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Preliminarii. În septembrie anul trecut ne-am întâlnit cu baronul romilor din Moldova dl 

Artur Cerari pentru a realiza cu el un interviu de cercetare. La cap�tul acelui interviu, care a durat 

ore bune, baronul ne-a spus ni�te cuvinte care ne-au cutremurat: „De�i noi, romii �i moldovenii, 

tr�im de secole împreun�, voi, moldovenii, ne privi�i mereu de undeva din dep�rtare”. Am fost 

nevoi�i s� recunoa�tem c� baronul avea dreptate. De�i foarte prezen�i în realitatea cotidian�, �i cu 

atât mai mult în mentalul colectiv, unde au afi�ate cel mai adesea etichete negative, romii constituie 

o problem� �i o provocare. 

Prin studiul pe care l-am realizat asupra romilor am încercat s�-i privim pe romi „nu de 

undeva din dep�rtare”, cum ne repro�a baronul, ci din cât mai aproape posibil ca s� în�elegem mai 

bine modul în care ei percep �i gândesc lumea �i pe sine în aceast� lume, cum ei î�i gândesc via�a �i, 

eventual, problemele identitare cu care se confrunt�. 

Cercetarea pe teren s-a concentrat pe un e�antion de strategii identitare individuale sau de 

grup mic utilizate de romi pentru a ob�ine recunoa�tere �i integrare în societatea politic� �i civil�. În 

special, s-a insistat asupra unei mai bune în�elegeri a rolului jucat de mobilitate �i afilierea 

religioas� în producerea �i func�ionarea identit��ilor la romi. 

Obiectivul principal al cercet�rii de teren a fost acela de a ob�ine informa�ii prin intermediul 

interviurilor de la diferite persoane de etnie rom� care î�i recunosc �i-�i declar� expres apartenen�a 

la comunitatea rom�.  

Materialele colectate de noi în cercetarea pe teren reflect� modul în care romii percep �i 

în�eleg diverse aspecte ale proceselor identitare. Analiza acestor materiale o vom prezenta în 

continuare, dar nu mai devreme ca s� definim �i s� explic�m câteva concepte care au stat la baza 

acestui demers de cercetare �i i-au determinat configura�ia lui teoretic�. 

Identitate: „Noi consider�m identitate ca pe un ansamblu structurat de elemente identitare 

care îi permit individului s� se defineasc� într-o situa�ie de interac�iune �i s� ac�ioneze în cadrul 

acestei situa�ii ca un adev�rat actor social” (Lipiansky, 1990, p. 44).  

Identitate personal� este „un ansamblu organizat de sentimente, reprezent�ri, experien�e �i 

proiecte de viitor raportate la sine” ((Lipiansky, 1990, p. 173).  
                                                           
∗ Prezentul studiu a fost realizat în cadrul Proiectului Interna�ional SCOPES 2005-2008 cu suport financiar �i logistic 
din partea Funda�iei Na�ionale pentru Cercetarea �tiin�ific� a Elve�iei. 
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Identitate social� : Tajfel define�te identitatea social� ca fiind „con�tiin�a individului c� face 

parte dintr-un anumit grup social, împreun� cu o anumit� semnifica�ie axiologic� �i emo�ional� 

legat� de faptul c� este membru al grupului” (Tajfel, 1979, p. 37). 

Notele definitorii al identit��ii sociale sunt: 

1. Indivizii î�i dau seama c� fac parte dintr-un anumit grup. 

2. Tr�iesc afectiv acest lucru. 

3. Valorizeaz� apartenen�a lor la respectivul grup. 

Strategii identitare: ansamblu de ac�iuni coordonate pe care le adopt� actorii sociali în 

vederea realiz�rii cu succes a actelor identitare.  

Metodologia cercet�rii. Cercetarea de fa�� este, prin excelen��, una calitativ�. Metoda pe 

care am utilizat-o a fost interviul aprofundat �i semistructurat privind subiecte �i ipoteze legate de 

procesele identitare la romii intervieva�i.  

Studiul a fost realizat pe un e�antion de 15 persoane, distribuite pe categorii astfel:  

Dup� vârst�: cel mai vârstnic – 67 ani, cel mai tân�r – 21 ani. Media: 39 ani. 

