilor |t|a lui Student. Ceea 
ce înseamnă că ambele jumătăţi au aceeaşi consistenţă cu cea a şirului 
primar de note.

b. Semnificaţia diferenţelor maximale dintre submedii pentru mo-
dalitatea autoevaluării pe grupuri restrânse

În autoevaluarea românilor, cea mai mare diferenţă par/impar a fost 
de 0,60 la itemul 31, Supunerea şi obedienţa, cu un coeficient |Z| = 1,93;

Români – autoevaluare
50 chestionare/răspunsuri/evaluări de itemi PPN–50

suma media
Dif. dispersia

σ2
Ab.stan.

σ
Item
PPn

50
25
25

m–totals1
m–impar

s2
m–pars3

impar
par

totals-1
impars-1

pars-1

totals-1
impars-2

pars-3

31.supunerea
şiobedienţa

193 3,86 1,31 1,14

impare 89 3,56 1,09 1,04
pare 104 4,16 0,60 1,39 1,18

 
n1=25
n2=25

m1=3,56
m2=4,16

σ1
2=1,09

σ2
2=1,39

În autoevaluarea armenilor, diferenţa maximă par/impar a fost de 
0,53 la itemul 37, Fatalism, cu un coeficient|Z| = 1,76;
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Armeni – autoevaluare
50 chestionare/răspunsuri/evaluări de itemi PPN–50

suma media
Dif. dispersia

σ2
Ab.stan.

σ
Itemi
PPn

30
15
15

m–totals1
m–impars2

m–pars3
impar

par

totals-1
impars-1

pars-1

totals-1
impars-2

pars-3
37.Fatalismul 86 2,87 0,74 0,86

impare 39 2,60 0,97 0,99
pare 47 3,13 0,53 0,41 0,64
 

n1=15
n2=15

m1=2,60
m2=3,13

σ1
2=0,97

σ2
2=0,41

În autoevaluarea rromilor (ţiganilor), diferenţa maximă par/impar a 
fost de 0,87 la itemul 1, Dominativitate, cu un coeficient |Z| = 1,58;

Rromi (ţigani) – autoevaluare
30 chestionare/răspunsuri/evaluări de itemi PPN–50

suma media
Dif. dispersia

σ2
Ab.stan.

σ
Itemi
PPn

30
15
15

m–totals1
m–impars2

m–pars3
impar

par

totals-1
impars-1

pars-1

totals-1
impars-2

pars-3
1.dominativi-

tatea
101 3,37 2,45 1,56

impare 44 2,93 2,35 1,53
pare 57 3,80 0,87 2,31 1,52

 
n1=15
n2=15

m1=2,93
m2=3,80

σ1
2=2,35

σ2
2=2,31



427

tuRcIIşIucRAInenIIdInRomânIA.ceRcetăRIdeetnoPsIHologIe

În niciunul din cazurile autoevaluării etnice, diferenţele par/impar 
nu au atins limita inferioară a reperului 1,96. Prin urmare, de fiecare 
dată, cele două şiruri de note, pare şi impare, până şi la acest număr rela-
tiv redus de subiecţi, nu se prezintă ca semnificativ diferenţiate. Rezultă 
că, în absenţa unei semnificaţii, fie şi la pragul-limită inferior al diferen-
ţelor dintre medii, trebuie acceptată consecinţa potrivit căreia cele două 
„jumătăţi” de şiruri au aceeaşi consistenţă şi stabilitate similare celei a 
şirului primar de note, în cadrul general al evaluării interetnice cu acest 
instrument.

c. Semnificaţia diferenţelor maximale dintre submedii în cazul inte-
revaluării grupurilor etnice pe loturi restrânse

În retroevaluarea românilor de către armeni, diferenţa maximă par/
impar a fost de 0,60 la itemul 8, Independenţa, cu un coeficient |Z| = 1,50;

Retroevaluarea românilor de către armeni 
30 chestionare/răspunsuri /evaluări de itemi PPN–50

suma
media

Dif. dispersia
σ2

Ab.stan.
σ

Item
PPn

30
15
15

m–totals1
m–impar

s2
m–pars3

impar
par

totals-1
impars-1

pars-1

totals-1
impars-2

pars-3

8.Indepen-
denţa

127 19,83 4,45

impare 59 3,93 1,92 1,39
pare 68 4,53 0,60 0,55 0,74

  
n1=15
n2=15

m1=3,93
m2=4,53

σ1
2=1,92

σ2
2=0,5
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În retroevaluarea românilor de către rromi (ţigani), diferenţa maximă 
par/impar a fost de 0,40 la itemul 5, Modernism, cu un coeficient |Z| = 1,29;

Retroevaluarea românilor de către rromi (ţigani)
30 chestionare/răspunsuri/evaluări de itemi PPN–50

suma
media Dif. dispersia

σ2
Ab.stan.

σ
Item
PPn

30
15
15

m–totals1
m–impars2

m–pars3
impar

par

totals-1
impars-1

pars-1

totals-1
impars-2

pars-3
5.modernismul 112 3,73 0,75 0,87

53 3,53 0,41 0,64
59 3,93 0,40 1,07 1,03

  
n1=15
n2=15

m1=3,53
m2=3,93

σ1
2=0,41

σ2
2=1,07

În retroevaluarea armenilor de către români, diferenţa maximă a fost 
de 0,60 la itemul 8, Independenţa, cu un coeficient |Z| = 1,93;

Retroevaluarea armenilor de către români
50 chestionare/răspunsuri/evaluări de itemi PPN–50

suma media
Dif. dispersia

σ2
Ab.stan.

σ
Item
PPn

50
25
25

m–totals1
m–impars2

m–pars3
impar

par

totals-1
impars-1

pars-1

totals-1
impars-2

pars-3
8.Indepen-

denţa
127 4,23 1,29 1,14

59 3,93 1,92 1,39
68 4,53 -0,60 0,55 0,74

 
n1=15
n2=15

m1=3,93
m2=4,53

σ1
2=1,92

σ2
2=0,55
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În retroevaluarea armenilor de către rromi (ţigani), diferenţa maximă a fost 
de 0,80 la itemul 7, Dispoziţia spre întrajutorare, cu un coeficient |Z| = 1,77;

Retroevaluarea armenilor de către rromi (ţigani)
30 chestionare/răspunsuri/evaluări de itemi PPN–50

suma media
Dif. dispersia

σ2
Ab.stan.

σ
Item
PPn

30
15
15

m–totals1
m–impar

s2
m–pars3

impar
par

totals-1
impars-1

pars-1

totals-1
impars-2

pars-3

7.dispoziţiaspre 104 3,47 14,07 3,75
întrajutorare 58 3,87 1,27 1,13

46 3,07 0,80 1,78 1,33
 

n1=15
n2=15

m1=3,87
m2=3,07

σ1
2=1,27

σ2
2=1,78

În retroevaluarea rromilor (ţiganilor) de către români, diferenţa maximă 
a fost de 1,00 la itemul 21, Solidaritatea; cu un coeficient |Z| = 2,20;

Retroevaluarea rromilor (ţiganilor) de către români
50 chestionare/răspunsuri /evaluări de itemi PPN–50

suma media
Dif. dispersia

σ2
Ab.stan.

σ
Item
PPn

50
25
25

m–totals1
m–impars2

m–pars3
impar

par

totals-1
impars-1

pars-1

totals-1
impars-2

pars-3
21.solidaritatea 135 2,7 2,79 1,67

impare 80 3,2 2,83 1,68
pare 55 2,2 1,00 2,33 1,53

  
n1=25
n2=25

m1=3,20
m2=2,20

σ1
2=2,83

σ2
2=2,33
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Sau în retroevaluarea rromilor (ţiganilor) de către armeni, s-au consta-
tat trei diferenţe maximale cu aceeaşi valoare, 0,80, la itemii: 22, Simţul 
onoarei; 32, Omenia, şi 39, Ambiţia, dar faţă de care coeficientul|Z|a fost 
diferit în cazul itemului 32, Omenia, coeficientul |Z| a fost de 2,10;

Retroevaluarea rromilor (ţiganilor) de către armeni
30 chestionare/răspunsuri/evaluări de itemi PPN–50

suma media
Dif. dispersia

σ2
Ab.stan.

σ
Item
PPn

30
15
15

m–totals1
m–impars2

m–pars3
impar

par

totals-1
impars-1

pars-1

totals-1
impars-2

pars-3
32.omenia 44 1,46 1,22 1,11

impare 28 1,87 2,12 1,46
pare 16 1,07 0,80 0,07 0,26
 

n1=15
n2=15

m1=1,87
m2=1,07

σ1
2=2,12

σ2
2=0,07

Pe când, în cazul itemului 39, Ambiţia, la aceeaşi diferenţă maximală 
de 0,80, coeficientul|Z|a fost de 1.17;

Retroevaluarea rromilor (ţiganilor) de către armeni
30 chestionare/răspunsuri/evaluări de itemi PPN–50

suma media
Dif. dispersia

σ2
Ab.stan.

σ
Item
PPn

30
15
15

m–totals1
m–impars2

m–pars3
impar

par

totals-1
impars-1

pars-1

totals-1
impars-2

pars-3
39.Ambiţia 80 2,667 3,68 1,92

impare 34 2,27 3,21 1,79
pare 46 3,07 –0,80 4,07 2,02
 

n1=15
n2=15

m1=2,27
m2=3,07

σ1
2=3,21

σ2
2=4,07
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În această ipostază, în primele patru exemple, semnificaţia diferen-
ţelor dintre cele două submedii este absentă chiar în condiţiile unui nu-
măr mic de note, respectiv ale unui număr mic de subiecţi evaluatori. 
Doar în ultimele două exemple, referitoare la unele evaluări ale rromilor 
despre români şi armeni, a rezultat un coeficient|Z|mai ridicat, între re-
perele 1,96 şi 2,58. Acest fenomen nu se produce şi în cazul altor itemi din 
retroevaluările rromilor, dar mai ales nu apare în niciun alt grup etnic. În 
concluzie, dacă punem în relaţie rezultatele constatate în retroevaluările 
loturilor mari (care cuprind 300 şi 320 note /evaluări) cu interevaluările 
loturilor mici (respectiv cu 50 şi 30 note /evaluări), se impune concluzia 
că determinările cauzale nu se regăsesc nici în caracteristicile chestio-
narului, şi nici în calităţile sau defectele evaluatorilor, ci numai la une-
le caracteristici probabile ale grupului de rromi (ţigani). Astfel, analiza 
noastră exprimă cu claritate că fidelitatea acestui instrument este cel 
puţin convenabilă, iar pe ansamblul datelor obţinute prezintă o suficien-
tă stabilitate interioară pe domeniul de aplicare iniţiat.

Problema inferenţei statistice este de a şti în ce măsură trăsăturile 
modale obţinute pe baza unei cercetări reflectă în mod fidel trăsăturile 
populaţiei din rândul căreia a fost selectat eşantionul. Pentru aceasta am 
operat o analiză dispersională (altfel spus, analiza varianţei) pe fiecare 
item în parte. Statistic, se ştie că, potrivit legii numerelor mari, dacă vo-
lumul eşantionului este suficient de mare, atunci mediile de sondaj se 
distribuie potrivit unei funcţii Gauss-Laplace, cunoscută şi sub denumi-
rea de distribuţie normală. O distribuţie normală, având caracteristici 
de relativă simetrie, are avantajul că media performanţelor de sondaj 
coincide pe centru (mediană) cu media populaţiei din rândul căreia s-a 
extras eşantionul. Faţă de această probabilitate centrală, care este cea 
mai mare, celelalte probabilităţi de apariţie a unor coincidenţe, între me-
diile de sondaj şi mediile populaţiei cercetate, descresc proporţional şi 
simetric spre cele două capete ale distribuţiei. În cazul nostru, analiza 
distribuţiei normale este semnificativă atât pentru stabilirea gradului şi 
modului de răspândire în rândul populaţiei a unor trăsături psihologice, 
cât şi pentru modul de prezentare şi includere a itemilor în chestionar. 
Amintim că în construcţia eşantionului nostru cele 350 de cazuri proiec-
tate au fost cuprinse într-un montaj experimental de estimare a diferen-
ţelor etnopsihologice, prin introducerea a 50 de variabile independente 
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pentru 9 grupuri etnice care s-au interevaluat pe 5 trepte de intensitate. 
Din acest experiment volumul de evaluări interetnice a fost următorul:

• de la fiecare subiect prin administrarea celor 50 de variabile, distri-
buite în 9 eşantioane, totalul performanţelor etnice obţinute prin in-
terevaluare a fost de 350;

• pe total eşantion pentru fiecare variabilă/item s-au recoltat 9Í350 = 
3.150 evaluări. 

Acest volum de diferenţe specifice pe fiecare item este suficient de 
ridicat pentru a fi cuprins în programe ANOVA de procesare a datelor 
în patru paşi de prelucrare statistică. Pentru primul pas a fost necesară 
stabilirea variabilităţii lor psihologice şi, implicit, posibilităţile de cuan-
tificare a trăsăturilor analizate, indiferent de structura etnică a eşantio-
nului. Pentru aceasta oferim, în Anexa 1, distribuţiile gaussiene pentru 
toate cele 50 de variabile/trăsături ale chestionarului PPN–50. În aceste 
reprezentări, alături de fiecare item, mai sunt trecute şi alte date privind 
media, mediana, abaterea standard, înclinaţia/deplasarea spre dreapta/
„plus” sau stânga/„minus” (respectiv skewness) şi gradul de extensie a 
intervalului de distribuţie de la baza graficului (respectiv kurtosis), îm-
preună cu formulările explicative din vocabularul utilizat de noi în cur-
sul investigaţiilor de teren. Din histograme putem observa că majoritatea 
distribuţiilor sunt relativ normale, prin faptul că între cele două părţi ale 
curbei s-a conturat o vizibilă simetrie. S-au constatat distribuţii normale 
pentru 39 de variabile, respectiv dominativitatea, sentimentul naturii, 
modernismul, dispoziţia spre întrajutorare, tăria de caracter, spiritul 
comercial, simţul onoarei, curăţenia şi igiena, adaptabilitatea, imitati-
vitatea, chiar inteligenţa, scepticismul, spiritul întreprinzător, capaci-
tatea de evitare a conflictelor, spiritul critic, profesionalismul, omenia, 
perseverenţa, individualismul, comunicarea cu sinceritate, simţul răs-
punderii, inventivitatea, spiritul de sacrificiu, obedienţa şi supunerea, fa-
talismul, cinstea şi onestitatea, hărnicia, realismul, prietenia, cutezanţa 
şi receptivitatea la ideile altora. O mai slabă distribuţie avem în cazul a 
şase variabile privitoare la sentimentul istoriei, independenţa, ospitali-
tatea, optimismul, agresivitatea şi ambiţia. În cazul altor cinci variabile 
s-au constatat distribuţii anormale, respectiv: tradiţionalismul, credinţa 
religioasă, ataşamentul faţă de România, mândria şi preţuirea propriei 
identităţi. După cum putem observa (în tabelele din anexe), distribuţi-
ile anormale prezintă o masivă grupare a performanţelor spre dreapta 
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scalei de evaluare (cu o mare pondere a cotărilor spre treptele ridicate de 
intensitate). Cu aceste distribuţii, părerea noastră este că aceste variabile 
reprezintă mai mult valori etnopsihologice şi mai puţin trăsături. Prin 
proprietăţile lor, aceste variabile-item au un profund conţinut axiologic, 
ca dimensiuni definitorii, cu caracter normativ, în afara cărora ideea de 
identitate etnică nu poate exista. Fără un efort de conservare a credin-
ţei religioase, a unui corp de tradiţii sau fără manifestări de preţuire a 
propriei identităţi etnice, grupul de referinţă nu are specificitate etnică. 
Modelul de specificitate naţională rezultă din combinaţia particulară 
dintre trăsături şi valori, dominante/subdominante, modale/premodale, 
principale/secundare, proprii fiecărei comunităţi etnice. În cazul itemilor 
cu distribuţii anormale, mult mai semnificativă poate fi absenţa decât 
prezenţa lor în topul atributelor dominante. Aceste valori apar întodeau-
na în suita proprietăţilor de conţinut ale comunităţilor etnice, chiar dacă 
ponderile de intensitate înregistrează oscilaţii de la o comunitate la alta. 
În etnicitate multe trăsături psihologice sunt dublate şi de o dimensiune 
axiologică, de aceea spunem că acest chestionar este şi unul de valori 
şi trăsături etnice. Iar faptul că unele nu se înscriu într-o variabilitate 
psihologică normală poate constitui o discuţie de natură taxonomică în 
cadrul unei alte cercetări. Ar fi util să analizăm, de exemplu, existenţa 
unor trăsături „simple”, a unor foarte probabile valori psihice (să spunem 
trăsături generale) care se „comportă” la fel ca trăsăturile „simple”, cel 
puţin din perspectiva distribuţiei evaluărilor, a unor trăsături-valori care 
se comportă diferit faţă de trăsăturile „simple” şi faţă de valori, în sensul 
că le este proprie distribuţia anormală. Pentru al doilea pas, s-au operat 
medii aritmetice şi abateri standard pe fiecare eşantion doar în funcţie 
de specificul etnic al performanţelor. Scopul lor a fost de a verifica posi-
bilitatea de cuantificare a trăsăturilor şi variabilitatea etnopsihologică a 
itemilor utilizaţi. Pentru că numărul total al graficelor rezultate este prea 
mare, respectiv câte 50 de grafice pentru fiecare dintre cele nouă gru-
puri etnice, am preferat formula prezentării numerice a performanţelor 
„modale” în Anexa 2 (cu medii aritmetice şi abateri standard ordonate pe 
fiecare eşantion etnic). Semnificaţia lor va fi analizată separat, pe capito-
le distincte de psihodiagnoză a particularităţilor etnice specifice fiecărei 
comunităţi. Pentru o corectă fundamentare în perspectiva generalizării 
unor observaţii făcute cu privire la comunităţile studiate, doar simpla 
constatare a unor diferenţe etnopsihologice nu este suficientă. Meto-
dologic, ceea ce ar putea pune sub semnul întrebării mărimea redusă a 
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unor eşantioane, se compensează cu siguranţă prin abilitatea evaluativă 
a subiecţilor-judecători astfel încât caracterul obiectiv al rezultatelor are 
un mare grad de probabilitate. Ne putem da seama de faptul că această 
premisă a fost corectă în ceea ce priveşte cel de-al treilea pas al analizei 
statistice, referitoare la gradul de reprezentativitate al eşantioanelor, prin 
analiza pragurilor de semnificaţie a diferenţelor dintre medii. Pentru 
acest obiectiv, teoria verificării ipotezelor statistice are la bază principiul 
ipotezei nule (întâmplătoare) în raport cu ipoteza (specifică) de cercetare; în 
calcule, se supune verificării numai ipoteza diferenţei nule pe următorul 
raţionament: dacă diferenţele de medii dintre două eşantioane a şi b în-
trec o anumită limită (care trebuie estimată, întrucât b-1 nu coincide cu 
b-2 ), atunci putem accepta existenţa unor diferenţe certe între cele două 
populaţii, pe baza cărora putem respinge ipoteza nulă. Dar, dacă aceste 
diferenţe sunt mai mici decât valoarea calculată, atunci ipoteza nulă nu 
mai poate fi respinsă. Astfel, după norme general acceptate în cercetarea 
psihologică, „dacă probabilitatea obţinerii rezultatului dat în afara ipote-
zei nule este foarte mică (de pildă, mai mică decât 0,05, ceea ce se scrie: p. 
< 0.05), atunci respingem această ipoteză şi îi acordăm toată încrederea 
ipotezei specifice. Dacă, însă, probabilitatea determinată în lumina ipo-
tezei nule este mai mare (de pildă p. > 0.05, putând merge chiar până la 1), 
atunci admitem ipoteza nulă şi considerăm diferenţele efectiv obţinute 
ca nesemnificative” (Roşca et al. 1975: 544). 

Din diferitele teste statistice pentru stabilirea gradului de semnifica-
ţie, noi am aplicat tot formula clasică a testului T pentru loturi indepen-
dente corelate (perechi), folosind mijloacele de prelucrare automată a da-
telor din limbajul EXCEL, în conformitate cu specificul cercetării noastre. 
Astfel, pentru fiecare dintre cele 50 de variabile independente, totalul „N” 
de performanţe marcate în chestionare se compune din 350 de evaluări 
efectuate în 350 de cazuri, pe 5 trepte de intensitate. Aceste date permit 
constituirea, pentru fiecare variabilă independentă, a unor perechi de 
medii din fiecare eşantion etnic cercetat (vezi Tabelul nr. 17 extras din 
Anexa 3). 

S-au calculat mediile aritmetice şi abaterile standard pe nouă comu-
nităţi, pe fiecare item din chestionar. De exemplu, mediile aritmetice pe 
5 trepte de intensitate la variabila dominativităţii pe loturile cercetate 
au fost: 4,36 pentru români; 3,52 pentru armeni; 3,37 pentru greci; 3,18 
pentru italieni; 3,38 pentru turci; 3,35 pentru tătari; 2,29 pentru rromi 
(ţigani); 2,90 pentru ruşii-lipoveni şi 2,98 pentru ucraineni. Din 400 tes-
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te de semnificaţie efectuate pentru 50 de variabile repartizate în 350 de 
cazuri din 9 eşantioane etnice, în final, pentru 380 de teste s-a constatat 
existenţa unor diferenţe semnificative la un p.< 0.05, după modelul de 
mai jos:

Tabelul nr. 3.14.
stAt. 1.domInAtIVItAteA.testultpentrueşantioaneperechi  
bAsIc diferenţelemarcatecu*suntsemnificativelap<.05  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
esantion mean std.dv. n diff. dif.st.dv. t df p

Români 4.360000* .999484*            
Armeni 3.522857* 1.208040* 350* .837143* 1.465669* 10.68557* 349* 0.000000*
Români 4.360000* .999484*            
Greci 3.377143* 1.257889* 350* .982857* 1.494879* 12.30038* 349* 0.000000*
Români 4.360000* .999484*            
Italieni 3.182857* 1.244238* 350* 1.177143* 1.363689* 16.14908* 349* 0.000000*
Români 4.360000* .999484*            
Turci 3.380000* 1.221184* 350* .980000* 1.433192* 12.79251* 349* 0.000000*
Români 4.360000* .999484*            
Tătari 3.354286* 1.172840* 350* 1.005714* 1.383477* 13.59994* 349* 0.000000*
Români 4.360000* .999484*         349* 0.000000*
Ţigani 2.297143* 1.568948* 350* 2.062857* 1.903561* 20.27386* 349* 0.000000*
Români 4.360000* .999484*         349* 0.000000*
Ruşi 2.905714* 1.241462* 350* 1.454286* 1.503357* 18.09763* 349* 0.000000*
Români 4.360000* .999484*         349* 0.000000*
Ucraini-
eni

2.982857* 1.241472* 350* 1.377143* 1.568144* 16.42961* 349* 0.000000*

În ordinea de completare a coloanelor, tabelul de mai sus cuprinde 
următoarele rubrici: 1. perechile de date pe eşantioane etnice în raport 
cu cel al românilor; 2. perechile de medii aritmetice ale treptelor de in-
tensitate pentru variabila/item considerată (cu şase zecimale); 3. pere-
chile de abateri standard pentru variabila/item considerată; 4. numărul 
de cazuri (şi evaluări) pentru fiecare variabilă; 5. diferenţa de medii între 
perechile de eşantioane; 6. abaterea standard a diferenţei dintre medii; 
7. valoarea T obţinută; 8. cuprinde numărul gradelor de libertate (df. = 
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degrees of freedom) stabilit în funcţie de numărul de subiecţi minus unul; 
9. în funcţie de gradul de libertate, în mod automat se compară t calculat 
cu t tabelar, prin marcarea cu asterisc a diferenţelor semnificative la un 
p < .05.

Pentru cele 20 de teste, în care diferenţele de medii nu au fost sem-
nificative, putem face unele observaţii secundare. De exemplu, 6 teste cu 
praguri neconcludente se referă numai la lotul italian, pentru următoa-
rele variabile: adaptabilitate, spirit întreprinzător, modernism, discipli-
nă şi organizare. Pentru aceşti itemi, prezentăm alăturat un extras din 
Anexa 3.

Tabelul nr. 3.15. Adaptabilitatea (extras din tabelul 11, Anexa 3)
esantion mean std.dv. n diff. std.dv.diff. t df p
Români 4.488571 1.792578            
Italieni 4.285714 2.922803 350 0.202857 3.358519 1.13 349 0.259254

Tabelul nr. 3.16. Disciplina şi organizarea (extras din tabelul 
18, Anexa 3 )

esantion mean std.dv. n diff. std.dv.diff. t df p
Români 3.977143 0.986756            
Armeni 3.931429 0.984630 350 0.045714 1.147151 0.74553 349 0.456453
Români 3.977143 0.986756            
Italieni 3.922857 0.934713 350 0.054286 1.099581 0.92362 349 0.356324

Tabelul nr.3.17. Spiritul întreprinzător (extras din tabelul 23, 
Anexa 3)

esantion mean std.dv. n diff. std.dv.diff. t df p
Români 4.114286 0.835166            
Greci 4.022857 1.086274 350 0.091429 1.154379 1.48172 349 0.139316
Români 4.114286 0.835166            
Italieni 4.057143 1.016845 350 0.057143 1.141628 0.93642 349 0.349704

În opinia noastră, principala cauză de distribuţie anormală a diferen-
ţelor statistic semnificative de specific naţional, în lotul italian, rezultă 
din gradul de izolare şi de „ignorare” faţă de această comunitate limitată 
numeric din comuna Greci, jud. Tulcea. Concluzia care se impune este 
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că diferenţele între mediile trăsăturilor care nu au fost semnificative nu 
permit generalizări asupra acestei comunităţi. Într-un astfel de caz este 
de reţinut sensibilitatea variantei de chestionar PPN–50. Datele obţinute 
pe o insuficientă eşantionare nu permit extrapolarea lor asupra nivelu-
lui comunităţii cercetate. Au existat şi alte câteva situaţii disonante sub 
raportul semnificaţiei diferenţelor dintre medii. De exemplu, în privinţa 
spiritului comercial la români: mai slab faţă de armeni şi italieni, mai 
ridicat faţă de tătari, dar nesemnificativ în trei teste (de semnificaţie) din 
cele opt efectuate (extras din Anexa 3). Este posibil ca la români să existe 
o tendinţă de subevaluare majoră în privinţa acestei trăsături, dar nu 
este exclus ca aici să se anunţe un rezultat plauzibil. 

Tabelul 21. Spiritul comercial (extras din tabelul 13, Anexa 3 )
stAt. 13.sPIRItulcomeRcIAl.testultpentrueşantioaneperechi  
bAsIc diferenţelemarcatecu*suntsemnificativelap<.05  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Variabile mean std.dv. n diff. dif.st.dv. t df p

Români 3.971429 0.971977            
Armeni 4.04 1.106687 350 -0.068571 1.293974 –0.99141 349 0.322174
Români 3.971429* .971977*            
Greci 4.251429* 1.112413* 350* –.280000* 1.307418* –4.00662* 349* 0.000075*
Români 3.971429 0.971977            
Italieni 4.008571 1.033777 350 –0.037143 1.168494 –0.59468 349 0.552443
Români 3.971429* .971977*            
Turci 4.168571* .928773* 350* –.197143* 1.159732* –3.18022* 349* 0.001603*
Români 3.971429 0.971977            
Tătari 3.788571 1.955343 350 0.182857 2.005935 1.70541 349 0.089007
Români 3.971429* .971977*            
Ţigani 3.628571* 1.551147* 350* .342857* 1.792101* 3.57919* 349* 0.000393*
Români 3.971429* .971977*            
Ruşi- 
lipoveni

2.877143* 1.018056* 350* 1.094286* 1.206345* 16.97045* 349* 0.000000*

Români 3.968481* .971806*            
Ucraini-
eni

2.959885* 1.049683* 350* 1.008596* 1.223541* 15.39967* 349* 0.000000*
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O altă situaţie întâlnim în studiul diferenţelor de medii la itemii 44 
şi 45, respectiv mândria şi credinţa religioasă, care au dat cele mai mul-
te diferenţe fără semnificaţie statistică. Aceste trăsături sunt cele care 
nu au prezentat o distribuţie psihologică normală. Reproducem mai jos 
graficele lor de repartiţie statistică. Observăm aici o deformare puternică 
a curbei spre dreapta, un fenomen de „fugă a răspunsurilor” spre cote 
ridicate şi foarte ridicate, fapt valabil pentru toate comunităţile studiate. 

distribuţiavariabilei44,
mândriaetnică,petotaleşantion350eva-
luări.
încemăsurărespectivelecomunităţisunt
mândrecăaparţinetnieilor?
mean:4.31
median:4.00
standarddeviation:0.76
skewness:–0.617
Kurtosis:–0.891

distribuţiavariabilei45,
credinţa religioasă, petotaleşantion350
evaluări.
încemăsurăacestecomunităţi
depuneforturipentrupăstrarea
credinţeilorconfesionale?
mean:4.36
median:4.00
standarddeviation:0.72
skewness:–0.796
Kurtosis:–0.178

În interpretarea noastră, aceste forme grafice semnifică faptul că cele 
două dimensiuni sunt mai puţin trăsături psihologice şi mai mult trăsă-
turi generice (valori posibile). Cu aceste cazuri izolate, pe care le putem 
considera excepţii, în metodologia de faţă, din cele 400 de teste de semni-
ficaţie efectuate, în 380 de teste s-a putut respinge ipoteza nulă, cu confir-
marea concomitentă a ipotezei de cercetare privind existenţa unor diferenţe 
specifice între variabilele etnopsihologice analizate. În consecinţă, modelul 
nostru experimental se probează ca fiind valabil şi sensibil metodologic 
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în majoritatea variabilelor considerate, urmând ca prin cercetări ulterioa-
re să aducem cuvenitele corecturi spre a-l impune ca „metodă” obiectivă 
de investigaţie pentru relaţii (distanţe) şi trăsături etnice. În privinţa celui 
de-al patrulea pas din etapele prelucrărilor statistice, este cel în care, pe 
criterii etnice, s-au operat grupări de date care să permită o analiză fi-
nală de circumscriere a unor particularităţi specifice fiecărei comunităţi 
cercetate, a căror analiză descriptivă o vom efectua într-un capitol viitor.

1. 7. Diagnoza distanţelor etnice cu ajutorul 
Chestionarului Bogardus–1995

Pentru diagnoza relaţiilor etnice am recurs la chestionarul Bogardus, 
conceput de autor pentru determinarea distanţelor sociale. Acest instru-
ment apare pentru prima oară în anul 1925, într-un articol din Journal of 
Applied Sociology (SUA), reeditat în capitolul „E. S. Bogardus, Measuring so-
cial distance” din lucrarea Attitude, theory and measurement (NewYork, John 
Wiley & Sons Inc., 1967). Din această lucrare noi am extras şi un model de 
formular aplicat în SUA (tabelul nr. 11 din anexa acestui paragraf). În princi-
pal, scala distanţei sociale elaborată de Bogardus cuprinde şapte trepte şi tot 
atâtea categorii de relaţii şi distanţe sociale cu aplicare pe orice fel de grupuri 
sociale, inclusiv etnice. Primele cinci trepte se referă la scala distanţelor de 
apropiere; ultimele două la scala distanţelor de respingere. Pe scala de apro-
piere sunt cuprinse relaţiile de căsătorie, considerate de gradul I, relaţiile de 
prietenie considerate de gradul II, cele de vecinătate, de gradul III, cele de co-
legialitate profesională, de gradul IV şi de acordare a cetăţeniei, considerate 
de gradul V. De pe această treaptă, autorul continuă scalarea cu încă două 
categorii. O categorie (de gradul VI) referitoare la acordarea sau neacordarea 
statutului de turist/vizitator în ţara respectivă, şi ultima categorie (de gradul 
VII) referitoare la acordul sau dezacordul cu privire la expulzarea din ţară a 
comunităţii respective. Pentru răspunsuri se prezintă doar două alternative, 
acord sau dezacord, cu notarea în formular numai a scorurilor „de acord”.

Dacă semantic toate categoriile utilizate sunt relativ bine definite, din punct 
de vedere psihologic, pe ultimele două trepte orice răspuns afirmativ reprezintă 
o situaţie de dezacord total, cu efecte de anulare în raport cu orice poziţie din 
răspunsurile anterioare. De aceea, deşi notarea rezultatelor părea simplă, 
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doar prin acceptare/respingere, inversiunea psihologică de sensuri din ul-
timele două întrebări a ridicat serioase dificultăţi în sistemul de cuantifica-
re. În privinţa indicatorilor pentru determinarea distanţelor etnice, în final, 
toţi indicii reprezintă medii aritmetice de acorduri (scoruri) marcate prin 
însumarea succesivă a notelor, mai întâi pentru fiecare chestionar, apoi 
pentru fiecare grup de persoane şi, în sfârşit, prin împărţirea la numărul 
de răspunsuri considerate. Astfel, în sistemul de notare, primul indicator 
prezentat de autor este indicele distanţei de contact social (prescurtat IDCS), 
cuprins între 0 şi maximum 5 puncte, prin luarea în calcul a marcajelor 
până la întrebarea 5, chiar dacă chestionarul are 7 întrebări, pentru că ori-
ce marcaj afirmativ la întrebările 6/7 are efecte de anulare asupra acestui 
indice. Al doilea indicator este indicele de contact social (ICS). El reprezintă 
gradul de deschidere a evaluatorului faţă de alte grupuri etnice. În alt sens, 
el indică numărul contactelor sociale acordate sau respinse, marcate sau 
nemarcate de subiect, în dreptul fiecărui grup etnic prezentat în chestionar. 
Dar şi în cazul acestui indicator, dacă la întrebarea VII apar în chestionare 
marcaje referitoare la excluderea din ţară, atunci şi acest indice se reduce la 
zero. Al treilea indicator este indicele de calitate a contactelor sociale, (ICCS). 
Acesta are în vedere distanţa socială estimată prin intensitatea contactelor. 
Prin specificul său, indicele ICCS poate fi considerat cel mai relevant, prin 
faptul că valorile lui sunt medii aritmetice rezultate din însumarea marca-
jelor (scorurilor) asociate itemilor, în funcţie de intensitatea estimată a con-
tactelor. Astfel, E. S. Bogardus acordă 7 puncte pentru primul item privitor 
la rudenie şi căsătorie, cu reducerea treptată a punctajului până la 1 (punct) 
pentru ultimul item privitor la expulzare (care reprezintă cea mai redusă 
intensitate de contact). Şi în cazul indicelui ICCS suntem datori să facem 
câteva observaţii. Este adevărat că, prin acordarea unor punctaje minime 
de 1 (punct) şi respectiv 2 (puncte) la ultimii 2 itemi, are loc o atenuare a 
manifestărilor contradictorii de respingere, dar prin prezenţa lor în ches-
tionare, efectele de distorsionare a răspunsurilor anterioare nu dispar. Da-
torită acestor dificultăţi din sistemul de punctare, instrumentul a suscitat 
cele mai multe discuţii faţă de care însuşi autorul a recomandat utilizarea 
restrictivă a chestionarului său. Într-o variantă adaptată, această metodă 
de cercetare a fost introdusă în România prin Universitatea Bucureşti de 
către S. Chelcea (1994) cu aceeaşi formulă de calcul şi pe acelaşi model de 
punere în pagină, respectiv cu itemii pe orizontală şi grupurile etnice pe 
verticală. Eşantionul acestei cercetări a cuprins 1.024 de persoane din şapte 
regiuni istorice româneşti, în care, alături de români, au fost nominalizate 



441

tuRcIIşIucRAInenIIdInRomânIA.ceRcetăRIdeetnoPsIHologIe

şi 11 minorităţi conlocuitoare: armeni, bulgari, evrei, germani, maghiari, 
sârbi, turci, tătari, rromi, ruşi-lipoveni şi ucraineni. Conform tradiţiei, prin 
acest instrument, S. Chelcea şi colaboratorii oferă date numai pentru atitudinea 
românilor faţă de minorităţi, fără partea de reciprocitate etnică. În planul du-
blei perspective, o excepţie în premieră este reprezentată de o diagnoză pe zone 
istorice de distanţe etnice ale românilor faţă de români, în paralel cu atitudinea 
lor faţă de alte neamuri (vezi Tabelul nr. 3.10.)

Dintre cei trei indicatori, S. Chelcea a dezvoltat doar indicele de calitate 
a contactelor sociale (ICCS), care a fost calculat până la limita superioară de 
25 (puncte), fără marcajele (acordurile) de la ultimele două întrebări; dacă 
ar fi fost însumate şi acestea, scala maximă rezultată ar fi fost de 28 de 
puncte. În acest fel, marcajele de la ultimele două întrebări au fost scoase 
din calcul, tocmai pentru evitarea distorsiunilor posibile. Precizările sunt 
necesare, pentru că în chestionarul Bogardus coexistă de fapt două scări 
de distanţă socială pe direcţii divergente de manifestare: una cu 5 itemi pe 
sensul de apropiere şi alta inversă, cu 2 itemi, pe sensul de respingere. Dacă 
aceste scări ar fi însumate în orice medie, scorul rezultat ar conduce întot-
deauna la o anulare cu efecte distorsionante asupra distanţelor sociale ob-
ţinute. Ca urmare, se impun câteva precizări cu caracter general-valabil:

• la aplicarea chestionarului în teren, pentru o completă investigaţie 
se recomandă obţinerea de date din ambele direcţii de sens, folosind 
toţi cei şapte itemi ai instrumentului;

• la prelucrarea datelor „în laborator” pentru obţinerea unor distan-
ţe reale pe direcţia itemilor de apropiere/respingere, pentru evitarea 
situaţiilor de anulare se recomandă scăderea marcajelor (scorurilor) 
de la ultimele două întrebări. Aceasta se realizează fie prin elimina-
rea lor din calcul, fie ulterior, printr-o însumare cu semnul minus, 
pe baza argumentului că sensul psihologic vizat prin ultimele două 
întrebări este invers faţă de celelalte cinci întrebări anterioare.

În urma acestei cercetări, S. Chelcea formulează concluzia că românii 
nu au prezentat distanţe negative cu manifestări xenofobe faţă de nicio 
minoritate din România. Pe baza indicatorului utilizat (ICCS), el notează 
că intensitatea contactelor a fost slabă, respectiv scăzută la nivelul rela-
ţiilor cu rromii (ţiganii), şi foarte puternică, respectiv ridicată, la nivelul 
contactelor cu germanii (vezi Tabelele nr. 3.10. şi nr. 3.11.). După părerea 
noastră, pe baza datelor acestei cercetări, concluziile autorului sunt in-
suficiente, deoarece, în cadrul intervalului utilizat, nivelul de atitudine 



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

442

a românilor faţă de rromi (ţigani) s-a aflat la o distanţă de 7,32 (puncte), 
ceea ce semnifică o zonă critică. În sistemul de notare folosit, pragul de 
expulzare este de 5,00, faţă de care nivelul de atitudine a românilor faţă 
de rromi (ţigani), la o valoare de 7,32, reprezintă o distanţă etnică la li-
mita de suportabilitate. În raport cu celelalte zece minorităţi, românii din 
eşantion s-au manifestat în mod nuanţat faţă de fiecare dintre acestea 
(vezi Tabelul nr. 9); pe un interval puternic pozitiv (de apropiere) faţă de 
germani, întrucât distanţa estimată faţă de ei a fost peste jumătatea in-
tervalului de variaţie, respectiv peste 15,00 (puncte); pe un interval me-
diu de la o distanţă identică de 14,99 (puncte) faţă de bulgari, maghiari şi 
ucraineni sau de 12,99 (puncte) faţă de tătari; precum şi unul negativ (de 
respingere) faţă de rromi (ţigani), la o distanţă de sub 11 (puncte).

tabelulnr.3.10.
ValoareaindiceluiIccsalcalităţiicontacte-
lorsocialeprivindatitudinearomânilorfaţă

deromâniperegiuniistorice

tabelulnr.3.11.
Atitudinearomânilorfaţădegrupurile

etnicedinRomânia,dintr-ocercetarepe
1.024decazuridin1993

———————————————
AtItudIne  AtItudIne
<———————————————>
negativăpozitivă

Regiunea
istorică

număr
cazuri

Valoare
Iccs

deviaţia
standard

FoARte
slAbă

(I)
între3-6

slAbă
(II)

între
7-11

PuteRnI-
că
(III)

între12-17

FoARte
PuteRnIcă

(IV)
între18-25

moldova
muntenia
dobrogea
oltenia
transilvania
crişana-
maramureş
banat
mun.buc.

219
169
47
118
155
73

46
105

24,52
24,07
24,85
24,14
24,73
24,62

24,46
24,88

2,4828
3,5078
1,0211
3,7383
1,3547
1,6041

2,8261
2,2687

Rromi
(ţi-

gani)
7,32

Armeni
15,47
sârbi/
evrei
15,12

bulgari
maghiari
ucraineni

14,99
Ruşi14,02
turci13,11

tătari
12,99

germani
18,46
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În privinţa cercetării noastre, aceasta s-a desfăşurat în trei faze; pri-
ma a fost de analiză critică a chestionarului Bogardus, inclusiv în forma 
adaptată de S. Chelcea, a doua fază a cuprins pretestarea şi elaborarea 
unei noi variante, iar a treia fază a fost de aplicare şi valorificare a rezul-
tatelor obţinute. Critica noastră faţă de modul de utilizare şi concepţia 
autorului acestui chestionar are în vedere următoarele aspecte:

• modul de structurare a itemilor reprezintă partea pozitivă a acestui 
instrument;

• în diagnoza distanţelor etnice reale, în privinţa scalei de evaluare şi 
a sistemului de notare al autorului există dificultăţi cu riscuri de dis-
torsionare în estimarea realităţilor sociale;

• în unele studii de relaţii etnice realizate cu acest instrument se fac 
evaluări de distanţe ficţionale, fiind supuse evaluării distanţele faţă 
de peste 30 de naţiuni în absenţa unor condiţii concrete şi vitale de 
cunoaştere între comunităţi, adică fără contacte şi fără nicio legătu-
ră directă între ele, ca în cercetarea lui R. F. Park (vezi Tabelul nr. 3.13. 
din anexa acestui paragraf);

• în mod curent acest instrument s-a aplicat restrictiv numai pentru 
estimarea relaţiilor etnice directe dintre majoritate şi minorităţi, fără 
studiul relaţiei de reciprocitate între ele;

• în concepţia autorului american, grupurile minoritare sunt asimila-
te celor de emigranţi, concept puternic discriminativ, puţin utiliza-
bil pentru minorităţile naţionale din Europa, în marea lor majoritate 
grupuri etnice conlocuitoare, şi nu de emigranţi. Precizarea este ne-
cesară, întrucât, într-un anume fel, se manifestă o relaţie etnică între 
comunităţi istoric conlocuitoare şi altele vor fi şi distanţele estimate 
între emigranţi şi grupuri profesionale, spre exemplu de profesori, 
oameni de afaceri etc. 

