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RoMÂniA inteRbelică
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Rezumat: Autorul reliefează principalele deziderate 
ale procesului de emancipare socială a romilor din 
România interbelică. Printre principalii piloni, care 
au contribuit la realizarea procesului de emancipare 
socială a romilor („Redeșteptarea Țiganilor”) din 
România interbelică sunt evidențiați: primul Congres 
al Țiganilor/Romilor din România, prima Grădiniță 
de Copii Romi, cele șase publicații periodice rome: 
Glasul Romilor, Neamul Țigănesc, O Rom, Timpul,  
Foaia poporului romesc, Țara Noastră etc.
Cuvinte-cheie: Redeșteptarea Țiganilor din Româ-
nia, Emanciparea socială a romilor, Publicațiile pe-
riodice interbelice ale romilor, Congresul Țiganilor 
din Romania, Grădinița de copii romi, Asociația 
Uniunea Generală a Romilor din România.

Abstract: The author highlights the pillars of the 
process of social emancipation of Romani people 
from interwar Romania. Among the factors that 
have contributed to the process of social emancipa-
tion of the Roma ("Gypsy Awakening") in interwar 
Romania were the first Gypsy/Roma Congress in 
Romania, the first Roma Children's Garden, and the 
six Roma periodicals: Roma Voice , Gypsy people, 
O Rom, Time, Paper of Romani people, Our Coun-
try, etc.
Keywords: Gypsy revival in Romania, Social eman-
cipation of Romani people, Interwar periodical 
publications of Romani people,  Gypsies Congress 
in Romania, The kindergarten of Romani children, 
The General Association of Gypsies in Romania.

În perioada interbelică, la începu-
tul anilor ’30 ai secolului al XX-lea, li-
derii comunității romilor1 din România 
au conștientizat necesitatea de inițiere 
a unui proces de emancipare socială – 
Redeșteptarea Țiganilor: „Societatea moder-

1  Termenul „Romi” este utilizat în conformitate cu recoman-
darea elaborată de experții Consiliului Europei  (CAHROM/ 
Comitetul ad-hoc al experților în domeniul „Problemele 
Romilor”) pentru a cuprinde diversitatea largă a grupurilor 
vizate de activitatea în acest domeniu: a) Romi, Sinti/Manuș, 
Cale, Kaale, Romaniceli, Băiași/Rudari; b) Egipteni balcanici 
(Egiptenii și Așkali); c) Grupurile orientale (Dom, Lom și 
Abdal); și, pe de altă parte, grupurile Yeniș și alte populații 
nomade desemnate prin termenul administrativ francez 
“Gens du voyage” şi englez „Travellers”, precum şi persoa-
nele care se autoidentifică ca fiind Țigani (eng. Gypsies). In: 
CAHROM (2015)16. Final Abridged  Report of the 9th CA-
HROM Meeting. Strasbourg, 27-29 May 2015. Online (acce-
sat 03.05.2019): https://www.coe.int/en/web/roma-and-tra-
vellers/plenary-and-bureau-meeting-reports

nă luptă împotriva relelor și a mizeriei ri-
dicându-se prin abstracțiune deasupra na-
turii pe care vrea să o stăpânească. Țiganii 
din contra, adoră natura; se împărtășesc și 
se pătrund din ea, și într-un fel oarecare 
ajung la un succes uimitor să se vindece de 
multe boli, pe care omul civilizat nu a par-
venit să le combată. După ei (romii n.a.), 
ca și după concepția biblică, pământul 
aparține lui Dumnezeu, iar oamenii sunt 
așezați aici ca să trăiască în pace și bucurii. 
Secolele au trecut într-un lung șirag, și cu 
aceeaș dărzenie neamul țigănesc și-a păs-
trat limba și miile de obiceiuri strămoșești, 
fără să graviteze în jurul unui cămin comun 
cu caracter național. Din cauza puternicei 
lor vitalități nu sunt ușor asimilabili. Cu-
riozitatea îi mână mereu înainte: nevoia 
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de a supraviețui face din ei meșteșugari, 
visul din suflet îi face  artiști. Originalita-
tea acestui popor stă tocmai în refuzul de 
a se închina la ceea ce noi numim progres. 
Poate că hula contra neamului considerat 
„fără căpătâi” și-ar mai fi urmat calea vre-
me îndelungată, dacă oameni îndrăgostiți 
de calitățile poporului țigănesc n-ar fi în-
ceput o interesantă luptă de regenerare a 
țiganilor. De ce oare cuvântul „țigan” să fie 
rostit cu rușine și batjocură? Mișcarea por-
nită de noi țintește să ridice pe cei care nu-
și ascund originea la demnitatea celorlalți 
cetățeni. E o greșeală ca numele „țigan” să 
fie luat in derâdere sau șoptit cu fereală. 
Constituind o asociație care să lupte cu tra-
gere de inimă pentru ridicarea lor morală, 
acești muzicanți înăscuți vor avea rezervată 
o soartă mai bună”2.