Dup� gen: b�rba�i – 10 persoane; femei – 5 persoane. 

Dup� locul de re�edin��: rural - 5 persoane; urban - 10 persoane. 

Dup� apartenen�a religioas�: ortodoc�i – 13 persoane; neo-protestan�i – 2 persoane. 

Dup� nivelul de instruire: cu 1-8 clase – 4 persoane; cu studii medii profesionale – 6 

persoane; cu studii superioare – 5 persoane.  

Datele �i rezultatele cercet�rii. Cercetarea pe teren s-a soldat cu 15 texte-transcrip�ii ale 

interviurilor (cu un volum de 15 – 30 pagini fiecare) care au fost supuse ulterior analizei de 

con�inut. 

Rezultatele analizei de con�inut ale discursurilor subiec�ilor implica�i în cercetare le vom 

prezenta, pentru comoditate,  în form� de teme sau întreb�ri (pe care le puneam noi) �i r�spunsuri 

(pe care le extr�geam din enun�urile subiec�ilor intervia�i). 

1. Cine are dreptul s�-�i asume identitatea de rom?  

R�spunsul ob�inut este unul singur �i extrem de categoric: "Romul e rom prin na�tere" (I.D., 

34 ani), dar acest fapt trebuie demonstrat zilnic prin: 1) a respecta tradi�iile str�mo�e�ti; 2) a st�pâni 

�i utiliza limba romani; 3) a purta hainele specifice etniei rome; 4) a ob�ine recunoa�terea în cadrul 

comunit��ii rome; 5) a tr�i printre romi; 6) a realiza diferite lucruri bune, utile �i onorabile pentru 

comunitatea rom�. 

Din analiza de con�inut se desprind idei diferite �i adeseori contrarii privind identitatea �i 

asumarea sa de c�tre subiec�i. Unii dintre responden�i consider� c� fenomenul de incertitudine 

etnic� nu este specific� etniei rome: ei fie c� sunt romi sau nu sunt (M.S., fem., 40 ani; R.N. masc., 

30 ani), de�i nu sunt rare cazurile de abandon al identit��ii rome �i, ulterior, tentative de reintegrare 
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în comunitatea rom�, reîntoarcere la ea. Comunitatea rom� de�ine controlul procesului de acceptare 

sau refuz a romului ce dore�te s� revin� la matca sa etnic�. Pân� a lua decizia final� persoanei ce e 

dispus� s� renun�e la identitatea rom� i se acord� un timp de gândire �i deliberare asupra situa�iei. În 

aceast� perioad� to�i ceilal�i pot s� discute cu ea în scopul persuad�rii ei de a renun�a la inten�ia sa 

de îndep�rtare de comunitate. „Trebuie s� încerce s� lupte. El trebuie s� fac� lucruri importante 

pentru �ig�nie, s� aib� acelea�i valori, sentimente..”. (R.N. masc., 30 ani). 

Cauzele evocate de subiec�i ce i-au determinat s� renun�e la identitatea rom� sunt: 1) 

subiectul a fost for�at de atitudinea ce persist� din partea altor etnii ce se manifest� în form� de 

prejudec��i �i stereotipuri; 2) el este situat cu locul de trai printre alte etnii (îndep�rtat de 

comunitatea rom�); 3) a fost educat într-o familie mixt�. 

Persoanele care refuz� s�-�i asume �i s�-�i p�streze identitatea de rom sunt aspru pedepsite 

de c�tre comunitate, de obicei, prin izgonire: „Pierde respectul membrilor comunit��ii, din cauza 

lor sufer� întreaga familie”. (D.M., fem., 43 ani) „Ei sunt percepu�i ca nimeni”. (I.D., masc., 34 

ani) „E o ru�ine mare s� nu s� se mândreasc� c� e rom. Noi nu o stim�m pentru c� ea ne refuz�”. 

(M.S., fem., 40 ani).  