Cu aceste observaţii, cercetarea noastră a trecut la faza de pretestare 
a unui nou model de chestionar, planificat de P. P. Neveanu, cu intenţia de 
a fi şi mai discriminativ (vezi Tabelul nr. 12 din anexa acestui paragraf). 
Spre deosebire de formulele „ortodoxe” aplicate de majoritatea autorilor 
(Bogardus, R. F. Park, S. Chelcea şi alţii), în varianta „Neveanu”, scala de 
intensitate a răspunsurilor a fost extinsă de la două la cinci trepte, cu 
inversarea punctajelor la ultimele două întrebări. De asemenea, s-au des-
chis noi rubrici, cu spaţii libere pentru a fi completate cu scoruri (marca-
je) ale altor comunităţi etnice, la libera apreciere a subiecţilor chestionaţi. 
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Dar şi în cazul acestui model de pretestare au apărut o serie de dificultăţi 
care ne-au convins de necesitatea altor ameliorări. Dificultăţile constata-
te în această fază au fost următoarele:

• pentru cetăţenii din România, întrebarea a 5-a, privitoare la acorda-
rea cetăţeniei române pentru minorităţi, a fost neclară şi surprinză-
toare. În România, spre deosebire de alte state europene, cum ar fi 
Grecia, Franţa sau Germania, cetăţenia şi apartenenţa etnică sunt 
recunoscute oficial, distincţia dintre ele fiind o stare de fapt. Pentru 
orice interlocutor român, întrebarea a 5-a conduce la o stare de de-
rută, întrucât trebuie să acorde sau să refuze ceea ce în mod consti-
tuţional este deja acordat în România ca drept oficial recunoscut. În 
aceste cazuri, subiectului trebuie să i se explice că, pentru el, situaţia 
din chestionar este numai una ipotetică, la libera sa apreciere, pen-
tru că în alte ţări europene, la acordarea statutelor de cetăţenie şi 
apartenenţă etnică există şi practica excluderii lor;

• pentru minoritarii din România, o altă neclaritate apare la întrebarea 
a 6-a, privitoare la statutul de turist/vizitator prin care se solicită su-
biectului un răspuns de acordare/ neacordare a dreptului de reşedin-
ţă. Mulţi minoritari, în mod constant şi surprinzător, au răspuns afir-
mativ la acest item pe considerentul că statutul de turist în România 
ar fi mult mai convenabil pentru ei. Numai după discuţii suplimentare 
s-a observat că, de fapt, persoanele respective se raportau mai puţin la 
situaţiile interetnice din zonă şi mai mult la situaţia economică de să-
răcie din România de azi, în ipoteza unor rezidenţe în ţara de origine;

• situaţiile de inversiune a treptelor de la ultimii doi itemi au dus la dez-
orientare în rândul subiecţilor, la reacţii de suspendare şi, implicit, la 
efecte deformante în sistemul de notare a răspunsurilor, indiferent 
de apartenenţa etnică a subiecţilor;

• la toate întrebările a apărut o dificultate semnificativă de estimare în 
cazul treptei a III-a de intensitate. Opţiunea indecisă de răspuns „şi 
da, şi nu” a generat un fenomen de „fugă a răspunsurilor spre centru” 
prin cumularea unui mare număr de răspunsuri nesigure, atât din-
spre partea treptelor superioare, cât şi dinspre cele inferioare. Prin 
teoria diferenţiatorului semantic al lui C. E. Osgood, se recomandă ca 
la elaborarea oricărei scări bipolare să se treacă obligatoriu şi printr-
un punct zero sau printr-o zonă neutră, pentru echilibrarea sistemu-
lui de evaluare. În aplicaţii, această zonă poate include până la 40% 
din marcaje (scoruri). Dar, în cazul variantei „Neveanu” a chestiona-
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rului Bogardus, procentele de cumulare a răspunsurilor pe treapta 
a III-a, prin formula de răspuns „şi da, şi nu”, au fost de peste 60%. 
În plus, prin prelucrarea datelor pe medii aritmetice, împreună cu 
această tendinţă de „fugă spre centru”, printr-un alt efect cumulativ, 
diferenţele rezultate s-au concentrat şi mai mult, distanţele etnice re-
zultate devenind foarte mici. Din aceste motive, acel scop iniţial de 
discriminare a răspunsurilor n-a mai fost atins;

• în varianta „Neveanu”, prin notarea opţională a minorităţilor locale 
în chestionar, după prelucrarea datelor a rezultat o imagine atât de 
inegală (chiar incompletă) asupra realităţilor etnice încât acestea nu 
puteau fi introduse pentru prelucrare la calculator.

În toate variantele Bogardus există o insuficienţă majoră. Niciuna din-
tre ele nu se angajează dincolo de studiul distanţelor directe şi unilaterale. 
Chestionarele Bogardus actuale nu au în vedere relaţii bilaterale (de raporturi 
majoritate-minoritate sau minorităţi-minorităţi). Concluzia noastră a fost că 
niciuna din formele actuale ale acestui chestionar nu satisface criteriul du-
blei perspective şi nu individualizează satisfăcător diferenţele specifice de 
distanţe sociale pentru fiecare comunitate studiată. Aceste concluzii au 
permis depăşirea fazei de pretestare, cu trecerea la faza anchetei de teren 
prin construcţia unui nou instrument, denumit Chestionar Bogardus-1995, 
având următoarele caracteristici:

• s-a păstrat egalizarea pe cinci trepte pentru studii de distanţă socială 
pe intensităţi diferite;

• s-a eliminat inversiunea punctajelor la ultimele două întrebări din 
varianta „Neveanu”;

• întreaga scală de evaluare a fost parţial modificată, mai ales în zona 
de mijloc, respectiv treapta a III-a, unde răspunsul „şi da, şi nu” a fost 
deplasat spre treapta a II-a, într-o nouă formulare, respectiv „nu sunt 
sigur” ( vezi modelul în Tabelul nr. 3.15.);

• a fost simplificat instructajul de aplicare cu accent pe intensitatea 
contactelor;

• s-au nominalizat în chestionar comunităţile etnice conlocuitoare 
din zona Dobrogei;

• pentru fiecare grup etnic localizat în teren s-a creat posibilitatea 
de manifestare/evaluare succesivă a unor distanţe sociale bilatera-
le faţă de propriul grup şi faţă de fiecare comunitate conlocuitoare 
existentă pe plan local, introdusă de noi în cercetare.



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

446

Prin această modalitate de lucru, valoarea indicelui de calitate a con-
tactelor interetnice are o limită superioară de 25 puncte şi o limită infe-
rioară de 5 puncte. Acest interval este comparabil cu cel din procedurile 
frecvente în prezent pe plan mondial, în toate variantele „ortodoxe” ale 
acestui instrument, inclusiv cele româneşti realizate de S. Chelcea (1995) 
ş.a. Acest nou model de investigaţie are câteva avantaje care reprezintă 
tot atâtea elemente de contribuţie a autorului prezentei cercetări:

• posibilitatea de probare, reexperimentare şi recomparare a rezul-
tatelor obţinute din alte aplicaţii Bogardus, intervalul de scală fiind 
comparabil;

• subiecţii fiecărui eşantion, constituiţi în grupuri etnice, sunt stimu-
laţi la o dublă scalare de atitudini: una din perspectivă etică/internă 
faţă de propria comunitate, alta din perspectivă etică/externă faţă de 
comunităţile conlocuitoare introduse în cercetare;

• un plan mai larg de evaluare a distanţelor inter- şi intraetnice într-
un mod individualizat pentru fiecare comunitate studiată: cele inte-
retnice referitoare la relaţiile dintre majoritate şi minorităţi, iar cele 
intraetnice referitoare numai la relaţiile dintre minorităţi;

• sistemul unităţilor de măsură fiind unitar, toate distanţele etnice ob-
ţinute devin comparabile cu expresii ale relaţiilor dintre comunităţi-
le în cauză;

• sistemul de cuantificare utilizat permite studiul fenomenelor dintr-o 
dublă perspectivă;

• evidenţierea distanţelor critice dintre comunităţi din mai multe 
puncte de vedere;

• ansamblul adaptărilor enunţate, inclusiv programul adiacent de pre-
lucrare a datelor, fac trimitere la un model de maximă operativitate.

Pentru sistematizarea rezultatelor obţinute cu această variantă s-a 
folosit numai indicele de calitate a contactelor sociale (ICCS), prelucrat 
pe fiecare eşantion etnic în toate formele de reciprocitate. Pentru ordo-
narea întregului câmp de diferenţe specifice, vom folosi în mod obligato-
riu câteva concepte noi, începând cu o primă ordonare a lor realizată de 
Luminiţa Iacob (1987), respectiv cu conceptele de imagini autoevaluate, 
retroevaluate şi heteroevaluate. Conceptul de autoevaluare este folosit în 
cazul grupurilor sociale, inclusiv etnice, care, pe baza unui instrument 
oarecare, fac aprecieri numai asupra propriei comunităţi. Pe baza indici-
lor de autoevaluare se determină atitudinea comunităţii faţă de ea însăşi. 



447

tuRcIIşIucRAInenIIdInRomânIA.ceRcetăRIdeetnoPsIHologIe

Conceptul de heteroevaluare este folosit în cazul unor comunităţi pentru 
aprecieri la adresa altor comunităţi. În aceste situaţii, grupul de referinţă 
face aprecieri directe asupra comunităţii-martor. Indicii de heteroevalu-
are determină atitudinile directe ale grupului de referinţă, faţă de gru-
purile-martor. Conceptul de retroevaluare este folosit pentru cazul în care 
alte grupuri sociale fac diferite aprecieri asupra comunităţii de referinţă. 
În cazul nostru, spunem că grupul de referinţă este retroevaluat de alte 
comunităţi. Evident că operaţiunea de retroevaluare se va face numai din 
perspectiva externă a grupului-martor. Indicii de retroevaluare prezintă 
atitudinea reciprocă a grupului-martor faţă de cel de referinţă. Pentru 
analiza sinoptică a întregului ansamblu de distanţe etnice regionale, cu 
toate cele trei tipuri de evaluări (81 de indici ICCS), am sistematizat prelu-
crările de date în Tabelul nr. 3.12., cu prezentarea indicilor de calitate ai 
contactului social la modul următor:

• indicii de autoevaluare au fost haşuraţi pe diagonală şi au o valoare 
de referinţă;

• indicii de heteroevaluare sunt grupaţi pe orizontală şi reprezintă ati-
tudinile directe ale comunităţii din prima coloană faţă de toate cele-
lalte grupuri etnice;

• indicii de retroevaluare se parcurg pe verticală şi reprezintă atitudini-
le reciproce ale altor comunităţi faţă de cea nominalizată în coloană.

Prima informaţie este evidentă pe diagonala atitudinilor faţă de pro-
pria comunitate, respectiv la nivelul indicilor de autoevaluare. Astfel, 
indiferent cărui grup etnic îi aparţin, aceşti indici sunt întotdeauna cei 
mai ridicaţi. După părerea noastră, indicele autoevaluat, fiind constant 
ridicat, este mai slab diferenţiat, dar are o valoare de reper. Datele cele 
mai semnificative sunt cele privitoare la indicii ICCS de heteroevaluare, 
care, în tabelul alăturat, se parcurg pe şiruri de comunităţi. Aceşti indici 
prezintă distanţele directe ale grupului de referinţă în relaţiile sale cu 
alte comunităţi. În tabel se mai poate observa variabilitatea acestui in-
dice de la grup la grup. Dintr-o perspectivă mai largă, notăm faptul că în 
indicii de autoevaluare se manifestă tendinţe de supraestimare, pe când 
în cei de heteroevaluare pot apărea tendinţele de subestimare. Într-o cer-
cetare etnopsihologică prezintă interes modul de personalizare a acestor 
indici pentru fiecare comunitate etnică în parte, respectiv modalitatea 
de individualizare a diferenţelor specifice constatate pe baza modelului 
de cercetare experimentat. Astfel, prin distanţele manifestate, grupul ro-
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mânilor îi consideră pe italieni şi armeni ca fiind cei mai apropiaţi de ei, 
cu un indice de 20,20 şi, respectiv, 18,46. La o distanţă mică apar local-
nicii turci cu un indice de 17, 37; apoi ucrainenii cu un indice de 16,65; 
urmează tătarii cu 16,41 apoi grecii cu 16,06 şi lipovenii la un indice de 
15,92. Pe ultimul loc în lotul românilor, apare distanţa lor faţă de rromi 
(ţigani) la o valoare de 9,96.

Tabelul nr. 3.12. Valorile indicelui de calitate şi distanţă a 
relaţiilor etnice bilaterale între comunităţile majoritară şi 
minoritare din Dobrogea, obţinute prin aplicarea variantei 
Bogardus–1995

comunităţi
dobrogene

1
români

2
armeni

3
greci

4
italieni

5
turci

6
tătari

7
rromi

ruşii-
lipoveni

9
ucraineni

români 24,46 18,46 16,06 20,20 17,37 16,41 9,96 15,92 16,65
armeni 24,62 24,82 23,60 23,38 18,67 16,67 16.00 19,43 19,56
greci 23,89 18,89 24,11 18,75 14,79 15,68 8,17 16,20 15,86
italieni 23,83 17,20 19,60 24,43 16,10 14,93 8,60 14,86 15,86
turci 19,23 16,o5 16,61 17,20 23,88 22,35 11,85 15,31 15,28
tătari 20,27 17,26 16,19 17,43 23,69 24,53 12,50 14,69 14,83
rromi
(ţigani)

23,10 20,26 20,40 21,10 17,76 18,73 24,50 18,66 18,80

ruşii-
lipoveni

23,36 20,04 20,72 20,86 18,38 19,94 10,o6 24,42 22,14

ucraineni 22,41 20,13 20,72 22,44 17,93 16,96 10,04 20,25 24,86

În grupul comunităţii armene, media aritmetică a distanţei etnice fată 
de propria comunitate a fost de 24,82. În raport cu această medie, în pla-
nul indicilor de heteroevaluare, armenii au prezentat un maximum de 
apropiere mai întâi faţă de români, cu un indice de 24,62. Această valoa-
re este atât de ridicată încât, psihologic, poate exprima o tendinţă activă 
de identificare cu comunitatea românească. La un nivel mediu ridicat 
urmează grecii şi italienii, cu indici de 23,60 şi, respectiv, de 23,38. La un 
nivel mediu scăzut, apar ucrainenii şi turcii cu indici de 19,56 şi, respec-
tiv, de 18,67. Pentru armeni, cel mai scăzut indice de heteroevaluare pe 
scala intensităţii gradelor de apropiere se manifestă (tot) faţă de rromi 
(ţigani), la o distanţă de 16,00. În general, indicii armeni de distanţă etni-
că au un plafon ridicat, ceea ce sugerează o mobilitate surprinzătoare cu 
tendinţe active de integrare în diverse comunităţi. Din aceleaşi motive, 
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indicele armean faţă de rromi exprimă cel mai ridicat nivel de toleranţă 
dintre toate comunităţile dobrogene. În lotul comunităţii elene, eşalona-
rea distanţelor faţă de „alţii” începe tot cu comunitatea majoritară a ro-
mânilor, faţă de care intensitatea indicelui (elen) se află la o distanţă de 
23,89. Pe intervalul mediu ridicat al scalei greceşti urmează armenii şi 
italienii, cu valori de 18,89 şi, respectiv, 18,75. Pe intervalul mediu scăzut 
se pot ordona ruşii-lipoveni, la distanţă de 16,20; ucrainenii la o distanţă 
de 15,86; tătarii la o distanţă de 15,68 şi turcii la o distanţă de 14,79. Ulti-
ma distanţă pe scala elenă din Dobrogea s-a manifestat faţă de rromi, cu 
un indice de 8,17. De notat că în retroevaluarea rromilor, indicele elen a 
fost de cca. 2 ori mai scăzut faţă de cel armean şi, de fapt, cel mai scăzut 
din tot eşantionul.

Grupul comunităţii italiene din judeţul Tulcea manifestă acelaşi inte-
res sporit în primul rând pentru comunitatea românească majoritară, la 
o valoare ridicată de apropiere cu un indice de 23,83. Pe intervalul mediu 
ridicat al scalei italiene apar în ordine grecii, armenii şi turcii, cu distanţe 
de 19,60, 17,20 şi, respectiv, 16,10. Şi la italieni cea mai scăzută heteroe-
valuare a fost tot faţă de rromi (ţigani) la o distanţă de 8,60, acest indice 
fiind foarte apropiat de cel al grecilor ( respectiv 8,17). Grupul comunităţii 
turce prezintă o aparentă surpriză, prin cel mai ridicat indice ICCS de he-
teroevaluare mai întâi faţă de tătari, la o valoare de 22,35; urmează dis-
tanţa faţă de români, cu un indice de 19,23. Pe intervalul mediu ridicat al 
eşantionului turc apar italienii şi grecii cu indici de 17,20, respectiv 16,61. 
Iar pe intervalul mediu scăzut apar ruşii-lipoveni şi ucrainenii la valori 
de 15,31 şi de 15,28 faţă de greci; şi pentru comunitatea turcă, cea mai 
scăzută atitudine a fost tot faţă de rromi (ţigani), la o valoare de 11,85. La 
comunitatea tătară avem parte de aceeaşi surpriză în privinţa celui mai 
ridicat indice de heteroevaluare, mai întâi faţă de turci, cu un indice de 
23,69 şi abia apoi faţă de români, cu un indice de 20,27. În cazul de faţă, 
elementul de excepţie la tătarii dobrogeni trebuie remarcat în legătură 
cu aspectul de reciprocitate faţă de turci. Pe intervalul mediu ridicat al 
tătarilor, tot în mod surprinzător, apare un interes sporit faţă de itali-
eni, cu un indice heteroevaluat de 17,43, înaintea armenilor, la o distan-
ţă de 17,26, sau a grecilor, la o valoare de 16,19. La cel mai scăzut nivel 
„de apropiere” tătarii au plasat tot comunitatea rromilor (ţiganilor), la o 
distanţă de 12,50. În grupul rromilor diagnoza distanţelor etnice trebuie 
raportată obligatoriu la indicele lor de autoevaluare determinat la o dis-
tanţă de 24,50. Toate valorile lor faţă de alte neamuri sunt foarte ridicate 
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şi slab diferenţiate între ele. Astfel, faţă de români, indicele de heteroeva-
luare al rromilor a fost de 23,10. Acest indice este atât de ridicat încât poa-
te fi interpretat ca o tendinţă activă de identificare a rromilor (ţiganilor) 
cu românii. Pe intervalul mediu ridicat al eşantionului de rromi (ţigani) 
apar, în următoarea ordine: italienii, cu un indice de distanţă de 21,10, 
apoi grecii, la o distanţă de 20,40 şi armenii, la o distanţă de 20,26. Pen-
tru rromi (ţigani), cel mai scăzut indice de intensitate s-a manifestat faţă 
de comunitatea turcă, la o distanţă de 17,76. Dar în analiza relaţională de 
distanţe etnice la rromii (ţiganii) dobrogeni, trebuie remarcat un mare 
câmp de comparaţie între şirul evaluărilor acordate de ei altor comuni-
tăţi (heteroevaluări, notate pe orizontală) şi cel al retroevaluărilor (pri-
mite şi, deci, notate pe coloană). În cazul rromilor (ţiganilor), distanţele 
globale dintre aceste planuri sunt atât de mari şi de evidente încât pentru 
această comunitate devin vizibile unele situaţii de disjuncţie. În paralel 
cu aceste observaţii, la rromi (ţigani) trebuie notată prezenţa celei mai 
ridicate intensităţi faţă de toate comunităţile din jur, o înaltă aderenţă şi 
mobilitate interetnică, chiar mai mare decât a armenilor. Momentan, ca-
uzalitatea acestui tonus relaţional mai ridicat la armeni şi rromi (ţigani) 
nu ne este cunoscută, şi numai cu datele oferite de acest instrument nu 
poate fi explicată până la ultimele ei consecinţe. 

În grupul comunităţii ruşilor-lipoveni, indicele heteroevaluat cel mai 
ridicat a fost faţă de comunitatea românilor, la o cotă de 23,36. După 
acest indice de apropiere urmează cel faţă de ucraineni, la o distanţă de 
22,14. Pe intervalul mediu sunt eşalonate comunităţile de italieni, greci 
şi armeni, cu indici la distanţe de 20,86, 20,72 şi, respectiv, 20,04. Cel mai 
scăzut indice heteroevaluat de distanţare al lipovenilor s-a manifestat tot 
faţă de rromi (ţigani), la o valoare de 10,06. În grupul comunităţii ucraine-
ne, constatăm un surprinzător indice de intensitate a calităţii contactelor 
etnice, în primul rând faţă de italieni, la o distanţă de 22,44, şi un indice 
foarte apropiat faţă de români, la o valoare de 22,41. Acest aspect sem-
nifică faptul că în imaginea localnicilor ucraineni cele două comunităţi 
sunt percepute pe acelaşi plan. Pe intervalul mediu ucrainean s-au eşa-
lonat intensităţile contactelor etnice – mai întâi faţă de greci, la o valoare 
de 20,72, apoi faţă de lipoveni, la o distanţă de 20,25 şi faţă de armeni, 
la o valoare de 20,13. Cel mai scăzut indice a fost acordat ţiganilor la o 
distanţă de 10,04.
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Am dezvoltat pe larg cadrul analizei de relaţii interetnice dintre ro-
mâni şi minorităţi şi intraetnice între minorităţi, pentru a pune în eviden-
ţă valenţele metodologice ale acestui model de diagnoză pe baza unor 
rezultate în premieră. Un fapt important este că, prin procedura noas-
tră cantitativă, s-au confirmat unele expectaţii cu caracter global, ca de 
exemplu:

• prioritatea acordată de minoritari majorităţii,
• prezenţa unui tonus mai ridicat de mobilitate etnică la armeni şi 

rromi (ţigani),
• distanţarea mare faţă de rromi (ţigani) constatată în toate comunită-

ţile studiate.

Din alte puncte de vedere, şi în varianta noastră putem nota o serie 
de limite. Cu tot efortul de aprofundare a psihodiagnozei în mod perso-
nalizat pentru fiecare comunitate în parte, indiferent în ce formă s-ar 
aplica acest instrument, el îşi menţine caracterul extensiv, cu o ofertă de 
date numai pentru cadrul extern de relaţii din afara comunităţilor, fără 
acces la motivaţiile interne ale grupurilor de studiu. În conformitate cu 
trăsăturile oricărui test, pe baza acestei variante de chestionar Bogar-
dus-95, în planul relaţiilor etnice se poate constata o mare varietate de 
diferenţe specifice, dar fără posibilităţi explicative cu privire la originea 
lor. Din aceste motive, în capitolele următoare, suntem datori să continu-
ăm construcţia modelului experimental cu explorări şi pe alte planuri, de 
factură statistică. 

2.1. Turcii din România. Scurt istoric

Turcii din Dobrogea formează o comunitate veche cu peste şapte se-
cole de descendenţă, care, în peisajul de astăzi al minorităţilor din Ro-
mânia, fac o notă aparte prin cultura lor islamică. Prima consemnare 
documentară a turcilor preotomani pe actualul teritoriu al României da-
tează din anul 1264 după Hristos, respectiv 662 după anul Hegirei (din 
calendarul islamic), când, în urma unor atacuri mongole asupra Impe-
riului Selgiucid, sultanul Izzeddin Keykavuz al II-lea s-a retras cu trupele 
sale din Anatolia spre Gurile Dunării. În acel timp, sultanul Izzeddin şi 
oamenii săi vor traversa Bosforul spre Balcani, cu acordul lui Mihail al 
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VIII-lea Paleologul, mare împărat al Imperiului Bizantin, pentru apăra-
rea graniţelor din nordul acestui Imperiu. Noua aşezare a turcilor preoto-
mani a fost numită Babadag, după numele liderului lor Sari Saltuk Baba, 
decedat în această localitate în anul 1304. După decesul lui Sari Saltuk 
Baba, în localitatea Babadag s-a conservat un mausoleu, venerat de mu-
sulmani până în zilele noastre pentru rolul său covârşitor în islamizarea 
popoarelor turce de la Marea Neagră până în Caucaz (Decei-Gemil: 1978). 
Colonizarea intensivă a acestei regiuni are însă loc după anul bătăliei de 
la Varna (1444), după care Dobrogea va rămâne otomană până în mo-
mentul Păcii de la Berlin (1878). În acest timp, localitatea Babadag a fost 
mulţi ani garnizoană militară, dar şi un important centru cultural, prin 
deschiderea unui Medrese/Epitropie pentru instruire de hogi şi învăţători, 
precum şi a unui Kadiat/Judecătorie pentru litigii de drept islamic şi privat 
(Dulciu: 2001). Pe plan regional, specifică acestor secole de administraţie 
turcească a fost funcţionarea unor vakîfuri ca fundaţii non-guvernamen-
tale, confesional-islamice, non-profit, cu mare contribuţie la dezvoltarea 
identităţii culturale. Cele mai cunoscute au fost vakîful de Mangalia, în-
fiinţat de principesa Esmahan Sultan (1590) şi vakîful de Babadag înfi-
inţat de Gazi Ali Paşă (1610), cei care, alături de domnitorii Ghica Vodă şi 
Şerban Cantacuzino, au participat sub comanda vizirului Kara Mustafa 
Paşa la asediul Vienei (1683). Date despre activitatea acestor vakîfuri au 
fost consemnate în secolul al XVII-lea de cronicarul otoman Evlia Celebi, 
traduse şi în limba română (Mehmet: 1965). După Pacea de la Berlin din 
anul 1878, Dobrogea se desprinde de Imperiul Otoman şi trece la Princi-
patul României care va prelua şi problemele administrative ale acestei 
populaţii. În acele vremuri, deşi statul român a emis foarte repede o Lege 
specială de organizare a Dobrogei (1878), prin care toţi cetăţenii otomani 
deveneau cetăţeni români, problemele confesionale şi mai ales cele de 
proprietate nu s-au putut reglementa. Traducerea actelor de proprietate 
ale turcilor localnici din osmana veche în limba latină a românilor nu 
s-a putut realiza din lipsa funcţionarilor calificaţi. La adresa funcţionari-
lor s-au formulat mai multe acuzaţii de rea-credinţă. De aceea, între anii 
1880 şi 1910, va avea loc un prim exod de populaţie turcă din România. 
În numai 30 de ani, numărul comunităţii scade rapid de la 134.662 per-
soane în anul 1879, la 40.626 persoane în anul 1910 (Ekrem 1994: 103). 
Pentru a mai tempera migraţia turcă din Dobrogea şi mai ales pentru a 
stăvili tendinţele de colonizare bulgară a regiunii, statul român va trece 
la o politică de deschidere culturală faţă de minoritatea turcă. În anul 
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1891, la iniţiativa ministrului Spiru Haret, se redeschide Seminarul Mu-
sulman de la Babadag, care se va muta într-o clădire nouă la Medgidia 
în anul 1910. În anul 1906, Casa Regală va construi două mari moschei 
musulmane, una la Constanţa, şi alta la Bucureşti. Cea de la Constanţa 
s-a păstrat până în zilele noastre ca cea mai frumoasă piesă de arhitec-
tură islamică din ţară. În Parlamentul României de-atunci, vor fi alocate 
acestei minorităţi patru locuri, două pentru deputaţi şi două pentru sena-
tori. Deschiderile pentru turcii din România din preajma Primului Război 
Mondial, într-un moment în care statele europene atacau din toate păr-
ţile vechiul Imperiu Otoman ajuns într-o stare de haos, au permis chiar 
apariţia unei emigraţii din Imperiu spre România. În anul 1923, în urma 
Tratatului de Pace de la Lausanne, România va mai prelua de la fostul 
Imperiu şi mica insula Ada-Kaleh de pe Dunăre cu cca. 500 de locuitori 
turci (Ahmet: 1937).

Cu aceste evenimente, la recensământul din anul 1930, în România 
se consemna prezenţa a 154.772 de turci musulmani şi a 105.750 de turci 
creştini (găgăuţi). În perioada interbelică, în România, autorul Mehmet Ali 
Ekrem prezintă date pentru cca. 40 de publicaţii turceşti, cu difuzare re-
dusă şi mai ales de redusă longevitate. Interesant este că până în perioada 
anilor 1925, publicaţiile apărute în România erau scrise într-o limba turcă 
din osmana veche. După anul 1930, apar scrieri de limbă turcă cu litere 
latine, inclusiv ziare bilingve, în turcă şi română. Din presa vremii, Meh-
met A. Ekrem notează ziarul Hayat/Viaţa, apărut în 1921 la Constanţa. Un 
ziar bilingv a fost Halk/Poporul (1936), editat de domnul Hamdi Nusret la 
Medgidia. Scriitori de literatură turcă au fost Mehmet Niyazi, Iusuf Isa Ha-
lim, Ismail Ziyaeddin, Ulkusal Mustecip, fondator al ziarului Turk Birligi/
Uniunea Turcă (1930) şi al revistei Emel/Idealul (1935). Publicişti au fost dr. 
Ibrahim Temo, Mustafa Lutfi, Habib Hilmi, fondator al ziarului Hak Ses/
Vocea Dreptăţii (1929), Ismail Ergun, editor al ziarului Tuna/Dunărea (1936) 
şi alţii. Faţă de schimbările care aveau loc în Turcia, noile publicaţii adu-
ceau în România evenimente kemaliste, cu reforme revoluţionare în acel 
timp, care au schimbat până şi îmbrăcămintea oamenilor, renunţându-se 
la fes, văl, şalvari şi prin care Turcia, cu lumea turcă, se va adapta treptat 
la moda europeană. La fel de semnificativ pentru momentul de atunci este 
faptul că turcii din România erau absolvenţi cu două certificate şcolare, 
unul de patru sau şapte clase de la şcoala românească şi altul similar, de 
patru sau şapte clase, de la şcoala turcească. După Al Doilea Război Mon-
dial, acest sistem de învăţământ va dispărea până în zilele de azi. De ase-
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menea, trebuie amintit şi interesul arătat de Regina Maria a României faţă 
de această comunitate, Majestatea Sa ridicând în 1929 un Palat de Vară la 
Balcic – un fief al turcilor dobrogeni, cu un minaret tipic musulman, foar-
te vizitat, astăzi devenit muzeu şi obiectiv turistic la Varna în Bulgaria. În-
tre anii 1935 şi 1940, în aceeaşi zonă, tot vara, la Bazargic a funcţionat un 
teatru turcesc. După anul 1935, când în Europa au apărut semnele celui 
de Al Doilea Război Mondial, cu apariţia unor legi rasiale împotriva evrei-
lor, a fost un moment care a speriat toate minorităţile. Faptul că în marea 
conflagraţie Turcia a depus toate eforturile pentru a rămâne neutră, iar 
după război, tot estul Europei a intrat sub ocupaţie sovietică, au fost moti-
ve suficiente pentru un al doilea val de migraţie. Majoritatea celor plecaţi 
s-au aşezat în Turcia europeană, în preajma oraşelor Edirne, Ceanakka-
le, Tekirdag, Ciorlu, Istanbul etc. În urma acestor evenimente, în anul de 
recensământ 1956, în România mai existau 14.329 de turci, ceea ce faţă 
de perioada recensământului din anul 1930 reprezintă un exod de cca. 
130.000 de persoane, în condiţiile în care toate bunurile acumulate de-a 
lungul generaţiilor au fost lăsate în proprietatea statului român.

După război, instaurarea regimului comunist din anii 1945–1990 a 
însemnat un dezastru pentru toate minorităţile, inclusiv pentru cea tur-
că. Între anii 1954 şi 1956 s-au închis toate şcolile cu predare în limba 
turcă. În anul 1959, biserica turcească din parcul Carol, remarcabil mo-
nument istoric şi arhitectural pentru oraşul Bucureşti, a fost demolată. 
Reconstrucţia ei în 1969 s-a realizat numai în urma unor reclamaţii in-
ternaţionale. În anul 1963 s-a desfiinţat şi Seminarul Musulman de la 
Medgidia, iar mulţi imami şi hogi, pentru convingerile lor islamice, au su-
portat ani grei de închisoare. Sali Regep, imam al comunităţii din Bucu-
reşti, a stat la închisoare 14 ani. Ali Becmambet, hoge în comuna Valu’ lui 
Traian, a fost condamnat la 20 ani de muncă silnică, Yusuf Irismambet, 
hoge de Constanţa, a fost condamnat în 1952 la muncă silnică pe viaţă 
(Ioneşcu 2004: 67). În 1968, Insula Ada-Kaleh a fost scufundată în lacul 
de acumulare al hidrocentralei de la Cotul Dunării, iar populaţia turcă 
a fost risipită şi expropriată de casele şi terenurile ei în favoarea statului 
comunist român. În 1975 s-a închis şi secţia de limbă turcă a Universită-
ţii Bucureşti, astfel că, după 1980, toate gradele de învăţământ de limbă 
turcă maternă din România au fost desfiinţate. În urma presiunilor, după 
anul 1980, s-a ridicat al treilea val de plecări, majoritatea ilegale, în care 
familii întregi au fugit din ţară cum au putut. Această situaţie nu a fost 
specifică doar minorităţii turce, pentru că în toată perioada comunistă la 
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fel de ilegal au migrat din România multe alte familii de evrei, saşi, greci, 
doar cu valiza în mână. Astfel, la recensământul din anul 1992, în Româ-
nia mai existau 29.832 de turci.

Cele mai interesante evenimente din viaţa comunităţii au apărut 
după anul 1990, odată cu deschiderile social-politice care s-au produs. În 
acel an, în urma liberalizării vizelor vamale dintre Turcia şi România, a 
apărut un mare tranzit turistic care s-a menţinut ridicat, în ambele sen-
suri, până în prezent, având un rol impotant în direcţia unei schimbări 
pozitive în imaginea publică a turcilor din România. După anul 1995, 
s-a reînfiinţat Seminarul Teologic Musulman de la Medgidia (Alexandru 
Alecu: 1928), cu aceleaşi atribuţii, sub forma Liceului Pedagogic „Musta-
fa Kemal Ataturk”. În 1990 s-a înfiinţat organizaţia Uniunea Democrată 
Turcă din România, cu sediul central la Constanţa. Această organizaţie, 
în cursul a trei legislaturi, a trimis în Parlament trei deputaţi. Obiectivele 
declarate ale organizaţiei nu diferă faţă de cele ale altor uniuni etnice; 
acestea sunt:

• păstrarea aspectelor de identitate prin manifestări neîngrădite de 
limbă şi religie;

• menţinerea unei coexistenţe paşnice cu populaţia majoritară;
• menţinerea cu Turcia a unor relaţii de tranzit liberalizat, fără vize.

De asemenea, în acest timp s-au înfiinţat un mare număr de firme 
mici şi mijlocii turceşti care s-au reunit în trei organizaţii, respectiv: Ca-
mera de Comerţ şi Industrie România-Turcia (1992), Asociaţia Oamenilor de 
Afaceri Turci din România (1997) şi Asociaţia Investitorilor Turci din Româ-
nia (2001), toate cu sediul în Bucureşti. Astfel, la recensământul din anul 
2002, în România erau înregistraţi 32.596 de turci, din care în Bucureşti 
se notează existenţa a 2.473 de persoane declarate de etnie turcă în mod 
oficial, faţă de 700 de turci din anul 1992. De asemenea, după 1995, la 
cererea Inspectoratelor Şcolare teritoriale din Tulcea şi Constanţa, au 
început să se publice şi manuale în limba turcă pentru clasele I-VIII. De 
notat este reapariţia presei minoritare turce în România, cu circulaţie re-
strânsă, dar semnificativă pentru comunitate. În 1993 apare la Constan-
ţa gazeta Hak Ses/Vocea Dreptăţii. În 1997 apare la Galaţi revista Tuna 
Mektuplarî/Scrisori Dunărene. La Bucureşti se publică revista Zaman/Tim-
pul începând cu anul 1998, ziarul Hayat/Viaţa începând din 1999, ziarul 
Gurbetci/Pribeagul din 2004 şi ziarul Anayurt/Patria din 2005. În jurul 
acestor publicaţii s-a format o nouă generaţie de redactori şi intelectuali.
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La fel de specifice sunt şi manifestările vieţii religioase. Turcii din Ro-
mânia sunt musulmani suniţi şi au în mod oficial un Muftiat, respectiv o 
Episcopie, membră a Secretariatului General al Cultelor din România. Re-
feritor la comunitatea turcă, din cei care au analizat problemele religiei 
musulmane în limba română amintim o serie de autori români, precum 
Alexandru Alecu (1928), Nadia Angelescu (1993), George Grigore (1997) şi 
Dan Toma Dulciu (2001). Turcii sărbătoresc venirea primăverii, Nevruzul, 
în luna martie, timp de 3-7 zile şi leagă acest moment de naşterea lui Ali, 
fiul profetului Mohamed. Alte sărbători sunt Ramazan Bairamul şi Kurban 
Bairamul, care în terminologia creştină corespund Postului şi Sărbătorii 
Paştelui. În Dobrogea, sărbătoarea se mai numeşte şi Şeker Bairamul/Ba-
iramul cel dulce, pentru că, la momentul ei, în orice familie se consumă 
o varietate de dulciuri. Sărbătoarea ţine trei zile şi este prilej de vizite şi 
împăcare pentru toţi credincioşii cultului. Cele 30 de zile premergătoare 
de post negru nu au relevanţă dacă în cursul Ramazanului/Postului mu-
sulmanii nu s-au împăcat între ei. La 70 de zile după această sărbătoare 
urmează Kurban Bairamul/Ziua Sacrificiului, echivalent în lumea creştină 
cu Crăciunul. În ultima săptămână dinaintea Ramazanului, copiii colindă 
pe la casele membrilor comunitari, recită cântece sacre din Coran, pre-
cum: Luna Ramazanului, Sfânt, Slujba de Seară sau Slujba de Rămas Bun. 
Cu referire la aceste momente, o bogată analiză etnografică a fost reali-
zată de Mehmet Nagi Onal (1997). Un eveniment confesional important 
este şi obligaţia pelerinajului de la Mecca, îndatorire sfântă specifică şi 
pentru turcii din România. Cel întors din pelerinaj capătă titlul confesi-
onal de hagiu şi are dreptul moral de a ţine slujbe liturgice (dar numai în 
absenţa unui hoge/popă) şi de a rezolva conflicte familiale/patrimoniale 
sau tentative de divorţ, cuvântul lui fiind considerat sfânt. 

2.2. Structura grupurilor de cercetare

Studiile de teren, mai ales pe comunităţi mici care pot fi extrem de 
răspândite teritorial sau se pot afla în localităţi greu accesibile, repre-
zintă o mare problemă de acces, de timp şi de costuri, cu atât mai mult 
cu cât aceste minorităţi au o altă religie şi cultură în raport cu cea a po-
pulaţiei majoritare. În cazul comunităţilor turce şi tătare din Dobrogea, 
acestea sunt şi condiţiile de ansamblu ale cercetării noastre, situaţie care 
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a impus o largă documentare. O primă sursă este lucrarea Recensământul 
Populaţiei şi Locuinţelor. Structura Etnică şi Confesională (Comisia Naţio-
nală pentru Statistică, Bucureşti, 1995), care oferă însă date numai până 
la nivel de judeţe, oraşe şi municipii. Pe baza acestei lucrări, localităţile 
din România cu densitate de peste 100 de persoane turce sunt următoa-
rele: Constanţa – 18.355, Medgidia – 3.977, Mangalia –1.691, Babadag – 
1.155, Hârşova – 750, Bucureşti – 927, Cernavodă – 622, Călăraşi – 469, 
Măcin – 422, Ovidiu – 343, Isaccea –160, Eforie – 155, Brăila – 126, Nă-
vodari – 122. Această amplă lucrare, Recensământul Populaţiei 1992, nu 
oferă date de structură etnică până la nivel de sate şi comune. De notat că 
la recensământul următor din anul 2002, cu date publicate în lucrarea 
Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor – martie 2002, vol. IV – Structura 
Etnică şi Confesională (Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 2004), 
a fost eliminat tot capitolul cu privire la structura etnică şi repartizarea 
teritorială pe localităţi. În datele acestui Recensământ 2002, repartizarea 
teritorială şi structura etnică a României se prezintă numai la nivel de 
judeţe, fără localităţi. Astfel, în lipsa altor surse, pentru o informare asu-
pra locuitorilor turci din comune, sate şi cătune ne-am adresat şi Uniunii 
Democrate Turce din România, asociaţie cu sediul la Constanta, de la care, 
pe acelaşi criteriu al localităţilor cu densitate peste 100 persoane turce 
în zona Dobrogei, în mod suplimentar faţă de datele de mai sus, am pri-
mit următoarea distribuţie: Băneasa – 800, Osmancea – 770, Fântâna 
Mare – 750, Făurei – 700, Dobromir – 510, Cobadin - 300, Tuzla – 250, 
Castelu – 250 şi Agigea –150. Din toate aceste date, după cum se observă, 
minoritatea turcă din România are o concentrare de cca. 80% în spaţiul 
dobrogean, din care 65% numai în judeţul Constanţa. Această răspândi-
re a servit la constituirea grupului nostru de evaluare turc cu 50 cazuri, 
în modul următor:

• 20 cazuri din municipiul Constanţa,
• 7 din municipiul Tulcea,
• 5 din oraşul Isaccea, jud. Tulcea,
• 4 din oraşul Cobadin, jud. Constanţa,
• 3 din oraşul Babadag, jud. Tulcea,
• 3 din oraşul Măcin, jud. Tulcea.

Pe principiul dublei perspective pe care s-a proiectat această cerceta-
re, comunitatea turcă a fost retroevaluată de un alt subgrup compus din 
254 persoane, din aceleaşi localităţi, respectiv:
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• 82 din municipiul Constanţa, 
• 78 din municipiul Tulcea,
• 21 din oraşul Cobadin,
• 20 din oraşul Medgidia,
• 12 din comuna Murighiol,
• 12 din comuna Sarichioi,
• 10 din comuna Basarabi,
• 9 din oraşul Babadag,
• 5 din oraşul Macin,
• 3 din oraşul Isaccea şi
• 2 din comuna Castelu.

Acest număr de 254 formulare, împreună cu cele până la 300 de ca-
zuri, au format ceea ce numim structura grupurilor-martor constituite din 
români, armeni, greci, italieni, tătari, ruşi-lipoveni, ucraineni şi rromi. La 
acest capitol, în perioada anilor 1995-1996, pentru constituirea grupului 
de cercetare turc am primit un mare sprijin din partea Uniunii Democrate 
Turce din România – UDTR, cu sediul central la Constanţa, prin preşedintele 
ei de atunci şi de acum, domnul ing. Osman Fetbi, ulterior ales şi deputat 
UDTR. Prin această Uniune ne-au fost puse la dispoziţie date de teren, sediu 
şi membri din partea acestei asociaţii, motiv pentru care pe această cale 
ţinem să le mulţumim în mod deosebit. Ca mod de punere în pagină şi de 
administrare în condiţii de teren, oferim în anexe două modele de Chestio-
nare Bogardus – 1995 şi PPN – 50, completate de un subiect turc. 

2.3. Analiza relaţiilor etnice ale turcilor 
dobrogeni

La nivel de rezultate, pe această temă a analizei de relaţii, în susţine-
rile mele am suportat multe întrebări, tocmai pentru că principiul dublei 
perspective, mai ales în partea sa de aplicaţie, nu a fost înţeles.De fapt, în 
interetnicitate principiul reciprocităţii exprima o realitate evidentă, pen-
tru că, fie minoritate, fie majoritate, ambele genuri de comunităţi etnice 
primesc, oferă şi întreţin în jurul lor, în mod istoric, un întreg câmp de 
relaţii directe şi reciproce, indiferent că sunt mai bune sau rele, dar care 
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toate se individualizează pe neamurile coabitante respective. Procedeele 
de cercetare concepute numai pentru atitudinea directă a populaţiei ma-
joritare faţă de minorităţi, fără partea de reciprocitate, după cum se ma-
nifestă la majoritatea analiştilor sunt, după părerea noastră, cel puţin ne-
realiste. De aceea insistăm pe partea procedurală a diagnozei, pentru că 
principiul dublei perspective nu se aplică numai la rezultate, ci şi la toată 
partea de concepţie a instrumentelor, a modului de formare a grupurilor 
de lucru, la modul de aplicare a lor în condiţii de teren, până la sistemul 
final de prelucrare automată a datelor. Astfel, după etapa recoltării for-
mularelor, prelucrarea lor în condiţii de „laborator” trece prin două faze: 

• pe fiecare formular se procedează la o însumare a notelor acordate 
pe baza cărora se stabileşte un indice individual de calitate şi distan-
ţă etnică faţă de toate grupurile etnice menţionate în formular; 

• pe baza indicelui individual, împreună cu toate chestionarele din 
acelaşi grup de cercetare, se stabileşte o medie aritmetică colectivă.