Principalele deziderate ale procesului 
de emancipare socială a romilor erau reli-
efate spre realizarea următoarelor revendi-
cări: „În primul rând asigurarea instrucției 
și educația masei țigănești, apariția unei 
gazete, înființarea cursurilor serale, o uni-
versitate populară țigănească, biblioteci, 
grădinițe de copii, ș.a. Dorim să ținem 
conferințe educative, să adunăm folclorul 
țigănesc, să înființăm ateliere, școli ambu-
lante pentru nomazi, un cămin al țiganilor, 
atenee, cinematografe, etc. În fine, să le 
dăm asistență juridică și medicală gratuită, 
ajutor pentru nevoile religioase, cantine, un 
spital al țiganilor, oficii pentru procurarea 
de lucru, băi populare, colonii școlare. Un 
alt deziderat este concentrat spre coloniza-
rea țiganilor nomazi, dându-li-se pământul 
necesar în diferite părți ale țării, pentru sta-
tornicirea și buna lor îndreptare, stârpin-
du-se furtul și cerșetoria. Vom vedea însă 
îndată cum primesc țiganii aceste încercări 
de ridicare a neamului lor. Țiganul nomad 
are în sânge dorul de ducă, și chiar dacă l-ai 
lega în lanțuri, el va fugi. În schimb, cei care 
s-au așezat din tată în fiu, și au devenit, de 
pildă, proprietari la periferia Bucureștilor, 
pe aceia ar fi greu să-i mute cineva de la 
locul lor, chiar dacă li s-ar da terenuri de 
către Primărie în altă parte. De asemenea 
un punct nevralgic este solicitarea de a se 
2 Calinic, Popp Șerboianu. Redeșteptarea Țiganilor. In: 
Ilustrațiunea Română. 1933, nr. 24 (07 iunie), p. 14.

recunoaște judecățile și sentințele sfaturi-
lor batrânilor, format din vătafii țiganilor. 
Programul țigănesc este foarte înaintat; el 
oferă chiar drepturi de egalitate cu bărbații 
– femeilor cu știință de carte – și le admite 
în sfatul bătrânilor”3.

Astfel, procesul de „Redeșteptare a 
Țiganilor” în perioada interbelică a început 
prin desfășurarea la 08 octombrie 1933 în 
București a primului Congres al Țiganilor 
din România (prezidat de către George 
A. Lăzărescu-Lăzureanu); acesta fiind un 
eveniment internațional unic în această 
perioadă istorică. Principalele hotărâri/
declarații aprobate de către delegații pri-
mului Congres al Țiganilor din România 
au fost: „Ne legăm să fim patrioți, dinastici 
și ortodocși, respingând orice propagandă 
subversivă și periculoasă statului român și 
bisericii ortodoxe. Alegem ziua de Sf. Ma-
ria ca zi de reculegere anuală, când vom fi 
în pelerinaj la una din bisericile indicate de 
Sfânta Patriarhie. Vom stărui mereu pentru 
ca forurile competente să doneze Uniunii 
Generale a Romilor un teren, ca să clădim 
pe el un mare cămin, în care să ființeze: un 
dispensar, un serviciu de contencios, un 
Ateneu Popular, un adăpost pentru romii 
sosiți din provincie în mod temporar, o 
grădiniță de copii, o sală de adunare și de 
legiferare a exercitării meseriei de lăutar”4.