2. Care sunt sursele ce servesc procesului de edificare a con�tiin�ei etnice rome? 

Analiza de con�inut a enun�urilor ne-au permis s� identific�m urm�toarele surse a con�tiin�ei 

etnice la romi:  1) educa�ia primit� în familie, unde sunt înv��ate legile �i stilul de via�� rom; 2) 

abordarea direct� de c�tre p�rin�i a subiectului identitatea etnic� �i punerea lui în discu�ie; 3) 

în�elegerea atitudinii (de cele mai deseori negative) a persoanelor de alt� etnie vizavi de romi; 4) 

experien�a proprie a reflect�rii asupra circumstan�elor �i consecin�elor faptului apartinen�ei la etnia 

rom�. 

3. Locul identit��ii etnice rome în sistemul de identit��i al subiec�ilor. 

Persoanele intervievate î�i asum� mai multe identit��i care formeaz� o structur� ierarhic� 

unic� pentru fiecare individ în parte, în care este neap�rat  prezent� identitatea etnic�. Sintetizând 

enun�urile, am identificat urm�toarele structuri: 

1) Identitatea etnic� rom� e pe primul plan. „Sunt �iganc�, rom� din p�rin�i; sunt �iganc� 

curat�, f�r� nici o amestec�tur�, sunt cre�tin ortodox�, sunt cet��eanca R. Moldova. (DM., fem., 43 

ani)”...”�� ���������	 ������������ ����, � �
����� ���������  ����
�, ��	 

������� �!��, ���"� �������� 
���, "��� ���# �����”.(I.F., masc.)... „A�a vin din 

str�mo�i c�ci fac parte din neamul fierarilor. Eu sunt �igan fierar”. (I.S., masc., 21 ani) 

2) Identitatea persoanei e pe primul plan urmat� de cea etnic�: „Sunt A.D.,  �iganc�, so�ie �i 

mam�” (A.D., 30 ani)...”Sunt S., dar dup� pa�aport Ecaterina...sunt femeie …gospodin�, 

so�ie”(M.S. 40 ani)... „Sunt I.D., studii am f�cut la USM, facultatea „�tiin�e politice �i istorie”, 

apoi doctoratul la Academia de �tiin�e în domeniul politologiei la Institutul de Sociologie �i Drept, 
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am sus�inut teza de doctor în �tiin�e politice. Eu m� identific ca rom doar c� printre romi eu nu sunt 

recunoscut ca rom. (I.D., masc., 34 ani) 

3) Identitatea religioas� e primeaz�: „În primul rând, îmi vine c�-s cre�tin... Într-al doilea 

rând,  m� simt rom în suflet, în trup �i-n oase �i-n mentalitet m� simt rom. Dar ca cet��ean ajung la 

punctul trei”(P.F., masc., 30 ani)... „Cel mai important este s� fii cre�tin, sunt �igan”. (F.F., masc., 

44ani)... „Eu îl aleg numai pe Dumnezeu, eu, cum se spune, nu sunt nici ortodox nici baptist, eu 

sunt copilul lui Dumnezeu.(V.S., masc., 57 ani). 

4) Identitatea familial� e pe primul plan: „Sunt A.C., feciorul lui M.C., Dumnezeu s�-l ierte, 

care a fost baronul recunoscut al fostei uniuni sovietice. Am fost mâna lui dreapt�: unde nu s-ar 

deplasa în vizit� întotdeauna am fost al�turi”. 

4. Cum romii se percep pe ei în�i�i? 

Persoanele intervievate le putem împ�r�i în dou� categorii: persoane ce fac parte din elita 

rom� �i romi de rând. La nivelul acestor categorii am sesizat careva distinc�ii în ceea ce prive�te 

etnia rom� ca comunitate. Romii de rând au tendin�a de a prezenta etnia rom� într-o lumin� cât mai 

favorabil�, pe când elita pune-n eviden�� punctele slabe ale ei ca grup uman. 

Romii de rând î�i percep etnia ca fiind: 1) o civiliza�ie str�veche, 2) o na�iune talentat�, 3) o 

etnie unde respectul �i ajutorul reciproc sunt notele sale definitorii, 4) o etnie cu oameni muncitori. 

În percep�ia elitei romii sunt o na�ie de oameni: 1) dispersa�i pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova, 2) le lipse�te o persoan� cu autoritate care ar favoriza implementarea noilor elemente în 

stilul de via�� al romilor, 3) le lipse�te unirea, solidaritatea dintre clanurile din care este alc�tuit�, 4) 

au un caracter conservator puternic pronun�at în decursul secolelor, 5) neangaja�i, în majoritatea lor, 

în câmpul muncii sociale, 6) nu î�i face publicitate. 