• În cazul cercetării de faţă, pentru analiza relaţiilor etnice ale turcilor 
dobrogeni, indicii sunt de trei feluri, cu ordonare în tab. nr. 1 şi provin 
din 3 categorii de atitudini, cu localizare pe rândul V şi coloana V, 
ambele referitoare la comunitatea turcă, în modul următor:

• pe diagonală s-a marcat indicele de autoevaluare al grupului turc la o 
cotă medie de 23,88, care reprezintă gradul de apropiere a grupului de 
referinţă turc faţă de comunitatea sa. În studiul grupului turc indicele 
autoevaluat se află la o cotă maximă de 23,88, cu valoare de reper;

• pe orizontala V sunt trecuţi indicii de heteroevaluare, care reprezintă 
atitudinea grupului turc faţă de celelalte comunităţi aflate în studiu;

• pe coloana V sunt trecuţi indicii de retroevaluare, respectiv atitudinile 
cu distanţele sociale ale celor 8 grupuri-martor, faţă de comunitatea 
turcă. 

Amintim că în acest montaj, cu acelaşi instrument, grupul turc oferă 
date din perspectivă internă, iar grupurile-martor pe cele din perspecti-
vă externă. Indicii de auto- şi heteroevaluare cu întabelare pe orizontala 
V reprezintă atitudinile cu relaţiile directe ale grupului turc. Indicii de 
retroevaluare cu întabelare pe coloana V reprezintă atitudinile şi relaţiile 
reciproce dintre grupurile-martor şi comunitatea turcă. În Tabelul nr. 1, 
de la 9Í9 grupuri etnice angajate în investigaţii, au fost ordonaţi toţi cei 
81 de indicatori de atitudini rezultate. În acest capitol vom comenta nu-
mai datele referitoare la comunitatea turcă.
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În privinţa comunităţii turce, cota cea mai ridicată de apropiere a 
fost faţă de membrii săi, la o valoare de 23,88. Comparativ cu ceilalţi in-
dici de autoevaluare, se poate nota că indicele turc este ceva mai scăzut 
cu câteva zecimale faţă de alte comunităţi, întrucât în toate grupurile de 
studiu în mod obişnuit cota de autoevaluare trece de 24 puncte din 25 
posibile. În planul distanţelor directe pe şirul V, grupul turc, prin hetero-
evaluările sale, a prezentat o apropiere maximă mai întâi faţă de comu-
nitatea tătară, la o cotă de 22,35, şi apoi faţă de români, la cotă de 19,23. 
Celelalte comunităţi s-au scalat pe criteriul gradului de apropiere astfel: 
faţă de comunitatea italiană la cotă de 17,20; faţă de comunitatea greacă 
la cotă de 16,61 şi faţă de comunitatea armeană la cotă de 16,05.

Tabelul nr. 1. Indicii de intensitate a contactelor directe şi de 
distanţă socială între comunităţi etnice dobrogene, cu referire 
la turcii dobrogeni, stabiliţi prin aplicarea variantei  
de Chestionar Bogardus–1995

comunităţi
dobrogene

I
români

II
armeni

III
greci

IV
italieni

V
turci

VI
tătari

VII
rromi

VIII
ruşii-

lipoveni

Ix
ucrai-
neni

I
români 24,46 18,46 16,06 20,20 17,37 16,41 9,96 15,92 16,65
II
armeni 24,62 24,82 23,60 23,38 18,67 16,67 16.00 19,43 19,56
III.
greci 23,89 18,89 24,11 18,75 14,79 15,68 8,17 16,20 15,86
IV
italieni 23,83 17,20 19,60 24,43 16,10 14,93 8,60 14,86 15,86
V
turci 19,23 16,o5 16,61 17,20 23,88 22,35 11,85 15,31 15,28
VI
tătari 20,27 17,26 16,19 17,43 23,69 24,53 12,50 14,69 14,83
VII
rromi 23,10 20,26 20,40 21,10 17,76 18,73 24,50 18,66 18,80
VIIIruşii-
lipoveni 23,36 20,o4 20,72 20,86 18,38 19,94 10,o6 24,42 22,14
Ix
ucraineni 22,41 20,13 20,72 22,44 17,93 16,96 10,04 20,25 24,86
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Atitudinea grupului turc faţă de ruşii-1ipoveni şi ucraineni s-a plasat 
pe un interval mediu la cotă de 15,31 şi respectiv de 15,28. Pe ultimul loc, 
pe scara gradelor de apropiere faţă de alte neamuri, grupul turc a plasat 
comunitatea rromilor la o cotă de 11,31. Acest nivel se află sub prima ju-
mătate a intervalului de varianţă, poate fi considerat nivel de respingere. 
În privinţa cotelor de retroevaluare, privitoare la atitudinea altor nea-
muri faţă de turci, notăm că nu toate aceste distanţe sunt echivalente. 
Cea mai ridicată cotă de apropiere faţă de comunitatea turcă a fost din 
partea grupului tătar la o cotă de 23,69; acest indice fiind aproape egal 
cu cel al turcilor faţă de turci (23,88). Şi în ceea ce priveşte restul indicilor 
de retroevaluare, gradele de apropiere din partea altor neamuri faţă de 
comunitatea turcă sunt ceva mai ridicaţi. Astfel, faţă de turci, cotele de 
apropiere ale armenilor au fost de 18,67, ale ruşilor-lipoveni de 18,38, ale 
ucrainenilor de 17,93, ale rromilor de 17,76 şi ale românilor de 17,37.

Tabelul nr. 2. Indicii de calitate şi distanţe etnice, pe 
subcategorii de persoane ale grupului turc faţă de ei şi faţă 
de grupurile etnice martor, stabiliţi prin reprelucrarea datelor 
variantei de Chestionar Bogardus–1995

Nr.
cazuri

Sub-
categorii

1
turci

2
români

3
arm.

4
greci

5
ital.

6
tătari

7
rromi

8
ruşi-
lipov.

9
ucrai-
neni

50
Turci

Indice
global 23,88 19,23 16,05 16,66 17,20 22,35 11,85 15,31 15,28
Pesexe

28 Femei 23,16 19,40 15,70 19,83 17,16 22,30 12,50 15,46 15,43
22 bărbaţi 24,63 19,06 16,40 16,40 17,25 22,40 11,20 15,16 15,13

Pevârste

24
sub
30ani 24,29 20,60 16,70 17,00

17,90 23,38 14,25 15,25 15,25

20
Adulţi
31-55
ani

24,30 17,93 15,10 15,55 16,25 22,75 11,10 15,10 14,60

6
Peste
56ani

23,10 19,10 16,30 17,30 17,55 21,00 10,20 16,10 16,00

Peniveldestudii

14
şc.gen.
şiprofes. 24,00 18,35 13,90 14,10 15,90 22,30 7,30 13,75 14,30
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Nr.
cazuri

Sub-
categorii

1
turci

2
români

3
arm.

4
greci

5
ital.

6
tătari

7
rromi

8
ruşi-
lipov.

9
ucrai-
neni

26
studii
liceale 24,00 20,60 17,10 17,60 16,60 23,00 12,50 15,50 15,30

10
studii
post-lice-
ale

24,50 20,70 16,40 13,20 17,10 22,90 10,00 16,10 16,10

Cea mai scăzută apropiere faţă de turci a rezultat din partea gru-
pului italian la o cotă de 16,10 şi din partea grupului grec la o cotă de 
14,79. Pentru că niciuna dintre aceste cote nu se află sub prima jumătate 
a intervalului de varianţă, respectiv de 12,50 puncte, putem spune că 
niciunul dintre grupurile-martor nu a situat comunitatea turcă la cote 
de respingere sau de antipatie. Dar, pentru că indicele global turc autoe-
valuat a avut cea mai mică valoare, de numai 23,88 puncte, am conside-
rat oportună dezvoltarea unei analize suplimentare, pentru a stabili care 
sunt subcategoriile pe care se manifestă (vezi Tabelul nr. 2).

În această dezvoltare s-au regrupat toate evaluările grupului turc 
atât faţă de propria comunitate, cât şi faţă de celelalte comunităţi locale, 
însă pe subcategorii turce de persoane. Astfel, indicele turc cel mai slab 
autoevaluat a fost la femei, la cota de 23,13, la turcii în vârstă de peste 56 
ani, la cota de 23,10, un caz mai greu de interpretat, dar, cu siguranţă, pe 
aceste subcategorii de populaţie turcă există o zonă de fragilitate etnică 
mai rar întâlnită. În Tabelul nr. 2, se pot aprofunda detalii privind atitu-
dinile de apropiere ale subcategoriilor de turci faţă de români şi tătari, 
precum şi cele de respingere faţă de rromi. Astfel, toate subcategoriile 
de turci au cote mai ridicate de apropiere făţă de tătari, comparativ cu 
cele faţă de români. De exemplu, apropierea turcilor de sub 30 ani faţă 
de români atinge o cotă de 20,60, pe când cota de apropiere faţă de tătari 
este de 23,3. 

În raport cu alte comunităţi etnice, toate subgrupurile turce au pre-
zentat atitudini de apropiere peste media de 12, 50. De exemplu, cea mai 
mare cotă de apropiere faţă de armeni o putem nota în rândul turcilor 
cu studii liceale la o cotă de 17,10. O cotă mai scăzută faţă de armeni s-a 
înregistrat la femei, cu valoarea de 15,70. O alta a fost atitudinea turcilor 
faţă de rromi. Cea mai mare respingere a comunităţii rrome s-a înregis-
trat la persoanele care au urmat doar şcoala generală şi profesională la 
o cotă de 7,30.
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2.4. Analiza de valori şi trăsături etnice 

Pentru diagnoza trăsăturilor etnopsihologice ale turcilor dobrogeni 
prin Chestionarul PPN–50, amintim că şi în grupul turc s-au operat 50 de 
teste de semnificaţie la un prag p < 0,05, faţă de care au existat două tră-
sături nesemnificative, respectiv la itemul 27 al individualismului, la care 
s-a constatat un prag p < 0,06, şi la itemul 44 al mândriei la un prag p < 
0,14. Dacă acest prag convenţional al lumii ştiinţifice ar fi fost mai puţin 
critic, cu doar o zecimală, atunci am fi avut 49 de trăsături şi, în acelaşi 
timp, 49 de instrumente de evaluare semnificative. Cu aceste instrumente, 
concepţia de elaborare a bazei de date pe calculator are în vedere posibi-
litatea de a extrage, prelucra, aduna şi prezenta, din mai multe perspec-
tive, toate datele referitoare la grupul cercetat. În acest fel, procesarea 
datelor cuprinde trei momente. În primul moment, din baza principală 
de date elaborată pe nouă comunităţi etnice, se extrage o bază secun-
dară referitoare doar la comunitatea turcă pe 350 de cazuri. În al doilea 
moment, se obţin datele de autoevaluare cu acelaşi soft aplicat numai pe 
evaluările grupului turc cu 50 de cazuri. În al treilea moment, pentru da-
tele de retroevaluare, acelaşi program se aplică pe fiecare dintre cele opt 
grupuri-martor, numai la datele referitoare la comunitatea turcă. Astfel, 
din aceste prelucrări rezultă trei tipuri de profiluri: 

• un profil integrat turc cu valoare de reper, rezultat din media aritme-
tică/total număr de cazuri, respectiv 350;

• un profil autoevaluat turc, realizat din perspectiva „internă” pe 50 
cazuri;

• opt profiluri retroevaluate realizate pe numărul de cazuri ale fiecă-
rui grup etnic martor care, fiecare, va furniza o perspectiva „exter-
nă” specifică faţă de comunitatea turcă.

Programul de prelucrare a datelor pe calculator are în vedere ace-
leaşi operaţiuni de însumare şi calculare a unor medii aritmetice şi aba-
teri standard pe fiecare trăsătură şi din perspectiva fiecărui profil. Media 
aritmetică conferă trăsăturii respective un caracter „modal” şi colectiv, 
iar abaterea standard s-a impus pentru analiza de omogenitate pe fieca-
re item. Abaterea standard se apreciază în funcţie de valoare unitară. O 
estimare subunitară indică faptul că în grupul de evaluatori există mici 
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diferenţe de opinii, ceea ce înseamnă un plus de consistenţă pentru re-
spectiva trăsătură. Pe când o abatere standard supraunitară poate indica 
existenţa unor mari diferenţe de opinii, ceea ce înseamnă de fapt ele-
mente de inconsistenţă. De asemenea, noi am luat ca bază de compara-
ţie numai trăsăturile cuprinse în profilul turc integrat. Aceasta, întrucât 
numărul de cazuri pe care s-a construit acest profil este cel mai mare. 
Profilul turc integrat, cu abaterile standard şi mediile sale aritmetice, 
realizează o scalare a celor 50 de variabile – itemi, de la cele mai acti-
ve, cu media aritmetică cea mai ridicată, spre cele mai puţin active, cu 
media aritmetică cea mai scăzută. Dar şi comparaţiile etnice ale turcilor, 
din profilurile retroevaluate efectuate de grupurile-martor – deşi au fost 
elaborate numai pe 30 sau 50 de cazuri – pot fi şi ele o altă direcţie de 
analiză. Oferim în Tabelul nr. 3 un extras din primele zece trăsături cu 
caracter dominant, ordonate doar pe baza datelor din profilul turc inte-
grat. În funcţie de datele profilului turc integrat, pe primele zece locuri 
apar în ordine următoarele trăsături modale:

• credinţa religioasă, la o medie aritmetică de 4,63;
• preţuirea propriei identităţi etnice, de 4,63;
• mândria, de 4,42 (itemul a fost nesemnificativ la testul T);
• tradiţionalismul, de 4,38;
• sentimentul istoriei, de 4,21;
• spiritul comercial, de 4,18;
• ataşamentul faţă de România, de 4,11;
• simţul frumosului, cu o medie de 4,08;
• independenţa, cu o medie de 4,06;
• prietenia, la o medie aritmetică de 4,01.

Tabelul nr. 3. Structura ierarhică de trăsături etnice auto- şi 
retroevaluate la turcii dobrogeni
Datele cuprind media aritmetică şi abaterea standard pe 5 
trepte de intensitate
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Profiluri Profil
etnic

integrat

Profil
auto-

evaluat

Retroevaluareaturcilordobrogenipefiecare
itemdecătregrupurile-martordinzonadecontact

trăsături
etnice

350
cazuri

turci
50

Români
50

Arm
30

gre.
30

Ital.
30

tătari
50

Rromi
30

Ruşi
50

ucr.
30

1.credinţa
religioasă

4,63
0,82

4,62
0,73

4,72
0,76

4,97
0,18

4,73
0,45

4,50
0,94

4,78
0,58

4,59
1,21

4,37
0,83

4,42
1,20

2.Preţuirea
proprieiiden-
tităţietnice

4,43
0,92

4,70
0,74

4,30
1,05

4,93
0,25

4,50
0,73

4,43
1,04

4,52
0,79

3,90
0,77

4,18
1,05

4,35
1,20

3.mândria 4,42
0,90

4,76
0,56

4,48
0,89

4,57
1,07

4,37
0,81

3,57
1,17

4,56
0,70

4,90
0,41

4,20
0,89

4,23
0,99

4.tradiţiona-
lismul

4,38
0,93

4,30
0,91

4,70
0,76

4,23
1,01

4,50
0,78

4,53
0,73

4,46
0,93

4,10
1,18

4,18
0,91

4,32
1,14

5.sentimen-
tulistoriei

4,21
1,08

4,60
0,76

3,82
1,37

4,60
0,93

4,10
0,88

3,87
1,07

4,62
0,88

4,48
0,69

3,78
1,16

4,06
1,24

6.spiritulco-
mercial

4,18
0,93

4,32
0,94

3,68
1,15

3,67
0,66

4,33
0,71

4,33
0,80

4,56
0,76

4,31
0,60

4,16
0,99

4,23
0,99

7.Ataşamen-
tulfaţăde
România

4,11
1,08

4,12
1,15

4,00
1,23

4,70
0,88

4,10
0,55

3,50
1,20

4,72
0,67

4,14
0,95

4,06
1,03

3,39
1,09

8.Indepen-
denţa

4,08
1,04

4,40
1,01

3,88
1,15

4,20
1,10

3,93
1,05

3,50
1,07

4,56
0,81

3,97
0,50

3,98
0,97

3,97
1,20

9.simţulfru-
mosului

4,06
0,97

4,50
0,68

4,20
1,01

4,07
0,94

3,73
0,87

3,43
0,86

4,50
0,91

4,34
0,61

3,86
0,91

3,35
1,14

10.Prietenia 4,01
1,07

4,66
0,59

4,04
1,17

3,86
0,88

3,62
1,24

3,41
1,05

4,66
0,63

3,97
1,21

3,59
0,96

3,61
1,20

Privitor la itemul mândriei , cel care în cazul grupului turc a fost ne-
semnificativ la testul T, suntem datori să-l retragem din concluziile finale, 
indiferent de poziţiile pe care le va ocupa în diferite „topuri” de profiluri. 
În Tabelul nr. 4., realizăm o comparaţie suplimentară între profilul turc 
integrat, obţinut pe 350 cazuri, şi profilul turc autoevaluat, obţinut pe 50 
cazuri în care putem nota faptul că şapte din zece trăsături sunt comu-
ne. Procentul de 70% trăsături etnice turceşti coincidente şi „acceptate” 
de toate grupurile-martor indică o bună cunoaştere a lor pe plan local. 
Această aserţiune se suţine şi prin faptul că în ambele profiluri (integrat 
şi autoevaluat) cota minimă a fost de 4,01, corespunzătoare treptei de 
răspuns „acord în mare măsură”. De asemenea, putem nota şi diferenţe 
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semnificative de valorizare. De exemplu, în profilul turc integrat, ataşa-
mentul faţă de România este situat pe poziţia 7, dar în cel autoevaluat este 
absent din primele 10 poziţii. Această trăsătură modală, cu o cotă de in-
tensitate în profilul turc integrat de 4,11, a fost apreciată de alte grupuri 
la trepte superioare de manifestare: eşantionul armean îi conferă o cotă 
de 4,70; eşantionul tătar cota 4,56; rromii cota 4,14 şi chiar turcii o pre-
zintă la cota de 4,12.

Tabelul nr. 4. Studiu comparativ de trăsături modale turceşti, 
integrate şi autoevaluate în primele 10 poziţii de manifestare

extrasdetrăsăturidin
profilulturcintegrat

medii
aritm.

extrasdetrăsăturidin
profilulturcautoevaluat

medii
aritm.

trăsături
comune

1.credinţareligioasă 4,63 1.mândria 4,76 x
2.Preţuireapropriei
identităţietnice

4,43 2.Preţuireaproprieiiden-
tităţietnice

4,70 x

3.mândria 4,42 3.Prietenia 4,66 x
4.tradiţionalismul 4,38 4.ospitalitatea 4,66 -
5.sentimentulistoriei 4,21 5.credinţareligioasă 4,62 x
6.spiritulcomercial 4,18 6.sentimentulistoriei 4,60 x
7.Ataşamentulfaţăde
România

4,11 7.Hărnicia 4,58 -

8.Independenţa 4,08 8.simţulfrumosului 4,50 x
9.simţulfrumosului 4,06 9.Independenţa 4,40 x
10.Prietenia 4,01 10.Inteligenţa 4,34 -

În autoevaluarea grupului turc, cele mai preţuite însuşiri comune 
au fost ospitalitatea, hărnicia şi inteligenţa generală, însuşiri absente din 
profilul integrat, ceea ce poate avea şi semnificaţia unor „contestaţii” din 
partea grupurilor-martor. Din autoevaluările turcilor, surprinzătoare 
este absenţa spiritului comercial. Deşi este o trăsătură activ confirmată 
de toate comunităţile coabitante (poziţia 6 în profilul integrat la o cotă de 
4,18), totuşi, în autoevaluarea turcilor, spiritul comercial apare la poziţia 
11, una îndepărtată, cu o cotă de intensitate 4,32. La această trăsătură, 
în valorizarea grupului turc, am putea spune că există elemente de nesi-
guranţă. De aceea, în alegerea unor trăsături dominante, verificarea lor 
prin mai multe grupuri-martor este obligatorie.
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În opinia noastră, trăsăturile care exprimă un deplin acord asupra pri-
mei laturi a profilului etnic turc din Dobrogea sunt numai cele referitoare la 
preţuirea propriei identităţi etnice, simţul frumosului, sentimentul istoriei, 
credinţa religioasă, independenţa, prietenia, spiritul comercial şi ataşamen-
tul faţă de România. Şi în cazul acestui profil este de remarcat configuraţia 
sa unică. La fel de semnificativă pentru această comunitate este analiza 
trăsăturilor cu intensitate redusă cu o mai slabă manifestare în conştiin-
ţa publică. Pentru o analiză sinoptică, oferim în Tabelul nr. 5. un studiu 
comparativ de trăsături modale turceşti, integrate şi autoevaluate, aflate 
pe ultimele zece poziţii de manifestare. În acest registru al trăsăturilor de 
slabă intensitate din perspectiva a opt grupuri etnice, precum şi a celui 
turc, în privinţa a opt itemi există un deplin acord. Acest acord, în pro-
porţie de 80%, asupra unor trăsături turceşti de slabă manifestare arată 
că ele sunt bine cunoscute în toate grupurile de lucru şi că, în general, 
există o bună cunoaştere a comunităţii. Din trăsăturile submodale cu 
caracter consensual, unele sunt specifice, precum slaba capacitate de in-
ventivitate, slaba receptivitate la ideile altora şi slaba manifestare a spiritului 
critic, sau a simţului de răspundere, iar altele au un caracter general cu 
slabe manifestări de fatalism, agresivitate şi dominativitate.

Tabelul nr. 5. Studiu comparativ de trăsături modale turceşti, 
integrate şi autoevaluate în ultimele 10 poziţii de manifestare

extrasdetrăsăturidin
profilulturcintegrat

medii
aritm.

extrasdetrăsăturidin
profilulturcautevaluat

medii
aritm.

trăsături
comune

40.simţulrăspunderii 3,61 40.simţulrăspunderii 4.16 x
41.comunicarecusin-
ceritate

3,58 41.Receptivitatealaideile
altora

3,92 -

42.Inventivitatea 3,86 42.Inventivitatea 3,86 x
43.Individualismul 3,30 43.Perseverenţapânăla

finalizare
3,84 -

44.spiritulcritic 3,44 44.supunereaşiobedienţa 3,84 x
45.dominativitatea 3,76 45.dominativitatea 3,76 x
46.supunerea/obedi-
enţa

3,84 46.spiritulcritic 3,60 x

47.Imitativitatea 3,38 47.Fatalismul 3,36 x
48.Fatalismul 3,36 48.Individualismul 3,30 x
49.scepticismul 3,18 49.scepticismul 3,18 x
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După cum notam şi cu alte ocazii, conotaţiile etice ale acestor trăsături, 
pozitive sau negative, nu se suprapun peste cele cu caracter psihologic. De 
aceea, apariţia agresivităţii şi chiar a fatalismului pe ultimele locuri poate fi 
considerată o calitate. În cazul itemului de slabă asumare a responsabilităţii, 
putem nota la grupul turc existenţa unui defect major confirmat în ambele 
profiluri la poziţia 40. În Tabelul nr. 5., pe coloana trăsăturilor din profilul 
integrat, trebuie să notăm şi prezenţa slabă a individualismului ca trăsătură 
statistic nesemnificativă. De asemenea, există şi unele situaţii contradic-
torii. De exemplu, prezenţa comunicării cu sinceritate pe ultimele locuri în 
profilul integrat nu coincide cu poziţia acesteia în cel autoevaluat, ceea ce 
poate însemna o tendinţă de contestare sau negare din partea grupului 
turc. La acest grup, într-o altă interpretare apare itemul slabei perseverenţe 
până la finalizare, prezent numai în autoevaluarea grupului turc la poziţia 
43, la cota de 3,84, în ultimele poziţii ale profilul integrat itemul fiind absent 
(cu amplasare pe o poziţie mediană 37). În acest caz de slabă manifestare 
la turci a perseverenţei până la finalizare, stabilită numai prin autoevalua-
re, putem spune că asistăm doar la o recunoaştere „internă”, neremarcată 
sau mai puţin cunoscută de către grupurile-martor. Se constată un deplin 
acord, până la identitate, în ambele profiluri pentru poziţia 45, de foarte sla-
bă manifestare la trăsătura dominativităţii turcilor dobrogeni. Acest acord 
deplin poate indica o stare de fapt confirmată din mai multe perspective, 
privitoare la slaba capacitate de ocupare a funcţiilor publice din partea 
comunităţii. Astfel, în ansamblu, la nivelul comunităţii turce slaba mani-
festare a agresivităţii, a scepticismului, a fatalismului, a imitativităţii pot fi 
considerate calităţi, dar alte trăsături, precum lipsa de inventivitate, slaba 
asumare a răspunderii, slaba perseverenţă până la finalizare pot constitui 
defecte. Ele alcătuiesc cea de-a doua latură, în planul diferenţelor etnice 
specifice, a turcilor dobrogeni, cel puţin la momentul cercetării noastre. 

2.5. Analiza de stiluri etnice 

Alături de analiza variabilelor-item, o perspectivă de sinteză ne ofe-
ră întocmirea matricei stilistice cu unele elemente de prognoză. Pentru 
obţinerea profilului stilistic integrat (indiferent de comunitatea studiată), 
procedăm la calculul mediei aritmetice şi al abaterii standard, din 5 în 5 
itemi pe toate cele 350 de chestionare în care a fost trecută şi comunita-
tea turcă. Pentru obţinerea profilului stilistic autoevaluat, acelaşi „soft” se 
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aplică numai la cele 50 de cazuri ale grupului turc. Pentru obţinerea de 
profiluri retroevaluate, acelaşi „soft” se aplică succesiv la toate grupurile-
martor în dreptul evaluărilor referitoare la turci. Redăm alăturat, în Ta-
belul nr. 6., o sinteză cuprinzând matricea stilistică a turcilor dobrogeni. 
Pe baza acestui tabel, se remarcă prevalarea stilurilor cultural şi activ pe 
primele locuri, urmate de manifestările stilului afectiv pe un plan median, 
pe planul al treilea manifestându-se stilul social şi moral. Indiferent de ma-
tricea stilistică şi de corespondenţa cu planurile altor neamuri care sunt 
frecvente, tehnica analizei de stil constă în analiza comparată a principa-
lelor trăsături-pivot ale fiecărei direcţii stilistice. Întrucât, într-o verticală 
cu 50 trăsături integrate, aflate în poziţii variabile de la un neam la altul, 
în mod corespunzător şi compoziţia structurală a fiecărui stil va fi diferită. 
De asemenea, este intersant să comparăm aceleaşi manifestări stilistice 
pe diferite comunităţi etnice cu caracteristici apropiate (religioase, ling-
vistice, istorice, regionale etc), caz în care, pentru direcţionarea atenţiei, 
suntem datori să introducem şi conceptul de nuanţă stilistică. De exemplu, 
în privinţa stilului cultural al turcilor, din datele de analiză a profilului inte-
grat, putem observa că are în compunere patru trăsături-pivot, cu credinţa 
religioasă pe poziţia întâi şi cu tradiţionalismul pe poziţia a patra. Alte două 
trăsături, optimismul şi inteligenţa, sunt de nivel mediu apropiat, pe poziţi-
ile 18 şi 19. Şi stilul cultural al tătarilor vădeşte aceleaşi trăsături-pivot, ba 
chiar credinţa religioasă se află tot pe poziţia întâi, iar tradiţionalismul tot 
pe poziţia a patra. La tătari, însă, inteligenţa şi optimismul apar pe o treaptă 
ceva mai ridicată, pe poziţiile 16 şi 17. Aspecte similare putem constata şi 
în privinţa stilului activ turc, cu privire la muncă şi productivitate. Acesta 
are în compoziţie următoarele trăsături-pivot: spiritul comercial pe poziţia 
6, spiritul întreprinzător pe poziţia 13 şi încrederea în forţele proprii pe pozi-
ţia 15; în timp ce în activismul tătar, trăsătura încrederii în forţele proprii 
este mai vie aflându-se pe poziţia 10, tătarii, în activismul lor, preţuind mai 
mult profesionalismul, aflat pe poziţia 20, şi hărnicia, aflată pe poziţia 21.

Stilul afectiv turc are o manifestare generică într-un plan median, cu 
trăsături-pivot în mândria etnică, aflată pe poziţia 3, simţul frumosului aflat 
pe poziţia 9 şi ambiţia pe poziţia 11. Dar, în cele două comunităţi, turcă şi 
tătară, elementele de susţinere a acestui stil sunt uşor diferite. Astfel, şi la 
tătari, mândria etnică ocupă primele poziţii (2). În afectivitatea tătară am-
biţia este însă o trăsătură-pivot cu caracter dominant, aflată pe locul 6, pe 
când simţul frumosului este deplasat pe un plan inferior, aflat pe poziţia 15. 
Stilul afectiv al turcilor prezintă un plus de receptivitate estetică, cu un simţ 



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

470

mai dezvoltat al frumosului, în timp ce stilul afectiv tătar prezintă un plus de 
ambiţie. O configurare similară constatăm şi în cazul stilului tolerant sau so-
cial; pentru ambele comunităţi, orientarea principală a acestui stil este către 
preţuirea propriei identităţi etnice, situate pe poziţia 2 la turci şi pe poziţia 3 la 
tătari. În direcţia specificităţii, comunitatea turcă este însă mai marcată de 
un viu sentiment al istoriei, prezent pe poziţia 5, în timp ce stilul social al tăta-
rilor se asociază cu un plus de ataşament faţă de România, situat pe poziţia 7.

Tabelul nr. 6. Matricea stilistică a turcilor dobrogeni 
determinată prin auto- şi retroevaluare
Datele cuprind media aritmetică şi abaterea standard pe 5 
trepte de intensitate
Profiluri Profil

stilistic
integrat

Profil
stilistic
auto-

evaluat

Profilurilestilisticeretroevaluatealeturcilordobro-
genirezultatedinestimărilegrupurileetnicemar-

tordinzonadecontact

stilurilede
relaţionarecu

itemiilor

total
cazuri

350
turci

50
români

50
arm.
30

greci
30

ital.
30

tătari
50

rromi
30

ruşi-
lipov.

50

ucrai-
neni
30

CULTURAL
5-10-15-20
25-30-35
40-45-50

3,87
1,06

4,22
0,89

3,9o
1,08

4,11
0,91

3,72
0,98

3,54
1,01

4,16
0,99

3,38
0,83

3,75
0,91

3,69
1,14

ACTIV
3-8-13-18
23-28-33
38-43-48

3,85
1,02

4,29
0,83

3,69
1,13

3,90
1,02

3,74
0,91

3,67
1,01

4,23
0,91

3,3o
0,64

3,79
0,94

3,63
1,11

AFECTIV
4-9-14-19
24-29-34
39-44-49

3,81
1,08

4,26
0,85

3,86
1,10

3,78
1,12

3,68
1,oo

3,3o
1,07

4,23
0,92

3,53
0,75

3,64
0,98

3,47
1,13

TOLERANT
1-6-11-16
21-26-31
36-41-46

3,80
1,10

4,19
0,98

3,70
1,20

4,12
0,93

3,63
0,95

3,55
1,05

4,16
1,00

3,29
0,79

3,66
1,09

3,61
1,13

moRAl
2-7-12-17
22-27-32
37-42-47

3,65
1,09

4,03
0,93

3,56
1,12

3,75
1,07

3,41
1,04

3,17
1,05

4,09
1,00

3,30
0,79

3,56
0,94

3,53
1,15
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Aceleaşi tip de similitudini şi de diferenţe sensibile se pot nota şi în 
cazul stilului moral. Astfel, deşi majoritatea trăsăturilor de compoziţie ale 
acestui stil se află pe poziţii secundare, chiar terţiare în structura stilisti-
că generală la ambele comunităţi, el se bazează pe relaţii de prietenie care, 
la turci, au ocupat poziţia 10, iar la tătari au avut un rang foarte ridicat, 
pe poziţia 12. Dar, prietenia din stilul moral al tătarului se completează cu 
un plus de respect pentru cuvântul dat, bazat pe un sentiment al onoarei 
ceva mai activ, cu un rang identificat în poziţia 14; pe când în prietenia 
turcului, principalul pivot de susţinere este un plus de omenie, situată pe 
poziţia 17. În studiul de faţă, alegerea a două comunităţi musulmane a 
avut în vedere ipoteza unor similitudini accentuate, faţă de care s-a pus 
întrebarea dacă modelul metodologic avansat va putea realiza „disocie-
rea” lor. Concluzia noastră este că aceste diferenţe pot fi surprinse, chiar 
şi la modul detaliat. Succesul acestei diagnoze etnopsihologice se bazea-
ză cu precădere pe organizarea cadrului experimental prin interevalu-
area comunităţilor de studiu, dar, în egală măsură, şi prin desfăşurarea 
nuanţată a analizei comparate.

3.1. Ucrainenii din România. Scurt istoric

Comunitatea ucrainenilor este de mare răspândire în Dobrogea, Ba-
nat şi nordul României, dar se bucură de puţine studii. Un astfel de mate-
rial ne-a fost pus la dispoziţie de domnul Ion Robciuc (2002), publicat în 
ziarul bilingv Curierul Ucrainean nr. 77-78. Astfel, ucrainenii din România 
provin din trei valuri migratoare. Primul val a avut loc după anul 1798. 
În acel an, trupele cazacilor zaporojeni ale hatmanului Ivan Mazepa, în 
alianţă cu cele suedeze ale lui Carol al XII-lea, au fost înfrânte de arma-
tele ruseşti ale lui Petru cel Mare în bătălia de la Poltava. În urma acestei 
mari înfrângeri, cea mai mare parte a cazacilor ucraineni se va răspândi 
spre Dobrogea şi sudul Moldovei. O dovadă a trecerii lor este legată de 
transhumarea rămăşitelor pământeşti ale hatamanului Ivan Mazepa de 
la Varniţa din Dobrogea către biserica Sf. Gheorghe din Galaţi, la data 
de 18 martie 1810. Al doilea val a avut loc în urma prigoanelor ruseşti 
din partea ţarinei Ecaterina a II-a. Ea a lichidat oştile zaporojene cu lua-
rea lor în iobăgie. O parte dintre aceste trupe au migrat spre Dobrogea, 
pe atunci un ţinut al Imperiului Otoman. Pescuitul fiind ocupaţia lor de 
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bază, au organizat în Delta Dunării o tabără de cazaci, sub denumirea 
de Zadunaiskaya Sici. Pentru serviciile de frontieră aduse Imperiului Oto-
man împotriva Rusiei, această tabără de cazaci a primit un permis de 
aşezare (beylik) pe o suprafaţă de teren cu întindere de la braţul Sf. Ghe-
orghe, Lacul Razelm şi Isaceea, până la localitatea Babadag. Cu timpul, 
situaţia militară a acestor cazaci creştini a devenit tot mai grea în cadrul 
Imperiului Otoman. Ei au fost nevoiţi să participe la tot felul de campanii 
otomane în Balcani pentru pedepsirea sârbilor, bulgarilor sau grecilor. 
O tentativă de desprindere de Imperiul Otoman a avut loc în anul 1821, 
când 600 de cazaci trec Dunărea şi se alătură trupelor ţariste. O a doua 
manifestare a avut loc în timpul războiului ruso-turc din anul 1828. La 
înţelegere cu generalul rus Tucicov, hatmanul Siciei Dunărene (Zaduna-
iskaya Sici), Ostap Hladkii, cu jumătate din trupe, a trecut în Rusia în 
luna mai a anului 1828 prin localitatea Ismail. În urma acestei acţiuni, 
cei ajunşi la ruşi au devenit simpli soldaţi, iar cei rămaşi la turci au fost 
aspru pedepsiţi ca trădători. Ulterior, paşa de Silistra va desfiinţa toa-
te organizaţiile militare căzăceşti din Dobrogea. Al treilea val migrator 
de ucraineni s-a produs în perioada anilor 1828-1861. A fost perioada în 
care mulţi fugari de iobăgie din Imperiul Ţarist au venit spre România, 
pentru a scăpa de serviciul militar rusesc (recrutcina). Fugarii ajunşi în 
Dobrogea au găsit pământuri libere pentru pescuit, vânat şi agricultură, 
care le-au permis un trai de muncă în armonie cu alte neamuri. Astăzi, 
localităţile în care sunt răspândiţi ucrainenii din România sunt: Tulcea, 
Sulina, Somova, Nufărul, Ciucurova, Fântâna Mare, Lunca, Cetalchioi, 
Chilia Veche, Periprava, Câşliţa, Mila 23, Letea, Partizani, Crişan, Caraor-
man, Murighiol, Dunăvătul de Sus, Teliţa Dunăvătul de Jos, Mahmudia, 
Sf. Gheorghe, Vadu, jud.Constanţa.

Ucrainenii dobrogeni se recunosc cu mândrie drept cazaci „haholi” 
şi se deosebesc de cei bucovineni, cunoscuţi sub denumirea de ucraineni 
„huţuli” sau „ruteni”. Haholii îşi trag denumirea de la vechile dansuri za-
porojene pe care şi le-au păstrat până în ziua de azi. Bogăţia folclorică a 
acestei comunităţi este bine cunoscută de toate minorităţile conlocuitoare. 
În descrierile lui Alexandru P. Arbore (1920), ucrainenii sunt numiti ruşi ca-
zaci, termen prin care îi deosebeşte de ruşii-lipoveni. O confuzie întâlnită în 
lucrări istoriografice este cea între ucrainean şi rutean, menţionată de Ion 
Robciuc (2000). Rutenii nu sunt o naţiune aparte, ei aparţin aceloraşi nea-
muri ucrainene. Termenul de rutean a fost dat ucraineilor din Bucovina în 
timpul Imperiului Austro-Ungar, şi are suport într-o altă realitate naţională.
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Primele studii despre cazacii zaporojeni au fost realizate de Ion Iones-
cu de la Brad în anul 1850 şi Căpitan M. D. Ionescu în anul 1904. O aprecie-
re corectă privind originea şi obiceiurile acestei comunităţi a fost făcută şi 
de Alexandru Arbore, cu studii publicate în Arhiva Dobrogei în anul 1920. 
În perioada 1948-1958, minoritatea ucraineană din România a beneficiat 
de şcoli cu predare în limba ucraineană în fiecare din localităţile cu popu-
laţie ucraineană compactă. De asemenea, au funcţionat cinci licee teore-
tice şi pedagogice, din care două la Sighetu Marmaţiei şi câte unul la Siret, 
Suceava şi Tulcea. După anul 1990, s-a reluat sistemul de predare a limbii 
ucrainene ca limbă maternă, iniţial prin formarea personalului didactic 
în cadrul Şcolilor Normale de la Sighetu Marmaţiei, Suceava şi Tulcea. În 
paralel, un număr însemnat de absolvenţi de liceu au fost trimişi la studii 
în Ucraina. Astfel, în anul şcolar 1998-1999, numărul total de copii şi elevi 
din cadrul şcolilor cu predare în limba ucraineană la nivel de învăţământ 
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal a fost de 3.276, la un număr de 130 
cadre didactice. În anul 1997 s-a redeschis şi Liceul „Taras Sevcenco” din 
Sighetu Marmaţiei. Inspectoratele şcolare judeţene au organizat studiul 
limbii materne pentru elevii de naţionalitate ucraineană în judeţele Mara-
mureş, Suceava, Caraş-Severin, Timiş şi Tulcea. Localităţi reprezentative 
pentru aceste şcoli sunt Sighetu Marmaţiei, Rona de Sus, Poienile de sub 
Munte, Ruscova, Crăciuneşti, Remeţi, Copăcele, Zorile, Cornuleţ-Banat, 
Negostina, Băcăuţi, Şerbăuţi, Pogăneşti, Bethausenm, Suceava, Tulcea, 
Murighiol şi altele. De asemenea, în cadrul Universităţilor Suceava şi Cluj-
Napoca, Ministerul Educaţiei Naţionale din România a deschis o secţie de 
limbă, literatură şi cultură ucraineană.

Confesional, ucrainenii din România sunt creştin ortodocşi, având 
un Vicariat Ortodox Ucrainean, înfiinţat în anul 1950 la Sighetu Marmaţi-
ei. După anul 1990, această episcopie a fost reorganizată sub denumirea 
Vicariatul General Greco-Catolic Ucrainean, cu sediul tot la Sighetu Mar-
maţiei. Parohiile acestui vicariat se află în judeţele Suceava (la Rădăuţi, 
Siret, Cacica) şi Maramureş (la Sighet). În Dobrogea, unul dintre cele mai 
frumoase monumente de arhitectură îl constituie Biserica Ortodoxă de 
la Teliţa. 

În privinţa manifestărilor creştine, ca peste tot în lume unde aces-
tea s-au diferenţiat, unele dintre ele prezintă câteva accente populare de 
specific ucrainean. De exemplu, în fiecare an la începtul lunii mai, avem 
sărbătoarea Iurea, consacrată Sfântului Gheorghe, pomenit cu coroniţe 
de f lori puse pe la geamuri şi pe la poarta caselor. În toate iconografiile, 
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Sfântul Gheorghe apare călare pe un cal, cu o suliţă în mână cu care uci-
de un balaur, ca simbol al victoriei creştinismului asupra păgânismului 
şi politeismului. Cu această ocazie, se acordă dezlegare la consumul unor 
alimente, dar numai cu vin şi ulei. Un alt moment de mare sărbătoare are 
loc în fiecare an în luna iulie, respectiv pomenirea Sfinţilor Petru şi Pavel, 
executaţi în anul 67 la Roma. Se ştie că Petru a fost crucificat pe locul 
unde s-a ridicat Vaticanul, şi că Pavel a fost decapitat la marginea Romei. 
Aceşti sfinţi sunt simboluri ale credinţei până la sacrificiul suprem şi un 
moment de mare praznic, similar sărbătoririi lui Constantin şi Elena din 
cultura grecilor. Cu această ocazie, se acordă dezlegare la consumul ur-
mătoarelor produse: vin, ulei şi peşte. Un alt moment de colinde şi vizite 
între membrii comunitari are loc în luna august, de sărbătoarea Sânzie-
nelor, pe care ucrainenii o numesc Ivandiu, pomenită cu coroniţe făcute 
din f lori de sunătoare. De asemenea, pe la case se pun frunze de nuc şi vi-
ţă-de-vie. Tot în luna august se mai sărbătoreşte şi Ilia, o aniversare după 
calendarul creştin pe stil vechi a Sfântului Ilie. Acesta este un prooroc 
făcător de minuni, care poate provoca fenomene meteorologice. În ico-
nografie, Sfântul Ilie este prezentat într-o căruţă de foc care traversează 
cerul, fiind un simbol al înfrânării şi ascezei. Din aceste motive, cu ocazia 
Sfântului Ilie, se acordă dezlegare numai la vin şi ulei.