La finele lunii octombrie a anului 1933, 
este deschisă în București (strada Teiul 
Doamnei) – prima Grădiniță pentru Copiii 
Romi (această instituție preșcolară a fost o 
inovație educațională internațională): „În 
acest punct îndepărtat al Bucureștilor, își 
fac primii pași spre civilizație descendenții 
faraonilor sau a nobililor hinduși de pe ma-
lurile râului Gange. Aici ei învață: religia, 
igiena, diverse jocuri, cântece; unii reușesc 
chiar și să citească. După lecții copiii romi 
ies în curtea grădiniței și se prind de mâi-
ni, supuși, se învârtesc și cântă, tot atât de 
3  Calinic, Popp Șerboianu. Congresul Țiganilor. In: Rea-
litatea Ilustrată. 1933, nr. 345 (07 septembrie), pp. 10-11.
4  Năstasă, Lucian, Varga, Andrea. Minorități etnocultu-
rale. Mărturii documentare.Țiganii din România (1919-
1944). Vol. II. [Doc-nr. 28 „Notă: Duminica 08 octombrie 
1933, are loc primul Congres al Țiganilor din România” / 
Doc-nr. 31 „Notă: Congresul Romilor ținut în Capitală”]. 
Cluj-Napoca: Centrul de Resurse pentru Diversitate Et-
noculturală, 2001, pp.107-112. 
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lume”5.
La 01-15 noiembrie 1934, în București, 

apare prima publicație periodică a romilor 
din România – Ziarul „Glasul Romilor” 
(Director și Fondator: Gheorghe Nicules-
cu), care apără interesele tuturor romilor 
din întreaga țară. În primul editorial al pri-
mei publicații periodice rome din România 
găsim următorul mesaj motivațional afe-
rent desfășurării procesului de emancipare 
socială: „Zile multe și mulți ani au trecut 
de când am îndurat toate necazurile care 
s-au abătut asupra neamului nostru. Am 
îndurat totul, cu voința și răbdarea de care 
suntem caracterizați, însă soarta noastră a 
rămas tot neschimbată. Nu s-a gândit ni-
meni să se coboare în mijlocul nostru și să 
ne cerceteze nevoile și să ne dea sfatul lor. 
Nu s-a gândit nimeni să ne scoată din întu-
nericul în care eram. Am fost lăsați în um-
bra vremurilor și ne-am târât viața, fără de 
nici o directivă, fără de nici o speranță, fără 
de nici un ideal pentru  îmbunătățirea vieții 
noastre de toate zilele... Frați Romi! Ceasul 
emancipării și redeșteptării al neamului 
Rom, a sunat. Dumnezeu care are în grija și 
în paza lui pe toți oamenii, a avut grijă și de 
noi. O mână de oameni, plini de încredere 
și cu o voință de fier, s-au ridicat în mijlo-
cul nostru, și au pus bazele temeliei de mâi-
ne. Acești oameni au înțeles că numai prin 
voință și muncă cinstită vor putea îndrepta 
situația în general a neamului nostru Rom 
– prin Emanciparea și Redeștepatrea tutu-
ror Romilor din România: pe tărâmul soci-
al, cultural, moral, economic și spiritual”6.  
Pe parcursul perioadei 1934-1941 apar 
15 numere ale ziarului „Glasul Romilor”: 
nr. 01-03 (1934-1937) Organ al Asociației 
Uniunea Generală a Romilor din România 
/ nr. 04-15 (1938-1941) Oficiosul romilor 
din România7. 