Sesiz�m c� coexisten�a romilor cu alte etnie contribuie la producerea unor schimb�ri în 

modul de via�� a etniei rome. Acesta s-a dovedit a fi un foarte proces lent dar care atest� 

posibilitatea de reconcepere a modului de via�� a romului. 

5. Prin ce se deosebesc romii ca etnie de reprezentan�ii celorlalte etnii? 

Romii se remarc� printre celelalte etnii datorit� urm�toarelor semne caracteristice anume 

lor: 1) tr�s�turile fizice: buze, nas �i ochi  mari, pielea de o culoare mai brun�, burta la b�rba�i; 2) 

portul vestimentar: haine colorate, împodobite cu diverse ornamente în special la femei, fuste lungi; 

3) comportamentul verbal: vorbesc tare, gesticuleaz� mult, au un accent specific lor; 4) simbolurile 

purtate: trandafirul, bijuteriile, aurul; 5) sim�ul al �aselea: intui�ia; 6) tradi�iile proprii (�ig�ne�ti). 

6. Tradi�iile la romi. 

Tradi�iile romilor cadreaz� în linii mari cu cele ale popula�iei majoritare, dar exist� �i careva 

nuan�e care atest� specificul str�mo�esc al romilor de a fi. Iat� cum au fost descrise de c�tre 

subiec�ii no�tri cele mai importante tradi�ii.  
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Logodna. P�rin�ii sunt cei care decid alegerea familiei cu care se vor înrudi prin copiii lor. 

Acesta se poate întâmpla înc� din momentul na�terii copilului sau în decursul anilor pân� copilul 

atinge vârsta majoratului.  

Nunta reprezint� un eveniment indispensabil începerii vie�ii de familie în comunitatea rom�. 

Starea financiar� a familiei nu influen�eaz� modul de celebrare a nun�ii, care s-a p�strat intact de-a 

lungul secolelor. Elementele indispensabile nun�ii rome tradi�ionale sunt: 1) cadourile: obiecte din 

aur, obiecte de uz casnic, o sum� considerabil� de bani; 2) muzic� rom�; 3) verificarea virginit��ii 

miresei �i strict legat de ea prezen�a urm�toarele simboluri: o sticl� de vin ro� ornamentat� cu o 

dantel� ro�ie, busuioc �i o floare ro�ie (trandafir); 4) mas� abundent�: bucatele dominante sunt cele 

din carne proasp�t�;5) amplasarea invita�ilor în dependen�� de gen: b�rba�ii �i femeile sunt plasa�i 

pe p�r�i opuse ale mesei. 

Se desprind câteva semnifica�ii a nun�ii în concep�ia romilor: 1) un mijloc de câ�tig pentru 

p�rin�ii miresei; 2) un mijloc de autoafirmare pentru p�rin�ii b�iatului; 3) un mijloc de ob�inere a 

unui statut social („Se fac nun�i bogate, cu cât mai bogat� cu atât mai mult� autoritate vor câ�tiga 

p�rin�ii b�iatului” (I.D., R.N.)); 4) un mijloc de autoafirmare  („Te sim�i la nunt� de parc� ai fi 

sultan..” (R.N.) ... „Acesta e unicul loc unde romii pot s� se adune �i s� demonstreze 

dansuri...cântece…” (P.F., I.F); 5) o mândrie (D.M., R.M.). 

Rec�s�toria este un fenomen extrem de rar întâlnit în via�a romilor �i se întâmpl� doar în 

cazul în care a decedat unul dintre so�i. Dreptul la rec�s�torie îl are numai b�rbatul. Femeii nu i se 

recunoa�te acest drept: „… femeia p�r�sit� sau v�duv� r�mâne în  grija fra�ilor” (D.M.). 

Na�terea copilul reprezint� o imens� bucurie pentru p�rin�i. Ra�ionamentele evocate: 1) 

„copilul pentru rom înseamn� bog��ie” (D.M, P.F.), „surs� de venit: fata dac� este cinstit� se ia 

bani buni pe e; cer�etoria; cadourile care se aduc nou-n�scu�ilor sunt în aur �i bani �i sunt 

distincte în dependen�� de genul copilului” (I.D.); 2) „continuarea neamului” (to�i responden�ii). 