La recensământul din 7 ianuarie 1992, numărul persoanelor din Ro-
mânia care s-au declarat de naţionalitate ucraineană a fost de 65.764, 
din care numai 4.100 sunt în Dobrogea. Comunitatea ucraineană din Ro-
mânia are o presă proprie prin revistele de limbă ucraineană Vilne Slovo 
şi Naş Holos, care apar în Bucureşti din 1949. Din anul 1994, la aceste 
periodice s-a adăugat şi ziarul bilingv Curierul Ucrainean. Toate aceste pe-
riodice sunt editate de Uniunea Ucrainenilor din România – UUR, asociaţie 
înfiinţată în 1990, şi având reprezentare parlamentară tot din acelaşi an. 
Uniunea Ucrainenilor din România are sediul central la Bucureşti, cu filiale 
la Suceava, Baia Mare şi Tulcea. Această asociaţie a devenit din 1994 şi 
membră a Uniunii Ucrainenilor din Europa. De amintit este faptul că, după 
anul 2000, au apărut diverse publicaţii ale unui mare număr de autori 
de limbă ucraineană în România. Cele mai multe dintre aceste lucrări au 
fost publicate la Editura Mustang din Bucureşti, iar dintre aceşti autori 
cu lucrări prezentate în bibliografie îi amintim pe Ioan Robciuc (2000), 
Ştefan Tcaciuc (2005), Aspazia Reguş (2001), Ivan Ardelean (2001), Ivan 
Covaci (2001), Adrian Seiciuc (2001), Svetlana Sauciuc (2003), Virgil Riţco 
(2005) şi alţii.
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3.2. Structura grupurilor de cercetare

Filiala din Tulcea a Uniunii Ucrainenilor din România ne-a sprijinit 
la strângerea chestionarelor şi realizarea grupului nostru de cercetare 
ucrainean. Acest grup a cuprins 30 de persoane declarate de origine 
ucraineană şi membre ale acestei filiale, din următoarele localităţi:

• 16 din municipiul Tulcea,
• 2 din municipiul Constanţa,
• 10 din comuna Murighiol, 
• 2 din comuna Slava Rusă, ambele comune din judeţul Tulcea. 

Cu aceleaşi chestionare, comunitatea ucraineană locală a fost retro-
evaluată de 320 de persoane din zona Dobrogei. Majoritatea ucrainenilor 
fiind din nordul acestei regiuni, pentru obţinerea unui plus de date des-
pre ei s-a urmărit o concentrare a subiecţilor din celelalte grupuri de cer-
cetare în judeţul Tulcea, care a cuprins 137 de persoane. Repartiţia aces-
tui subgrup, în afara celui ucrainean, necesar cercetării noastre pentru 
realizarea perspectivei de retroevaluare a fost următoarea:

• 69 persoane din Tulcea, 
• 18 din comuna Greci, 
• 12 din Sarichioi, 
• 11 din Slava Rusă, 
• 9 din Izvoarele, 
• 9 din Măcin, 
• 7 din Isaccea, 
• 2 din Murighiol. 

Pentru comunitatea ucraineană din Dobrogea, cele opt grupuri etni-
ce martor sunt compuse din români, armeni, greci, italieni, turci, tătari, 
ruşi-lipoveni şi rromi.

În experimentul nostru de stimulare a unor evaluări etnice pe bază 
de chestionar, lotul de cercetare ucrainean reprezintă grupul de referinţă 
şi este cel care oferă perspectiva internă asupra acestei comunităţi. Ca-
drul comparativ al datelor obţinute prin modul identic de aplicare/pre-
lucrare a instrumentelor de lucru este raportat la cele opt grupuri etnice 
martor, compuse/selectate din cele opt comunităţi etnice coabitante ale 
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spaţiului dobrogean. Grupurile-martor vor oferi suita necesară de per-
spective externe asupra comunităţii ucrainene. Instructajele din ambele 
chestionare au fost adaptate pe principiul dublei perspective, interne şi 
externe, printr-o dublă acţiune de evaluare: una de autoestimare faţă de 
propria comunitate, şi alta de heteroestimare a distanţelor „externe” faţă 
de cele opt comunităţi conlocuitoare, menţionate în formular. Oferim în 
anexe modele de chestionare Bogardus–1995 şi PPN–50 completate de un 
subiect ucrainean. 

3.3. Analiza relaţiilor etnice ale ucrainenilor 
dobrogeni

În cazul chestionarului Bogardus–95, după prelucrarea datelor a 
rezultat un indicator principal referitor la intensitatea şi calitatea con-
tactelor sociale, prescurtat ICCS. El se obţine prin cumularea statisti-
că a frecvenţelor medii pe fiecare comunitate în parte. În Tabelul nr. 
1., s-au ordonat toate rezultatele obţinute cu acest indicator. Indicele 
ICCS, de intensitate şi calitate a contactelor sociale, prezintă trei tipuri 
şi provine din trei categorii de atitudini, ordonate în Tabelul nr. 1., după 
cum urmează: a. Pe diagonală, cu litere îngroşate, s-au marcat indicii de 
autoevaluare. Ei reprezintă atitudinea cu gradul de apropiere a fiecărui 
grup etnic faţă de propria comunitate. Aceşti indici de distanţă faţă de 
propria comunitate apar în mod constant la cote maxime şi pot fi consi-
deraţi indici de reper. b. Pe orizontală s-au trecut indicii de heteroevalua-
re. Ei reprezintă atitudinea cu distanţele grupului de referinţă, respectiv 
ucrainean, faţă de comunităţile etnice nominalizate în chestionar. c. Pe 
coloane sunt prezentaţi indicii de retroevaluare. Ei reprezintă atitudinile 
cu evaluările distanţelor sociale ale grupurilor etnice martor faţă de 
comunitatea ucraineană locală. În precizarea acestor nuanţe de rela-
ţii şi atitudini, în raport cu comunitatea ucraineană, indicii de auto- şi 
heteroevaluare reprezintă atitudinile directe, pe când cei de retroeva-
luare reprezintă atitudinile reciproce. Indicii de heteroevaluare aparţin 
comunităţii ucrainene, cei de retroevaluare aparţin comunităţilor de 
contact (respectiv româneşti, armeneşti, greceşti, turceşti, italiene, ru-
so-lipovene, tătare şi rrome din zonă). Din ordonarea şi centralizarea 
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acestor indicatori în Tabelul nr.1 cu dublă intrare, pentru cele 9Í9 co-
munităţi etnice cercetate, rezultă un total cu 81 de indici şi tot atâtea 
nuanţe de atitudini, în care fiecare indice reprezintă media aritmetică 
simplă pe fiecare eşantion. Întrucât intervalul de variaţie a răspunsu-
rilor a fost de la 5 la 25 de puncte, în mod corespunzător şi distanţele 
etnice de îndepărtare (spre cote mici) şi de apropiere (spre cote mari ) 
s-au înscris în această plajă de varianţă. În cadrul tabelului, indicii ICCS 
de autoevaluare sunt haşuraţi pe diagonală, cei de heteroevaluare sunt 
grupaţi pe orizontală, iar cei de retroevaluare sunt grupaţi pe coloană. 
Facem această expunere, pentru că în capitolul de faţă, din acest ta-
bel central vom extrage pentru comentarii numai datele referitoare la 
comunitatea ucraineană, cu prezentarea rândului IX şi a coloanei IX. 
Astfel, pe rândul IX putem observa că, în cadrul grupului ucrainean, 
cea mai ridicată cotă de preferinţă este faţă de propria comunitate, la 
o valoare de 24,86. După această cotă-reper, în ordinea heteroevaluă-
rilor efectuate de acest grup, pe acelaşi rând IX urmează atitudinea de 
apropiere faţă de români, la o cotă de 22,41; faţă de italieni, la o cotă 
de 22,44; faţă de greci, la o cotă de 20,72; faţă de armeni, la o cotă de 
20,13; faţă de ruşi-lipoveni, la o cotă de 20,25; faţă de turci, la o cotă 
de 17,93 şi faţă de tătari, la o cotă de 16,96. Cea mai scăzută atitudine 
în ordinea distanţelor şi preferinţelor prezentate de grupul ucrainean 
a fost cea faţă de rromi, la o cotă de 10,04. Pentru analiza atitudinilor 
reciproce faţă de ucraineni, cotele de distanţă obţinute din acţiunea 
de retroevaluare a grupurile etnice martor au fost grupate pe coloana 
IX. Din această coloană, în proximă apropiere faţă de ucraineni, apar 
atitudinile grupului de ruşi-lipoveni, la cota cea mai ridicată de 22,14. 
Urmează, în ordine, atitudinile grupului armean, la o cotă de 19,56, ale 
celui de rromi, la o cotă de 18,80, ale celui românesc, la o cotă de 16,55, 
ale celui de greci, la cotă de 15,86, ale italienilor, la o cotă similară de 
15,86 şi ale celui de turci, la o cotă de 15,28. Atitudini mai scăzute de 
apropiere faţă de ucraineni provin din partea grupului-martor tătar, la 
o cotă de 14,83.
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Tabelul nr. 1. Indicii de intensitate a contactelor directe şi 
de distanţă socială între comunităţi etnice dobrogene, cu 
referire la cea ucraineană, stabiliţi prin aplicarea variantei de 
Chestionar Bogardus 1995.

comunităţi
dobrogene

I
români

II
armeni

III
greci

IV
italieni

V
turci

VI
tătari

VII
rromi

VIII
ruşi-

lipoveni

Ix
ucraineni

I
români 24,46 18,46 16,06 20,20 17,37 16,41 9,96 15,92 16,65
II
armeni 24,62 24,82 23,60 23,38 18,67 16,67 16.00 19,43 19,56
III
greci 23,89 18,89 24,11 18,75 14,79 15,68 8,17 16,20 15,86
IV
italieni 23,83 17,20 19,60 24,43 16,10 14,93 8,60 14,86 15,86
V
turci 19,23 16,05 16,61 17,20 23,88 22,35 11,85 15,31 15,28
VI
tătari 20,27 17,26 16,19 17,43 23,69 24,53 12,50 14,69 14,83
VII
rromi 23,10 20,26 20,40 21,10 17,76 18,73 24,50 18,66 18,80
VIIIruşi-
lipoveni 23,36 20,04 20,72 20,86 18,38 19,94 10,o6 24,42 22,14
Ix
ucraineni 22,41 20,13 20,72 22,44 17,93 16,96 10,04 20,25 24,86

Cu excepţia relaţiilor cu rromii, toate tipurile de atitudini directe şi 
reciproce ale grupului ucrainean s-au situat la cote de peste 12,50, re-
spectiv peste media intervalului de varianţă. Aceasta semnifică faptul că, 
la data cercetării noastre, în jurul comunităţii ucrainene din Dobrogea 
nu au existat atitudini de respingere şi intoleranţă. Cu aceleaşi date de 
teren ale Chestionarului Bogardus-1995 se mai poate realiza şi o altă for-
mulă de aprofundare a analizei de relaţii pe subgrupuri, cu prezentare în 
Tabelul nr. 2. Scala şi procedura de evaluare este aceeaşi. Dar tabelul cu-
prinde numai atitudinile ucrainene directe pe subcategorii de persoane, 
faţă de grupurile etnice martor. În cazul acestui grup ucrainean, putem 
observa cote maxime de autoevaluare şi apropiere faţă de propria comu-
nitate pe toate subcategoriile de persoane, fără variaţii semnificative. O 
cotă de autoevaluare ceva mai redusă apare la cei cu studii liceale, dar tot 
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la o cotă de nivel ridicat de 24,54. Aceasta semnifică faptul că în rândul 
tuturor membrilor există o reacţie puternică de identificare psihologică 
şi de aderenţă fermă la propria comunitate. În privinţa heteroevaluărilor, 
în toate categoriile de persoane ale grupului se prezintă cote de apropiere 
mai ridicate întâi faţă de români, dar şi faţă de italienii localnici. Pragul 
minim de apropiere faţă de români se află în rândul adulţilor în vârstă 
de 31-55 de ani, cu o cotă de 19,25; cel maxim la tinerii de sub 31 ani, la 
o cotă de 24,85. Distanţele etnice faţă de români ale celor două generaţii 
de ucraineni sunt însă relativ mari, ceea ce semnifică şi o diferenţă de 
opinii, cu schimbări importante de mentalitate între cele două generaţii. 
De asemenea, putem nota şi un interes surprinzător faţă de comunitatea 
italiană locală pe subgrupe de femei, cu o intensitate la o cotă de 22,88, şi 
la adulţi, la o cotă de 20,25.

Faţă de alte comunităţi conlocuitoare, toate subloturile ucrainene 
s-au înscris în cote ridicate de apropiere şi conlucrare. Respectiv, s-au 
înscris pe un registru de manifestare cu caracter mediu spre intens po-
zitiv, peste cota de 12,5 a intervalului nostru de variaţie. În cadrul gru-
pului ucrainean dobrogean, de la această atitudine pozitivă semnalăm o 
excepţie faţă de comunitatea rromilor. Indicele de contact social cel mai 
scăzut faţă de rromi este prezent la nivelul adulţilor în vârstă de 31-56 
ani, la o cotă de 8,50, cu o toleranţă ceva mai ridicată în rândul persoa-
nelor cu studii superioare, la o cotă de 11,66; şi aceste distanţe etnice faţă 
de rromi se găsesc tot pe intervalul de respingere, respectiv sub cota de 
12,5 a intervalului de varianţă.

Tabelul nr. 2. Indicii de calitate şi distanţe etnice pe 
subcategorii de persoane ale grupului ucrainean faţă de ei şi 
faţă de grupurile etnice martor, stabiliţi prin reprelucrarea 
datelor variantei de Chestionar Bogardus 1995

nr.
cazuri

sub-
categorii

1.
ucrai-
neni

2.
români

3.
arm.

4.
greci

5
ital.

6.
turci

7
tătari

8.
rromi

9.
ruşi-
lipov.

30
ucrai-
neni

Indice
global 24,86 22,41 20,13 20,72 22,44 17,93 16,96 10,04 20,25

Pesexe
17 Femei 24,72 21,11 19,55 20,16 22,88 16,72 15,22 8,94 18,22



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

480

nr.
cazuri

sub-
categorii

1.
ucrai-
neni

2.
români

3.
arm.

4.
greci

5
ital.

6.
turci

7
tătari

8.
rromi

9.
ruşi-
lipov.

13 bărbaţi 25,00 23,71 20,71 21,28 22,00 19,14 18,71 11,14 22,28
Pevârste

8
sub
30ani 24,57 24,85 22,42 22,42 23,85 22,14 19,29 9,28 22,00

13
Adulţi
31-55
ani

25,00 19,25 17,50 15,62 20,25 13,62 12,75 8,50 17,87

9
Peste
56ani 24,80 24,20 20,00 17,80 23,70 17,10 16,60 10,60 18,70

Peniveldestudii

15
şc.gen.
şiprofes. 25,00 20,72 17,63 18,45 21,45 14,36 13,45 9,54 17,54

12
studii
liceale 24,54 22,63 21,09 21,63 23,27 18,72 16,72 9,0 20,07

3
studii.
post-li-
ceale

25,00 24,33 23,66 23,66 23,66 23,66 23,66 11,66 23,66

3.4. Diagnoze de trăsături şi valori etnice

În utilizarea unor instrumente de psihologe socială, până a ajunge la 
faza unor diagnoze cu inferenţe diagnostice privitoare la diferite comuni-
tăţi, este necesară verificarea prin diferite procedee a calităţii instrumen-
telor utilizate. În cazul de faţă, pentru Chestionarul PPN–50 s-au realizat 
50 de teste T de semnificaţie pe eşantioane perechi (vezi Gârlan 2004). La 
aceste teste de semnificaţie, cu referire la datele grupului ucrainean, tre-
buie să subliniem că toţi cei 50 de itemi ai acestui instrument s-au plasat 
la cota de semnificaţie p < 0,05, ceea ce reprezintă un rezultat foarte bun. 
La testare, în datele altor grupuri, au apărut şi itemi nesemnificativi. Ast-
fel, putem spune că în cadrul analizelor noastre, cu aceste trăsături avem 
siguranţa că ele vor fi semnificative pentru întreaga comunitate studiată. 
După introducerea datelor în calculator, etapele de procesare se realizea-
ză în trei momente. În primul moment, din baza principală de date elabo-
rată pe nouă comunităţi etnice se extrage o bază secundară referitoare 
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numai la comunitatea ucraineană pe 350 de cazuri. Prelucrarea primară 
are un mod de punere în pagină după modelul chestionarelor utilizate. 
În al doilea moment, pentru obţinerea datelor de autoevaluare, acelaşi 
soft de formatare se aplică numai la grupul ucrainean cu 30 de cazuri. În 
al treilea moment, pentru datele de retroevaluare, se aplică acelaşi pro-
gram de prelucrare pe fiecare din cele opt grupuri-martor, pentru datele 
privitoare la rubrica comunităţii ucrainene. Astfel, pe principiul dublei 
perspective, din interevaluarea grupurilor de cercetare, din aceste etape 
de procesare vor rezulta trei tipuri de profiluri:

• un profil integrat cu valoare de reper, rezultat din media aritmetică/
total număr de cazuri, respectiv 350 în cercetarea de faţă;

• un profil autoevaluat, realizat din perspectiva „internă” a grupului 
ucrainean/total 30 de cazuri;

• opt profiluri retroevaluate, realizate pe numărul de cazuri al fiecărui 
grup etnic martor. Aceste date, faţă de comunitatea ucraineană, vor 
furniza perspectiva „externă”. 

Pe baza profilului integrat, s-a realizat o scalare a itemilor de la tră-
săturile modale cele mai active cu media aritmetică cea mai ridicată, 
spre cele mai puţin active cu media aritmetică cea mai scăzută. Etapa de 
ierarhizare a trăsăturilor modale este destul de laborioasă şi are un ca-
racter „manual”, spre deosebire de cele anterioare, pentru care se poate 
aplica un soft de prelucrare automată a datelor. Această fază are un ca-
racter manual, pentru că ierarhizarea trăsăturilor modale diferă în mod 
constant de la o comunitate la alta. Aceste „coloane” de câte 50 de trăsă-
turi etnice ucrainene reflectă un cadru lărgit de manifestări şi tipuri de 
reacţii etnice existente în conştiinţa publică a zonei cu privire la comu-
nitatea cercetată, de la cele mai cunoscute şi mai active trăsături, plasate 
în prima parte a tabelului, spre cele mai puţin active şi mai puţin cunos-
cute manifestări, plasate în a doua parte. (vezi tabelele anexate acestui 
capitol). Pe de altă parte, pentru o diagnoză mai largă de profiluri etnice, 
este obligatorie dezvoltarea unei analize structurale, întrucât valoriza-
rea separată a unei trăsături în cadrul unei cote cifrice simple nu oferă 
semnificaţii. O diagnoză corectă de profiluri se obţine numai din ponde-
rarea trăsăturilor pe ansamblul datelor recoltate. Redăm în continuare, 
în Tabelul nr. 3., un extras semnificativ, cu primele zece trăsături active 
din profilul etnic ucrainean. Cadrul complet de rezultate ale diagnozei de 
valori şi trăsături al acestei comunităţi este prezentat, în tabelele anexate 
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acestui capitol, ordonat de la mediile aritmetice cele mai ridicate din pri-
ma parte a tabelului, spre cele mai scăzute, în a doua parte(vezi anexele).

Tabelul nr. 3. Structura ierarhică de trăsături etnice auto-  
şi retroevaluate la ucraineni
Datele cuprind media aritmetică şi abaterea standard pe 5 
trepte de intensitate

Profiluri
Profil
etnic

integrat

Profil
auto-

evaluat

Retroevaluareaucrainenilordobrogenipefiecare
itemdecătregrupurileetnicemartordinzonade

contact
trăsăturiet-
nice

totalca-
zuri
350

ucrain.
30

români
50

arm.
30

greci
30

ital.
30

turci
50

tătari
50

rromi
30

ruşi-
lipov.

50
1.credinţa
religioasă

4,37
1,10

4,81
0,40

4,52
1,09

4,73
0,78

4,87
0,35

3,93
1,46

3,68
1,41

4,20
1,23

4,86
0,44

4,29
0,91

2.mândria 4,11
1,21

4,42
0,76

4,00
1,41

4,40
1,43

4,20
0,66

3,70
1,02

3,78
1,40

3,60
1,40

4,69
1,07

4,53
0,65

3.tradiţiona-
lismul

3,90
1,23

4,65
0,49

4,24
1,06

3,07
1,08

4,50
0,78

4,30
1,12

3,46
1,34

3,56
1,40

3,38
1,47

4,06
0,97

4.Preţui-
reapropri-
eiidentităţi
etnice

4,01
1,19

4,42
0,81

3,86
1,41

4,47
0,86

4,60
0,62

4,60
0,72

3,94
1,24

3,44
1,23

3,14
1,26

4,08
1,02

5.sentimen-
tulistoriei

3,83
1,25

4,45
0,77

3,52
1,47

4,37
1,27

3,83
1,15

3,80
1,10

3,52
1,34

3,42
1,43

4,38
0,78

3,86
0,98

6.Hărnicia 3,67
1,25

4,71
0,53

3,32
1,24

3,63
1,50

3,97
0,85

3,77
1,22

3,34
1,29

3,36
1,43

3,00
1,07

4,20
0,91

7.simţulfru-
mosului

3,67
1,20

4,68
0,79

3,48
1,23

3,90
1,30

3,67
0,96

3,17
1,15

3,24
1,22

3,10
1,18

4,10
1,01

4,18
0,93

8.Ataşamen-
tulfaţăde
România

3,63
1,35

4,32
0,83

3,72
1,40

4,63
0,89

3,60
1,28

3,27
1,34

2,76
1,29

3,04
1,34

3,31
1,44

4,43
0,82

9.omenia 3,58
1,26

3,76
1,06

4,47
1,04

3,87
1,04

3,23
1,19

2,76
1,08

2,62
1,16

2,97
1,05

4,31
0,87

4,84
0,37

10.optimis-
mul

3,57
1,25

4,13
1,12

3,68
1,15

4,37
1,07

3,83
0,91

3,27
1,08

3,14
1,34

2,84
1,38

3,38
1,47

3,92
0,86
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Pe prima coloană a tabelului sunt trecute mediile aritmetice-reper 
ale profilului integrat, obţinute pe un eşantion de 350 de cazuri. Ele sunt 
cele mai echilibrate, pentru că reprezintă trăsături modale rezultate din 
toate aprecierile referitoare la ucraineni şi la respectivul item. Pe celelalte 
coloane se prezintă un suport mare de date comparative din partea altor 
grupuri-martor pentru confirmări, infirmări, verificări, validări pentru 
fiecare item în parte. La ucrainenii dobrogeni, pe primele zece locuri în 
cadrul profilului integrat apar, în ordine, următoarele trăsături modale:

• credinţa religioasă, cu o medie aritmetică de 4,37;
• mândria, cu o medie de 4,11;
• tradiţionalismul, cu o medie de 3,90;
• preţuirea propriei identităţi etnice, cu o medie de 4,01;
• sentimentul istoriei, cu o medie de 3,83;
• hărnicia, cu o medie de 3,67;
• simţul frumosului, cu o medie de 3,67;
• ataşamentul faţă de România, cu o medie de 3,63;
• omenia, cu o medie de 3,58;
• optimismul, cu o medie de 3,57.

În Tabelul nr. 4., realizăm o comparaţie suplimentară între profilul 
ucrainean integrat, obţinut pe baza a 350 cazuri, şi profilul ucrainean 
autoevaluat, obţinut din 30 cazuri, în care sunt comune doar patru din 
zece trăsături. După părerea noastră, aceasta indică un grad ridicat de 
subiectivitate din partea acestei comunităţi. De asemenea, în acest tabel 
comparativ, constatăm diferenţe semnificative de valorizare. Astfel, în 
grupul ucrainean, diferenţele principale de percepţie şi dezacord se re-
feră la:

• toleranţa etnică, valoare foarte preţuită de ucrainenii din Dobrogea, 
aflată pe poziţia 1, dar absentă din primele zece poziţii ale profilului 
integrat, în care se află la poziţia 16 (vezi tabelul din anexe);

• ospitalitatea este a doua valoare apreciată în eşantionul ucrainean, 
dar puternic contestată de toate celelalte grupuri etnice martor. La 
ucraineni, această dimensiune ocupă poziţia 25, absolut mediană în 
profilul integrat;

• sentimentul naturii este a treia trăsătură apreciată, dar care, în profi-
lul integrat, contestă caracterul dominant, aflându-se pe poziţia 13, 
la mare distanţă;
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• capacitatea de evitare a conflictelor a fost autoapreciată de grupul 
ucrainean pe poziţia 6, dar cu o puternică contestare în alte grupuri 
etnice martor, fiind plasată, în profilul integrat, pe poziţia 18.

Tabelul nr. 4. Studiu comparativ de trăsături modale 
ucrainene, integrate şi autoevaluate în primele 10 poziţii de 
manifestare

extrasdetrăsături
dinprofilulucrainean

integrat

mediiarit-
metice

extrasdetrăsăturidin
profilulucraineanauto-

evaluat

mediiarit-
metice

trăsături
comune

1.credinţareligioasă 4,37 1.toleranţainteretnică 4,97 –
2.mândria 4,11 2.ospitalitatea 4.90 –
3.tradiţionalismul 3,90 3.sentimentulnaturii 4,90 –
4.Preţuireapropriei
identităţietnice

4,01 4.credinţareligioasă 4,81 x

5.sentimentulistoriei 3,83 5.Hărnicia 4,71 x
6.Hărnicia 3,67 6.capacitateadeevita-

reconflicte
4,71 –

7.simţulfrumosului 3,67 7.simţulonoarei 4,71 –
8.Ataşamentulfaţă
deRomânia

3,63 8.simţulfrumosului 4,68 x

9.omenia 3,58 9.tradiţionalismul 4,65 x
10.optimismul 3,57 10.curăţeniaşiigiena 4,52 –

În acest fel, trăsături importante precum toleranţa etnică, ospitali-
tatea sau capacitatea de evitare a conflictelor se exclud din cadrul „do-
minantelor de bază” ale specificului ucrainean. În schimb, există un alt 
set de trăsături relativ pozitive, cum ar fi ataşamentul faţă de România, 
preţuirea propriei identităţi, simţul frumosului sau optimismul, pe care 
cele opt grupuri etnice martor le atribuie ucrainenilor, chiar fără a fi 
prezente în primele zece autoevaluări. De aceea, putem spune că pen-
tru ucraineni există un set dominant de patru trăsături mai bine cu-
noscute, confirmate de toate cele nouă grupuri de cercetare, plus şase 
trăsături confirmate de opt grupuri-martor. Astfel, în profilul însuşirilor 
specifice acestei comunităţi ucrainene, putem nota un set de trăsături ac-
tive şi fundamentale prin credinţa religioasă, hărnicia, simţul frumosului şi 
tradiţionalismul, cu adăugarea ataşamentului faţă de România, preţuirea 
propriei identităţi, simţul frumosului, omenia şi optimismul. În cadrul sis-
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temului nostru metodologic, menţionăm caracterul unic al acestui profil, 
întrucât această configuraţie de trăsături nu mai apare la nicio altă comu-
nitate.

Analiza cadrului comparativ pentru diagnoza trăsăturilor comu-
nităţii ucrainene a avut multe elemente de dificultate. De pildă, prin 
poziţionarea, în profilul integrat, pe primele locuri a tradiţionalismului 
şi a credinţei confesionale, putem spune că ucrainenii sunt un neam 
profund religios care apreciază în mod deosebit valorile credinţei or-
todoxe. Aceste estimări rezultă atât din frecvenţa medie ridicată din 
totalul de 350 de cazuri ale profilului integrat, la o cotă de 4,37, cât şi 
din autoevaluările majorate ale grupului ucrainean la o cotă de 4,81. 
Credinţa confesională cu caracter dominant la ucraineni este confir-
mată în tendinţele de supraevaluare prezente în şase grupuri-martor; 
este vorba de: greci, cu 4,87, rromi, cu 4,86, armeni, cu 4,73, români, 
cu 4,52, ruşi-lipoveni, cu 4,29 şi tătari cu 4,20. Unele tendinţe nesem-
nificative de subevaluare a credinţei confesionale la ucraineni provin 
de la grupul italian, la o cotă de 3,93, şi de la cel turc, la o cotă de 3,68. 
În privinţa hărniciei, autoevaluările grupului ucrainean la cota de 4,71 
au fost mai mari decât cele din totalul celor 350 de cazuri ale profilului 
integrat la cota de 3,67. Menţionăm că în cadrul raporturilor etnice, 
tendinţele de supraestimare în procesele de autoevaluare au loc cu-
rent în orice comunitate, indiferent de mărimea ei. Din acest punct de 
vedere, toate autoevaluările la cote ridicate pot fi considerate normale. 
Pentru dimensiunea hărniciei, faţă de frecvenţa integrată din perspec-
tiva externă a acestei comunităţi, avem pe de-o parte confirmări prin 
supraevaluare din partea a patru grupuri-martor, iar pe de altă parte, 
mai există şi patru grupuri-martor cu tendinţe de subevaluare. Astfel, 
în cazul hărniciei ucrainenilor, această calitate a fost apreciată la nivel 
superior mai întâi de grupul ruşilor-lipoveni la cota de 4,20; apoi de cel 
al grecilor la cota de 3,97; al italienilor la cota de 3,77 şi al armenilor la 
cota de 3,63 (vezi tabelul din anexe, Structura ierarhică de trăsături et-
nice auto- şi retroevaluate la ucrainenii dobrogeni, la poziţia 6 a hărniciei, 
în retroevaluarea lotului armean se poate observa o abatere standard 
supraunitară, la o cotă ridicată de 1,50, ceea ce poate însemna un grad 
mai ridicat de eterogenitate şi nesiguranţă din partea acestui lot în 
formularea acestei atitudini faţă de ucraineni). Alte grupuri, precum 
cele de tătari, cu retroevaluări la cota de 3,36; turci, la cota de 3,34; 
români, cu 3,32, şi rromi, la cota de 3,00, prezintă aprecieri omoge-
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ne, dar apropiate ca alternativă de răspuns la treapta „pentru acord în 
mică măsură”. 

În mod similar, simţul frumosului la ucraineni ocupă o poziţie domi-
nantă, cu o frecvenţă integrată ridicată per total eşantion, la o cotă de 
3,67 şi un nivel ridicat de autoevaluare, de 4,68 . Această trăsătură a 
fost supraevaluată de patru grupuri-martor cu subevaluare în alte pa-
tru grupuri. Simţului frumosului la ucraineni este confirmat în retroe-
valuările ruşilor-lipoveni la o cotă de 4,18; de rromi, la o cotă de 4,10; de 
armeni, la o cotă de 3,90, şi de greci, la o cotă de 3,76. Aceeaşi trăsătură 
la ucraineni este subevaluată în grupurile de români, la cota de 3,48; de 
turci, la cota de 3,24; de italieni, la cota de 3,17, şi de tătari, la cota de 
3,10. O situaţie similară constatăm şi în cazul optimismului, dimensiune 
care a prezentat o frecvenţă în profilul integrat pe un total de 350 de 
cazuri la o cotă de 3,57 – cu valoare de reper şi o autoestimare la o cotă 
de 4,13. Şi această modală dominantă a prezentat la ucraineni dificul-
tăţi de estimare. Optimismul ucrainean a fost confirmat de patru gru-
puri-martor, dar şi subestimat de alte patru grupuri. Astfel, grupurile de 
armeni, la o cotă de 4,37; ruşii-lipoveni, la cota de 3,92; grecii, cu 3,83, 
şi românii, cu 3,68, prezintă tendinţe de supraevaluare; pe când cele de 
rromi, la cota de 3,38; italieni, la 3,27; turci, la 3,14 şi tătari, la cota de 
2,84, au o tendinţă de subevaluare apropiată treptei de răspuns „acord 
în mică măsură”.

În opinia noastră, aceste oscilaţii nu infirmă structura de calităţi 
specifice ale minorităţii ucrainene. Ele sunt numai reacţiile unui grad 
mai redus de cunoaştere a lor de către alte populaţii, combinată pro-
babil şi cu mărimea mai modestă a acestei comunităţi de cca. 4.000 de 
persoane în zona noastră de cercetare. În planul median al trăsături-
lor intermediare, la comunitatea ucraineană constatăm o poziţionare 
de nivel 27 a profesionismului la o cotă de 3,38; o poziţionare de nivel 
30 a adaptabilităţii la o cotă de 3,32 sau o poziţionare de nivel 39 a 
spiritului întreprinzător la o cotă de 3,18, care, f iind foarte apropiate 
alternativei de răspuns „acord în mică măsură”, le putem considera 
nesemnificative. Dacă în planul primelor zece trăsături dominante, 
între profilul integrat ucrainean şi profilul autoevaluat avem un pro-
cent scăzut de percepţii comune, respectiv de 40% (întrucât numai 4 
trăsături din 10 listate au fost comune), în planul ultimelor zece tră-
sături subdominante, al celor de slabă manifestare, acest procent a 
urcat la 80%. Prezentăm comparativ o astfel de situaţie în Tabelul nr. 
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5., în care au fost extrase trăsăturile din profilul etnic ucrainean inte-
grat alături de cele ale profilului etnic autoevaluat. Faptul că în planul 
atitudinilor subdominante, de slabă intensitate, există un acord ridi-
cat pentru 8 din 10 trăsături listate, acest aspect poate însemna că 
trăsăturile pasive au fost mai uşor de sesizat, cel puţin în cazul acestei 
comunităţi, întrucât în mod evident itemii cu mare pondere comună 
semnifică un grad mai ridicat de cunoaştere a lor. În cazul acestui 
tabel, ceea ce s-a recunoscut ca specific comunităţii ucrainene în am-
bele perspective a fost slaba manifestare a capacităţii de iniţiativă şi a 
perseverenţei până la finalizare. Şi în cazul acestei comunităţi, trebuie 
notat că nu toate subdominantele constatate, respectiv manifestările 
de slabă intensitate, pot fi considerate defecte. Astfel, atitudinea scă-
zută de agresivitate etnică a ucrainenilor dobrogeni, alături de imita-
tivitatea, fatalismul sau scepticismul, la intensităţi la fel de scăzute şi 
larg confirmate în toate grupurile de cercetare, pot fi considerate în-
suşiri pozitive. De asemenea, trăsături opuse ca prezenţa optimismului 
în primele 10 locuri, în opoziţie cu cea a scepticismului pe ultimele 10 
locuri, indică faptul că această distanţă a fost percepută corect. La 
fel, prezenţa agresivităţii pe poziţia 50, la o cotă în profilul integrat de 
2,38, în opoziţie cu cea de bunătate şi blândeţe, af lată pe poziţia 31 la 
o cotă în profilul integrat de 3,38, indică faptul că între itemii acestui 
instrument şi în condiţii mai dificile de teren se poate obţine o dis-
tanţare suficientă care să acopere ariile mai largi ale unor realităţi 
etnopsihologice. Dacă pe baza datelor din profilul integrat, acceptăm 
la ucraineni poziţia 50 de absenţă a manifestărilor de agresivitate et-
nică, care rămâne un indicator de bază al lipsei de tensiuni din cadrul 
relaţiilor etnice, atunci, în egală măsură, suntem obligaţi să acceptăm 
şi foarte slaba manifestare a trăsăturilor din zone limitrofe, cum ar fi 
inventivitatea de pe poziţia 42 la o cotă de 3,09 sau capacitatea de iniţi-
ativă de pe poziţia 43 la o cotă tot de 3,09.
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Tabelul nr. 5. Studiu comparativ de trăsături modale 
ucrainene, integrate şi autoevaluate în ultimele 10 poziţii de 
manifestare

extrasdetrăsături
dinprofilulucrainean

integrat

mediiarit-
metice

extrasdetrăsăturidin
profilulucraineanauto-

evaluat

medii
aritmetic

trăsături
comune

41.Perseverenţapână
lafinalizare

3,14 1.modernismul 4.16. -

42.Inventivitatea 3,09 2.Perseverenţapânăla
finalizare

4.16 x

43.capacitateadeini-
ţiativă

3,09 3.capacitateadeiniţi-
ativă

4.10 x

44.Imitativitatea 3,03 4.dominativitatea 4,10 x
45.Individualismul 3,01 5.spiritulîntreprinzător 4,06 -
46.dominativitatea 2,99 6.scepticismul 3,90 x
47.spiritulcomercial 2,97 7.Individualismul 3,90 x
48.Fatalismul 2,81 8.Imitativitatea 3,81 x
49.scepticismul 2,65 9.Fatalismul 3,74 x
50.Agresivitatea 2,38 10.Agresivitatea 2,71 x

O situaţie de mare dezacord se constată la slaba manifestare a spiri-
tului comercial ucrainean de pe poziţia 47 a profilului integrat la o cotă de 
2,97, faţă de estimările autoevaluate aflate la o cotă de 4,19. Pentru tră-
sătura spiritului comercial ucrainean avem trei grupuri-martor: ruşi-lipo-
veni, la cota de 3,43, greci, la cota de 3,23 şi turci, la cota de 2,86; aceste 
grupuri au formulat estimări corespunzătoare treptei de evaluare „acord 
în mică măsură”. Tot în raport cu spiritul comercial al ucrainenilor, în alte 
cinci grupuri-martor s-au formulat aprecieri chiar sub această cotă, re-
spectiv în grupul românilor, la o cotă de 2,82; al tătarilor, la cota 2,72; al 
italienilor, la cota de 2,70; al rromilor, la cota 2,52 şi al armenilor, la cota 
de 2,20 – nivel de estimare care corespunde treptei de răspuns „nu sunt 
sigur”. Ca urmare, lipsa de agresivitate etnică, a scepticismului, a fatalis-
mului, a imitativităţii, dar şi a iniţiativei, a spiritului comercial, împreună cu 
lipsa de perseverenţă până la finalizare, pot reprezenta o a doua direcţie de 
manifestare a specificului etnic la această minoritate. De notat că şi în cazul 
trăsăturilor de slabă intensitate, modelul nostru de investigaţie reuşeşte să 
particularizeze manifestări etnice cu caracter unic. 
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3.5. Analiza de stiluri etnice

Remarcam anterior că analiza de item trebuie integrată unei diagno-
ze de factură structurală, tocmai pentru că acest demers poate deveni ex-
cesiv de analitic. În compensare, întocmirea unei matrice stilistice poate 
avea un caracter de sinteză, chiar cu unele elemente de prognoză. Tehni-
ca analizei de stil se bazează pe regruparea trăsăturilor echivalente psi-
hologic în direcţia a cinci orientări, prin selectarea a 10 itemi din Ches-
tionarul PPN–50. Concepţia şi ordonarea analizei de stil a reprezentat o 
fază premergătoare dintre cele mai dificile, cadrul teoretic fiind elaborat 
de prof. P. P. Neveanu în anul 1995. Noi am continuat partea de prelucra-
re a Chestionarului PPN–50, împreună cu softul matricei stilistice, după 
acelaşi model al analizei de item cu cele trei tipuri de profiluri integrate, 
autoevaluate şi retroevaluate. Pentru obţinerea profilului stilistic integrat, 
indiferent de comunitatea căreia i se adresează, se procedează la un cal-
cul de medie aritmetică şi abatere standard, din 5 în 5 itemi pe toate cele 
350 de chestionare în care a fost trecută respectiva comunitate etnică, 
în cazul nostru pe toate datele/evaluările referitoare la ucraineni. Pen-
tru obţinerea profilului stilistic autoevaluat, acelaşi „soft” cu acelaşi pas 
se aplică numai la cele 30 de cazuri ale grupului ucrainean. Iar pentru 
determinarea profilurilor stilistice retroevaluate, acelaşi „soft” se aplică 
la datele fiecărui grup-martor, dar numai la rubrica referinţelor despre 
ucraineni, prezente în chestionare. Notăm faptul că softul analizei de 
item este identic cu cel al analizei de stil şi conform grilei Chestionarului 
PPN–50, deosebirea esenţială a softului de stil constând doar în algorit-
mul de calcul din 5 în 5 itemi. Pe această cale, obţinem matricea stilistică 
a ucrainenilor dobrogeni determinată prin auto- şi retroevaluare, cu o 
prezentare finală în Tabelul nr. 6.

La acest nivel de sinteză, şi la minoritatea ucraineană remarcăm o 
matrice stilistică similară cu cea a ruşilor-lipoveni. Respectiv o prevalare 
a stilului cultural şi tolerant pe niveluri superioare, cu un plan median 
pentru orientări stilistice afective şi cu slabe manifestări pe ultimul plan 
pentru stilurile activ şi moral; cu diferenţe specifice de la o comunitate 
la alta. În ambele comunităţi, stilistica culturală comună rezultă din pre-
valarea tradiţionalismului şi a credinţei ortodoxe pe primele patru niveluri 
valorice şi prin poziţiile apropiate la ceilalţi itemi. O notă de diferenţă în-
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tre datele acestor grupuri (cărora le putem spune slave) se poate observa 
la itemul optimismului cu o manifestare ceva mai vie şi mai intensă în sti-
listica culturală ucraineană, prezent pe poziţia 10, faţă de cea rusă de pe 
poziţia 12. Aceleaşi similitudini se constată şi în privinţa stilului tolerant 
prezent în ambele comunităţi pe planul al doilea. Astfel, orientarea stilis-
tică socială la ucraineni este similară cu cea a ruşilor-lipoveni la nivelul 
unor dominante, precum ataşamentul faţă de România şi ataşamentul faţă 
de propria identitate etnică, aflate la ambele comunităţi în primele 10 po-
ziţii. La fel, itemul toleranţei, în profilul etnic integrat ucrainean, ocupă 
poziţia 16, pe când la lipoveni ocupă poziţia 15.

Tabelul nr. 6. Matricea stilistică a ucrainenilor dobrogeni 
determinată prin auto- şi retroevaluare
Datele cuprind media aritmetică şi abaterea standard pe 5 
trepte de intensitate
Profiluri Profil

stilistic
integrat

Profil
stilistic
auto-

evaluat

Profilurilestilisticeretroevaluatealeucraineni-
lordobrogenirezultatedinestimărilegrupurile

etnicemartordinzonadecontact

stilurilede
relaţionarecu

itemiilor

total
cazuri

350

ucrai-
neni
30

ro-
mâni

50
arm.
30

greci
30

ital.
30

turci
50

tătari
50

rromi
30

ruşi-
lipov.

50
CULTURAL
5-10-15-20
25-30-35
40-45-50

3,51
1,20

4,36
0,84

3,45
1,21

3,87
1,18

3,82
0,81

3,28
1,13

3,11
1,25

2,98
1,23

3,08
0,83

3,94
0,82

TOLERANT
1-6-11-16
21-26-31
36-41-46

3,44
1,23

4,34
0,80

3,31
1,28

3,89
1,11

3,67
0,97

3,35
1,10

3,04
1,21

2,86
1,23

3,03
1,03

3,89
0,93

AFECTIV
4-9-14-19
24-29-34
39-44-49

3,42
1,24

4,41
0,73

3,25
1,25

3,65
1,29

3,69
1,00

3,20
1,19

2,99
1,21

2,86
1,18

3,13
0,97

3,97
0,88

ACTIV
3-8-13-18
23-28-33
38-43-48

3,31
1,18

4,29
0,80

2,98
1,20

3,40
1,37

3,63
0,91

3,28
1,07

3,02
1,17

2,84
1,20

2,86
0,79

3,81
0,84
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Profiluri Profil
stilistic

integrat

Profil
stilistic
auto-

evaluat

Profilurilestilisticeretroevaluatealeucraineni-
lordobrogenirezultatedinestimărilegrupurile

etnicemartordinzonadecontact

MORAL
2-7-12-17
22-27-32
37-42-47

3,25
1,20

4,35
0,77

3,17
1,21

3,50
1,22

3,41
0,99

2,98
1,08

2,85
1,13

2,72
1,16

2,81
0,97

3,75
0,92

Constatăm aceeaşi poziţie similară, dar mediană, în profilul etnic in-
tegrat din ambele comunităţi şi la capacitatea de comunicare cu sinceritate 
aflată pe poziţia 37. 