5 Luca, Daria. La grădinița de copii „Romi”.In: Ilustrațiunea 
Română. 1933, nr. 50 (06 decembrie), pp. 4-5. 
6 Lenghescu-Cley, N. Frați Romi. In: Glasul Romilor. 
1934, nr. 1 (1-15 noiembrie). 
7  Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-
Napoca. Glasul Romilor – București. Online (accesat 
01.06.2019): https://www.bcucluj.ro/sites/all/modules/
custom/bcu_catalogs/data/cp/pdf/g/l/Glasul%20romi-
lor%20Bucuresti.pdf

Concomitent, începând cu anul 1934, 
sunt tipărite sporadic alte cinci publicații 
periodice ale romilor din România inter-
belică:

Neamul Țigănesc – Foaie de ridicare a 
Țiganilor (Romilor) și de informații; Organ 
de publicitate a Societății „Înfrățirea Neo-
rustică” (Președinte și Director: Naftanală 
Lazăr) / comuna Calbor (județul Făgăraș), 
nr. 01-03 (1934-1935)8;

O Rom – Organ de îndrumare culturală 
și revendicări sociale ale romilor din Ro-
mânia (Directori: N. St. Ionescu și Marin I. 
Simion) / orașul Craiova (județul Dolj), nr. 
01-02 (1934)9;

Timpul – Ziarul țiganilor din România 
(nr. 24-40; 1934)  / Oficiosul romilor din 
România (nr. 41-70; 1934-1938) / Direc-
tor și Fondator: Aurel Th. Manolescu-Dolj 
/ orașul Craiova (județul Dolj), nr. 24-70 
(1934-1938)10; 

Foaia poporului romesc – Organ cultu-
ral, social și economic al romilor (Director: 
Gheorghe Frunzea) / orașul Rupea (județul 
Târnava-Mare), nr. 01 (1935)11;

Țara Noastră – Ediția specială săptămâ-
nală pentru romii din România (Redactori: 
Arhimandritul Calinic I. Popp Șerboianu și 
George A. Lăzurică) / București, nr. 01-06 
(1937)12. 

În fine, procesul de emancipare socială 
a romilor din România este fortificat prin 

8  Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Na-
poca. Neamul Țigănesc. Online (accesat 01.06.2019) Dis-
ponibil: https://www.bcucluj.ro/sites/all/modules/custom/
bcu_catalogs/data/cp/pdf/n/e/Neamul%20Tiganesc.pdf
9  Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-
Napoca. Rom. Online (citat 01.06.2019). Disponibil: 
https://www.bcucluj.ro/sites/all/modules/custom/bcu_
catalogs/data/cp/pdf/r/o/Rom.pdf
10 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Na-
poca. Timpul – Craiova. Online (citat 01.06.2019). Dispo-
nibil: https://www.bcucluj.ro/sites/all/modules/custom/
bcu_catalogs/data/cp/pdf/t/i/Timpul%20Craiova.pdf
11 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” 
Cluj-Napoca. In: Foaia poporului romesc. Online (ci-
tat 01.06.2019). Disponibil: https://www.bcucluj.ro/si-
tes/all/modules/custom/bcu_catalogs/data/cp/pdf/f/o/
Foaia%20poporului%20romesc.pdf
12 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-
Napoca. In: Țara Noastră. Online (citat 01.06.2019). Dis-
ponibil: https://www.bcucluj.ro/sites/all/modules/cus-
tom/bcu_catalogs/data/cp/pdf/t/a/Tara%20noastra%20
Bucuresti.pdf
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înregistrarea oficială la 30 noiembrie 1934 
a primei Asociații a Romilor din România 
– Asociația Uniunea Generală a Romilor 
din România (președinte: Gheorghe Nicu-
lescu): „Asociația Uniunea Generală a Ro-
milor din România” se consideră legal con-
stituită de la data autentificării acestui act 
constitutiv și a statutelor de către Tribunalul 
Ilfov, secția Notariat. Pot fi membrii onori-
fici în Asociație orice cetățean român care 
să ne cunoască păsul, să ne apere și să ne 
încurajeze în opera noastră de redeșteptare, 
dacă îndeplinește condițiunile din statut. În 
programul nostru înscriem: emanciparea și 
redeșteptarea neamului de romi. Vom lupta 
în acest scop – în cadrul legii și a constituției 
țării – ca o organizație de ordine, cu spirit 
dinastic, cu dragoste de patrie, de biserica 
creștin-ortodoxă, hotărâți să ridicăm nive-
lul moral și social al romilor, care merită o 
soartă mai bună și mai demnă în societate, 
nu ca aceea pe care o au azi – din cauza lip-
sei totale de organizare. Dorim să deprin-
dem pe cel ce ne numește cu cuvântul de 
„țigan”, ca să ne respecte tradițiile noastre, 
munca și talentele noastre. Aducem un 
omagiu chiar în acest act constitutiv vajni-
cilor noștri luptători pentru cauza romilor, 
dl. Gheorghe Niculescu, rom de origine, pe 
care-l proclamăm – președinte și voievod al 
romilor din România”13. 