Na�terea este s�rb�torit� ca �i nunta, cadourile din aur fiind nelipsite �i în acest caz ca semn 

al purit��ii �i protec�iei copilului de cele rele.  

Moartea. Romii sunt un popor religios (a�a pretind a fi, conform m�rturiilor subiec�ilor 

no�tri), dar în acela�i timp ei nu respect� întru totul legile cre�tine, ci le adapteaz� la specificul lor 

de gândire �i trai: „La noi, de exemplu, se �ine mortul nou� zile ..., din cauza „�$��� ����
���” – 

c� umblau prin Rusia, prin Ucraina, România – pân� se gr�m�deau toate rudele nu dovedeau într-

o zi �i se str�duiau mai mult s�-l �in�...” (P.F.) 

Legea �ig�neasc� reprezint� un cod de legi transmise din genera�ie în genera�ie pe cale 

oral�, care reflect� diferite situa�ii de via�� �i modul lor de solu�ionare. Ele �in de cultura, limba, 

tradi�iile romilor. Romul de mic cunoa�te consecin�ele nerespect�rii lor.  
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Ele determin� tipul de rela�ii din cadrul etniei, comunit��ii, familiei �i presupun ascultarea de 

cuvântul celui mai mare. Exist� o ierarhie a supunerii în cadrul rela�iilor dintre b�rba�ii unei familii: 

„Bunelul intervine numai în caz de ceart� în familie: între so� �i so�ie; la nivel de nepo�i el nu are 

treab�.(R.N.) 

B�rbatul în cultura rom� este factorul decizional; el e st�pânul familiei �i trebuie ascultat 

chiar dac� nu are dreptate. În caz de conflict so�ia se retrage �i nu se implic�. Femeia rom� poate s� 

se adreseze unui alt b�rbat numai prin so�ia acestuia. Problemele ce �in de femeie sunt discutate cu 

so�ia starostelui.  

Instan�� superioar� care supravegheaz� respectarea legilor �ig�ne�ti e CRIS - ul  care 

reprezint� judecata �ig�neasc�. Cei asimila�i nu au CRIS. CRIS – ul este alc�tuit din b�trâni �i cei cu 

autoritate (baronul). 

Ritualurile de puritate r�mâne a fi un element distinctiv la romi. Printre ele se enum�r�: 

sp�larea separat� a hainelor b�rbatului de cele ale femeii; a�ezarea întâi a so�ului la mas� �i abia 

dup� aceea a so�iei �i a copiilor. Aceast� tradi�ie are la baz� credin�a c� femeia e mai pu�in pur� 

decât b�rbatul datorit� ciclului menstrual (I.D., I.S., A.C.). 

7. Simbolurile romilor. 

Un alt semn distinctiv pentru cultura rom� sunt simbolurile prezente atât în cas�, pe haine 

cât �i în cadrul s�rb�torilor.  

Aurul este elementul definitoriu al etniei rome, f�r� aur romul nu e rom. Am putut releva 

câteva semnifica�ii ale aurului în gândirea romilor: 1) aurul ca simbol al bun�st�rii materiale ; 2) ca 

« moned� de schimb » („%iganii înainte aveau aur îns� aurul la ei se lua, ei îl foloseau ca obiect de 

schimb, �i pentru �igani asta este” (I.D.)); 3) aurul ca semn al cur��eniei, al purit��ii sufletului 

romului (to�i responden�ii); 4) aurul ca factor de valorizare, de îmbun�t��ire a imaginii lor („aurul 

pentru romi e ca s� fie v�zu�i  bine” (V.S., P.F.). 

Trandafirul ro�u/vinul ro�u – semn al purit��ii/virginit��ii miresei. 

Busuiocul semnific� „... credin�a; supunerea �i credin�a fetei fa�� de so�” (A.M., M.S.) 