În privinţa stilului afectiv, acesta este prezent la ambele comunităţi pe 
al treilea plan. În cadrul său, elementele de asemănare dintre ucraineni 
şi ruşi au la bază acelaşi simţ al armoniei, frumosului şi mândriei prezent 
în primele opt poziţii la ambele comunităţi. De asemenea, în planul afec-
tivităţii generale, mai putem nota şi un acelaşi amplasament al agresivi-
tăţii pe poziţia 50. Alte nuanţe de orientare afectivă, cum ar fi capacitatea 
de evitare a conflictelor, au o poziţionare ceva mai ridicată la ucraineni, 
respectiv poziţia 18, faţă de cea a ruşilor-lipoveni, unde această capaci-
tate se află pe poziţia 22. În privinţa stilului activ, caracteristic muncii şi 
productivităţii, prezent pe al patrulea nivel, ucrainenii şi ruşii-lipoveni se 
caracterizează prin aceleaşi manifestări restrânse în planul mai multor 
orientări. De exemplu, spiritul întreprinzător la aceste comunităţi este o 
trăsătură secundară, întrucât în ambele sisteme valorice, la ucraineni şi 
lipoveni, ocupă aceeaşi poziţie 39. La fel şi în privinţa spiritului comercial, 
o altă dimensiune caracteristică stilului activ, în profilul etnic integrat la 
ucraineni, se află pe poziţia 47, iar la ruşii-lipoveni se află pe poziţia 48. 
În ceea ce priveşte stilul moral, amintim că alunecarea generală a acestui 
stil într-un plan secundar cu restrângerea manifestărilor sale reprezintă 
o tendinţă general valabilă în toate comunităţile cercetate. Din aceste 
motive, notăm aceeaşi concluzie prezentată şi cu alte ocazii. În opinia 
noastră, decăderea comportamentului moral reprezintă o situaţie gene-
rică, care nu poate fi atribuită unei singure comunităţi. Cauza ei nu poate 
fi decât comună şi de ansamblu, cu influenţe şi din partea tranziţiei glo-
bale a raporturilor valorice, în toate ţările Europei de Est.
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Anexe

Model de întabelare a datelor în sistem Excel pentru Chestionarul PPN–50
Itemi 1 dominativitatea 2 Prietenia 3 încrederea–etc.

chestionare
pegrupuri
etnicede
cercetare

Rom
âni

A
rm

eni
g

reci
Italieni
turci
tătari
ţigani
Ruşi-lipov.
u

craineni
Rom

âni
A

rm
eni

g
reci

Italieni
turci
tătari
ţigani
Ruşi-lipov.
u

craineni
Rom

âni
A

rm
eni

g
reci

Italieni
turci
tătari
ţigani
Ruşi-lipov.
u

craineni

1.Români 4 3 4 4 3 2 1 2 2 5 2 2 2 2 4 1 3 2 5 2 4 4 5 5 1 2 2
2.Ro. 4 4 2 2 5 5 1 3 3 4 3 2 2 5 5 1 3 3 5 4 4 5 5 1 2 2 2
….. 5 3 3 3 2 2 1 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 2 1 4 4
50.Ro. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3
51.Armeni 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3
52.Ar. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
…. 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 1 1 3 3
80.Ar. 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 3 3 5 5 2 2 4 4 5 2 2

5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 3 3 5 5 2 2 4 4 5 2 2
81.greci 5 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 3 3 2 2 1 2 3
82.gr. 5 4 4 4 3 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 3 3 2 2 1 2 3
…. 5 2 2 2 2 2 1 2 2 5 3 3 3 4 4 2 3 3 5 3 3 3 5 5 1 3 3
110.gr. 4 1 2 2 4 4 1 2 1 5 3 3 2 5 5 1 4 4 5 3 3 4 4 4 1 2 2

5 3 2 2 5 5 5 5 3 5 2 2 2 4 2 2 4 1 5 2 2 5 4 5 2 4 2
111.Italieni 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 4 4 4 2 2 5 2 2 2 4 4 1 2 2
112.It. 2 5 2 5 5 5 5 5 1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 5 4 2 2 2 3 1 2 2
… 4 5 3 5 3 3 5 5 5 5 2 2 2 4 4 4 2 2 3 2 2 2 4 4 1 2 2
140.It. 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 3 2 4 5 5 1 1 1 4 2 4 4 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
141.turci 4 4 2 2 5 5 1 3 3 4 3 2 2 5 5 1 3 3 5 4 4 5 5 1 2 2 2
142.tu. 5 3 3 3 2 2 1 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 2 1 4 4
…… 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4
190.tu. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3
191.tătari 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
192.tă. 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 1 1 3 3
…… 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 3 3 5 5 2 2 4 4 5 2 2
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Model de întabelare a datelor în sistem Excel pentru Chestionarul PPN–50
Itemi 1 dominativitatea 2 Prietenia 3 încrederea–etc.

chestionare
pegrupuri
etnicede
cercetare

Rom
âni

A
rm

eni
g

reci
Italieni
turci
tătari
ţigani
Ruşi-lipov.
u

craineni
Rom

âni
A

rm
eni

g
reci

Italieni
turci
tătari
ţigani
Ruşi-lipov.
u

craineni
Rom

âni
A

rm
eni

g
reci

Italieni
turci
tătari
ţigani
Ruşi-lipov.
u

craineni

240.tă. 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 3 3 5 5 2 2 4 4 5 2 2
5 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 3 3 2 2 1 2 3

241.ţigani 5 4 4 4 3 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 3 3 2 2 1 2 3
242.ţi. 5 2 2 2 2 2 1 2 2 5 3 3 3 4 4 2 3 3 5 3 3 3 5 5 1 3 3
…… 4 1 2 2 4 4 1 2 1 5 3 3 2 5 5 1 4 4 5 3 3 4 4 4 1 2 2
270.ţi. 5 3 2 2 5 5 5 5 3 5 2 2 2 4 2 2 4 1 5 2 2 5 4 5 2 4 2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 4 4 4 2 2 5 2 2 2 4 4 1 2 2
271.Ruşi 2 5 2 5 5 5 5 5 1 4 3 2 2 2 2
272.Ru. 4 5 3 5 3 3 5 5 5 5 2 2 2 4 2
…… 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
320.Ru. 4 3 2 4 5 5 1 1 1 4 2 4 4 4 2

4 4 2 2 5 5 1 3 3 4 3 2 2 5 2
321.ucrain. 5 3 3 3 2 2 1 4 4 5 4 4 4 4 4
322.uc. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 4
……. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3
350.uc. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3
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Tabelul nr. 8. Structura ierarhică de trăsături etnice auto-  
şi retroevaluate la turcii dobrogeni
Datele cuprind media aritmetică şi abaterea standard pe  
5 trepte de intensitate 

Profilurietnice Profil
turcin-
tegrat

Profilturc
auto-

evaluat

Retroevaluareaturcilordobrogenipefiecareitem
decătregrupurileetnicemartordinzonadecon-

tact
Valorişi
trăsături

total
cazuri

turci
50

ro-
mâni

50

armeni
30

greci
30

ital.
30

tătari
50

rromi
30

ruşi-
lipov.

50

ucrai-
neni
30

1.credinţareli-
gioasă

4,63
0,82

4,62
0,73

4,72
0,76

4,97
0,18

4,73
0,45

4,50
0,94

4,78
0,58

4,59
1,21

4,37
0,83

4,42
1,20

2.Preţuirea
identităţiiet-
nice

4,43
0,92

4,70
0,74

4,30
1,05

4,93
0,25

4,50
0,73

4,43
1,04

4,52
0,79

3,90
0,77

4,18
1,05

4,35
1,20

3.mândria 4,42
0,90

4,76
0,56

4,48
0,89

4,57
1,07

4,37
0,81

3,57
1,17

4,56
0,70

4,90
0,41

4,20
0,89

4,23
0,99

4.tradiţiona-
lismul

4,38
0,93

4,30
0,91

4,70
0,76

4,23
1,01

4,50
0,78

4,53
0,73

4,46
0,93

4,10
1,18

4,18
0,91

4,32
1,14

5.sentimentul
istoriei

4,21
1,08

4,60
0,76

3,82
1,37

4,60
0,93

4,10
0,88

3,87
1,07

4,62
0,88

4,48
0,69

3,78
1,16

4,06
1,24

6.spiritulco-
mercial

4,18
0,93

4,32
0,94

3,68
1,15

3,67
0,66

4,33
0,71

4,33
0,80

4,56
0,76

4,31
0,60

4,16
0,99

4,23
0,99

7.Ataşamentul
faţădeRomâ-
nia

4,11
1,08

4,12
1,15

4,00
1,23

4,70
0,88

4,10
0,55

3,50
1,20

4,72
0,67

4,14
0,95

4,06
1,03

3,39
1,09

8.Indepen-
denţa

4,08
1,04

4,40
1,01

3,88
1,15

4,20
1,10

3,93
1,05

3,50
1,07

4,56
0,81

3,97
0,50

3,98
0,97

3,97
1,20

9.simţulfru-
mosului

4,06
0,97

4,50
0,68

4,20
1,01

4,07
0,94

3,73
0,87

3,43
0,86

4,50
0,91

4,34
0,61

3,86
0,91

3,35
1,14

10.Prietenia 4,01
1,07

4,66
0,59

4,04
1,17

3,86
0,88

3,62
1,24

3,41
1,05

4,66
0,63

3,97
1,21

3,59
0,96

3,61
1,20

11.Ambiţia 4,02
1,07

4,18
0,98

4,00
1,11

4,30
0,79

4,23
0,94

3,80
1,10

4,34
1,04

2,93
0,96

4,12
0,88

3,87
1,23

12.curajulşi
cutezanţa

3,97
0,96

4,28
0,90

3,90
0,99

3,83
1,05

3,93
0,91

3,63
1,10

4,24
1,00

3,55
0,51

3,92
1,00

4,10
0,83

13.spiritulîn-
treprinzător

3,97
0,94

4,36
0,72

3,92
0,94

3,83
0,79

4,20
1,06

3,87
1,07

3,98
1,04

3,59
0,73

3,92
0,91

3,90
1,08
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Profilurietnice Profil
turcin-
tegrat

Profilturc
auto-

evaluat

Retroevaluareaturcilordobrogenipefiecareitem
decătregrupurileetnicemartordinzonadecon-

tact
Valorişi
trăsături

total
cazuri

turci
50

ro-
mâni

50

armeni
30

greci
30

ital.
30

tătari
50

rromi
30

ruşi-
lipov.

50

ucrai-
neni
30

1.credinţareli-
gioasă

4,63
0,82

4,62
0,73

4,72
0,76

4,97
0,18

4,73
0,45

4,50
0,94

4,78
0,58

4,59
1,21

4,37
0,83

4,42
1,20

14.solidari-
tatea

3,95
1,05

4,18
0,96

3,44
1,34

4,67
0,71

3,60
0,81

4,37
0,85

4,26
0,94

3,66
0,72

3,69
1,06

3,84
0,97

15.încrede-
reaînforţele
proprii

3,94
1,08

4,42
0,64

3,98
1,31

3,86
1,09

3,90
1,06

3,43
1,17

4,56
0,79

3,59
0,78

3,73
1,04

3,31
1,11

16.Adaptabili-
tatea

3,93
1,03

4,42
0,70

4,06
1,04

3,83
1,05

3,60
1,10

3,47
0,97

4,56
0,67

3,14
0,74

4,00
0,87

3,45
1,36

17.omenia 3,89
1,00

4,26
0,80

4,08
0,83

4,43
0,86

3,47
1,38

3,50
1,11

4,22
0,82

3,38
0,49

3,67
0,92

3,55
1,18

18.optimismul 3,89
1,13

4,30
1,04

4,02
1,02

4,57
0,77

3,70
0,95

3,33
0,92

3,82
1,38

3,38
1,47

3,73
0,88

3,87
1,09

19.Inteligenţa 3,88
0,99

4,34
0,85

3,90
1,04

3,90
1,11

3,43
1,10

3,67
0,99

4,42
0,78

3,72
0,59

3,53
0,92

3,58
0,92

20.tăriadeca-
racter

3,87
1,00

4,26
0,80

3,64
1,08

3,57
1,04

3,83
0,95

3,33
1,09

4,34
0,96

3,76
0,64

3,98
0,88

3,68
1,11

21.simţul
onoarei

3,85
1,05

4,42
0,91

3,88
1,02

4,00
1,02

3,70
0,95

3,87
1,11

4,26
1,01

3,17
0,60

3,59
0,96

3,29
1,22

22.spiritulde
sacrificiu

3,83
1,07

4,28
1,95

3,80
1,20

4,23
1,28

3,33
0,80

2,97
1,00

4,36
0,83

4,21
0,82

3,53
0,74

3,39
1,15

23.dispoziţia
spreîntrajuto-
rare

3,82
1,19

4,16
0,93

3,72
1,33

4,33
1,03

3,57
1,10

3,07
1,26

4,34
1,02

3,34
1,45

3,80
0,91

3,58
1,23

24.Profesiona-
lismul

3,80
1,02

4,26
0,78

3,78
1,17

3,77
1,04

3,87
0,86

3,77
1,10

4,10
0,99

3,24
0,74

3,73
0,93

3,23
1,15

25.ospitali-
tatea

3,80
1,21

4,66
0,52

3,92
1,16

3,30
1,15

3,50
0,86

3,30
1,32

4,72
0,61

3,24
1,60

3,45
1.02

3,03
1,33
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Tabelul nr. 8 (continuare). Structura ierarhică de trăsături 
etnice auto- şi retroevaluate la turcii dobrogeni
Datele cuprind media aritmetică şi abaterea standard pe  
5 trepte de intensitate 

Profiluriet-
nice

Profil
turcin-
tegrat

Profil
turc

auto-
evaluat

Retroevaluareaturcilordobrogenipefiecareitemde
cătregrupurileetnicemartordinzonadecontact

Valorişi
trăsături

total
cazuri

turci
50

români
50

armeni
30

greci
30

ital.
30

tătari
50

rromi
30

ruşi-
lipov.

50

ucrai-
neni
30

26.Realis-
mul

3,79
1,07

4,36
0,66

3,90
1,11

4,37
0,81

3,53
0,86

3,07
1,46

3,66
1,06

3,21
0,90

3,92
0,84

3,61
1,23

27.curăţe-
niaşiigi-
ena

3,79
1,24

4,70
0,46

3,80
1,31

3,93
1,34

3,50
1,22

3,27
1,23

4,62
1,01

2,62
0,62

3,47
0,96

3,19
1,30

28.capa-
citateade
iniţiativă

3,77
0,94

4,32
0,84

3,50
1,04

3,70
1,02

3,60
0,92

3,67
0,84

4,00
0,88

3,21
0,49

3,80
0,82

3,71
1,07

29.sen-
timentul
naturii

3,77
1,11

4,45
0,79

3,71
1,26

3,97
1,13

4,07
1,01

3,10
1,09

4,24
0,97

3,10
0,41

3,49
1,00

3,32
1,22

30.evitarea
conflictelor

3,74
1,07

3,96
1,09

3,66
0,96

3,63
1,67

3,93
1,01

3,47
0,90

4,24
0,82

3,41
0,63

3,67
1,11

3,26
0,96

31.bunăta-
teaşiblân-
deţea

3,73
1,11

4,44
0,76

4,04
1,19

3,87
1,04

3,13
1,07

3,33
0,99

4,48
0,65

2,93
0,96

3,33
0,94

3,10
1,08

32.onesti-
tatea

3,72
1,00

4,42
0,76

3,58
0,99

3,83
0,99

3,73
0,87

3,10
0,92

3,92
1,08

3,07
0,37

3,69
0,89

3,61
1,20

33.discipli-
naşiorga-
nizarea

3,72
1,01

4,20
0,78

3,60
0,95

4,07
0,94

3,37
0,72

3,63
1,16

4,34
0,87

2,97
0,94

3,49
0,89

3,35
1,11

34.Hărni-
cia

3,72
1,11

4,58
0,61

3,70
1,23

3,77
1,19

3,33
0,80

3,33
0,99

4,32
0,91

2,48
0,57

3,55
0,91

3,52
1,23

35.toleran-
ţainteret-
nică

3,72
1,19

4,22
1,06

3,58
1,09

4,07
1,39

3,50
1,48

3,30
1,02

4,20
1,07

2,72
0,70

3,67
1,11

3,68
1,14

36.simţul
umorului

3,71
1,03

4,36
0,75

3,94
1,00

4,30
0,88

3,43
0,90

2,80
1,03

4,00
0,93

3,31
0,66

3,33
0,97

3,35
1,14
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37.Perse-
verenţa

3,70
1,09

3,84
1,17

3,44
1,20

4,13
1,36

3,43
1,14

3,63
0,96

4,02
0,96

3,17
0,38

3,84
0,87

3,61
1,23

38.moder-
nismul

3,69
1,08

4,22
0,84

3,76
1,15

3,11
1,12

3,27
1,11

3,43
1,01

4,40
0,88

3,17
0,80

3,50
0,85

3,58
1,23

39.Recep-
tivilaideile
altora

3,66
1,14

3,92
1,26

3,34
1,33

3,93
1,14

3,70
1,18

3,30
0,92

4,36
0,92

2,93
0,37

3,57
0,91

3,55
1,21

40.simţul
răspunderii

3,61
1,07

4,16
0,82

3,38
1,19

3,97
1,00

3,47
0,68

3,53
0,94

3,88
1,10

2,45
0,63

3,73
1,11

3,42
0,96

41.comu-
nicareacu
sinceritate

3,58
1,04

4,36
0,75

3,46
1,01

3,50
1,01

3,63
0,67

3,13
0,90

4,06
1,08

2,72
0,59

3,41
1,14

3,29
0,94

42.Inventi-
vitatea

3,57
1,07

3,86
1,09

3,42
1,14

3,43
0,94

3,83
1,05

3,10
0,99

3,88
1,14

3,07
0,70

3,65
0,90

3,48
1,21

43.Indivi-
dualismul

3,50
1,22

3,30
1,13

3,62
1.35

3,67
1,73

3,43
1,28

3,33
1,09

3,64
1,21

2,76
0,74

3,78
0,98

3,77
1,09

44.spiritul
critic

3,44
1,09

3,60
1,03

3,48
1,22

4,63
0,61

3,00
1,11

3,23
0,90

3,18
1,24

2,97
0,42

3,59
1,06

3,26
0,89

45.domi-
nativitatea

3,40
1,21

3,76
1,25

3,35
1,36

3,55
1,09

3,50
0,97

3,27
1,28

3,72
1,14

2,17
0,66

3,22
1,21

3,69
0,97

46.supu-
nereaşi
obedienţa

3,36
1,25

3,84
1,22

3,46
1,16

4,10
0,96

2,70
1,18

3,20
1,16

3,26
1,45

3,03
0,94

3,18
1,30

3,23
1,15

47.Imitati-
vitatea

3,35
1,18

3,66
1,22

3,56
1,33

3,23
1,04

3,10
1,09

2,97
0,96

3,66
1,26

2,90
1,11

3,39
0,98

3,10
1,25

48.Fatalis-
mul

3,05
1,11

3,36
1,19

3,04
1,09

2,63
0,93

2,63
0,93

2,67
1,06

3,56
1,21

2,66
0,90

3,00
1,06

3,35
1,02

49.scepti-
cismul

2,94
1,14

3,18
1,24

2,18
1,12

2,90
0,96

2,83
0,87

2,47
0,82

3,62
1,19

2,69
0,71

2,94
1,11

3,48
1,06

50.Agresi-
vitatea

2,85
1,39

3,04
1,43

2,72
1,44

1,93
1,51

2,43
1,57

2,60
1,10

2,94
1,53

3,55
0,74

3,06
1,09

3,10
1,37
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Tabelul nr. 3.13. Chestionar Bogardus–1925 aplicat de Robert 
E. Park într-o cercetare americană pe 110 cazuri (1967)

numărulite-
milor 1 2 3 4 5 6 7

Intensitatea
contactelor


7 6 5 4 3 2 1

naţiunişi
categoriide
distanţeet-

nice

înrelaţii
derude-
nieşică-
sătorie

înclubul
meuca
prieteni

apropiaţi

Pestra-
damea
cave-

cini

caangajat
înţaraşi
profesiu-
neamea

cace-
tăţean
înţara
mea

numaica
vizitatorîn
ţaramea

I-amex-
clusdin

ţaramea

armeni x
bulgari x

canadieni x x x x x
chinezi x

cehoslovaci x
danezi x x

olandezi x x
englezi x x x x x
francezi x x x x x

finlandezi x x
germani x x x x x

greci x
hinduşi x
unguri x

irlandezi x x x x x
italieni x x

japonezi x
evrei x

evrei-ruşi x
coreeni x

mexicani x
mulatri x
negri x

norvegieni x x x x x
portughezi x

filipinezi x
polonezi x x
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români x x
ruşi x

sârbi x
scoţieni x x x x x
spanioli x
sirieni x

suedezi x x
turci x
velşi x x x x x

Tabelul nr. 3.14. Model de chestionar Bogardus planificat şi 
pretestat în 1993 de P. P. Neveanu pentru o cercetare asupra 
populaţiei româneşti

InstRucţIunI
lafiecareîntrebarevăru-
gămsădaţicâteunsingur
răspunsdin5alternative

posibile.numărulalternati-
veialesesevaîncercui.

1
Aţifide
acordca
membrii
familiei

dvs.săse
căsăto-
rească

cu?

2
Aţifide
acord

să-iaveţi
caprie-
tenipe?

3
Aţifide
acord

să-iaveţi
vecinide
locuinţă.

pe?

4
Aţifide
acordsă
seanga-
jezeîn
profe-

siu-nea
dvs.?

5
Aţiadmi-
tesăaibă

aceeaşi
cetăţe-

nie
caadvs.?

6
Aţipre-
ferasă
vinăîn

România
numaica

turişti?

7
Aţiprefe-
rasăfie

daţiafară
dinţară?

Români

dezacord
total

dezacord
parţial

şida,şinu
Acordparţial
Acordtotal

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

1

2

3
4
5

1

2

3
4
5

-------

dezacord
total

dezacord
parţial

şida,şinu
Acordparţial
Acordtotal

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

1

2

3
4
5

1

2

3
4
5



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

504

InstRucţIunI
lafiecareîntrebarevăru-
gămsădaţicâteunsingur
răspunsdin5alternative

posibile.numărulalternati-
veialesesevaîncercui.

1
Aţifide
acordca
membrii
familiei

dvs.săse
căsăto-
rească

cu?

2
Aţifide
acord

să-iaveţi
caprie-
tenipe?

3
Aţifide
acord

să-iaveţi
vecinide
locuinţă.

pe?

4
Aţifide
acordsă
seanga-
jezeîn
profe-

siu-nea
dvs.?

5
Aţiadmi-
tesăaibă

aceeaşi
cetăţe-

nie
caadvs.?

6
Aţipre-
ferasă
vinăîn

România
numaica

turişti?

7
Aţiprefe-
rasăfie

daţiafară
dinţară?

-------

dezacord
total

dezacord
parţial

şida,şinu
Acordparţial
Acordtotal

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

1

2

3
4
5

1

2

3
4
5

--------

dezacord
total

dezacord
parţial

şida,şinu
Acordparţial
Acordtotal

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

1

2

3
4
5

1

2

3
4
5

-------

dezacord
total

dezacord
parţial

şida,şinu
Acordparţial
Acordtotal

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

1

2

3
4
5

1

2

3
4
5

--------

dezacord
total

dezacord
parţial

şida,şinu
Acordparţial
Acordtotal

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

5

4

3
2
1

1

2

3
4
5

1

2

3
4
5
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Tabelul nr. 9. Model completat de Chestionar Bogardus –  
1995 în anul 1995 de o persoană de origine turcă

dAte
localitatea
Judeţul
loculnaşterii
sexul
Vârsta
starecivilă
Pregătireaşcolară
Profesiunea
Religia
Apartenenţaetnică

PeRsonAle:
constanţa
constanţa
urban
bărbătesc
21ani
necăsătorit
liceu
student
islamică
turcă

InstRucţIunI:
Vărugămsăconsemnaţicumvăraportaţidvs.la
diverselecomunităţietnicedindobrogea.Apre-
cieriledvs.voraveauncaractergeneral,fărăa
văreferilaceibunisaulaceirăidincadrullor.la
fiecareîntrebareveţitrececifraunuisingurrăs-
punsdin5alternativeposibile,astfel:
5pentruacordînfoartemaremăsură,
4pentruacordînmaremăsură,
3acordînmicămăsură,
2pentrunusuntsigur,
1pentrunusuntdeacord.

întrebări români arm. greci ital. turci tătari rromi ruşi-
lipov.

ucr.

I.Aţifideacordca
membriifamiliei
dvs.săsecăsăto-
reascăcu?

1 1 1 1 5 3 1 1 1

II.Aţifideacord
să-iaveţiprieteni
apropiaţipe?

5 4 4 4 5 4 2 4 4

III.Aţifideacordsă
fievecinidelocuin-
ţăcudvs.?

5 4 4 4 5 5 4 4 4

IV.Aţiadmitean-
gajareaînprofesiu-
neadvs.?

5 4 4 4 5 5 4 4 4

V.carecomunităţi
etniceaţiadmitesă
fiedeaceeaşice-
tăţenieromânăcu
advs.?

5 5 5 5 5 5 5 5 5
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VI.Aţiadmiteca
unelecomunităţi
localesăvinădoar
caturiştişivizita-
tori,fărăreşedinţă
înaceastăregiune?

1 1 1 1 1 1 2 1 1

VII.carecomunităţi
localeaţiprefera
săfiedateafarădin
ţară?

1 1 1 1 1 1 2 1 1

Tabelul nr. 10. Model completat de Chestionar PPN–50 în anul 
1995 de o persoană de origine turcă

dAte
localitatea
Judeţul
loculnaşterii
sexul
Vârsta
starecivilă
Pregătireaşcolară
Profesiunea
Religia
Apartenenţaetnică

PeRsonAle:
constanţa
constanţa
urban
bărbătesc
21ani
necăsătorit
liceu
student
islamică
turcă

InstRucţIunI:
chestionarulurmătornusemaireferălapropria
persoană.Pebazalui,veţiapreciaceeaceeste
tipicîntoateacestecomunităţi.Pentruuniiter-
meniutilizaţi,vărugămsăfolosiţivocabularul
anexat.senoteazăcuosingurăcifrădin5alter-
nativeposibile,respectiv:
5pentruacordînfoartemaremăsură,
4pentruacordînmaremăsură,
3acordînmicămăsură,
2pentrunusuntsigur,
1pentrunusuntdeacord.

ItemIşI
comunItăţI

români arm. greci ital. turci tătari rromi ruşi-
lipov.

ucrai-
neni

1.dominativitatea 1 5 5 2 3 2 1 2 2
2.Prietenia 5 4 4 4 4 4 1 4 4
3.încredereaînfor-
ţeleproprii

5 5 5 2 4 5 5 2 4

4.sentimentul
naturii

5 4 4 4 5 4 4 3 4

5.modernismul 5 4 4 4 4 5 5 3 3
6.sentimentulis-
toriei

5 4 4 4 5 5 2 3 4
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7.dispoziţiaspre
întrajutorare

5 4 4 4 4 5 3 3 4

8.Independenţa 5 4 4 4 5 5 4 3 4
9.ospitalitatea 5 3 3 3 5 5 2 2 2
10.curăţeniaşi
igiena

5 5 5 5 5 5 1 2 2

11.Adaptabilitatea 5 5 5 5 5 5 2 2 2
12.tăriadecarac-
ter

5 5 5 4 5 5 2 2 2

13.spiritulcomer-
cial

4 5 5 5 5 5 5 2 2

14.simţulfrumo-
sului

5 4 5 5 5 5 4 2 2

15.optimismul 5 5 4 5 5 5 5 2 2
16.capacităţide
imitaţie

4 4 4 4 4 5 5 2 2

17.scepticismul 3 4 4 4 2 2 2 2 2
18.disciplinaşior-
ganizarea

4 5 4 4 5 5 2 2 2

19.bunătateaşi
blândeţea

5 3 2 4 5 5 2 2 2

20.Inteligenţa 5 5 4 4 5 5 3 2 2
21.solidaritatea 4 5 4 4 5 5 5 2 2
22.simţulonoarei 5 4 4 5 5 5 2 2 2
23.spiritulîntre-
prinzător

4 5 5 5 5 5 5 2 2

24.evitareaconflic-
telor

5 4 4 4 4 5 2 2 2

25.spiritulcritic 4 5 4 4 4 5 2 2 2
26.Ataşamentfaţă
deRomânia

5 5 5 5 5 5 5 2 2

27.Individualismul 3 5 5 2 2 3 2 2 2
28.Perseverenţa 4 5 5 4 5 5 2 2 2
29.Agresivitatea 2 4 4 2 2 2 4 2 2
30.tradiţionalismul 3 5 5 2 3 2 2 2 2
31.supunereaşi
obedienţa

2 2 2 2 2 2 2 2 2

32.omenia 5 2 2 3 5 5 2 2 2
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33.capacitateade
iniţiativă

5 2 5 3 5 5 5 2 2

34.simţulumo-
rului

5 2 4 5 5 5 4 2 2

35.Realismul 4 2 4 3 4 5 4 2 2
36.Preţuireapro-
prieiidentitaţi

5 5 5 5 5 5 2 2 2

37.Fatalismul 2 4 3 2 2 2 2 2 2
38.Profesionalis-
mul

5 5 4 3 5 5 2 2 2

39.Ambiţia 4 5 5 3 5 5 4 2 2
40.Inventivitatea 4 5 4 5 5 5 4 2 2
41.comunicareacu
sinceritate

5 3 2 3 5 5 2 2 2

42.spirituldesa-
crificiu

5 3 3 4 5 5 2 2 2

43.Hărnicia 5 4 4 4 5 5 2 2 2
44.mândria 5 4 4 4 5 5 2 2 2
45.credinţareligi-
oasă

5 5 5 5 5 5 2 2 2

46.toleranţa 5 2 2 4 4 5 2 2 2
47.onestitatea 5 2 3 4 5 5 2 2 2
48.simţulrăspun-
derii

5 2 3 4 5 5 2 2 2

49.curajulşicute-
zanţa

5 2 3 4 5 5 4 2 2

50.Receptivilaide-
ilealtora

5 2 2 2 5 5 5 2 2
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Tabelul nr. 7. Structura ierarhică de trăsături etnice auto-  
şi retroevaluate la ucrainenii dobrogeni
Datele cuprind media aritmetică şi abaterea standard pe  
5 trepte de intensitate

Profiluri Profil
etnic

integrat

Profil
auto-

evaluat

Retroevaluareaucrainenilordobrogenipefiecare
itemdecătregrupurileetnicemartoraflateînzona

decontact
trăsături

etnice
total

cazuri
350

ucrai-
neni
30

români
50

arm.
30

greci
30

italieni
30

turci
50

tătari
50

rromi
30

ruşi-
lipov.

50
1.credinţa
religioasă

4,37
1,10

4,81
0,40

4,52
1,09

4,73
0,78

4,87
0,35

3,93
1,46

3,68
1,41

4,20
1,23

4,86
0,44

4,29
0,91

2.mândria 4,11
1,21

4,42
0,76

4,00
1,41

4,40
1,43

4,20
0,66

3,70
1,02

3,78
1,40

3,60
1,40

4,69
1,07

4,53
0,65

3.tradiţiona-
lismul

3,90
1,23

4,65
0,49

4,24
1,06

3,07
1,08

4,50
0,78

4,30
1,12

3,46
1,34

3,56
1,40

3,38
1,47

4,06
0,97

4.Preţuirea
proprieiiden-
tităţietnice

4,01
1,19

4,42
0,81

3,86
1,41

4,47
0,86

4,60
0,62

4,60
0,72

3,94
1,24

3,44
1,23

3,14
1,26

4,08
1,02

5.sentimen-
tulistoriei

3,83
1,25

4,45
0,77

3,52
1,47

4,37
1,27

3,83
1,15

3,80
1,10

3,52
1,34

3,42
1,43

4,38
0,78

3,86
0,98

6.Hărnicia 3,67
1,25

4,71
0,53

3,32
1,24

3,63
1,50

3,97
0,85

3,77
1,22

3,34
1,29

3,36
1,43

3,00
1,07

4,20
0,91

7.simţulfru-
mosului

3,67
1,20

4,68
0,79

3,48
1,23

3,90
1,30

3,67
0,96

3,17
1,15

3,24
1,22

3,10
1,18

4,10
1,01

4,18
0,93

8.Ataşamen-
tul
faţădeRo-
mânia

3,63
1,35

4,32
0,83

3,72
1,40

4,63
0,89

3,60
1,28

3,27
1,34

2,76
1,29

3,04
1,34

3,31
1,44

4,43
0,82

9.omenia 3,58
1,26

3,76
1,06

4,47
1,04

3,87
1,04

3,23
1,19

2,76
1,08

2,62
1,16

2,97
1,05

4,31
0,87

4,84
0,37

10.optimis-
mul

3,57
1,25

4,13
1,12

3,68
1,15

4,37
1,07

3,83
0,91

3,27
1,08

3,14
1,34

2,84
1,38

3,38
1,47

3,92
0,86

11.curăţenia
şiigiena

3,56
1,31

4,52
1,29

3,20
1,36

4,17
1,32

3,97
0,96

3,20
1,21

3,40
1,23

2,96
1,32

2,55
0,63

4,33
0,80

12.solidari-
tatea

3,56
1,25

4,06
0,89

3,22
1,40

4,33
1,24

3,53
0,86

4,10
0,99

3,22
1,28

3,04
1,28

3,31
1,42

3,86
0,94
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13.sentimen-
tulnaturii

3,53
1,30

4,90
0,40

2,84
1,25

4,07
1,31

4,17
1,05

3,20
1,24

2,98
1,23

2,84
1,26

3,17
1,04

4,31
0,65

14.încrede-
reaînforţele
proprii

3,52
1,22

4,34
0,72

3,31
1,39

3,41
1,30

3,93
1,01

3,67
1,21

3,14
1,28

2,82
1,34

3,55
0,74

4,08
0,76

15.Indepen-
denţa

3,51
1,28

4,00
1,13

3,38
1,40

3,80
1,37

3,73
1,05

3,50
1,22

3,28
1,40

3,30
1,47

2,69
0,76

3,94
0,92

16.toleranţă
interetnică

3,51
1,31

4,97
0,18

3,26
1,14

4,50
0,90

4,40
1,07

2,83
1,26

2,88
1,14

2,74
1,29

2,59
0,73

4,06
0,92

17.Prietenia 3,51
1,37

4,87
0,34

3,61
1,30

3,69
1,07

3,79
1,24

3,31
1,17

2,96
1,35

2,40
1,43

3,21
1,50

4,24
0,80

18.capacita-
teadeevitare
conflicte

3,48
1,24

4,71
0,64

3,46
1,22

4,03
1,27

3,87
1,17

3,37
1,22

2,74
1,08

3,02
1,22

2,55
0,63

3,98
0,99

19.curajulşi
cutezanţa

3,49
1,16

4,26
0,77

3,32
1,10

3,43
1,25

3,67
0,88

3,73
1,17

3,10
1,30

3,12
1,30

2,76
0,79

4,14
0,74

20.Inteli-
genţa

3,47
1,21

4,29
0,64

3,30
1,30

3,83
1,37

3,67
1,15

3,07
1,28

3,06
1,24

2,80
1,34

3,90
0,56

3,88
0,75

21.simţul
onoarei

3,46
1,27

4,71
0,82

3,26
1,37

3,47
1,46

3,77
1,14

3,57
1,28

2,94
1,24

3,08
1,12

2,86
1,06

3,86
0,91

22.Realismul 3,45
1,26

4,06
1,06

3,78
1,28

3,97
1,33

3,60
0,81

3,07
1,36

3,42
1,26

2,66
1,14

2,55
0,63

3,90
0,77

23.dispoziţia
spreîntraju-
torare

3,42
1,19

4,13
0,92

3,34
1,33

4,07
1,17

3,60
1,16

2,73
1,11

3,24
1,19

3,12
1,22

2,90
0,98

3,76
0,83

24.Ambiţia 3,40
1,21

4,16
0,78

3,08
1,26

3,60
1,43

4,13
0,90

3,87
1,11

2,92
1,28

2,80
1,12

2,55
0,63

3,98
0,75

25.ospitali-
tatea

3,40
1,36

4,90
0,30

3,36
1,29

3,27
1,60

3,77
1,10

2,67
1,21

2,78
1,13

2,64
1,05

3,24
1,60

4,27
0,93
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Tabelul nr. 7 (continuare). Structura ierarhică de trăsături 
etnice auto- şi retroevaluate la ucrainenii dobrogeni
Datele cuprind media aritmetică şi abaterea standard pe 5 
trepte de intensitate

Profiluri Profil
etnic

integrat

Profil
auto-

evaluat

Retroevaluareaucrainenilordobrogenipefieca-
reitemdecătregrupurileetnicemartoraflateîn

zonadecontact
trăsăturişiva-

lorietnice
total

cazuri
ucrain.

30
români

50
arm.
30

greci
30

italieni
30

turci
50

tătari
50

rromi
30

ruşi-
lip.
50

26.spiritulde
sacrificiu

3,39
1,17

4,16
0,90

3,48
1,20

4,37
1,10

3,53
0,90

2,90
1,16

2,88
1,06

2,84
1,18

2,93
1,00

3,80
0,87

27.Profesiona-
lismul

3,38
1,17

4,35
0,88

2,98
1,27

3,43
1,22

3,80
0,92

3,33
0,99

3,18
1,21

2,90
1,20

2,90
0,98

3,88
0,88

28.simţul
umorului

3,36
1,26

4,65
0,61

3,18
1,26

4,10
1,18

3,80
0,89

3,03
1,16

2,94
1,20

2,54
1,18

2,79
1,15

3,84
1,01

29.onestitatea 3,36
1,17

4,55
0,52

3,10
1,20

3,63
1,45

3,67
0,84

3,30
0,84

3,08
1,26

2,74
1,07

2,62
0,82

3,90
0,90

30.Adaptabili-
tatea

3,32
1,20

4,23
1,02

3,34
1,24

3,23
1,19

3,67
1,03

3,23
1,14

3,02
1,17

2,64
1,19

2,59
0,73

4,08
0,79

31.bunătateaşi
blândeţea

3,38
1,28

4,68
0,94

3,56
1,23

4,20
1,19

3,47
1,11

2,70
1,34

2,72
1,18

2,76
1,10

2,62
0,73

3,98
0,88

32.modernis-
mul

3,31
1,10

4,16
0,73

3,12
1,21

3,52
1,09

3,60
0,77

3,17
0,95

2,90
1,23

2,89
1,15

2,93
1,03

3,79
0,74

33.disciplinaşi
organizarea

3,31
1,18

4,35
0,88

2,82
1,02

3,63
1,54

3,67
0,88

3,27
1,11

2,92
1,10

2,50
1,07

3,55
0,78

3,84
0,87

34.simţulrăs-
punderii

3,28
1,16

4,61
0,56

2,86
1,14

3,67
1,37

3,63
0,89

2,90
0,84

3,00
1,07

2,78
1,15

2,45
0,63

3,92
0,84

35.tăriadeca-
racter

3,27
1,16

4,71
0,59

2,96
1,12

3,03
1,30

3,43
0,68

2,90
1,09

2,94
1,08

2,96
1,16

2,59
0,73

4,02
0,88

36.supunerea
şiobedienţa

3,27
1,21

4,32
0,94

3,44
1,09

3,90
1,09

3,27
1,01

2,77
1,07

2,96
1,26

2,52
1,20

2,93
1,03

3,61
1,00

37.comunica-
reacusinceri-
tate

3,23
1,15

4,71
0,53

3,18
1,04

3,37
1,25

3,73
0,78

2,90
1,09

2,68
1,06

2,70
0,93

2,52
0,57

3,71
1,12

38.spiritul
critic

3,20
1,19

4,35
0,75

3,12
1,30

4,17
1,32

3,07
0,69

2,93
0,98

2,50
0,93

2,66
1,14

2,83
1,04

3,71
0,84
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39.spiritulîn-
treprinzător

3,18
1,08

4,06
0,73

2,88
1,24

3,20
1,24

3,37
0,96

3,13
0,86

2,92
1,19

3,10
1,16

2,52
0,57

3,57
0,74

40.Receptivi-
tatealaideile
altora

3,15
1,21

4,32
1,05

2,88
1,24

3,40
1,43

3,73
0,83

3,10
0,92

2,74
1,35

2,52
0,91

2,31
0,54

3,78
0,80

41.Perseveren-
ţapânălafina-
lizare

3,14
1,17

4,16
0,82

2,74
1,07

3,67
1,63

3,40
0,86

3,43
1,07

2,60
0,99

2,46
0,97

2,83
1,04

3,67
0,85

42.Inventivi-
tatea

3,09
1,13

4,29
0,82

2,68
1,06

3,47
0,97

3,40
0,86

2,77
0,97

2,82
1,16

2,72
1,25

2,14
0,44

3,73
0,78

43.capacitatea
deiniţiativă

3,09
1,19

4,10
0,87

2,66
1,35

3,33
1,49

3,57
0,77

3,10
1,21

2,92
1,19

2,42
0,99

2,55
0,63

3,59
0,84

44.Imitativi-
tatea

3,03
1,18

3,81
1,08

2,92
1,28

3,23
1,14

2,73
0,91

2,83
1,23

2,82
1,17

2,98
1,29

2,62
1,29

3,35
0,88

45.Individua-
lismul

3,01
1,22

3,90
1,11

3,08
1,37

3,23
1,72

3,10
0,92

3,07
1,23

2,60
1,07

2,36
1,05

2,62
0,78

3,49
0,89

46.dominativi-
tatea

2,99
1,25

4,10
0,90

2,63
1,30

2,90
1,23

3,30
0,95

3,17
1,05

2,59
1,17

2,04
1,14

2,93
1,03

3,84
0,83

47.spiritulco-
mercial

2,97
1,06

4,19
0,83

2,82
0,90

2,20
1,03

3,23
0,90

2,70
0,95

2,86
0,99

2,72
1,20

2,52
0,69

3,43
0,74

48.Fatalismul 2,81
1,18

3,74
1,12

2,90
1,16

2,37
0,89

2,57
1,10

2,47
0,94

2,70
1,20

2,46
1,09

2,69
1,11

3,29
1,24

49.scepticis-
mul

2,65
1,04

3,90
0,98

2,24
1,02

2,70
1,02

2,73
0,91

2,27
0,83

2,36
0,78

2,60
1,11

2,69
0,71

2,78
1,01

50.Agresivi-
tatea

2,38
1,20

2,71
1,27

2,18
1,22

1,47
0,90

2,17
1,32

2,53
1,25

2,72
1,09

2,22
1,02

2,83
1,04

2,51
1,28
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Tabelul nr. 8. Model completat de Chestionar Bogardus –  
1995 în anul 1995 de o persoană de origine ucraineană

dAte
localitatea
Judeţul
loculnaşterii
sexul
Vârsta
starecivilă
Pregătireaşcolară
Profesiunea
Religia
Apartenenţaetnică

PeRsonAle:
tulcea
tulcea
urban
bărbătesc
59ani
căsătorit
liceu
învăţător
ortodoxă
ucrainean

InstRucţIunI:
Vărugămsăconsemnaţicumvăraportaţidvs.
ladiverselecomunităţietnicedindobrogea.
Aprecieriledvs.voraveauncaractergeneral,
fărăavăreferilaceibunisaulaceirăidinca-
drullor.lafiecareîntrebareveţitrececifraunui
singurrăspunsdin5alternativeposibile,astfel:
5pentruacordînfoartemaremăsură,
4pentruacordînmaremăsură,
3acordînmicămăsură,
2pentrunusuntsigur,
1pentrunusuntdeacord.

întrebări români armeni greci ital. turci tătari rromi ruşi-
lipov.

ucr.

I.Aţifideacordca
membriifamiliei
dvs.săsecăsăto-
reascăcu?

5 4 4 4 2 2 1 4 5

II.Aţifideacord
să-iaveţiprieteni
apropiaţipe?