Astfel, principalii piloni care au contribu-
it la realizarea procesului de emancipare so-
cială a romilor („Redeșteptarea Țiganilor”) 
din România interbelică sunt: primul Con-
gres al Țiganilor/Romilor din România 
(București-Sala „Ileana”/08.10.1933); pri-
13    Năstasă, Lucian, Varga, Andrea. Minorități etnocultu-
rale. Mărturii documentare.Țiganii din România (1919-
1944). Vol. II. [Doc-nr. 52 „Asociația Uniunii Generale a 
Romilor din România recunoscută persoană juridică de 
Tribunalul Ilfov, secția I, C.C., prin sentința nr. 117/1934. 
Sediul Central: Piața Sf. Anton, nr.10, București. Satut și 
Regulament”]. Cluj-Napoca: Centrul de Resurse pentru 
Diversitate Etnoculturală, 2001, pp. 139-149.

ma Grădiniță de Copii Romi (București-
strada Teiul Doamnei/octombrie 1933); 
cele șase publicații periodice rome: Gla-
sul Romilor (București/1934-1941), Nea-
mul Țigănesc (comuna Calbor (județul 
Făgăraș)/1934-1935), O Rom (orașul Cra-
iova (județul Dolj)/1934), Timpul (orașul 
Craiova (județul Dolj)/1934-1938), Foaia 
poporului romesc (orașul Rupea (județul 
Târnava-Mare)/1935), Țara Noastră 
(București/1937); prima Asociație a Ro-
milor din România (înregistrată oficial) 
– „Asociația Uniunea Generală a Romilor 
din România” (București-Piața Sf. Anton 
(nr.10)/30.11.1934). 

Presa interbelică romă în mare parte a 
contribuit la „scoaterea din întunericul 
cotidian a comunității romilor din Ro-
mânia, formulându-le un ideal național 
prin realizarea căruia aceștia urmau să-și 
îmbunătățească condiția lor socială”. În 
concluzie, merită să fie evidențiate precep-
tele principale care trebuiau să fie realizate 
de fiecare rom, pentru a se ridica la statutul 
unui cețățean demn al țării: „Ce trebuie să 
facă un Rom: Să nu-și ascundă originea lui 
de rom și să nu-i fie rușine de neamul său; 
Să nu plece urechea la spusele unora sau 
altora, fiindcă aceștia nu vor binele neamu-
lui; Să fie cetățean demn, loial și cuminte 
al țării, respectând pe M. S. Regele, Fami-
lia Regală, Legile și Autoritățile Țării; Să-și 
dea copiii la școală; Să citească și să răspân-
dească publicațiile oficiale ale Asociației 
Romilor; Să-și respecte conducătorii și 
să îndeplinească instrucțiunile date de 
aceștia; Să meargă regulat la Biserică; Să nu 
mai trăiască în concubinaj; Să respecte pe 
reprezentanții Bisericii și ai Școlii”14.

14  Comitetul Central al Asociației Uniunea Generală a 
Romilor din România. Ce trebuie să facă un Rom. In: 
Glasul Romilor. 1938, nr. 09-10 (21 aprilie).