Casele romilor de asemenea comport� semnifica�ii diferite: mijloc de ob�inere a autorit��ii în 

rândul romilor; prilej de mândrie; oglind� a neajunsurilor tr�ite de str�mo�ii lor, cât �i semn al 

avu�iei; posibilit��ile financiare ale celui care a construit-o; modalitate de demonstrare a 

irepetabilit��ii persoanelor ce locuiesc în ea... Casele romilor reprezint� un design variat, sunt 

ornamentate cu diverse elemente prin care este reflectat� esen�a atât a st�pânului casei cât �i a 

întregii etnii („... diferite ornamente din tabl� �i nu numai cu care romii înfrumuse�eaz� casa 

ar�tând c� e gospodar” (M.S.).  

 

8. Rela�iile „romi-romi”. 
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Un alt element de autopercep�ie a romilor �ine de specificul rela�iilor din cadrul etniei rome. 

Rela�iile dintre romi se caracterizeaz� prin ajutor mutual, în�elegere �i solidaritate (R.N., I.D., M.S., 

I.C.). Statutul de rom însu�i  presupune ajutorul necondi�ionat acordat altui rom ce se afl� în 

dificultate. Limba romani vorbit� reprezent� poli�a de asigurare a ob�inerii acestui ajutor. Situa�ia 

dat� este reglementat� de c�tre legea �ig�neasc�. 

Din punct de vedere al bun�st�rii etnia rom� nu este omogen�. Am stabilit �i aici ca 

pretutindeni  oameni boga�i �i oameni s�raci. Nu am g�sit o explica�ie clar� �i pertinent� a acestui 

fenomen. Romii s�raci, cel mai frecvent, sunt percepu�i ca lene�i, de aceea comunitatea rom� nu le 

acord� ajutor decât în situa�ii deosebit�. Romii boga�i sunt declara�i romi care au posibilit��i, 

capacit��i mai mari de a câ�tiga bani. Diferen�a dat� poate constitui cauza invidiei printre romi, dar 

�i acest fapt a fost prev�zut de orânduirea social� din cadrul comunit��ii rome. Vârstnicii poart� 

discu�ii cu cei tineri, unde unul dintre subiecte este tocmai cauza apari�iei acestei diferen�e �i a 

modalit��ilor de reechilibrare a situa�iei. În concep�ia unor romi fenomenul de „rom s�rac” nu are 

dreptul la existen�� de vreme ce romii se ajut� între ei. 

9. Familia la romi. 

Familia este un alt element definitoriu al autoperce�iei etnice rome. Familia pentru romi e 

sacr�. Ea reprezint� valoarea cea mai de pre�, valoarea suprem�. În cadrul ei sunt înv��ate 

deprinderile de via��, tradi�iile rolurile specifice genului, modul de comportare în viitoarea familiei. 

Ea este asemenea unei cet��i „... în care p�trunde �i iese numai ceea ce se permite” (M.S). 

Familia tradi�ional� a romilor este una extins� �i cuprinde buneii, p�rin�ii �i nepo�ii. 

Calitatea de rude este atribuit� tuturor persoanelor aflate în rela�ii de rudenie pân� la al treia 

genera�ie �i al treilea gard. În concep�ia unor romi rudele sunt  na�ii �i cum�trii, care trebuie �i sunt 

de aceea�i etnie. Nu se accept� rude de alt� etnie. 

Veriga fundamental� în cadrul familiei sunt p�rin�ii urma�i de fratele, sora mai mare. 

Rela�iile din cadrul familiei sunt apriori stabilite prin codul de legi ce reglementeaz� via�a romilor:  

• „b�rbatul �i femeia se stimeaz� reciproc”;  

• „b�rbatul este capul familiei”; 

• „femeia ascult� de b�rbat. Dac� b�rbatul gre�e�te, femeia îl iart�”; 

• „so�ia trebuie s� dea ascultare p�rin�ilor so�ului”; 

• „gunoiul nu se scoate din cas�: conflicte, sup�r�ri, neîn�elegeri”; 

• „so�ia trebuie s�-l serveasc� pe so�”; 

• „când sunt mul�i �igani str�ini în cas�, femeia nu trebuie s� treac� prin fa�a 

b�rbatului”; 
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• „în  cazul în care so�ul moare locul lui de cap al familiei îl preia un b�rbat din 

familie, în lipsa lor (sunt doar fete) intervine întreaga comunitate rom�. Legea noastr� nu permite 

ca femeie sa conduc� familia, c�ci ea nu poate s� conduc� de una singura”. (I.S., R.N. �i a.). 