5 5 5 5 5 5 1 5 5

III.Aţifideacordsă
fievecinidelocuin-
ţăcudvs.?

5 5 5 5 5 5 1 5 5

IV.Aţiadmitean-
gajareaînprofesiu-
neadvs?

5 5 5 5 5 5 2 5 5

V.carecomunităţi
etniceaţiadmite
săfiedeaceeaşi
cetăţenieromână
cuadvs.?

5 5 5 5 5 5 5 5 5
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VI.Aţiadmiteca
unelecomunităţi
localesăvinădoar
caturiştişivizita-
tori,fărăreşedinţă
înaceastăregiune?

5 5 5 5 5 5 2 5 5

VII.carecomuni-
tăţilocaleaţiprefe-
rasăfiedateafară
dinţară?

4 4 4 4 4 4 2 4 4

Tabelul nr. 9. Model completat de Chestionar PPN–50  
în anul 1995 de o persoană de origine ucraineană

dAte
localitatea
Judeţul
loculnaşterii
sexul
Vârsta
starecivilă
Pregătireaşcolară
Profesiunea
Religia
Apartenenţaetnică

PeRsonAle:
tulcea
tulcea
urban
bărbătesc
59ani
căsătorit
liceu
învăţător
ortodoxă
ucrainean

InstRucţIunI:
chestionarulurmătornusemaireferălapropriaper-
soană.Pebazalui,veţiapreciaceeaceestetipicîn
toateacestecomunităţi.Pentruuniitermeniutilizaţi,
vărugămsăfolosiţivocabularulanexat.senotează
cuosingurăcifrădin5alternativeposibile,respectiv:
5pentruacordînfoartemaremăsură,
4pentruacordînmaremăsură,
3acordînmicămăsură,
2pentrunusuntsigur,
1pentrunusuntdeacord.

ItemIşI
comunItăţI

români arm. greci ital. turci tătari rromi ruşi-
lipov

ucrai-
neni

1.dominativitatea 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2.Prietenia 5 5 5 5 5 5 2 5 5
3.încredereaîn
forţeleproprii

5 5 5 5 5 5 2 5 5

4.sentimentul
naturii

5 5 5 5 5 5 2 5 5

5.modernismul 5 5 5 5 5 5 2 5 5
6.sentimentulis-
toriei

5 5 5 5 5 5 2 5 5

7.dispozţiaspre
întrajutorare

5 5 5 5 5 5 2 5 5

8.Independenţa 5 5 5 5 5 5 2 5 5
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9.ospitalitatea 5 5 4 5 4 4 2 4 5
10.curăteniaşi
igiena

5 5 5 5 5 5 2 5 5

11.Adaptabilitatea 5 5 5 5 5 5 2 5 5
12.tăriadeca-
racter

5 4 5 4 5 4 2 4 5

13.spiritulcomer-
cial

5 5 5 5 5 5 2 5 5

14.simţulfrumo-
sului

5 5 5 5 5 5 4 5 5

15.optimismul 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16.capacităţide
imitaţie

5 5 5 5 5 5 5 5 5

17.scepticismul 5 5 5 5 5 5 3 5 5
18.disciplinaşior-
ganizarea

5 5 5 5 5 5 2 5 5

19.bunătateaşi
blândeţea

5 4 4 4 3 3 3 4 5

20.Inteligenţa 5 5 5 5 5 5 3 5 5
21.solidaritatea 5 5 5 5 5 5 5 5 5
22.simţulonoarei 5 5 5 5 5 5 2 5 5
23.spiritulîntre-
prinzător

5 5 5 5 4 4 3 5 5

24.evitareaconflic-
telor

5 5 5 5 3 3 3 5 5

25.spiritulcritic 5 5 4 4 4 4 2 5 5
26.Ataşamentfaţă
deRomânia

5 5 5 5 5 5 3 5 5

27.Individualismul 5 5 4 5 3 3 3 4 5
28.Perseverenţa 5 5 5 5 5 5 2 5 5
29.Agresivitatea 4 4 4 4 4 4 5 4 4
30.tradiţionalis-
mul

5 5 5 5 5 5 5 5 5

31.supunereaşi
obedienţa

5 5 5 5 3 3 2 3 5

32.omenia 5 5 4 4 4 3 2 4 5
33.capacitateade
iniţiativă

5 4 4 4 3 3 2 4 5
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34.simţulumo-
rului

5 5 5 5 5 5 5 5 5

35.Realismul 5 5 5 5 5 5 3 5 5
36.Preţuireapro-
prieiidentitaţi

5 5 5 5 5 5 5 5 5

37.Fatalismul 5 4 4 4 4 4 2 4 5
38.Profesionalis-
mul

5 5 5 5 5 5 3 5 5

39.Ambiţia 5 4 4 4 3 3 3 4 5
40.Inventivitatea 5 5 5 5 5 5 4 5 5
41.comunicarea
cusinceritate

5 5 4 4 3 3 3 4 5

42.spirituldesa-
crificiu

5 5 5 5 5 5 3 5 5

43.Hărnicia 5 5 5 5 5 5 3 5 5
44.mândria 5 5 5 5 5 5 3 5 5
45.credinţareligi-
oasă

5 5 5 5 5 5 5 5 5

46.toleranţa 5 5 5 5 5 5 5 5 5
47.onestitatea 5 5 5 5 5 5 3 5 5
48.simţulrăspun-
derii

5 5 5 5 5 5 2 5 5

49.curajulşicute-
zanţa

5 5 4 4 4 4 2 4 5

50.Receptivilaide-
ilealtora

5 5 5 5 5 5 5 5 5
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cHestIonARbeRKeley(bIgFIVe)–adaptat

InstRucţIunI:
chestionarulcuprinde35detrăsăturigrupateîn4aspectealeeuluidvs.Pentrufiecaretrăsăturăaveţi5al-
ternativederăspuns:A.dezacordtotal;b.dezacordparţial;c.şida,şinu;d.acordparţial;e.acordtotal.Veţi
încercuiosingurăalternativă,cuorientarenumaidupăgradedeacord/dezacord,şinudupăcifreleînscrise.

cumvăve-
detidvs.?

cumcrezică
tevădcei-

lalţi?

cumaţidori
săfiţi?

cumnuv-arplăceaşichiarv-arne-
mulţumisăfiţi?

A b c d e A b c d e A b c d e A b c d e

1 Firedeschisăşiso-
ciabilă 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Fireînchisănesociabilă
1 2 3 4 5

2 Preocupatdegre-
şelilealtora 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Indiferentlagreşelile
altora 5 4 3 2 1

3 Harnicşidenă-
dejde 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

comod,delăsător
1 2 3 4 5

4 calmînoricesi-
tuaţie 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

neliniştit,frământat
5 4 3 2 1

5 sensibillafrumos
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Insensibillafrumos
1 2 3 4 5

6 Rezervatşireţinut
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

deschis,expansiv
5 4 3 2 1

7 Politicos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 nepoliticos 1 2 3 4 5

8 nepăsător,indi-
ferent 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

grijuliu,preocupat
5 4 3 2 1

9 Relaxatşistăpân
pesine 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

încordatşinestăpânit
5 4 3 2 1

10 Preferinţăcătre
rutină 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Adversaralrutinei
5 4 3 2 1

11 Activşienergic 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Fărăenergie 1 2 3 4 5

12 Firerece,distantă
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Afectuos,apropiat
5 4 3 2 1

13 eficientînacţiuni
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Ineficientînacţiuni
1 2 3 4 5

14 uşoriritabil 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 calm/neiritabil 1 2 3 4 5

15 dotatcumultă
imaginaţie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Fărăpreamultăima-
ginaţie 1 2 3 4 5

16 timid,inhibat 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 îndrăzneţ 5 4 3 2 1

17 cooperantînacti-
vitate 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

necooperantînacti-
vitate 1 2 3 4 5

18 dezordonat 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ordonat 5 4 3 2 1

19 liniştit,stabilemo-
ţional 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

neliniştit,instabilemo-
ţional 5 4 3 2 1

20 Preferinţăpentru
tradiţie 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

nepăsătorfaţăde
tradiţie 5 4 3 2 1

21 Vorbăreţ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tăcut 1 2 3 4 5
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22 neatentşine-deli-
catcualţii 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Atentşidelicatcuoa-
menii 5 4 3 2 1

23 sârguinciosşiseri-
osînmuncă 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

neseriosînmuncă
1 2 3 4 5

24 depresivşimelan-
colic 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Activşioptimist
1 2 3 4 5

25 înclinaţiepentru
artă 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

nepăsătorfaţădeartă
1 2 3 4 5

26 tăcut 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Vorbăreţ 5 4 3 2 1

27 încrezătorînalţii 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 neîncrezător 1 2 3 4 5

28 înclinatsprelene
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

înclinatsprehărnicie
5 4 3 2 1

29 mereuîngrijorat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 lipsitdegriji 1 2 3 4 5

30 înclinatsprelucruri
clare 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

înclinatsprecompli-
caţii 5 4 3 2 1

31 Fireplinădeentu-
ziasm 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Incapabildeentuziasm
1 2 3 4 5

32 Iertător 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 neiertător 1 2 3 4 5

33 nestatornic 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Perseverent 5 4 3 2 1

34 capabildeefort
îndelungat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Incapabildeefort
susţinut 1 2 3 4 5

35 Inventiv 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 neinventiv 1 2 3 4 5
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Elena Rodica COLTA

etnii,istoriişimituriidentitare
înzonadefrontieră
româno–maghiară

Plasat la periferia acelei „Mitteleuropa”, gândită de intelectuali ca un 
teritoriu cu o identitate central-europeană sau „habsburgică”, arealul 
Criş–Mureş, pe care l-am ales pentru studiul nostru de caz, a fost în per-
manenţă un spaţiu multietnic, divizat, după trasarea noilor frontiere din 
1920, în două părţi, dintre care una îi aparţine astăzi Ungariei, cealaltă 
României.

Cum era şi firesc, decizia politică luată la Paris a declanşat importan-
te schimbări în viaţa populaţiei locale şi chiar în conştiinţa acesteia, din 
modul unora de a gândi situaţia nou creată nelipsind nici resentimentele, 
teritoriul pierdut de Ungaria fiind revendicat în continuare de imagina-
rul naţional maghiar încă multă vreme. Non-coincidenţa care a existat şi 
mai există şi astăzi între visul unora şi realitatea altora explică această 
stăruinţă a grupurilor etnice de referinţă, în primul rând a maghiarilor 
şi românilor, de a-şi legitima în continuare prezenţa în teritoriu printr-o 
istorie proprie şi prin propriul mit identitar. Discursurilor istorice ma-
ghiare şi româneşti, puternic mitizate, li se vor adăuga istoriile şi miturile 
celorlalte popoare stabilite aici (sârbii, germanii, slovacii, evreii, bulga-
rii), care, pentru a-şi păstra integritatea etnică fac şi ele apel la memorie 
şi tradiţie, încercând în permanenţă să-şi reconstruiască identitatea în 
spaţiul devenit, după mai multe veacuri, şi al lor.

Orice etnie, odată cu ocuparea spaţiului, îşi va construi o geografie 
proprie, mai mare sau mai mică, utilizând în marcarea spaţiului propri-
ile toponime, în propria-i limbă, „aceste geografii” oferind spaţiile fixe 
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pentru propriile istorii. Antropologul Barna Gábor, analizând acest tip 
de hărţi mentale, constată că în spatele fiecăreia se găseşte „o altă istorie 
locală […] şi un alt tip de identitate. Aceste istorii cel mult se ating, foarte 
rar se suprapun. În multe cazuri nu se completează reciproc, mai degra-
bă se exclud” (Barna: 2000: 696). În plus, tentaţiile naţionaliste ale epo-
cii moderne fac ca legitimarea etniilor prin vechime să facă apel, pentru 
raportare, la o istorie izvorâtă din vremuri imemoriale şi la strămoşi, ca 
simbol al perfecţiunii (Boia 2002). Acest „model” devine chiar un argu-
ment pentru distanţarea de celălalt sau de ceilalţi.

Imaginea de ansamblu a acestor istorii particulare este aceea a unor 
decupaje în trecut, în care aceleaşi evenimente sau altele, valorizate subiec-
tiv, sunt trăite separat de fiecare etnie. Simpla existenţă a acestor discursuri 
paralele ne dezvăluie dimensiunea izolării mentale când este vorba de au-
toreprezentare a unor comunităţi care, în realitate, trăiesc împreună şi care 
fac parte astăzi din Uniunea Europeană, o variantă extinsă a Europei Cen-
trale, fărâmiţată de aceleaşi naţionalisme în urmă cu aproape o sută de ani. 

Nu ne propunem să discutam aici posibilele transformări de menta-
litate pe care le va aduce viitorul la toate aceste grupuri, deşi există în-
trebarea în ce măsură popoarele fostului Imperiu Habsburgic şi, implicit, 
minorităţile din aceste state naţionale sunt dispuse şi pregătite mental 
să-şi estompeze propria identitate în favoarea identităţii comune euro-
pene.1 În ceea ce ne priveşte, ne interesează să aflăm cât de diferit sunt 
gândite şi înţelese istoria şi mitul identitar, aici, într-o zonă de frontie-
ră, în care revendicările şi visurile unora se intersectează cu miturile şi 
adevărurile celuilalt sau ale celorlalţi. În ce măsură izolarea în propriile 
mituri şi istorii, în propriile construcţii identitare sunt posibile şi utile 
supravieţuirii şi, implicit, convieţuirii în spaţiul comun european.

Pentru a avea o imagine cât mai succintă a prezentului, vom încerca 
să deconstruim discursul obişnuit de autodefinire şi identificare a princi-
palelor grupuri etnice care trăiesc între Criş şi Mureş, de o parte şi de alta 
a frontierei, istoriile, miturile justificative ale acestor populaţii, motivaţii-
le interioare ale comportamentelor, repertoriul de simboluri naţionaliste, 
altele decât cele ale statului în care trăiesc, afişate din credinţa că prin 
ele vor supravieţui identitar într-o majoritate de altă cultură.

1 Adam Michnik denunţa în 1998 o revenire la limbajul, la simbolurile şi ideologiile 
naţionaliste în zona Balcanilor, dar şi în Ucraina, Slovacia, România şi Ungaria (vezi 
Michnik 1998: 234).
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Maghiarii

Vom începe această radiografie cu maghiarii, şi anume cu cei din 
judeţul Arad, unde acest grup etnic este minoritar.2 La recensământul 
din 2002, ei au reprezentat cea mai mare minoritate din judeţ, însumând 
49.399 de persoane. Totuşi, faţă de anul 1992, populaţia maghiară a în-
registrat o scădere de 19,04%, explicabilă prin repatrierile, emigrările sau 
mutările în alte zone ale României din ultimii zece ani, şi printr-o natali-
tate negativă, proprie de altfel cetăţenilor întregii ţări. Cifrele sunt totuşi 
neliniştitoare până şi pentru o etnie ca cea maghiară, care a înregistrat 
din 1918 până azi cel mai scăzut procent de integrare, în pofida nume-
roaselor căsătorii mixte din perioada comunistă. Ca urmare, la Confe-
rinţa despre viitorul maghiarimii, care s-a ţinut în 14 decembrie 2002 la 
Miercurea-Ciuc şi la care au participat şi liderii maghiari din Arad, Beder 
Tibor, preşedintele Fundaţiei Julianus, în discursul său, a tras un semnal 
de alarmă prezentând în esenţă una din problemele actuale ale acestei 
etnii în România: Nu este suficient să vorbim limba maghiară şi să spunem 
că suntem unguri. Dacă vrem să rămânem unguri, trebuie să ne manifestăm 
în orice împrejurare. Una dintre concluziile conferinţei a fost tocmai aceea 
că, în multe localităţi din Transilvania, numărul ungurilor a scăzut, fi-
indcă nu şi-au asumat identitatea de maghiari.3 Totuşi, dincolo de acestă 
constatare şi de aceste reproşuri, în părţile arădene, în localităţile în care 
maghiarii sunt majoritari sau unde există comunităţi mai mari, descope-
rim o identitate puternică a grupului, susţinută în mare parte de vechiul 
repertoriu de simboluri naţionaliste maghiare, în legătură directă cu tre-
cutul maghiar al judeţului.4

Coborând în timp spre sursele acestor simboluri, adică spre naţiona-
lismul maghiar, cristalizat, ca toate naţionalismele din Europa Centrală, 
în secolul al XIX-lea, constatăm, tot ca un loc comun tuturor popoarelor 

2 Prin trasarea noilor frontiere din 1920, vreo 3.000.000 de etnici maghiari devin ce-
tăţeni ai statelor vecine: România, Cehoslovacia, Iugoslavia, maghiarii ajungând să 
formeze în Europa a doua diasporă, ca mărime, după evrei. O treime din familiile 
maghiare aveau rude în străinătate (vezi Frank 2002: 187).

3 Informaţie Mediafax difuzată prin Divers. Buletin informativ despre minorităţile et-
nice, A II, nr 49(99)/ 19 dec. 2002.

4 Actualul judeţ a fost vreme îndelungată, cu unele întreruperi, comitat al Ungariei. 
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din zonă, că el face apel la origini, fiind construit pe acele începuturi mi-
tice ale Descălecatului, de la care porneşte istoria oficială a ungurilor, şi 
pe o continuitate culturală de 1.100 de ani. Acest mit, odată acceptat, a 
legitimat un altul, cel al Ungariei Mari sau al Regatului Sfântului Ştefan,5 
care a încetăţenit la maghiari credinţa că toate teritoriile ce ţinuseră 
de Coroană, indiferent de componenţa lor etnică, trebuie să rămână pe 
drept, pentru eternitate, ale Ungariei.6

Cele două mituri generatoare de sentimente naţionale sunt şi azi pre-
zente în memoria colectivă a maghiarilor din judeţ. Ele au fost alimentate 
multă vreme de generaţia celor în vârstă, care au apucat să fie cetăţeni 
ai Ungariei şi care nu s-au putut niciodată regăsi în istoria României ale 
cărei mituri începeau cu poporul dac. Aşadar, ceea ce am putea spune 
că-i defineşte pe maghiarii din România, în care îi includem şi pe cei din 
judeţul Arad, este tocmai faptul că istoria pe care şi-au confecţionat-o pe 
acest teritoriu, din 1918 până în prezent, nu este ruptă de trecut. Ei se re-
vendică, asemeni celor din ţara-mamă, drept continuatori ai acelor primi 
descălecători în Câmpia Panonică, şi preiau, pentru perioada de dinainte 
de Trianon, istoria neamului lor pe care o subînţeleg ca pe propria lor 
istorie.7 În această viziune asupra evenimentelor, anul 1920 a fost per-
ceput şi aici, ca de altfel în întreaga diasporă maghiară, ca o ruptură şi o 
deturnare de la destinul majorităţii, iar trauma produsă de acest moment 
istoric în mentalul colectiv îşi va pune amprenta pe toate generaţiile vii-
toare, chiar dacă, ca să-l cităm pe istoricul Peter F. Sugar, toate „actualele 
revendicări şi pretenţii naţionale nu prea îşi găsesc justificarea nici în 
continuitatea teritorială, nici în cea istorică” (Sugar 2002: 7).

5 Faptul că papa Silvestru al II-lea a trimis el însuşi coroana noului rege creştin i-a 
făcut pe maghiari să considere că Regatul Sfântului Ştefan are o origine divină. Unga-
ria a devenit, din punctul acesta de vedere, avanpostul creştinătăţii, iar coroana un 
simbol al statului maghiar, un motiv ca, în discursurile istorice maghiare, să apară 
frecvent sintagma „Regatul Sfintei Coroane” sau „Întregul Trup al Sfintei Coroane”.

6 Totuşi, unul din paradoxurile statului maghiar de odinioară a fost acela că, deşi în se-
colul al XIX-lea discursurile politice vizau maghiarismul şi marea naţiune maghiară, 
în componenţa etnică a Ungariei din acea vreme maghiarii propriu-zişi nu depăşeau 
50% din totalul populaţiei, restul fiind format din alte etnii (vezi Sugar 2002: 182).

7 La acest lucru a contribuit şi faptul că cei mai mulţi maghiari care trăiesc azi în ju-
deţul Arad au fost colonizaţi în secolele XVIII–XIX din alte comitate ale Ungariei, de 
unde au venit cu tradiţiile şi cu graiul locului, astfel încât multe din tradiţiile maghia-
rilor arădeni se regăsesc şi azi în satele de origine din Ungaria (vezi Somogyi 1912: 
255).
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Dar să nuanţăm puţin inventarul moştenirii maghiare, conservat în 
memoria colectivă locală ca element de autodefinire. Prima piesă în acest 
inventar este, după cum am arătat deja, istoria. Alături de istoria Români-
ei, învăţată în şcoală, grupul şi-a stocat în memorie şi istoria ţării-mame. 
Această istorie a Ungariei, particularizată de istoriile maghiare locale din 
trecut, care nu şi-au pierdut valabilitatea pentru unguri,8 este utilizată 
şi azi în legitimarea maghiarilor pe acest teritoriu. În argumentele lor, 
istoricii locali de odinioară, Fábián Gábor şi Márki Sándor, au făcut apel 
la vechime, continuitate şi la faptul că „maghiarii au fost aici la început 
majoritari” (Fábián: 1835). La aceste afirmaţii, adânc fixate în memoria 
maghiarimii arădene, se adaugă şi un alt element simbolic vehiculat de 
istoria scrisă, şi anume prestigiul marilor înaintaşi, descălecătorii, ce do-
bândesc în timp o aură mitică. Între aceştia este inclus şi hunul Attila, 
„biciul lui Dumnezeu”, acel strămoş plin de cruzime care a fascinat în-
treaga Europă medievală (Pecican 2002: 42–45), din care s-ar trage, cel 
puţin simbolic, după cum lasă să se înţeleagă primii cronicari maghiari, 
dinastia Arpadienilor.9

În paralel cu aceste istorii oficiale, în comunităţile maghiare a circu-
lat un bogat repertoriu de legende despre faptele ungurilor, povestite şi 
repovestite de popor până la mitizare. Unele din reprezentările prezente 
în poveşti au fost preluate chiar din repertoriul imaginarului occidental. 
O asemenea reprezentare, produsă de imaginarul medieval european, îi 
înfăţişează pe maghiari ca pe un neam groaznic, înfiorător, „monştrii din 
Sciţia, băutori de sânge şi mâncători de oameni” (Lendvai 2001: 13). Cu 
toate că istoricii maghiari au încercat să contrapună o altă imagine a 
ungurilor, mult cosmetizată, şi anume aceea de „popor omenos, luptând 
cu zâmbetul pe buze, iubitor de râsete şi de cântece” (Lukinich 1937: 19), 
„hărăziţi de Dumnezeu să devină apărătorii Occidentului creştin”, ea nu 
a putut să se substituie mitului sălbaticilor războinici care au făcut să 
tremure Europa, acesta trezind în timp, la generaţii întregi de tineri ma-
ghiari, o imensă mândrie în raport cu neamul lor. 

Această mândrie de a avea un trecut strălucit a fost susţinută de Pan-
teonul maghiar al eroilor neamului, care îl include atât pe Árpád, „cel pri-

8 Lucrările istoricilor din trecut, chiar istoria maghiară a zonei, constituie azi subiectul 
unor noi cărţi (vezi Kovách 2000 sau Kovách 1999).

9 Credinţa că hunii şi ungurii sunt una şi aceeaşi naţiune a fost îmbrăţişată de tot po-
porul (vezi Lendvai 2001: 32).
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mit cu entuziasm de locuitorii din Bazinul Carpaţilor”,10 cât şi pe Ştefan cel 
Sfânt, sub a cărui coroană11 a luat naştere regatul maghiar, pe popularul 
rege Matei Corvin,12 dar şi pe luptătorii pentru libertate de la 1848, în frun-
te cu Kossuth,13 pe cei 13 generali ai armatei maghiare revoluţionare, exe-
cutaţi la Arad,14 sau pe un poet al neamului precum Petőfi Sándor,15 a că-
rui poezie a fost transformată într-un adevărat „stindard” al idealurilor de 
libertate maghiare. Biografiile şi chipurile tuturor sunt astăzi menţinute 
vii în memoria comunităţilor maghiare arădene, prin evocări şi aniversări 
organizate de către intelectualitatea locală, prin intermediul fundaţiilor, 
societăţilor şi asociaţiilor culturale, al organizaţiilor de tineret,16 înfiinţate 
sau reînfiinţate după 1990, unele la mulţi ani de la încetarea activităţii.

Al treilea element de autoidentificare a grupului este limba, vorbită în 
casă, învăţată în şcolile maghiare, utilizată în creaţia literară locală17, în 
presă, la emisiunile maghiare de radio şi televiziune, la spectacolele Tea-

10 O imagine puternic mitizată a acestuia o găsim reprezentată pe clădirea Parlamentu-
lui maghiar. Executată de pictorul Munkácsy Mihály, pictura intitulată „Descălecatul 
ungurilor” îl prezintă pe Árpád, în mod simbolic, călare pe un cal alb, cu alaiul său de 
războinici, fiind întâmpinat cu daruri de către locuitori.

11 Coroana lui Ştefan în forma de astăzi este ea însăşi un mit. Adevărata coroană a fost 
luată ca pradă în 1044 de Henric al III-lea şi trimisă înapoi la Roma. Vorbind de „o 
mie de ani de coroană maghiară”, istoricii maghiari nu fac decât să întreţină în popor 
acest mit (vezi Lendvai 2001: 40).

12 Numit de popor şi „Matei cel Drept”, tradiţia spune că acestuia îi plăcea să-i apere pe cei 
săraci împotriva nedreptăţilor şi exploatării, punând ca abuzurile să fie pedepsite pe loc.

13 Odinioară, în piaţa din faţa Primăriei din Arad, a existat un impresionant monument 
al lui Kossuth, demontat în perioada interbelică. Un basorelief cu imaginea lui Kos-
suth, executat de sculporul budapestan Dinyés László, a fost montat, la 14 martie 
2002, pe peretele din interiorul Liceului Maghiar „Csiki Gergely” din Arad. În jurul lui 
se af lă f lori şi coroane. Al doilea basorelief reprezentându-l pe Kossuth, executat de 
acelaşi artist, a fost montat, la 16 dec. 2002, pe peretele sediului UDMR.

14 Aceşti martiri, legaţi prin execuţia lor de oraşul Arad, au constituit subiect pentru 
numeroase poezii şi lucrări de artă (vezi Kovách: 1999).

15 Un basorelief reprezentându-l pe Petőfi Sándor a fost montat, la 15 martie 2002, la 
Liceul Maghiar „Csiki Gergely” din Arad. Lucrarea, executată de sculptorul arădean 
Aradi Zsigmond la sfârşitul secolului al XIX-lea, a fost o vreme pierdută, apoi regăsită 
şi restaurată de sculptorul Kocsis Rudolf.

16 EMKE (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület), Kölcsey Egyesület, reînfiinţată în 
1991, UDMR, A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, înfiinţată în 1991, AMD-
SZ (Aradi Magyar Diák Szövetség), Alma Mater Alapitvány etc.

17 Din anul 1997, în Arad apare revista culturală Szövétnek. Aradi kulturális szemle, editată 
de Fundaţia arădeană „Alma Mater”, care finanţează şi apariţia de cărţi. Multe din ele 
sunt scoase de Societatea Culturală Kölcsey. De asemenea, după 1990, a luat fiinţă în Arad 
Cenaclul Literar „Tóth Árpád”, care desfăşoară întâlniri lunare cu scriitorii maghiari.



525

etnII,IstoRIIşImItuRIIdentItAReînzonAdeFRontIeRăRomâno–mAgHIARă

trului Maghiar din Arad, încurajată prin concursuri, olimpiade şcolare, 
premii etc. Importanţa ce este acordată azi limbii în păstrarea identităţii, 
chiar de către ţăranii maghiari, este dezvăluită de unul dintre răspun-
surile date studenţilor care au efectuat, în perioada 1998-2000, cercetări 
privind minorităţile în câteva localităţi multietnice din zonă18. Întrebat 
unde şi în ce limbă va învăţa copilul său, subiectul, de etnie maghiară, 
răspunde: Milyen iskolába fog menni a gyerek? [La ce şcoală va merge co-
pilul?] Csak magyar. [Numai maghiară.] Miért fontos hogy a magyarra jár-
jon? [De ce este important să meargă la şcoala maghiară?] A magyarr az 
anyanyelve... ha azt elveszti, akkor nem fogja ismerni az eredetét. [Maghiara 
asta este limba maternă… dacă ea se pierde, atunci nu va şti care sunt 
originile.] (Hannonen–Lönnqvist–Barna 2001: 29).

Continuând acest inventar succint, tot în acest grup de simboluri, 
menite să întreţină demnitatea etnică şi respectul de sine al grupului ma-
ghiar, se înscriu şi monumentele culturale sau cele cu valoare memoria-
lă. Şi trebuie să recunoaştem aici că nicio altă minoritate nu are atât de 
multe monumente şi plăci comemorative precum minoritatea maghiară, 
care, cu sprijinul bisericilor catolice şi reformate de care aparţin religios, 
s-a îngrijit şi după 1918 de păstrarea şi cinstirea urmelor propriului trecut 
în zonă. După 1990, demersurile liderilor politici maghiari locali au fost 
canalizate spre două direcţii, şi anume: pe de o parte, au încercat să obţi-
nă reamplasarea unor monumente ca statuia Trinităţii şi a Libertăţii19 în 
Arad, considerând că, într-un stat democrat, solicitarea lor este legitimă, 
de vreme ce acestea aparţinuseră odinioară oraşului şi cetăţenilor lui, 
iar pe de alta, s-au preocupat de îmbogăţirea repertoriului memorial al 
zonei, prin amplasarea unor noi busturi, ca cel al poetului Olosz Lajos de 
la Zerind,20 al politicianului Klebesberg Kuno de la Pecica,21 al scriitorului 
Csiki Gergely22 la Liceul Maghiar, prin montarea unor basoreliefuri şi plă-

18 În judeţul Arad, cercetarea s-a desfăşurat în localităţile Arad, Chesinţi, Lipova, Fântâ-
nele, Neudorf.

19 Monumentul este puternic contestat de naţionaliştii români, care îl consideră un 
simbol al Ungariei milenare, deşi sculptorul Zala György a prezentat lucrarea, pe 
când era în faza de proiect, la o expoziţia de artă monumentală de la Bruxelles sub 
numele de Deşteptarea Libertăţii (vezi articolul anonim Istoria „Statuii Libertăţii” apă-
rut în ziarul Adevărul, Arad, miercuri, 20 aug. 2003, p. 5.).

20 Lucrare în bronz, executată de sculptorul Emil Vitroel în 2001.
21 Executat de sculptorul Jecza Péter, bustul a fost dezvelit în 11 noiembrie 2000, la 125 

de ani de la naşterea politicianului originar din Pecica.
22 Bustul, executat de scuptorul Kocsis Rudolf, a fost dezvelit la 12 dec. 2002.
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ci memoriale pe unele clădiri, aşa cum sunt plăcile de la Casa de Cultură 
Minorită, comandate în amintirea vestitului geolog şi geograf Lóczy La-
jos, a poetului arădean Tóth Árpád, a omului de litere Znorovszky Attila, 
cea de pe clădirea Parohiei reformate din Arad, în amintirea lui Fábián 
Gábor,23 sau placa de la Liceul Maghiar „Csiky Gergely”, în amintirea pic-
torului Hajos Imre.În sfârşit, demersuri s-au făcut şi pentru denumirea 
unor străzi cu numele unor personalităţi aparţinând minorităţii maghia-
re, artişti, scriitori, personalităţi locale.

Acestor monumente culturale li se adaugă locurile memorabile, co-
nacul de la Şiria,24 unde a fost semnată capitularea armatei revoluţionare 
maghiare, Obeliscul din Subcetate, unde sunt îngropate osemintele gene-
ralilor maghiari executaţi în Cetatea Aradului, la care au loc anual peleri-
naje şi ceremonii la 15 martie şi 6 octombrie. Apelul maghiarilor la tradiţie, 
ca marcă identitară, implică şi alte mijloace cum ar fi recursul la folclor şi 
muzeu. Datinile ţărăneşti, repertoriile de dansuri sau repertoriile de cânte-
ce în care găsim conservată amintirea unor eroi populari, precum vestiţii 
haiduci din pustă, între care un loc special îl ocupă Rózsa Sándor (vezi Sza-
bó 1964), a cărui baladă este atestată în satele maghiare25 din zona româ-
nească a Crişului Alb, în zece variante (vezi culegerea făcută de Csanádi: 
1998), devin, dincolo de valoarea loc culturală, simboluri ale patriei.

Sărbătorile bisericeşti, mai ales cele de hram, tot mai fastuoase, fes-
tivalurile folclorice anuale, cum este cel de la Mailath, reitroducerea pe 
scenă a costumelor populare maghiare după mai bine de un veac de la 
scoaterea celor autentice din uz în Câmpia Aradului, ca urmare a urba-
nizării zonei, apariţia unor formaţii mari de dansuri precum Trandafirul 
sălbatic din Pecica, fac parte din acelaşi program de afirmare a identităţii 
în care tinerii se implică cu toată fiinţa lor. Acelaşi scop îl au şi casele 
tradiţionale maghiare, colecţiile etnografice şi memoriale locale, ame-
najate în câteva aşezări majoritar maghiare din judeţ (Adea, Dorobanţ, 
Vânători, Satu Nou etc.), în care este tezaurizat patrimoniul maghiar. În 
sfârşit, trebuie să mai adăugăm că, oricât de contestată este de unii cer-
cetători matricea stilistică ca factor generator de cultură, dincolo de toa-
te aceste construcţii, există în subconştientul fiecărui maghiar din zonă 

23 Montată în anul 1995, cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la naştere, de Societatea 
Culturală Kölcsey.

24 În clădire, se găseşte în prezent „Muzeul memorial Ioan Slavici”.
25 Ágya, Ant, Bélzerénd, Erdöhegy, Feketegyarmat, Gyulavarsánd, Nagyzerénd, Si-

monyifalva, Tamáshida, Vadász.
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o nostalgie a pustei, un sentiment al spaţiului necuprins,26 sesizabile în 
picturile unor artişti maghiari locali care reprezintă de fapt armătura pe 
care este structurată identitatea maghiară. 

Cu toate că utilizarea acestui pachet cutumiar părea asigurată pe ter-
men lung, după 2008 au apărut unele dificultăţi pe care nu putem să le 
trecem cu vederea. După alegerile din noiembrie 2008, când UDMR-ul a 
ieşit de la guvernare, minoritatea maghiară a devenit brusc mai puţin vi-
zibilă în peisajul politic, chiar şi în cel cultural. Mass-media oficială locală 
este mai puţin interesată de acestă parte a populaţiei şi, prin urmare, îi 
acordă mult mai puţin spaţiu în presa şi televiziunea locală românească. 
Pe de altă parte, pierderea funcţiilor de conducere şi a unui important nu-
măr de locuri în consilii îi obligă pe liderii maghiari locali să găsească noi 
strategii de păstrare a poziţiei câştigate de maghiarimea din zonă. 

Românii ungureni27

Populaţia cea mai numeroasă din judeţ, cu adânci rădăcini în acest 
pământ, este cea românească. Cunoscuţi, după cum am arătat deja, şi 
cu numele de români ungureni, românii din acest areal trăiesc şi ei azi, 
despărţiţi de frontieră, în două grupuri. Tot datorită acestei frontiere, cele 
două grupuri au avut, la rândul lor, după 1918, o evoluţie identitară diferi-
tă. Dacă românii din judeţul Arad au deţinut şi deţin şi azi în componenţa 
etnică a teritoriului majoritatea, în comitatele Békés şi Csongrád, adică la 
extremitatea vestică de locuire a elementului românesc, ei sunt minori-
tari. Această situaţie face ca modul de a-şi percepe istoria şi identitatea să 
fie diferit în cadrul celor două grupuri de români. În ceea ce-i priveşte pe 
românii arădeni, după cum se ştie, ei au avut un rol deosebit în făurirea 
României Mari, Aradul fiind, în 1918, centrul în care a fost pregătită lo-
gistic Unirea. Acest fapt, de mare mândrie pentru urmaşi, este aniversat 

26 Această nostalgie este surprinsă foarte bine de Ady Endre în poezia sa Pusta maghia-
ră: „Pe pajişti merg, prin bălării/ Scaieţii mă-nfioară/ Ştiu locul ăsta vechi şi dur/ E 
pusta maghiară.”

27 Am optat pentru această denumire, fiindcă în ea se regăsesc românii de pe ambele 
părţi ale frontierei, care odinioară au format un singur grup. Ei au trăit pe teritoriile 
cunoscute drept Partium sau Părţile ungurene.
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anual de intelectualitatea locală în preajma zilei de 1 decembrie, deveni-
tă după 1990 ziua naţională.

Trecerea judeţului Arad la România în 1918 le-a îngăduit celor care 
şi-au împlinit astfel visul să-şi reconstruiască identitatea din perspectiva 
majoritarului care trăieşte în propriul stat naţional. Totuşi, în măsura în 
care vorbim despre diferenţe regionale, istoria şi miturile identitare ale 
românilor ungureni cunosc un alt tip de discurs decât cel al românilor 
din Vechiul Regat sau din Moldova, datorită destinului lor diferit şi poate 
şi datorită unei conştiinţe a particularităţilor acestei zone, în care, la fel 
ca în Transilvania, la începutul epocii moderne, ideile de patrie şi de naţi-
une română nu se suprapuneau, „patria” românilor ardeleni fiind imagi-
nată diferit de cărturari la vremea respectivă (vezi Mitu 1999: 7). 

Din aceste motive, nu considerăm necesar să intrăm aici în detalii 
privind modul general de reprezentare a istoriei României şi nici să dis-
cutăm marile mituri istorice româneşti28 pe care, de altfel, nu le regăsim 
în totalitate în memoria profundă a zonei; ne vom mulţumi, în schimb, 
să semnalăm doar câteva elemente particulare ale discursurilor istorice 
locale şi câteva nuanţe de autopercepţie pe care le găsim utilizate de ro-
mânii arădeni în autoidentificare.

Înainte de a trece la conţinutul acestor discursuri, se impune însă o 
observaţie. Analizând scrierile istorice româneşti despre judeţ, redactate 
în perioada interbelică, constatăm, din această perspectivă a identităţii, 
prezenţa vechiului complex al majoritarului minoritar de altădată29, care 
îi va face pe aproape toţi autorii să încerce, în lucrările lor, să substituie 
versiunea istoricilor maghiari asupra trecutului zonei printr-o altă istorie, 
care încearcă să dovedească, cu toate argumentele posibile, vechimea şi 
continuitatea elementului românesc în acest teritoriu. Un astfel de dis-
curs, care demontează pas cu pas discursul maghiar, întâlnim în perioa-
da interbelică la Gheorghe Ciuhandu, care, răspunzând parcă istoricilor 
maghiari citaţi anterior, scria: „prezenţa noastră aici, de totdeauna şi până 
azi, în absolut covârşitoare proporţie numerică” (Ciuhandu 1940: 51).

28 Originea daco-romană, romanitatea, latinitatea limbii, continuitatea, lupta poporu-
lui român pentru independenţă, rolul nostru în apărarea Europei etc.

29 Complexul acesta al românilor este identificat de unul dintre politologii locali ca ma-
nifestându-se şi în prezent. În articolul intitulat Nu de unguri mi-e frică!, apărut în 
ziarul Adevărul (Arad, miercuri, 27 august 2003, p. 1 şi 5), Ioan Iercan vorbeşte despre 
un „complex maghiar” vizibil în atitudinea şi comportamentul unor lideri.
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Mult mai virulente au fost însă articolele lui Isaia Tolan, scrise între 
anii 1930 şi 1936 ca replică la revizionismul maghiar al vremii, din care 
oferim de asemenea un citat: „Istoriografia maghiară privitoare la ţinu-
tul arădean – mai vastă decât a oricărora dintre judeţele fostei Ungarii 
– a afirmat şi s-a căznit să dovedească şi despre acest ţinut ceea ce au 
pretins istoricii maghiari despre aproape toate ţinuturile Ungariei de ieri: 
că a fost ocupat de unguri încă din primii ani ai Descălecatului maghiar 
între Dunăre şi Tisa, ba încă că a fost şi maghiarizat atunci. Neseriozita-
tea acestei afirmaţii am arătat-o în baza chiar a documentelor istoriei 
maghiare, într-una din cele dintâi conferinţe ale Ateneului popular din 
Arad […]. Împrejurările pătrunderii ungureşti în ţinutul Aradului sunt 
până astăzi tenebroase. Atât e cert: că nu există o singură dovadă să fi 
fost ocupat cu arma; că, după înşişi istoricii unguri, expediţia militară 
pe Mureş în sus – dacă Murăşana, capitala voievodatului românesc al 
lui Ohtun, a ajuns în dependenţă de mitica Ungarie a lui Ştefan I-iul şi 
de biserica lui catolică printr-o asemenea expediţie, pomenită numai în 
confuza poveste «Viaţa Sfântului Gerard», şi nu prin altă – împrejurare, 
izvorâtă mai probabil din stări de lucruri bisericeşti – s-a oprit tocmai pe 
graniţa trianonică de astăzi, şi asta după aproape un secol şi jumătate de 
la apariţia ungurilor între Dunăre şi Tisa” (Tolan 1999: 59–60).

Reeditarea unor asemenea texte în anul 1999 ne obligă să acceptăm, 
la zece ani după instituirea unui regim democrat, existenţa unui public 
care continuă să le consume cu plăcere, văzând în ele un adevăr spus pe 
faţă, cu curaj, de „un apărător fervent al unui crez naţional, într-un timp 
plin de nelinişti”.30 Revenind, istoria românească a zonei este susţinută 
prin statui şi busturi, amplasate în spaţiul public cât mai central, şi prin 
denumirea unor şcoli, instituţii de învăţământ superior cu nume de re-
ferinţă pentru zonă sau ţară (Vasile Goldiş, Avram Iancu, Mihai Viteazul 
etc.) La un inventar al patrimoniului statuar românesc, pe primul loc în 
seria opţiunilor tematice se plasează Avram Iancu, conducătorul Revo-
luţiei române din Transilvania, prezent cu cel mai mare număr de statui 
şi busturi în judeţ. Lui îi urmează statuile şi busturile lui Vasile Goldiş, 
marele politician arădean care a pregătit Unirea, şi abia după aceea, ale 
celorlalţi corifei paşoptişti, memorandişti, sau ale unui erou naţional ca 

30 Citat din „Profilul unui luptător”, text semnat de Horia Medeleanu care prefaţează 
culegerea de articole a lui Isaia Tolan.
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Mihai Viteazul, legat de zonă prin luptele purtate aici, şi ale marilor scri-
itori ai neamului, Eminescu şi Slavici.

Rostul acestor monumente – alături de drapelul tricolor, care rămâ-
ne în continuare în zonă unul dintre cele mai puternice simboluri ro-
mâneşti, ce stârneşte şi azi sentimente de mândrie în popor, şi pe care îl 
găsim arborat în cele mai neaşteptate locuri şi la toate momentele festive 
– este acela de a întreţine vii sentimentele patriotice româneşti la gene-
raţiile viitoare. Acelaşi motor naţionalist a determinat după 1990 înfiin-
ţarea sau reînfiinţarea în oraş şi judeţ a mai multor asociaţii şi fundaţii 
culturale cu tentă patriotic-naţionalistă, dintre care menţionăm: Uniu-
nea „Vatra Românească” – Filiala Arad, Despărţământul „Vasile Goldiş” – 
Astra – Arad, Societatea „Avram Iancu” din România – Filiala Arad, care 
se ocupă de organizarea anuală a unor pelerinaje la Ţebea, cu depuneri 
de coroane la monumentul lui Avram Iancu, cu depuneri de coroane la 
monumentul eroilor, de organizarea de conferinţe, spectacole folclorice 
etc., adică de tot soiul de activităţi menite să întreţină vie memoria trecu-
tului glorios al neamului românesc. În sfârşit, printre ultimele iniţiative 
apărute în oraş, care reluau de fapt un deziderat mai vechi, se numără 
şi aceea de a ridica un Monument al Unirii pe care oraşul în care a fost 
gândită Unirea îl merită pe drept, fiindcă în toamna anului 1918 „aici a 
fost de fapt capitala Transilvaniei”.31 În acest scop, în primăvara anului 
2003, a luat naştere o Asociaţie pentru ridicarea Monumentului Unirii în 
Arad, avându-i drept fondatori, pe lângă persoane fizice, şi pe asociaţiile 
şi societăţile menţionate anterior.

În 4 iunie 2003, Asociaţia a scos primul număr dintr-un documentar 
periodic intitulat chiar Monumentul Marii Uniri, a fost deschis un cont, iar 
autorităţile judeţene au început să organizeze mai multe runde de discu-
ţii cu arhitecţi şi oameni de cultură locali, în vederea stabilirii locului de 
amplasare.32 Întorcându-ne însă la istoria românească a zonei, trebuie 
să spunem că, în paralel cu istoria scrisă dependentă de ideologie (Boia 
2002: 5), la care fac apel patrioţii (naţionaliştii) şi care deocamdată este 
construită pe scheletul istoriei României, varianta comunistă, puternic 

31 Citat dintr-o scrisoare deschisă adresată ziarului Adevărul de Arad, din 12 apr. 2003, 
de către arădeanca Olimpia Măcinic, p. 6.

32 Monumentul nu s-a construit deocamdată, din cauza contestării lucrării câştigătoa-
re şi a juriului care a desemnat-o. 
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mistificată33, există şi o istorie populară34 a neamului românesc, încărca-
tă de propriile ei mituri şi care a fost conservată de memoria satelor şi pe 
care comunităţilor rurale româneşti o utilizează constant în propriul lor 
discurs identitar despre strămoşi .

Un prim mit vehiculat în diferite forme în popor este cel al strămo-
şului Traian. Dacă ţăranii din zonă nu vorbesc despre daci, în mod pa-
radoxal, ocupaţia romană s-a păstrat în memoria colectivă pe o lungă 
durată, la fel cum s-a păstrat şi inventarul urmelor romane, mai ales ale 
acelor impresionante fortificaţii înfăţişând forma unor valuri de pământ 
continue care brăzdează Câmpia Vestică de la nord spre sud, numite de 
localnici Troianul,35 sau repertoriul de nume romane pe care le întâlnim 
şi azi pe Valea Mureşului. Acest mit al originii romane a fost întreţinut de 
altfel de mica cărturărime locală formată din preoţi şi dascăli, un exem-
plu în acest sens fiind Nicolae Horga Popovici, preotul din satul Seleuş, 
care scria în 1801 în cartea sa Oglinda arătată omului înţelept, în spiritul 
Şcolii Ardelene, că „românii cu adevărat de la Roma îşi trag numele şi 
loaza” (Popovici 1807: 3–4).

Acelaşi mit îl găsim circulând sub forma unor cântece patriotice cu 
priză la mase, cum este cântecul de la Bocsig, din care cităm spre exem-
plificare prima strofă: Nu uita că eşti român,/ Că dacă tatăl tău a fost cio-
ban/ Bunicul tău a fost Traian/ Şi-n ţara asta te-a lăsat să fii stăpân (inf. 
înv. Ioan Zopota, n. 1948). Trecând de la strămoşul Traian la trecutul mai 
apropiat, după Horia, a cărui amintire o găsim prezentă în tradiţia orală 
a unora dintre sate36 şi în însemnările făcute pe cărţile vechi româneşti 
din zonă, în seria eroilor populari din ţinuturile de munte ale judeţului37 
locul central îl ocupă Avram Iancu, Crăişorul Munţilor, Avrămuţ al nost’, 

33 Printre altele, comunismul a identificat România cu Dacia, aceasta fiind considerată 
în deplinătatea sa spaţiul de formare a poporului român (vezi Boia: 1990).

34 Chiar dacă şi aceasta, în ultimii 50 de ani a fost poluată, în straturile superfeciale, de 
discursul comunist strecurat în manualele şcolare, ea păstrează în stratul profund 
al legendelor şi miturilor o reprezentare subiectivă a evenimenţialului, care merită 
consemnată.

35 Florian Dudaş îl consideră o parte din fosta graniţă a Daciei romane (vezi Dudaş 1981: 20).
36 O asemenea tradiţie locală spune că Horia le-ar fi vorbit ţăranilor în biserica din Mi-

niş (jud. Arad).
37 Cristalizat în Ţara Moţilor, mitul Crăişorului s-a răspândit şi în zona de câmpie prin 

mişcarea de populaţie, el fiind prezent în toate satele unde azi trăiesc moţi. Aşa se 
face că în fostul sat german Engelsbrunn (azi Fântânele ), în curtea bisericii ortodoxe 
a fost aşezat un bust al lui Iancu, deşi românii au venit aici într-un număr mai mare 
abia începând cu 1945. 
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cum îl dezmierdau moţii, omul cel mai respectat şi mai iubit de toţi româ-
nii din Apuseni. Rămas în memoria satelor crişene şi zărăndane umblând 
călare, cu căciula sa brumărie pe frunte, după cum îl picta în 1976 picto-
rul naiv Ion Niţă Nicodim din Brusturi, Iancu este şi azi prezent în cân-
tecele şi povestirile din ţinutul Zărandului şi Hălmagiului.38 Utilizarea 
constantă a acestui repertoriu „al Iancului” întreţine viu mitul celui care 
a vrut „să-i scape pe români din robia străină”. În cântece se vorbeşte, la 
timpul prezent, despre dreptatea pe care le-o face Iancu moţilor, despre 
dragostea şi respectul pe care i-l poartă oamenii săi, despre bunătatea şi 
nobleţea sufletească a conducătorului. Însumând toate locurile în care 
s-a oprit Iancu, din aceste cântece şi poveşti, obţinem un topos al drumu-
rilor „crăişorului”, care acoperă întreg acest spaţiu de la poalele Munţilor 
Apuseni, numeroase localităţi din judeţ concurând în a şi-l disputa ca pe 
unul de-al lor. Astfel, într-un cântec popular din părţile Aradului, cules 
în 1955 în Beliu de la Avram Ileana de 81 de ani, este pomenit sprijinul 
pe care i l-au dat ţăranii din Codrii şi Lunca Beliului lui Iancu: „Pă Iancu 
l-am ajutatu’/ Pântru el am adunatu’/ Griţari buni, împărăteşti/ Di la Beli 
şi Comăneşti/ Di la Groşi, di la Bârzeşti/ Din Dezna până-n Bonţeşti/ Tăţi 
de-aci, din Codru Momii/ Ca să sfârşească cu domnii/ Şi să-l avem pe el 
Craiu’/ Să ne facă viaţa traiu’” (Dudaş 1989: 332).

În seria naraţiunilor, cel mai important grup este cel care repovesteş-
te Revoluţia de la 1848 a lui Iancu printr-o suită de istorii subiective din 
care nu lipeşte nota fabulatorie: „De bătaie ştiu că s-o început aşa, că i-o 
dat împăratul lui Iancu drept peste Ardeal şi ungurii or trimis pe Vârvari 
(Vasvári) la Iancu la Câmpeni. Şi Vârvari i-o făgăduit că-l pune ministru 
la Budapesta şi orice domn ar vrea, dacă se lasă de popor. Şi Iancu i-o zis: 
«Cum pot să las atâtea mii de suflete să sufere, ca să trăiesc eu bine, nu 
mă lasă inima»“.39 Acestora li se adaugă grupul istorisirilor care se referă 
la conducătorul înfrânt, la omul care a fost Iancu. Aproape pilduitoare, 
toate vorbesc despre marea preţuire de care s-a bucurat Iancu din partea 
oamenilor simpli, care l-au găzduit şi l-au omenit şi după ce s-a îmbol-
năvit. Într-o asemenea poveste se spune că, aflat pe Valea Crişului Alb, 
Iancu a fost omenit în părţile Sebişului de lotrii Zărandului. Într-o altă 

38 Dintre cântecele culese în judeţul Arad menţionăm Când fu Iancu crai în ţară, Pe dru-
mul Zărandului, Vine Iancu de la munte, Iancu la Bătaie, Iancule-mpărat de moţi, Balada 
Iancului, Puşcă Iancu prin butuci, Tună Iancu-n târg la Ciuci,„Cântecul Iancului (vezi Ian-
cule, dorule... 1972).

39 Poveste spusă de Arsenie Iliş din Ţebea (71 ani) în 1935 (vezi Mager 1935: 157).
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naraţiune, culeasă în judeţ, se povesteşte că Iancu ar fi fost ajutat cu bani, 
ca să-şi caute de sănătate, chiar de vestitul lotru Frida,40 pe numele său 
Todor Petroman, originar din satul Răpsig.

Nu lipsesc din acest repertoriu local nici poveştile despre bunătatea 
lui Iancu. O asemenea poveste relatează despre ajutorul dat de acesta 
unei femei sărmane. Se spune că, odată, pe când se întorcea din drumu-
rile sale îndreptându-se spre Hălmagiu, Iancu s- ar fi oprit la Gura Văii, 
la birtul „dintre hotare”, tocmai când unei femei sărmane din sat i s-au 
furat oile. Impresionat de nenorocirea abătută asupra acesteia, Iancu i-ar 
fi rugat pe călători să pună mână de la mână pentru a-i întoarce femeii 
paguba (vezi Legende... 1977).

Alături de cântece şi poveşti, oamenii care l-au cunoscut, în casa că-
rora a umblat, au transformat obiectele legate de Iancu (pipa dăruită de 
acesta cuiva, patul în care a dormit, f luierul la care a cântat) în simbo-
luri ale neamului, păstrându-le cu sfinţenie din tată în fiu. Mormântul 
lui a fost păzit şi îngrijit cu străşnicie de-a lungul vremii. Muzeul său este 
o poartă deschisă pentru toţi cei care îi preţuiesc faptele. Ţăranii de la 
munte spun şi azi că, „în ţara lui”, Iancu este marele erou.

Alături de acest mitul al „craiului munţilor”, în memoria satelor ro-
mâneşti din judeţ descoperim şi un altul, despre „drăguţul de împărat” 
(Radoslav 2002). Să nu uităm că la început însuşi Iancu a avut o mare 
încredere în împărat, legându-şi de el multe speranţe privind viitorul 
românilor. Considerându-se buni cetăţeni, ţăranii şi mica cărturărime 
românească din Imperiu şi-au iubit împăratul. De aceea, multă vreme 
s-au autoidentificat ca „supuşi ai împărăţiei”. Un exemplu în acest sens 
ni-l oferă învăţătorul Iosif Ţiucra de Bârsa, care, în Jurnalul său, prezin-
tă Revoluţia de la 1848 prin prisma unui funcţionar al împăratului.41 De 
asemenea, călătoria lui Francisc Iosif din 1852 în Banat şi în Apuseni apa-
re consemnată, cu emoţie şi respect, în cărţile vechi din biserici şi în alte 
jurnalele ale dascălilor de ţară. 

În sfârşit, ultimul mit întâlnit în zonă asupra căruia ne oprim este 
cel al „Regelui Mihai”. De dată mai recentă, el se substituie parţial mitu-
lui celuilalt împărat, fiind prezent mai ales pe Valea Mureşului, zonă în 

40 Referitor la haiduci sau „lotrii”, descoperim un paralelism, în ceea ce priveşte relaţia 
erou naţional-erou popular, între tradiţiile populare maghiare şi cele româneşti, pri-
mele vorbind de ajutorul dat de Rózsa Sándor lui Kossuth, celelalte de ajutorul dat de 
Frida lui Iancu.

41 O copie a manuscrisului se găseşte la muzeul din Arad.
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care regii României şi-au avut domeniul. Amintirea tânărului Rege Mi-
hai a supravieţuit în memoria localnicilor de-a lungul anilor de comu-
nism prin intermediul poveştilor despre membrii familiei regale, care au 
continuat să circule în zonă, vechile sentimente monarhiste renăscând 
firesc după 1990, odată cu prima vizită a Majestăţii sale la castelul de la 
Săvârşin. După 45 de ani de absenţă, în faţa mulţimii de ţărani aduna-
tă la castel, câţiva din foştii servitori care mai trăiau şi-au primit acasă 
stăpânul. În emoţia generală a fost intonat imnul regal. Foştii ofiţeri ai 
armatei regale au venit înveşmântaţi în pelerine albe, cu pieptul plin de 
decoraţii .

Aceste sentimente regaliste au determinat înfiinţarea la Arad, după 
1990, a Societăţii „Amicii Regelui Mihai”, care scoate ocazional un ziar 
intitulat semnificativ Coroana de oţel; în plus, Regelui Mihai de România 
i-a fost acordat titlul academic de Doctor Honoris Causa, „pentru contri-
buţii excepţionale la propăşirea României în Europa şi în lume” de către 
ambele universităţi arădene.42 Cuvintele lui Ilin Gheorghe, de 79 de ani, 
unul dintre cei care au participat la această întâlnire festivă cu regele, 
materializează de altfel foarte bine sentimentele românilor arădeni pen-
tru nepotul regelui încoronat simbolic la Alba Iulia: „A fost emoţionant. 
Am plâns. Nu este prima oară când îl văd pe rege, dar astăzi am fost mult 
mai impresionat de cele rostite de el”.43

Revenind însă la analiza noastră, trebuie să spunem că acest mod 
selectiv de a utiliza istoria în autoidentificare îi face pe românii băşti-
naşi să se simtă diferiţi faţă de coloniştii veniţi din Moldova sau Oltenia 
după 1945. În plus, mai ales cei din Câmpia Aradului care au trăit aici 
vreme îndelungată împreună cu alte etnii, în special cu nemţii, au ajuns 
să se considere, atunci când încearcă să se autodefinească, mai puţin ro-
mâni decât moţii lui Iancu: „ăia erau mai români... noi, aicea, am fost mai 
corciţi” (I. M., comlăuşan, Chelcea-Lăţea 2000: 123). În ceea ce-i priveş-
te pe coloniştii, adică românii fără rădăcini în aceste locuri, ei încearcă, 
la rândul lor, să-şi legitimeze prezenţa în satele în care au venit mânaţi 
de foame şi de sărăcie. Cum nu pot face apel la istorie, deşi sunt azi la a 
doua generaţie născută aici, îşi construiesc propriul discurs pe aspectul 
politic al colonizării. Venirea lor pe acest teritoriu în timpul reformei, pri-
mirea titlului de proprietate tocmai de la Lucreţiu Pătrăşcanu, hotărârea 

42 Evenimentul a avut loc la 11 aprilie 2003.
43 Interviu luat de Dan Roman, în ziarul Adevărul, sâmbătă, 12 apr. 2003, p. 7.
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acestuia ca ei să locuiască în casele nemţilor, devin în această logică a 
„vremurilor noi” tot atâtea argumente justificative. Fiindcă, după cum 
explică un asemenea colonist din Sântana, ei n-au venit de capul lor, ca 
să ia cânepiştea comlăuşenilor sau pământurile nemţilor, aşa s-a hotă-
rât. Hotărâre acceptată de nevoie şi de ceilalţi, care s-au trezit cu străinii 
peste ei, fiindcă: „Ei nu puteau să reacţioneze împotriva ălora de au venit, 
trimişi de cineva la ei, cu ordin, cu lege” (L. G., colonist, Chelcea–Lăţea 
2000: 158)

Explicaţii similare găsim în toate localităţile în care după 1945 au fost 
colonizaţi români din alte provincii. Ele sunt însă mai puţin importan-
te în acest mecanism de autodefinire românească, în care atât românii 
vechi, cât şi cei noi îşi recunosc în ultimă instanţă identitatea de limbă, 
de tradiţii etc.: „din punct dă vedere social, aşa ca vecinătate, îi regretăm 
pe nemţi, dar din punct dă vedere naţional, totuşi e român de-al nostru, 
ce să faci, n-ai... trebuie să-l tolerezi domne, doară doară se-ndreaptă… 
aici îs două variante: din punct dă vedere dă patriotism, eu îs obligat să-i 
iubesc pă români, cu toate păcatele… Ce ar zice istoria dacă l-aş îmbrăţişa 
pă neamţ şi m-aş întoarce cu spatele cătră român?’” (I. M., comlăuşan, 
Chelcea–Lăţea 2000: 95).

Totuşi, dacă viziunea românească a ţărănimii este azi la fel de bine 
conservată, moştenirea culturală transmiţându-se în lumea rurală pe 
durată lungă, în discursul politicienilor tineri au avut loc după 2006 
schimbări radicale, recursul la istoria neamului şi nevoia de autodefi-
nire prin acest trecut fiind înlocuite de subiecte precum transparenţă, 
democraţie etc. Discursurile naţionaliste virulente mediatizate prin anii 
’90 au dispărut şi ele, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană. 
Schimbarea politicii şi implicit a dorinţelor de viitor ale electoratului s-a 
reflectat de altfel în incapacitatea partidelor cu tentă naţionalistă de a 
trece pragul electoral. La nivel local, bătălia pentru funcţii a devenit mult 
mai importantă decât tensiunile interetnice, care, nemaifiind întreţinute 
de diferiţii tribuni de ocazie, au dispărut. În raport cu aceşti români ară-
deni, la românii din Ungaria, discursul identitar al grupului se sprijină pe 
propria lor istorie, ale cărei evenimente s-au desfăşurat întotdeauna în 
afara actualelor frontiere ale României.44

44 Cele două comitate din vecinătatea judeţului Arad, Békés şi Csongrád, în care tră-
iesc români au aparţinut tot timpul Ungariei. Acesta este unul dintre motivele pentru 
care ţăranii români din Ungaria se declară români din Ungaria.
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Rămaşi la reîmpărţirea teritorială, în continuare în afara frontiere-
lor ţării de limbă, aşadar rupţi şi abandonaţi de majoritatea românească 
care tocmai îşi constituise un stat unitar, intimidaţi de politica de ma-
ghiarizare dusă de diferitele guverne care, după 1918, le schimbă numele, 
îi lasă fără preoţi şi le maghiarizează şcolile, minoritatea românească din 
Ungaria, aflată într-o continuă scădere45, face azi eforturi să-şi păstreze 
identitatea cu atât mai mult cu cât situaţia ei actuală este, la o analiză 
lucidă, critică: „Anunţarea statisticilor de la recensământ ne-a surprins 
ca o lovitură sub centură. A trebuit să luăm la cunoştinţă cu amărăciune 
că, în timp ce toate minorităţile din Ungaria s-au întărit, doar noi, româ-
nii, ne aflăm într-un regres de-a dreptul şocant. Într-un singur deceniu 
am pierdut două mii şi jumătate de conaţionali, din cei zece mii şi ceva. 
O pierdere de mai bine de 20 la sută… Datele statistice sunt cunoscute 
de toată lumea, nu mai este cazul să le repetăm aici. Ele spun totul des-
pre starea apatică a comunităţii noastre. Trebuie să recunoaştem că am 
dat faliment cu toate osanalele aduse importanţei păstrării identităţii, a 
religiei, a tradiţiilor româneşti. Vorbe în vânt! Până ce predicăm despre 
importanţa limbii materne, se discută numai ungureşte şi la cel mai înalt 
nivel de reprezentanţă, româna trecând la rolul simbolic al limbii de sa-
lut, iar retrăgându-ne în căminele noastre preferăm să-i alintăm pe copiii 
noştri în ungureşte, pentru că este mai comod decât să căutăm cuvintele. 
Ne minţim zi de zi vorbind despre problemele învăţământului românesc 
şi nu ne dăm seama că l-am pierdut. Aproape toate şcolile româneşti sunt 
trecute bilingve, dar intrând în ele, întâlnim, în afara câtorva excepţii, 
elevi monolingvi…”46

Cum s-a ajuns la această situaţie? Pentru a înţelege, trebuie să pă-
trundem în mecanismul de construcţie a identităţii româneşti din Un-
garia, pentru a-i descoperi punctele vulnerabile. Puţini la număr, într-o 
continuă defensivă faţă de statul maghiar, încercând în permanenţă să 
nu intre în conflict cu majoritatea maghiară, românii au utilizat cu pru-
denţă simbolurile naţionale, mai ales după 1945, odată cu instaurarea 
comunismului. Ca toate grupurile minoritare, şi-au construit identitatea 
pe „istorie, limbă, religie şi tradiţii”, în măsura în care acest lucru a fost 

45 La recensământul din 2001, numărul celor care s-au considerat români a scăzut, faţă 
de anul 1991, când erau identificate 10.740 de persoane, la 7.995. Vezi Foaia româ-
nească. Săptămânal al românilor din Ungaria, Giula, nr. 32 din 9 aug. 2002, p. 4.

46 Articol semnat de Ştefan Crâsta în Foaia românescă, Giula, nr. 33, din 16 aug. 2002, p. 
5.
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posibil şi în măsura în care li s-a îngăduit. Acesta este unul dintre mo-
tivele pentru care, în discursul istoric, cercetătorii români din Ungaria 
au adoptat teoria depopulării, vehiculată de maghiari,47 trecutul româ-
nesc de pe aceste teritorii începând cu sfârşitul secolului al XVII-lea, dar 
mai ales odată cu colonizările româneşti din secolul al XVIII-lea. Doar că, 
dacă această teorie, utilizată de maghiari şi pentru a justifica numărul 
mic al ungurilor în propriile teritorii, în cazul lor nu face decât să explice 
o situaţie de fapt, în prezentarea istoriei românilor ea privează grupul 
etnic de unul dintre elementele de mândrie naţională, şi anume cel al 
originii romane, fiindcă de vreme ce ei vin în Ungaria ca români, discuţia 
despre formarea acestui popor deja format devine inutilă.

Un alt element care face această istorie vulnerabilă, prin fărâmiţarea 
viziunii, este acela că aproape toate „istoriile românilor din Ungaria de 
azi” reprezintă de fapt o sumă de istorii ale unor comunităţi româneşti 
(vezi Misaroş 1990 sau Csobai 1996).

Când, totuşi, după anul 2000, s-a pus problema unei sinteze, care se 
cerea studiată în şcolile de limbă şi la Liceul românesc, autorii au optat, 
ca şi în cazul unor minorităţi din România, pentru un manual de Cultu-
ra şi civilizaţia românilor din Ungaria. Scriind aşadar despre cultura şi 
civilizaţia lor, pentru a veni „în ajutorul acelor cadre didactice care au 
datoria să introducă în arsenalul de cunoştinţe al şcolarului şi informa-
ţii despre patrimoniul cultural al strămoşilor noştri” (Csobai: 1996), ei se 
autoreprezintă prin trecutul lor de cel mult 300 de ani, diferit de cel al 
românilor din ţară. 

Această identificare prin „diferenţe” chiar şi după 1990, după deschi-
derea frontierelor României, este de înţeles dacă avem din nou în vedere 
faptul că aceste comunităţi n-au aparţinut niciodată statului român, ast-
fel încât construirea identităţii pe o istorie românească care le-a fost stră-
ină ar fi fost nu numai artificială, ci şi falsă. În aceeaşi direcţie a autodefi-
nirii prin particularism, liderii români din Ungaria întreţin sentimentele 
patriotice ale grupului făcând apel în primul rând la eroii legaţi de teri-
toriile în care trăiesc: Moise Nicoară, Gh. Pomuţ, David Voniga, Emanuil 
Gojdu etc., repertoriul transilvănean fiind preluat selectiv, iar cel naţional 
mai mult sub formă de cultură generală.

47 Potrivit modului maghiar de abordare a acestui grup etnic, românii care au trăit aici 
anterior secolului al XVII-lea, când a avut loc depopularea localităţilor de către turci, 
nu mai contează, de vreme ce au dispărut. Dacă au existat, ei au fost alţi români, fară 
nicio legătură cu coloniştii din veacul al XVIII-lea, veniţi din Munţii Apuseni.
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Inventarul de monumente şi de plăci comemorative este şi el orientat 
spre eroii născuţi în Ungaria. În schimb, în denumirea unor instituţii sau 
străzi cu nume româneşti aceste opţiuni nu sunt exclusive. Spre exemplu, 
Liceul românesc din Giula se numeşte „Nicolae Bălcescu”, iar strada pe 
care se află sediul Autoguvernării pe Ţară a Românilor poartă numele 
marelui poet Eminescu, aniversat de altfel în fiecare an, cu mult suflet, de 
românii din Ungaria, cu ocazia naşterii sale. 

Trecând la următorul simbol identitar, limba, aceasta se găseş-
te şi ea într-o situaţie critică. Referindu-ne la limba vorbită de românii 
din Ungaria, identificăm de fapt „două limbi”. O limbă literară, curată şi 
frumoasă,48 deşi mai săracă în neologisme comparativ cu limba stan-
dard din ţară, vorbită oficial de intelectuali şi utilizată în scris, şi o limbă 
populară, identificată de mentalul colectiv drept „limba strămoşească”, 
utilizată de comunităţile rurale în vorbirea curentă, care reprezintă de 
fapt diferite subgraiuri româneşti, împănate cu maghiarisme.49 Aceste 
graiuri, preferate de popor limbii literare, şi vechea ortografie cu î din i, 
sunt considerate de o parte din românii din Ungaria50 elemente de marcă 
identitară51 care îi particularizează. Diferenţa nu priveşte însă numai ce-
lelalte etnii, ci şi pe celelalte populaţii româneşti din diasporă şi din ţară, 
fapt criticat de unii intelectuali tineri care sesizează pericolul izolării ro-
mânilor din Ungaria în forme lingvistice arhaice: „Ne refugiem în graiul 
nostru local în care nu mai suntem capabili să ne exprimăm gândurile 
cotidiene şi preferăm să îl amestecăm cu maghiarisme în loc să depu-
nem un minimum de efort pentru a împrumuta ceva şi din limba română 
contemporană”.52

48 Amintim aici doar tulburătoarele poezii ale Luciei Borza şi ale Mariei Berényi, două 
poete aparţinând unor generaţii diferite, care reuşesc să transmită întreg fiorul poe-
tic prin cuvinte româneşti.

49 Graiurile acestea, împănate cu numeroase cuvinte de origine maghiară, sunt vorbite 
şi în satele din vestul României, în judeţele Arad şi Bihor. Aici nu găsim însă calchi-
erile după limba maghiară introduse de populaţia românească din Ungaria în locul 
neologismelor în ultimii 50 de ani.

50 Excepţie face publicaţia Foaia Românească, care, începând cu anul 2003, trece, din 
proprie iniţiativă, la ortografia recomandată de Academia Română, stârnind nume-
roase nemulţumiri.

51 Vezi articolul Ortografia din România şi noi, semnat de Mihai Cozma în Foaia Româ-
nească, nr. 2, din 10 ianuarie 2003, p. 5 şi p. 10. 

52 Acelaşi articol semnat de Ştefan Crâsta în Foaia Românească, nr. 33, din 16 august 
2002, p. 5.
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Oricât de alarmantă ar părea această constatare, adevărata proble-
mă de azi a limbii române în Ungaria este mai puţin capacitatea ei de 
preluare a neologismelor prezente în limba standard,53 puritatea ei sau 
modul în care este scrisă, şi mai mult faptul că este tot mai puţin vorbită 
(vezi Borbélyi 2002: 44) astfel încât până şi în şcolile de limbă, predarea 
nu se mai poate sprijini pe cunoştinţele de acasă, devenind tot mai difici-
lă pentru profesori. Problema este ridicată tot mai insistent de profesori, 
la întruniri, obligând specialiştii în pedagogie să ofere alte modalităţi, 
mai eficiente, mai atractive de lucru cu elevii.

O măsură de perfecţionare a limbii, ce vine în sprijinul celor care o 
predau, a fost implementată de statul român după 1990, care, organi-
zează anual cursuri pentru profesorii din diasporă. În ceea ce-i priveşte 
pe tineri, stimulente pentru învăţare vin atât de la statul maghiar, care 
recunoaşte examenul de limbă şi care finanţează prin organizaţiile ro-
mâneşti programe şi concursuri menite să conserve limba şi tradiţiile, 
cât şi din partea statului român, care acordă anual tinerilor români din 
Ungaria un număr de burse la Universităţile din ţară, cu scopul de a-i 
motiva. La toate acestea se adaugă donaţiile anuale de cărţi româneşti 
făcute de renumite edituri din ţară către bibliotecile şi şcolile româneşti 
din Ungaria.

Niciuna dintre aceste măsuri nu a reuşit însă să îmbunătăţească vi-
zibil lucrurile. Manualele sunt în curs de redactare, însă în unele şcoli 
limba română a ajuns să fie învăţată ca limbă străină. Şi ca şi cum acest 
lucru nu ar fi fost destul, tot mai multe şcoli româneşti sunt ameninţate 
cu desfiinţarea sau întâmpină greutăţi din partea primăriilor locale.

În anul 2002, Ioan Selejan, preşedintele Autoguvernării Româneşti 
din Aletea, scria Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria urmă-
toarele: „Românitatea din Aletea îşi trăieşte ultimele zile. Primăria ora-
şului a ţinut în permanenţă la ordinea zilei problema desfiinţării şcolii 
româneşti. Acest fapt a descurajat în mare măsură atât pedagogii, care-şi 
caută un loc de muncă sigur, cât şi părinţii, care vor să asigure un viitor 
liniştit pentru studiile copiilor lor. Dacă nu se va rezolva problema şcolii 
şi a grădiniţei, la Aletea nu vor mai fi copii români, pedagogi români, şi 

53 Un prim pas în vederea îmbogăţirii limbii a fost făcut tot de periodicul Foaia Româ-
nească, care a început să folosească în mod curent neologisme, introducând totodată 
rubrici de explicare a cuvintelor. Deşi numărul celor ce citesc şi înţeleg nu este prea 
mare, cuvintele pătrund în memorie şi cu vremea se fixează.
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nu vor mai fi români...”54 Din motive similare, Elena Silaghi, directoarea 
şcolii bilingve din Bedeu, îşi anunţa în toamna anului 2003 demisia. Pro-
testul ei era determinat de reducerea bugetului de către Consiliul Local, 
care aducea în felul acesta şcoala în imposibilitatea de a plăti orele supli-
mentare de limba română, atât de necesare.55 Referitor la limbă, trebuie 
să mai spunem că impasul actual al românilor din Ungaria, neînţeles de 
intelectualitatea românească din ţară, stabilită după 1990 în Ungaria, a 
produs, în relaţiile dintre băştinaşi şi noii veniţi, anumite tensiuni intra-
etnice la nivelul elitelor (Martin 2001). Cazul românilor nu este singular, 
în comunităţile rusine natura conflictului este aceeaşi.

Contactele român–român din mediul rural evoluează însă complet di-
ferit. Tot mai mulţi tineri din România, aparţinând cultelor neoprotestante 
(baptişti, penticostali), se căsătoresc cu românce, de aceeaşi religie, din Un-
garia, fiind integraţi de familie (chiar şi acolo unde unul dintre părinţi este 
maghiar), de comunitatea religioasă şi de sat. Cum cel venit din ţară, de cele 
mai multe ori din Moldova, nu cunoaşte limba maghiară, pentru a se înţele-
ge, soţii vorbesc între ei şi cu copiii româneşte (Radici Repisky 2003: 89–96), 
ceea ce deschide o perspectivă nouă asupra viitorului satelor româneşti.

În sfârşit, trecând la ultimul element de marcă identitară, tradiţiile po-
pulare, acestea sunt bine conservate şi vin într-o continuitate firească cu 
tradiţiile din satele din partea românească a frontierei, din acest punct de 
vedere harta etnografică românească înglobând perfect comunităţile ro-
mâneşti din Ungaria în marea lor majoritate. Revenind la problemele actu-
ale ale grupului, datorate în primul rând scăderii drastice a numărului de 
membri, şi implicit a celor ce vorbesc limba, mai ales datorită căsătoriilor 
mixte în care copii se simt, în cele mai multe cazuri, tot mai puţin români, 
soluţiile pe care le caută liderii români din Ungaria sunt cu atât mai greu de 
găsit cu cât formaţiunile politice şi culturale româneşti nu sunt unite în de-
mersurile lor, şi niciuna dintre alternative propuse de acestea nu este satis-
făcătoare. Totuşi, intelectualii români din Ungaria au fost şi sunt conştienţi 
de responsabilitatea pe care o au în păstrarea unităţii grupului, a conser-
vării caracteristicilor comune, a propriului specific, în condiţiile integrării 
Ungariei în Uniunea Europeană: „Fiecare naţiune se legitimează, în diverse 
sfere de existenţă, prin identitatea cu sine însăşi, care-i asigură persevera-

54 E. Iova, Îndoieli şi griji la început de an şcolar. Interviu, în Foaia Românească, 23 august 
2002, Giula, p. 4.

55 Ştefan Crâsta, Restricţii la şcoala din Bedeu, în Foaia Românească, 3 octombrie 2003, 
Giula, p. 3.
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rea în fiinţă. Nu numai indivizii, ci şi culturile îşi instituie şi rezervă o me-
morie specifică, spre a-şi asigura identitatea, spre a-şi cuceri legitimitatea şi 
pentru a proiecta obiective de viitor [...] Particularităţile etnice şi naţionale 
trebuie ocrotite, conservate şi păstrate pentru generaţiile viitoare”.56

La rândul lor, liderii politici, cunoscând şi ei realitatea concretă, efec-
tele îndelungii izolări, complexele create de limba literară, mai pendulează 
încă între conservatorism şi reformă: „Responsabilitatea este a noastră, 
a fiecăruia. Nu ne putem permite să-i lăsăm pe alţii să părăsească linia 
strămoşească. Trebuie să atragem cât mai multe persoane la programele 
noastre culturale, chiar dacă în familie aceştia nu mai vorbesc româneşte. 
Este foarte important ca în viitor nimeni să nu creadă că numai acela poa-
te fi român care vorbeşte limba română literară. Să nu se întâmple ca, din 
cauza atacurilor din sânul comunităţii noastre, oamenii vorbitori de grai 
să nu se mai declare români.”57 Indecizia, dilemele, drama generaţiei de 
mijloc, mai ales a intelectualilor dezamăgiţi de recensăminte, de sondaje 
şi alegeri, luptele interne care împart electoratul în două tabere, interesele 
mărunte ale politicienilor care profită de slăbiciunile Legii pentru minori-
tăţi, în scopul obţinerii unor avantaje personale, în detrimentul românis-
mului, micşorează şansele de supravieţuire pe lungă durată a grupului, 
chiar dacă ţăranii din Chitighaz nu se tem că în satul lor nu se va mai vorbi 
româneşte, iar bobocii Liceului românesc jură în fiecare toamnă să se per-
fecţioneze în limba şi literatura română şi în păstrarea tradiţiilor neamului.

Sârbii

Sârbii reprezintă al treilea grup etnic care revendică o mare parte 
din acest teritoriu, invocând în istoriile lor argumentul vechimii şi majo-
rităţii (Cerović 2002). La fel ca şi celelalte etnii prezentate anterior, trăiesc 
de-o parte şi de alta a frontierei, în judeţele Arad şi Csongrád, pe firul Mu-
reşului, din această pricină fiind numiţi de sârbii din ţară-mamă şi „sârbi 
mureşeni”. Minoritatea sârbă din judeţul Arad, redusă numeric la ultimul 

56 Din cuvântul rostit de Maria Berényi, Directoarea Institutului de Cercetări al Româ-
nilor din Ungaria, la deschiderea lucrărilor celui de-al XII-lea Simpozion, la 23 noiem-
brie 2002.

57 Interviu luat lui Gheorghe Gros, preşedintele Autoguvernării Româneşti din Bichişci-
aba, în Foaia Românească, Giula, nr. 33, din 16 august 2002, p. 3.
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recensământ până la cifra critică de 1.200 de persoane, reprezintă totuşi 
pentru istoricii din ţara-mamă un grup de referinţă.

Istoria sârbilor arădeni, după cum este formulată în discursul de le-
gitimare în teritoriu a grupului, coboară în timp până la anul 567, când 
strămoşii acestora, slovenii, s-au aşezat pe teritoriul Daciei, peste Mureş, 
în imediata apropiere a Aradului. Continuitatea neîntreruptă a elemen-
tului sârbesc în zonă este asigurată, potrivit tradiţiei, de cei care rămân 
aici definitiv în secolul al VII-lea, când majoritatea grupurilor se depla-
sează spre Peninsula Balcanică. Pentru argumentarea acestei teorii a 
continuităţii, membrii actualei comunităţi invocă numeroasele toponi-
mele sârbeşti din zonă.

Revenind însă la discursul istoric, în această existenţă a lor pe Valea 
Mureşului, „sârbii au luptat pentru păstrarea identităţii naţionale şi re-
ligioase, rezistând presiunii bisericii catolice. O cotitură în viaţa acestui 
popor s-a petrecut între anii 1217–1219, odată cu întemeierea regatului 
Serbiei şi cu transformarea bisericii sârbe în biserică autocefală sub Sfân-
tul Sava” (Cerović 2002: 343). Recunoaştem în această asociere a sârbilor 
arădeni cu „statul de odinioară”, construit de imaginar pe splendoarea 
unor timpuri medievale pline de eroism, încercarea de a-i integra în mi-
tica „Serbie Mare”, ceea ce justifică, fie şi simbolic, legarea lor de statul 
actual de care, în realitate, nu au aparţinut niciodată. Numărul real al 
sârbilor din zonă, în veacurile de început, nu se cunoaşte, cifrele oferite 
fiind mai mult estimări. Din această pricină, în pofida vechilor atestări ale 
slovenilor (strămoşii sârbilor), şi chiar în pofida documentelor care men-
ţionează, începând cu secolul al XIV-lea, aşezarea în aceste ţinuturi a mai 
multor valuri de refugiaţi sârbi, istoricii maghiari şi români susţin că abia 
din 1690, odată cu „marea migraţie”, când o numeroasă populaţie sârbă 
vine, condusă de însuşi Patriarhul Arsenie Cernoievici, în sudul Ungariei, 
se poate vorbi despre o prezenţă sârbească masivă pe acest teritoriu.

Numărul real al celor mutaţi în 1690, de asemenea, nu este cunoscut, 
părerile fiind din nou împărţite. Unii istorici vorbesc despre 4-500.000 
de oameni, alţii despre 200.000, pe când unele izvoare documentare ar 
indica, potrivit istoricilor maghiari, doar 35-40.000 de familii (Kőhegyi 
1990: 70). 

Importanţa acestei mutări într-o nouă patrie a făcut ca momentul 
venirii să fie imortalizat de pictorul Jovanovici într-un tablou devenit de 
referinţă pentru toţi sârbii din fosta Ungarie de Sud. Copiat, reprodus în 
tehnici diferite, replici ale tabloului s-au difuzat într-un mare număr de 
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comunităţi, fiind păstrate până azi la loc de cinste în casele parohiale, 
dar nu numai. Ca şi în cazul celorlalte grupuri etnice, prin această istorie 
particulară, plină de altfel de momente glorioase şi de drame, sârbii din 
judeţul Arad întreţin sentimentele de mândrie naţională a grupului. Fap-
tul că Aradul a fost capitala Confiniului grăniceresc Tisa-Mureşan, con-
stituit în 1701, că în 1702 exista aici un oraş militar sârbesc cu primărie 
proprie, că din 1706 devine şi sediul Episcopiei Ortodoxe, îl transformă 
într-un centru de mare prestigiu pentru toate comunităţile sârbeşti din 
jur. Dar tot în legătură cu sârbii, oraşul va cunoaşte între anii 1914 şi 1918 
şi o faimă negativă, devenind, datorită politicii austro-ungare, „locul tra-
gediei poporului sârb”, „cimitirul miilor de sârbi nevinovaţi”, internaţi în 
mod abuziv în lagărul din cetatea militară şi exterminaţi prin boli şi înfo-
metare (vezi Panici: 2001). În amintirea acestor deţinuţi, un fost locuitor 
al Aradului, mutat în perioada interbelică la Belgrad, Janko Mihajlovici, 
a plătit în 1932 ridicarea unui monument din marmură albă în Cimitirul 
„Pomenirea”, care domină şi azi impozant mormintele din jur.

Revenind însă la momentele semnificative din trecutul sârbilor din 
zonă, începând cu secolul al XVIII-lea, în Arad se va forma un important 
nucleu de intelectuali care îşi vor asuma în permanenţă destinul grupu-
lui. Să-i amintim doar pe consilierul regal Sava Tekelija, considerat de 
istoricii sârbi drept cel mai mare mecena al lor din perioada modernă 
(Cerović 2001), şi pe Eustahia Arsić, prima scriitoare sârbă. Din rândul 
acestor intelectuali patrioţi, în noiembrie 1918 s-a format un Comitet Po-
pular Sârb, în fruntea căruia s-a aflat arhitectul Milan Tabacović, care a 
militat pentru aderarea Văii Mureşului la Regatul Serbiei. Cum acest vis 
nu s-a împlinit, mulţi „optanţi” au plecat în Serbia. Cei care au rămas au 
supravieţuit în propriile tradiţii până astăzi.

La fel ca în trecut, mica comunitate orăşenească de azi, organizată 
într-o filială locală a Uniunii Sârbilor din România, se mobilizează per-
manent şi depune eforturi aproape eroice pentru a menţine vii limba şi 
celelalte elemente identitare, în condiţiile în care şcoala sârbească din 
oraş a fost desfiinţată în 1962, după aproape 250 de ani de funcţionare. 
Modalităţile actuale de stimulare a mândriei naţionale, legitimate de ve-
chimea lor în zonă şi de faptele lor de vitejie, sunt diverse. Activitatea bi-
sericii, care, alături de slujbele duminicale, include sărbătorirea tuturor 
sfinţilor sârbi pe stil vechi şi hramurile bisericilor din zonă, se împleteşte 
cu cea a organizaţiei politice interesate de manifestări culturale, de orga-
nizarea unor spectacole folclorice, de comemorări şi aniversări. La sediul 
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Uniunii Sârbilor din România – Filiala Arad, unde deasupra icoanei Sf. 
Sava poate fi văzut steagul Serbiei, au fost amenajate o modernă sală de 
şedinţe şi o mică bibliotecă al cărei număr de volume creşte prin donaţii, 
an de an. Biblioteca este completată cu o arhivă de filme şi de fotografii. 
Tot aici pot fi văzute câteva costume populare sârbeşti. Prin strădani-
ile preşedintelui filialei arădene, Sima Jarko, şi cu sprijinul financiar al 
unor instituţii de cultură din ţara-mamă, după 1990 oraşul a început să 
fie marcat, alături de plăcile comemorative româneşti şi maghiare, şi cu 
plăci comemorative sârbeşti, iar unele străzi poartă numele unor perso-
nalităţi sârbeşti locale. O asemenea placă a fost montată în anul 2002 la 
intrarea în cetatea militară a Aradului, în memoria „celor 4.317 de mu-
cenici sârbi, morţi în cetatea Aradului între anii 1914 şi 1918”. Tot în anul 
2002, în fosta casă a nobilului sârb Sava Techejlia, a fost deschisă, cu 
sprijinul Muzeului Voievodinei, o expoziţie permanentă care evocă per-
sonalitatea acestuia. 

În paralel cu comunitatea sârbă din Arad, au supravieţuit pe durată 
lungă, păstrându-şi tradiţiile şi limba, un grup important de comunităţi 
rurale, care, în anumite localităţi fiind majoritare, au beneficiat multă 
vreme de şcoli în limba maternă.58 Ca mentalitate, aceste comunităţi sâr-
be sunt identice cu cele din Ungaria. Despărţite în 1920 de noua frontieră, 
ele au şi azi un repertoriu comun de tradiţii, populat cu aceleaşi legende 
despre sfinţi (Vid, Sava) şi cu aceiaşi eroi sârbi ai neamului (Miloš Obilić, 
Mark Kralević,Vuk Karadzić), deveniţi subiect de balade, teme ale unor 
picturi foarte populare pe pânză, pe sticle şi pahare.

Dar poate că nimic nu stârneşte mai bine sentimentele sârbilor din 
această zonă de frontieră decât tulburătoarele cântece patriotice: Eu sunt 
sârb’ sau Nimeni nu are ceea ce sârbul avusese. Pentru o mai bună înţelege-
re a valorii simbolice a acestor cântece în autoidentificare, reproducem 
în traducere un fragment din primul dintre cele două cântece menţiona-
te: Eu sunt sârb, fiu de sârb/ Credincios neamului meu/ ceea ce este sârbesc 
aceea iubesc/ din tot sufletul/ şi mă voi ţine de acest lucru/ cât voi sufla/ să 
audă duşmanul /eu sunt fiu de sârb!// De la tata mi-au rămas/ trei frumoase 
daruri/ numele de sârb, puterea şi sângele/ ce fierbe în inimă:/ de la mama-
un dar frumos/ limba sârbă şi altarul/ să audă duşmanul,/ eu sunt fiu de 
sârb!// De la bunici o amintire frumoasă mi-a rămas:/ Duşan cel Puternic 

58 Azi, secţie în limba sârbă, şi anume ciclul elementar mai funcţionează la Şcoala Ge-
nerală din Felnac.
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şi Lazar,/ Marko şi Miloş/ să-i iau drept exemplu,/ şi să nu risipesc viaţa,/ 
să audă duşmanul, eu sunt fiu de sârb. Pe lângă acestea, trebuie să mai 
adăugăm şi repertoriul de cântece lirice (Oj, Moravo, Morava, Ranila Milka 
slavuja, „Jovan i Jovanka, Dunave, Dunave), şi repertoriul instrumental pe 
care şi le revendică toţi sârbii din aceste ţinuturi, dar şi cei din Serbia, 
repertoriul de hore (kolo), cunoscute de toţi şi dansate la toate ocaziile.

Cu toate că minoritatea sârbă din Ungaria este mai numeroasă, su-
pravieţuirea ei în statul maghiar a fost la fel de dificilă ca cea a grupului 
românesc de aici, cu atât mai mult cu cât populaţia sârbă din această 
ţară nu trăieşte în grup compact. La fel ca şi sârbii din părţile arădene, şi 
ei se consideră ca „făcând parte integrantă din poporul sârb”, iar vestigi-
ile lor materiale şi spirituale sunt incluse de ţara-mamă în marea cultură 
a poporului sârb. Totuşi, sârbii din Ungaria au un sentiment al particu-
larismului lor, declarându-se „descendenţii lui Cernojevici”, adică urma-
şii celor veniţi în Ungaria de Jos în 1690, şi nu ai vechilor triburi slave. 
Elementele simbolice ale identităţii, declarate de cei intervievaţi, sunt: 
cunoaşterea şi utilizarea limbii materne sârbe, apartenenţa la religia 
ortodoxă şi păstrarea obiceiurilor religioase, folosirea numelor sârbeşti, 
cunoaşterea sărbătorilor sârbeşti, dintre care cea mai importantă este 
Ziua Sf. Sava, cunoaşterea şi cultivarea dansurilor populare etc. (Prelić 
2002: 140).

În pofida acestei conştiinţe identitare puternice care l-a făcut pe Pera 
Lastić, preşedintele Autoguvernării pe Ţară a Sârbilor, să ceară ca la ale-
gerile noilor reprezentanţi din 2003 şedinţa să fie ţinută în limba mater-
nă, grupul întâmpină greutăţi în păstrarea identităţii, în parte datorită 
numeroaselor căsătorii mixte din anii comunismului. Ca şi sârbii din 
zona arădeană, sârbii din judeţul Csongrád, dar nu numai, nu pot stopa 
scăderea lentă, dar dramatică, a numărului de membri, în ciuda deschi-
derii frontierelor şi a permanentizării legăturilor cu sârbii din ţară. Din 
acest punct de vedere, toţi sârbii mureşeni se află într-o situaţie critică, 
numărul căsătoriilor şi naşterilor înregistrate în comunităţile sârbeşti de 
pe ambele părţi ale frontierei fiind foarte scăzut. Încurajaţi de noua Lege 
a minorităţilor din Ungaria, care, în realitate, este extrem de periculoasă 
pentru identitatea grupurilor, liderii politici actuali ai sârbilor au accep-
tat să-i primească în comunitate şi pe „aceia care nu sunt de origine sâr-
bă, dar, de exemplu, sunt botezaţi în biserica ortodoxă şi au învăţat limba 
sârbă, participă la viaţa comunităţii şi se declară sârbi” (Prelić 2002: 141-
142). O tendinţă asemănătoare de extindere a grupului se înregistrează şi 
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în comunităţile sârbe din judeţul Arad, unde găsim participând la diferite 
manifestări culturale atât sârbi provenind din familii mixte, care nu au 
vorbit niciodată limba sârbă, dar care se simt şi se consideră sârbi, cât şi 
simpatizanţi ai grupului etnic. 

În raport cu aceste grupuri etnice, celelalte minorităţi de pe acest te-
ritoriu, venite în zonă începând cu secolul al XVIII-lea, au fost până în 
1990 mai puţin interesate de autoidentificarea originii şi de raportarea la 
un stat naţional, fiind interesate de alte elemente de marcă.

Germanii

Colonizaţi oficial de Curtea de la Viena şi în continuare de diferiţi 
domni de pământ, ca să eficientizeze agricultura şi implicit economia 
din zonă, beneficiind încă de la venire de privilegii speciale, germanii sau 
mai bine zis şvabii, îşi vor construi identitatea în zonă mai puţin pe ori-
gini şi pe trecutul glorios al neamului germanic, cât pe modelul german 
de comportament, care, prin raportarea la ceilalţi, a devenit principalul 
element de mândrie al grupului.59 Din acest punct de vedere, putem să 
vorbim despre un mit al primilor colonişti veniţi cu corăbiile pe Dunăre 
sau în convoi cu căruţele pe uscat, despre acei „părinţi fondatori” ajunşi 
într-o zonă neprimitoare, unde au întâlnit o situaţie dramatică pe care au 
fost nevoiţi să o depăşească.

După cum se ştie, mulţi au murit. În Elek (Ungaria), din prima coloni-
zare (1724) în timpul epidemiei de ciumă din 1739, au murit trei sferturi 
din germanii veniţi. Referindu-se la această mortalitate ridicată, Otto 
Greffner, în cartea sa Şvabii (germanii) din Banat. O scurtă istorie, scria şi 
el că „Banatul a devenit mormântul şvabilor” (Greffner: 1995). Or, „prin 
transmiterea atributelor acestor eroi către toţi membrii comunităţii, ce-
lebrările periodice ale venirii reuşesc să contureze un model identitar 
conform căruia însăşi depăşirea dificultăţilor se poate constitui ca nor-
mă” (Chelcea–Lăţea 2000: 77). Această „venire a şvabilor în Banat”, em-
blematică pentru grup, a fost imortalizată în 1910 de pictorul şvab Ştefan 

59 Fostul Cancelar, Helmuth Schmidt, a declarat public că „Misiunea germană în Estul 
Europei a luat sfârşit, populaţia din aceste ţări se poate întoarce în patria-mamă” 
(vezi Otto Greffner, Etnitate şi identitate, în Aradul Cultural, iunie 1999, p. 31.).
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Jäger într-un tablou, după care se vor face numeroase copii şi reproduceri 
litografice, ce vor împodobi multe case. Închişi în propriile comunităţi, 
izolându-se prin chiar prestigiul pe care îl trezeau celorlalţi, ei îşi vor con-
serva până în zilele noastre foarte bine limba şi tradiţiile, de la tipul de 
casă şi până la vestimentaţie, de la un anumit mod de a lucra pământul 
şi până la o bucătărie specifică, de la un anumit repertoriu de dansuri şi 
de cântece, la anumite obiceiuri tradiţionale.

Rupţi de istoria landurilor din care au plecat, neinteresaţi de vechea 
istorie a triburilor germane, vor păstra totuşi în memorie numele locului 
de origine, transformând cu trecerea anilor acea ţară îndepărtată, „Va-
terland”, într-un teritoriu mitic al strămoşilor. Adeseori, acest loc de ori-
gine este identificat de bătrânii germani cu îndepărtata „Schwartzwald”, 
care devine astfel „patria simbolică”. Acestor imagini mitice ale începu-
turilor în această zonă de frontieră, care au suplinit multă vreme o istorie 
reală a germanilor, istoria mai recentă le-a adăugat o serie de amintiri 
dramatice, de la deportarea în Rusia şi, în continuare, la deportarea în 
Bărăgan (România) sau repatrierea forţată (Ungaria), până la naţionali-
zarea caselor şi a întreprinderilor sau la colectivizarea pământului. Plăci-
le din marmură de pe pereţii bisericilor, cu numele celor care au murit în 
Rusia,60 amintesc şi astăzi de oribilul coşmar trăit de populaţia germană 
în anii care au urmat războiului. 

Supravieţuitorii acestor lagăre de muncă, majoritatea distruşi fizic 
şi marcaţi psihic, organizaţi în Uniunea Foştilor Deportaţi în U.R.S.S., se 
întâlnesc periodic şi îşi amintesc sau încearcă să uite. Faptul că au fost 
trădaţi de către statul ai cărui cetăţeni erau, silniciile la care au fost su-
puşi de noua putere comunistă în timpul deportării în Bărăgan, au fost 
percepute de germani ca o mare nedreptate. Mai ales că strămutarea, de-
posedarea de bunuri au avut drept scop, cel puţin în România, nu numai 
pedepsirea grupului pentru vina de a fi fost germani, ci şi alterarea ima-
ginii de etnie-model (gospodară, înstărită) în noua politică de uniformi-
zare a cetăţenilor. Insecuritatea pe care au simţit-o a declanşat exodul, 
repatrierea. Când legile româneşti s-au înăsprit, Ceauşescu întrezărind 
în plecarea germanilor o posibilă sursă de bani, Germania a început să-i 
răscumpere, pentru a fi lăsaţi să plece. Totuşi, trebuie să spunem că legă-

60 O asemenea placă din marmură neagră se găseşte pe biserica catolică din Chişineu-
Criş. Pe ea sunt înşirate numele celor 12 germani din localitate morţi la Krivoj Rog, în 
perioada 1945–1949, o alta pe biserica din Fântânele, şi exemplele pot continua. 
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turile germanilor rămaşi în România cu cei care, între timp, fie înainte 
de război, fie odată cu frontul sau ulterior, au plecat şi s-au stabilit în Ger-
mania, le-au creat în continuare, prin vizitele pe care le primeau şi prin 
pachete, o situaţie privilegiată, invidiată şi respectată de celelalte etnii, 
mai ales după 1983, când viaţa tuturor devenise foarte grea .

În pofida acestor repatrieri ce vor motiva în continuare colonizarea 
zonei cu români din Moldova şi Oltenia, grupul germanilor ajunge în sta-
re critică, atât în judeţul Arad, cât şi în judeţele maghiare de frontieră, 
abia după 199061, când, prin deschiderea frontierelor şi prin recunoaş-
terea cetăţeniei germane, părăsesc localităţile germane aproape toţi cei 
care pot să-şi dovedească originea. Cei rămaşi sunt organizaţi astăzi în 
Forumul Democrat al Germanilor, asociaţie care le reprezintă interesele 
în societatea civilă, susţine şcolile de limbă germană şi contribuie la păs-
trarea tradiţiilor germane prin organizarea unor manifestări culturale 
(Kirwei, baluri, reuniuni etc .). Şi, la fel ca toate etniile mici, comunită-
ţile germane s-au deschis pentru toţi vorbitorii acestei limbi astfel încât 
grupul german de odinioară se transformă azi tot mai mult într-un grup 
germanofon.

Un exemplu în acest sens îl oferă Cercul Cultural „Banat JA”,62 format 
din „tineri aparţinători etniei germane din România, tineri vorbitori de 
limbă germană din România, precum şi persoane interesate de menţine-
rea şi promovarea culturii germane în România”.63

Din octombrie 2000, Asociaţia a început să deruleze prin Programul 
Pactul de Stabilitate un proiect ce susţine ideea convieţuirii minorita-
rilor în sud-estul Europei. În acest sens, au fost organizate la Arad mai 
multe ediţii ale Seminarului Internaţional Împreună, iar din 2002 şi un 
Festival al minorităţilor din judeţ. În ceea ce-i priveşte pe germanii din 
zona maghiară de frontieră, care au scăpat de repatrierile forţate, ei au 
rămas, datorită numărului mic de membri, multă vreme cu o teamă de a 
vorbi limba germană, cu toate că au fost recunoscuţi ca minoritate încă 

61 În perioada înterbelică, în judeţul Arad au trăit circa 65.000 de germani, din care în 
oraşul Arad 25.000. La recensământul din 1992, în judeţul Arad au fost înregistraţi 
9.392 de germani, pentru ca, în anul 2002, să se mai declare de etnie germană doar 
4.906.

62 Înfiinţată în 1990 în Banat, Asociaţia „Banat JA” a ajuns să aibă, până în 2001, 14 
filiale în Romania.

63 Prezenare făcută de Pompilia Szellner, Preşedinta Cercului Cultural „Banat-JA” Ro-
mânia, în 2001, la Tâgul ONG-urilor din Arad.
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din anii comunismului şi au beneficiat tot timpul de fonduri de la stat şi 
de anumite drepturi culturale. Abia odată cu deschiderea care a avut loc 
în 1990 şi cu noua Lege a minorităţilor, care le dă dreptul să-şi aleagă 
autoguvernări, viaţa culturală a acestor comunităţi germane din Elek şi 
Giula va cunoaşte un reviriment. Ei vor restabili legăturile întrerupte în 
1918 cu germanii din judeţul Arad, se vor înfrăţi cu localităţile germane 
de origine, vor revitaliza unele obiceiuri precum Kirchweih-ul şi balurile, 
care vor deveni prilejuri de a purta costumele tradiţionale şi de a fi vizi-
taţi de cei plecaţi în Germania. În bătălia pentru conservarea identităţii 
vor intra şi mijloacele mas-media: presa, televiziunea în limba maternă 
etc. În sfârşit, în păstrarea identităţii, actuala evoluţie a Germaniei devi-
ne o sursă de mândrie, datorită sentimentului de apartenenţă a grupului 
la blocul cultural şi de limbă germană.

Slovacii

A doua etnie care trăieşte în ţara de adopţie, în cazul acesta Româ-
nia, fără să-şi revendice propria istorie de la istoria ţării-mamă sau să 
coboare spre îndepărtatele origini, fiind interesaţi mai mult de tradiţiile 
populare, de limbă şi de biserică, sunt slovacii. Aceasta, în parte şi pentru 
că ei provin, în judeţul Arad, din regiuni diferite, de cele mai multe ori 
prin migraţii secundare, din alte teritorii decât Slovacia de azi. La fel ca 
germanii, toate comunităţile slovace păstrează în memorie locurile de 
origine şi poveştile legate de venire, de la persecuţiile religioase până la 
speranţa într-un trai mai bun, cum a fost cazul acelor tăietori de lemne 
îmbrăcaţi în alb, aşezaţi în Munţii Bihorului, din care se trag slovacii ca-
tolici de azi din judeţul Arad.

Cu toate că şi ei cunosc faţă de anul 1992 o scădere a numărului de 
membri, identitatea grupului este bine conservată, mai ales în oraşul Nă-
dlac, unde deţin un procent semnificativ în structura etnică a localităţii. 
Venirea grupului de slovaci la Nădlac, imortalizată, după obiceiul deja şti-
ut, într-un foarte popular tablou, a avut loc în 1803, în ziua de Sf. Gheor-
ghe (24 aprilie 1803). În timp, primului grup de colonişti li se vor adăuga 
şi altele, comunitatea cunoscând o curbă ascendentă şi o bunăstare ce o 
vor transforma, încă din secolul al XIX-lea, într-un grup urban.
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Devenit centru al slovacilor arădeni, aşa cum Csaba este centrul slova-
cilor din această parte a Ungariei, la Nădlac se vor concentra de-a lungul 
vremii, până azi, importante instituţii politice şi culturale slovace. Faptul 
că în anul 1945 aici a luat fiinţă primul liceu slovac din România va face 
ca în ultimele decenii să se formeze în localitate un important grup de in-
telectuali slovaci, dintre care îi menţionăm pe importanţii poeţi şi scriitori: 
Ivan Miroslav Ambruš, Maria Anoca Dagmar Dovál Stefan, Ivan Molnár, 
Jaromir Novác, Pavel Rozkoš, Adam Suchanscky, Ondrej Stefanko. Potenţi-
alul lor creator, comparabil în zonă doar cu cel al minorităţii maghiare, im-
presionanta activitatea de traducere din autorii slovaci din ţara de limbă, îi 
face să se bucure de prestigiu atât în Slovacia, cât şi în România. 

Ca toate celelalte minorităţi din acest areal, slovacii sunt organizaţi 
în România pe mai multe filiale ale Uniunii Democratice a Slovacilor şi 
Cehilor. Organizaţia a luat fiinţă la 4 ianuarie 1990 la Nădlac. Scopul ei 
declarat încă de la înfiinţare a fost acela de a păstra identitatea slovaci-
lor şi cehilor şi de a-i reprezenta politic. Dintre organizaţiile nonguver-
namentale, o activitate prolifică de editare de ziare şi cărţi o desfăşoară 
Societatea Cultural Ştiinţifică „Ivan Krasko”. Dintre periodicele slovace 
tipărite la tipografia din Nădlac, menţionăm: Naše snahy, revista lunară a 
tineretului slovac intitulată My, revista bilingvă româno-slovacă Oglinzi 
paralele şi publicaţia Dolnozemsky Slovak, editată împreună cu Societa-
tea Slovaciştilor din Voievodina şi cu Asociaţia Scriitorilor şi Artiştilor 
Slovaci din Ungaria. În sfârşit, tot aici, trebuie să amintim încercările 
de emisie în limba slovacă, la televiziunea locală prin cablu, dintre anii 
1997 şi 1998, activităţile ştiinţifice şi cultural-artistice desfăşurate anu-
al la Nădlac în cadrul „Zilelor culturii slovace”, participările formaţiei de 
dansuri, ale grupului vocal şi ale fanfarei la festivalurile folclorice anuale. 

Comparativ cu acest grup compact, bine conservat identitar, comu-
nităţile rurale mici trec printr-un proces lent, dar ireversibil de pierdere a 
identităţii. La un inventar constatăm că primul grup de colonişti slovaci, 
stabiliţi în anul 1747 la Mocrea, au fost integraţi de majoritatea româ-
nească şi de maghiari, slovacii din Semlac au ajuns la cifre nesemnifica-
tive, cei din Tisa Noua şi Fântânele nu mai sunt interesaţi să vorbească în 
limba maternă, modificări care, la viitorul recensământ, vor reconfigura 
prezenţa slovacă în teritoriu. În plus, tinerii cehi şi slovaci se orientea-
ză tot mai mult spre universităţile din ţara de limbă, de unde, dacă au 
ocazia, nu se mai întorc, situaţie ce face ca viitorul, chiar îndepărtat, al 
slovacilor din părţile arădene să fie sumbru.
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Situaţia slovacilor din Ungaria cunoaşte o evoluţie similară. Organi-
zaţi în autoguvernări, comunităţile slovace încearcă prin toate mijloace-
le să supravieţuiască, ele fiind mai puţin afectate de repatrieri, cât mai 
mult de deznaţionalizarea produsă de căsătoriile mixte. Totuşi, în locali-
tăţile în care deţin un procent semnificativ au înfiinţat muzee etnografi-
ce, case memoriale, şi desfăşoară numeroase activităţi, atât folclorice, cât 
şi culturale. După 1990 au reluat legăturile cu comunităţile slovace din 
Voievodina şi România, cu localităţile de origine din Slovacia, participă 
la festivalurile folclorice din patria-mamă, beneficiază de publicaţii şi de 
timp de emisie la Radio şi la Televiziune. Elementele prin care se autode-
finesc sunt şi aici limba, religia şi tradiţiile populare .

Evreii

Ultimul grup pe care îl prezentăm sumar este cel al evreilor. Dacă în 
Ungaria această etnie a fost multă vreme o minoritate ascunsă64, abia în 
2005 solicitând să fie recunoscută ca grup etnic, comunitatea evreiască 
din judeţul Arad, numeroasă la începutul secolului XX,65 este azi o comu-
nitate mică ce pare, inevitabil, condamnată la dispariţie. Veniţi în zonă 
la sfârşitul secolului al XVII-lea, mai ales din Galiţia, evreii arădeni şi-au 
păstrat identitatea în primul rând prin religie.

Istoria comunităţilor locale, dintre care cea mai importantă a fost 
cea din Arad, începe în anul 1717, odată cu primirea aprobării de stabi-
lire în oraş a primilor doi evrei, împreună cu familiile lor. Ea include nu 
atât evenimente, cât mai mult o istorie a principalelor instituţii israelite 
înfiinţate aici (vezi Istoria evreimii... 1996), dintre personalităţile eviden-
ţiate pentru activitatea depusă, de cel mai mare prestigiu bucurându-se 
rabinul reformator Chorin Aaron, care a făcut cunoscut Aradul în întrea-
ga lume iudaică.

Trecutului comunităţii, istoria recentă i-a adăugat vremurile de per-
secuţie din perioada guvernării legionare, cu închiderea şcolilor, naţiona-
lizarea caselor şi a întreprinderilor, cu trimiterea bărbaţilor în lagăre de 

64 Ea nu a figurat ca etnie separată, fiind inclusă la recensăminte la maghiari; vezi Eper-
jessy 2002: 12.

65 La recensământul din 1910, în judeţ, sunt înregistraţi 10.877 de evrei (vezi Istoria 
evreimii... 1996).
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muncă.66 N-au lipsit nici martirii Holocaustului. În amintirea celor 244 
de morţi, în anul 1960 a fost ridicat un obelisc din marmură albă în Cimi-
tirul Evreiesc din cartierul Grădişte. Textul este scris în ebraică, română 
şi maghiară. Periodic, la acest monument au loc comemorări. Experienţa 
traumatizantă suferită în anii războiului, deposedarea de proprietăţi după 
1946 a tuturor evreilor cu o anumită situaţie materială au determinat ple-
carea masivă a acestora în Palestina. Acest exod, care va reduce drastic 
numărul membrilor comunităţii, a fost adeseori unul dramatic din punct 
de vedere sentimental, mulţi luând cu ei la plecare pământ din acest colţ 
de ţară.67 În urma lor vor rămâne cimitirele de la Arad, Beliu, Buteni, Ca-
poral Alexa, Curtici, Ghioroc, Grăniceri, Hălmagiu, Ineu, Lipova, Macea, 
Nădlac, Pâncota, Păuliş, Pecica, Sântana, Săvârşin, Sebiş, Semlac, Şimand, 
Turnu, Zerind, unele îngrijite de etniile care trăiesc în aceste localităţi, 
altele năpădite de buruieni şi cu pietrele de mormânt distruse. În absenţa 
sinagogilor şi a caselor de rugăciune de la ţară, demolate sau transformate 
după 1940, ele reprezintă azi singurele urme materiale ale prezenţei evre-
ilor în mediul rural din acest ţinut. Motiv pentru care statul ar trebui să le 
declare rezervaţie memorială şi să le ocrotească.

Revenind la Comunitatea Evreiască de azi din Arad, trebuie să spu-
nem, spre lauda acesteia, că, în pofida numărului mic de membri,68 ea 
desfăşoară o activitate susţinută. Din 2003 a început să scoată până şi 
un ziar.69 Cele mai importante manifestări rămân însă cele legate de cult 
şi de religie, care continuă să ţină unită mica comunitate.

Concluzii

Încheind sondajul pe care ni l-am propus, avem o imagine exactă a 
peisajului identitar al zonei, în care descoperim o multitudine de autore-
prezentări distincte. Dar, după cum vom vedea în continuare, aceste con-
strucţii identitare ale diasporei care permit fiecărui grup să se delimiteze 
de celălalt sau de ceilalţi, conservându-l ca individualitate, nu se supra-

66 Un asemenea lagăr a funcţionat la Cuvin (jud. Arad).
67 În acest sens, există marturisirile scrise ale pictoriţei Marta Leopold Indig, originară 

din Arad.
68 La recensământul din 2002, în judeţ au fost înregistraţi 193 de evrei.
69 Ziarul intitulat Schalom apare începând cu anul 2003 prin sponsorizare.
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pun perfect peste aceleaşi identităţi dezvoltate de grupurile majoritare 
din ţara de limbă, ceea ce face ca toate aceste minorităţi, la contactul cu 
ţara-mamă, să fie mai mult sau mai puţin dezamăgite. Până şi maghia-
rii arădeni, care, după cum am văzut, mental sunt cei mai legaţi de ţara 
lor, considerându-se parte din marele bloc maghiar, mergând în Ungaria, 
constată că sunt receptaţi de cei de acolo drept altceva, că nu sunt accep-
taţi necondiţionat prin ceea ce sunt. Catalogaţi de maghiarii din Ungaria 
drept „maghiari români”, vor fi obligaţi să recunoască cu amărăciune că 
limba şi obiceiurile lor au fost alterate şi că sunt mai respectaţi de românii 
din zona lor decât de ungurii de „acolo”: „El van nagyon keseredve mert 
nem nagyon veszik számba a magyarok lenézik. Azt mondják, hogy oláh-
magyarok és az is az igazság... mert mi is amikor mentünk így magyar-
ba vagy valami hát rokonokhoz mentünk és azoknak ha jöttek látogatók 
egyből azt mondták nekünk oláhmagyarok... úgyhogy nem úgy voltunk 
számba véve, hogy a magyarok ottan... És mondtam hogy több tisztes-
séget kapunk itt a románoktól, mint ott a magyaroktól. Ez az igazság, 
sajnos ez van” [Este foarte trist, pentru că nu prea sunt băgaţi în seamă, 
ungurii îi subapreciază... Asta spune că sunt maghiari români şi acesta 
este într-adevăr adevărul... pentru că, şi atunci când am fost în Ungaria 
sau când mergeam la rudele noastre, iar acestora le veneau musafiri din-
tr-o dată, nouă ne spuneau unguri-români (unguri din România), deci nu 
ne considerau la fel ca pe ungurii de-acolo. Şi pot să spun că am căpătat 
mai mult respect aici de la români decât acolo de la unguri. Acesta este 
adevărul, din păcate, asta este.] (Hannonen–Lönnqvist–Barna 2001: 27).

Acelaşi lucru îl simt, după cum am văzut deja, şi românii din Ungaria 
care se percep ca fiind diferiţi faţă de românii din ţară mutaţi în Ungaria. 
Încercând să explice de ce nu foloseşte limba română, un tânăr din Chi-
tighaz, născut în 1971, mărturiseşte în limba maghiară persoanei care 
l-a intervievat că, de fapt, în Ungaria nici nu se mai vorbeşte adevărata 
limbă română, ci o limbă amestecată care nu l-ar ajuta să se identifice ca 
român: „Azért mondom, hogy tiz éve nem beszéltem románul, mert ami-
lyen szavakat mi használunk, meg ahogy mi beszélünk, az nem román. 
Az csak egy k = nagyon erősen kevert. Még a még a méhkerékieknél is 
kevertebb román. Románul beszélünk mi, tehát még azok sem értené-
nek meg… Az speciálisan a mi nyelvünk…Tehát minden egyes magyar 
szót, most nem akarok egyet se bemutatni, mert nagyon rosszul néz ki 
a dolog. Minden egyes magyar szót elrománosítunk.” [Cum îţi spun, de 
zece ani n-am vorbit româneşte, căci cuvintele pe care noi le folosim şi 
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modul în care vorbim nu-i limbă română. Asta-i numai aşa ch = foarte 
foarte amestecat. Mult mai amestecată şi decât limba română vorbită în 
Micherechi. Noi vorbim româneşte astfel încât nici ei nu ne-ar înţelege… 
Asta este numai limba noastră… Deci fiecare cuvânt maghiar... acum nu 
vreau să prezint niciunul dintre ele, fiindcă foarte rău arată lucrurile. Noi 
românizăm fiecare cuvânt maghiar] (Borbélyi 2002: 50).

Nici slovacii nu s-au bucurat de contactul cu cei din ţara de limbă, 
în 1945, când, repatriindu-se, s-au simţit străini faţă de comunităţile în 
care au fost repartizaţi. Cercetările efectuate de etnologii slovaci au de-
monstrat traumele pe care le-au suferit cei care au hotărât să plece din 
România sau Ungaria70 în comunităţile slovace şi cehe din ţară (la acea 
dată, Cehoslovacia). Plecarea dintr-un mediu familiar într-un spaţiu stră-
in a avut un puternic impact asupra grupului repatriat şi datorită schim-
bării modului tradiţional de viaţă, odată ajunşi în ţara-mamă. Cei mai 
mulţi dintre foştii agricultori prosperi au devenit aici muncitori navetişti 
în marile oraşe şi şi-au pierdut astfel urma (Parikova 2000: 41). Până şi 
astăzi slovacii din părţile arădene sunt percepuţi în Slovacia ca diferiţi. 
Cei care îi aud vorbind se întreabă din ce regiune provin, iar când aud 
că vin din România, sunt neîncrezători sau se minunează. Ca să nu mai 
vorbim de şvabii arădeni şi de graiurile vorbite în zonă, atât de diferite de 
limba standard pe care au găsit-o în Germania. Acesta este de altfel unul 
dintre motivele pentru care, simţindu-se izolaţi, vor încerca să păstreze 
contactul cu membrii fostelor comunităţi, singurii cu care se simt bine în 
acea lume germană străină.71

În sfârşit, şi evreii arădeni ţin legătura între ei în Israel din aceleaşi mo-
tive. Această alterare a fiinţei etnice care îi face pe minoritari să trăiască 
de fapt între două lumi sau, după cum zic unii, într-o „dublă identitate”, fie 
iluzionându-se cu puritatea identităţii lor, fie simţind gustul amar al deza-
măgirii, este determinată de fapt de îndelunga convieţuire cu majoritatea 
de altă cultură, care, dacă nu i-a asimilat, a estompat totuşi imperceptibil 
diferenţele, creând noi forme de identitate, atipice comparativ cu etalo-
nul, dar care, după cum am văzut în prima parte a lucrării, sunt totuşi 
viabile în spaţiul în care s-au format. Fiindcă a trăi cu celălalt în raporturi 
de vecinătate pe durată lungă presupune implicit o cunoaştere, adică o 
uşoară îndepărtare de propria identitate şi o apropiere de cealaltă. Lucrul 

70 Din România au plecat 20.000 de slovaci (Parikova 2000: 38).
71 Otto Greffner, Etnitate şi identitate, în Aradul Cultural, Arad, iunie 1999, p. 31.
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acesta nu înseamnă neapărat anularea propriei identităţi şi acceptarea 
celeilalte, la fel cum bilingvismul şi trilingvismul nu reprezintă neapărat 
o minimalizare a propriei limbi. Nici măcar adoptarea limbii altui grup 
sau a obiceiurilor nu echivalează cu o abandonare a propriei identităţi, 
fiindcă va rămâne accentul, memoria a ceea ce este fiecare, judecăţile de 
valoare care vor continua să se facă prin prisma propriilor categorii. Să ne 
amintim că în Ungaria se consideră români chiar membrii unor comuni-
tăţi care nu mai vorbesc limba maternă, exprimându-şi identitatea prin 
intermediul limbii maghiare (Csobai 2000: 92).

Amprenta celuilalt nu trebuie interpretată nici ea ca prim pas spre asi-
milare, fiindcă în zonele multietnice contaminarea este aproape în toate 
cazurile reciprocă. Să ne amintim de românii băştinaşi din Sântana, care 
explicau că ei sunt mai puţin români decât moţii, fiindcă sunt „corciţi” cu 
nemţii. Convieţuirea din zonele multietnice, cum este cea la care ne-am 
referit, nu trebuie să provoace nevroze eventualilor naţionalişti camuflaţi, 
chiar dacă ea corupe identitatea grupurilor minoritare. Particularismul 
zonelor multietnice, cu identităţile lor alterate, reprezintă o problemă în 
plus, atâta vreme cât raportările grupurilor se fac nu la Europa Unită, ci la 
nişte ţări care, în loc să-şi replieze discursul, dezvoltă naţionalisme susţi-
nute de formaţiuni paramilitare, ce nu-şi găsesc locul în structurile euro-
pene. Or, contaminarea memoriei colective a unora dintre aceste grupuri 
cu imaginea unui trecut care de mult nu mai este actual, efortul lor de 
identificare cu o patrie imaginară, în care, în ultimă instanţă, nu s-ar mai 
putea regăsi integral, le împiedică să se deschidă spre adevărata demo-
craţie, le ţin suspendate într-un vis, le micşorează şansele unei adaptări 
dinamice la actualul statut de „cetăţean al Europei”.

Sesizând acest pericol, elitele diferitelor etnii au început să iniţieze 
programe comune sub deviza „unitate în divesitate”, în care sunt antre-
naţi în special tinerii; însă ideea care începe să fie tot mai des vehiculată 
este aceea de „identitate regională”, altfel spus, „ei şi noi împreună”.



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

556

Bibliografie

BARNA Gábor
2000 Mentális határok – megduplázott világok. In: BALÁZS Géza – CSO-

MA Zsigmond – JUNG Károly – NAGY Ilona – VEREBÉLYI Kincső 
(szerk.): Folklorisztika 2000-ben. Folklór – irodalom – szemiotika. Ta-
nulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. II. Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 689–701.

BOIA, Lucian
1990 Elemente de mitologie istorică românească (sec. XIX–XX). In: Uő 

(red.): Miturile poporului român I. Bucureşti, 7–30.
2002 Jocul cu trecutul.Istoria între adevăr şi ficţiune. Editura Humanitas, 

Bucureşti
BORBÉLYI, Ana
2002 Zece ani în situaţia de schimbare a limbii (1990–2000). In: Simpozi-

on. Giula, 44–54.
CEROVIC, Ljubivoje
2001 Un arădean , Sava Tekelija, cel mai mare mecena în istoria modernă 

a poporului sârb. In: HUREZAN, Pascu – COLTA, Elena Rodica (red.): 
Identitate, alteritate, multiculturalitate. Lucrările simpozionului inter-
naţional interdisciplinar. (Colecţia minorităţii, 3.) Complexul Muzeal 
Arad, Arad, 96–107.

2002 Sârbii din Arad. In: HUREZAN, Pascu – COLTA, Elena Rodica (red.): 
Interetnicitate în Europa Centrală şi de Est. Lucrările simpozionului in-
ternaţional interdisciplinar. (Colecţia minorităţii, 4.) Complexul Mu-
zeal Arad, Arad, 342–364.

CHELCEA, Liviu – LĂŢEA, Puiu
2000 România profundă în comunism,Dileme identitare, istorie locală şi 

economie secundară la Sântana. Editura Nemira, Bucureşti
CIUHANDU, Gheorghe
1940 Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri. Arad
CSANÁDI János
1998 Bús gerlice csengő hangja. Körösközi népballadák. Arad
CSOBAI Elena
1996 Istoricul românilor din Ungaria de azi. Giula
2000 Comunitatea românească din Vecherd. In: BERÉNYI Mária (red.): 

Sympozion. Giula, 92–105.



557

etnII,IstoRIIşImItuRIIdentItAReînzonAdeFRontIeRăRomâno–mAgHIARă

DUDAŞ, Florian
1981 Zărandul. Chipuri şi fapte din trecut. Bucureşti
1989 Avram Iancu în tradiţia poporului român. Timişoara
EPERJESSY Ernő
2002 Naţionalităţile din Ungaria şi cultura  lor la sfârşitul mileniului. 

In: HUREZAN, Pascu – COLTA, Elena Rodica (red.): Interetnicitate în 
Europa Centrală şi de Est. Lucrările simpozionului internaţional inter-
disciplinar. (Colecţia minorităţii, 4.) Complexul Muzeal Arad, Arad, 
5–22.

FÁBIÁN Gábor
1835 Aradmegye leirása. Buda
FRANK Tibor
2002 Naţiunea, minorităţile naţionale şi naţionalismul în Ungaria seco-

lului al XIX-lea. In: SUGAR, Peter F. (coord.): Naţionalismul est-euro-
pean în secolul al XX-lea. Editura Curtea Veche, Bucureşti, 168–198.

HANNONEN, Pasi – LÖNNQVIST, Bo – BARNA, Gábor (eds.)
2001 Ethnic Minorities and Power. Helsinki
IANCULE, DORULE...
1972 Iancule, dorule. (Culegere închinată comemorării Centenarului morţii 

lui Avram Iancu.) Arad
GREFFNER, Otto
1995 Svabii (germanii) din Banat. O scurtă  istorie. Arad
1999 Etnitate şi identitate. Aradul Cultural. (iunie) 27–31.
ISTORIA EVREIMII...
1996 Istoria evreimii arădene. Editura Minimum, Tel Aviv
KOVÁCH Géza
1999 Az emlékező város. 150. Október 6, Arad, 1849–1999. Kovách Géza 

gyűjtése és írásai. Arad
2000 Márki Sándor emlékezete és hagyatéka. (EMKE füzet, V.) Arad
KŐHEGYI Mihály
1991 A szerbek felköltözésének (1690) történeti előzményei. In: A szerbek 

Magyarországon. Szeged, 65–78.
LEGENDE...
1977 Legende şi povestiri din Munţii Apuseni. Alba Iulia
LENDVAI, Paul
2001 Ungurii. Editura Humanitas, Bucureşti
LUKINICH Imre
1937 History of Hungary. London.



PRoceseşIcontextesocIAl-IdentItARelAmInoRItăţIledInRomânIA

558

MAGER, Traian
1935 Cultul eroilor în Munţii Apuseni. Avram Iancu, Ioan Buteanu şi epoca 

lor. Arad
MARTIN, Emilia
2001 Efectele relaţiilor interetnice şi intraetnice în viaţa culturală a ro-

mânilor din Ungaria. In: HUREZAN, Pascu – COLTA, Elena Rodica 
(red.): Identitate, alteritate, multiculturalitate. Lucrările simpozionului 
internaţional interdisciplinar. (Colecţia inorităţii, 3.) Complexul Mu-
zeal Arad, Arad, 58–76.

MICHNIK, Adam
1998 Letters from Freedom. Post-Cold War Realities and Perspectives. Edited 

by Irena GRUDZINSKA GROSS. Translated by Jane CAVE. Foreword 
by Ken JOWITT. University of California Press, London

MISAROŞ, Teodor
1990 Din istoria comunităţilor bisericeşti ortodoxe române din Republica 

Ungară. Budapest
MITU, Sorin
1999 Identităţi multiple la românii ardeleni la începutul epocii moderne. 

Aradul Cultural. (iunie) 6–10.
PANICI, Bojidar
2001 Lagărul cezară-crăiesc din cetatea Aradului 1914–1918. In: HURE-

ZAN, Pascu – COLTA, Elena Rodica (red.): Identitate, alteritate, mul-
ticulturalitate. Lucrările simpozionului internaţional interdisciplinar. 
(Colecţia minorităţii, 3.) Complexul Muzeal Arad, Arad, 108–122.

PARIKOVA, Magdalena
2000 Etnokultúrne a sociálne kontexty koexistenice malej skupiny v po-

drmienkach majoritného spoločenstva. (Na priklade slovenských 
reemigrantov z Rumunska.) In: COLTA, Elena Rodica (red.): Modele 
de convieţuire în Europa Centrală şi de Est. (Colecţia minorităţii, 2.) 
Complexul Muzeal Arad, Arad, 36–46.

PECICAN, Ovidiu
2002 Realităţi imaginate şi ficţiuni adevărate în evul mediu românesc. Studii 

despre imaginarul medieval. Editura Dacia, Cluj-Napoca
POPOVICI, Nicolae Horga
1807 Oglinda arătată omului înţelept. Buda
PRELIC, Milena
2002 Sârbii din Ungaria. Autoidentificare. In: HUREZAN, Pascu – COLTA, 

Elena Rodica (red.): Interetnicitate în Europa Centrală şi de Est. Lucră-



559

etnII,IstoRIIşImItuRIIdentItAReînzonAdeFRontIeRăRomâno–mAgHIARă

rile simpozionului internaţional interdisciplinar. (Colecţia minorităţii, 
4.) Complexul Muzeal Arad, Arad, 138–150.

RADICI REPISKY, Ana
2003 Plopi la capătul lumii. Giula
RADOSLAV, Doru
2002 Apărarea împăratului. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
SOMOGYI Gyula
1912 Arad vármegye és Arad szab. kir. város néprajzi leírása. Arad
SUGAR, Peter F. (coord.)
2002 Naţionalismul est-european în secolul al XX-lea. Editura Curtea Ve-

che, Bucureşti
SZABÓ Ferenc
1964 A Dél-alföldi Betyárvilág. Gyula
TOLAN, Isaia
1999 File din istoria Aradului. Editura Semne, Bucureşti



560

listaautorilor

CEROVIĆ, Ljubivoje – cercetător, directorul Muzeului Voivodinei din Novi 
Sad (Serbia)

COLTA, Elena Rodica – antropolog, muzeograf principal, Complexul 
Muzeal Arad, Arad

FODOR Ferenc – etnograf, muzeograf, Móra Ferenc Múzeum, Szeged 
(Ungaria)

GÂRLAN, Mictat – cercetător, Academia Romană – Institutul de Cercetare 
a Calităţii Vieţii, Bucureşti

GLÜCK Jenő – istoric, iudaist, membru al Comisiei pentru minorităţi de pe 
lângă Academia Română, Arad

HADIJI, Maria Vasinca – muzeograf, profesor, Muzeul Satului Bănăţean
HACMAN, Serghei – cercetător, director adjunct-şef al Secţiei Cercetare 

Ştiinţifică al Centrului Regional din Cernăuţi (Ucraina)
HANNONEN, Pasi – etnolog, cercetător, Universitatea din Jyväskylä, 

Catedra de Etnologie Helsinki (Finlanda)
JAKAB Albert Zsolt – cercetător, ISPMN, Cluj-Napoca
KARABENCHEVA, Katerina – cercetător, Institutul de Ştiinţe Social-

Politice, Sofia (Bulgaria)
KOVÁCS Bálint – istoric, armenolog, Universitatea din Leipzig –

Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur 
Ostmitteleuropas, Leipzig (Germania)

NASTASĂ, Lucian – istoric, cercetător ştiinţific şi profesor, Academia 
Română – Institutul de Istorie „Gheorghe Bariţiu”, Cluj-Napoca

NJAGULOV, Blagovest – istoric, Academia Bulgară de Ştiinţe – Institutul 
de Istorie, Sofia (Bulgaria)

PAVLOVIĆ, Mirjana – etnolog, Academia Sârbă de Ştiinţe şi Arte – 
Institutul de Etnologie, Belgrad (Serbia)

PETI Lehel – cercetător, ISPMN, Cluj-Napoca
POZSONY Ferenc – etnograf, profesor universitar, Universitatea „Babeş–

Bolyai”, Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară, Cluj-Napoca
ŞTIUCĂ, Narcisa – etnolog, cercetător ştiinţific. Director al Muzeului 

Costumului Popular Românesc din Bucureşti




	ISPMN_07_2009_JakabAZs-PetiL_ed_Procese si contexte_borito_a.jpg
	ISPMN_07_2009_JakabAZs-PetiL_ed_Procese si contexte.pdf
	ISPMN_07_2009_JakabAZs-PetiL_ed_Procese si contexte_borito_b.jpg