Aceste reguli au menirea de a asigura tr�inicia familiei, de a evita infidelitatea conjugal� cât 

�i a unor posibile probleme de comunicare între membrii familiei. În familia rom� b�rbatul este 

factorul decizional �i tot el se face responsabil de bun�starea ei. În cazul infidelit��ii so�iei, so�ul are 

dreptul de a o alunga din familie. Infidelitatea so�ului, de preferin��, nu se pune în discu�ie. 

Selec�ia partenerului de via�� se face de la vârstele cele mai fragede (de la na�tere pân� la 

13-14 ani prin acordul dintre p�rin�i) dup� criteriul apartenen�ei la aceea�i etnie, neam, statut social.  

În cazul romilor asimila�i acest principiu nu se respect� cu stricte�e, de�i ipostaza cea mai 

reu�it� e c�s�toria cu un/o rom/�: „… ei spun c� mai bine s� te c�s�tore�ti tot cu o �iganc� pentru ca 

ea s� nu te discrimineze” (I.D.). 

În ultimele decenii familiile rome mixte din punct de vedere etnic au devenit un fenomen cu 

o larg� prezen�� în via�a comunit��ii rome �i este considerat� o modalitate de facilitare a integr�rii 

romilor în societate. Prezen�a unui gajo/nerom în familie nu mai înseamn�, ca pe vremuri, o 

înc�lcare a legilor specifice etniei rome. Familia rom� poate fi rezultatul uniunii a unui rom cu o 

nerom�. Femeia nerom� este acceptat� �i recunoscut� de clan ca fiind o rom� numai în cazul în care 

ea accept� s� înve�e limba romani, s� se auto-identifice ca rom�, s� respecte tradi�iile romilor �i s�-

�i considere copiii romi.  

Permisiunea unei astfel de c�s�torii este luat� �i discutat� în cadrul „sfatului b�trânilor” unde 

tinerii sunt pu�i s� gândeasc� bine înainte de a da curs inten�iei de a crea o astfel de familie. P�rin�ii 

b�iatului au în grij� asigurarea cu cas� pentru tân�ra familie. 

10. Rela�iile romilor cu neromii. 

Modalitatea de stabilire a rela�iilor cu celelalte etnii la romi reprezint� o strategie de 

facilitare a integr�rii lor în societate, accentul se pune pe atitudinea conciliatoare. Aceast� atitudine 

este format� în cadrul familiei �i asigur� coexisten�a pa�nica a romilor cu ceilal�i. De mici copii sunt 

înv��a�i s� fie pruden�i în rela�ie cu persoanele de alt� etnie �i s�-�i construiasc� rela�iile cu ei 

bazându-se pe acelea�i principii ce reglementeaz� rela�iile dintre romi. 

Unii romi tind totu�i s� men�in� persoanele de alt� etnie mai departe de familia, teritoriul 

s�u. Ra�iunile unui atare comportament sunt: „Ceea ce se întâmpl� în familia mea aici r�mâne. 

Numai romul poate cunoa�te situa�ia dar nu �i vecinii (neromi). De ce trebuie s� cunoasc� dac� noi 

tr�im  bine?” (M.S., I.C.)... „De ce moldovenii ar trebui s� tr�iasc� printre romi? „(A.C.) ... 

„Moldovenii trebuie s�-�i caute un alt loc, pentru c� e teritoriul romilor”(I.S.). 
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Atitudinile neromilor fa�� de romi, în percep�ia romilor, sunt puternic impregnate de 

elemente discriminatoare. „Oamenii îi discrimineaz� pe �igani, nu se respect� nici un drept ca fiin�� 

uman�; �iganii sunt na�iunea cea umilit� din lume” (I.F.).  

Totu�i analiza de con�inut a interviurilor denot� existen�a unei variet��i largi de atitudini fa�� 

de romi: pozitive, negative �i neutre. 

Pozitive: „Romii sunt accepta�i �i au drepturi egale cu celelalte na�iuni: pot frecventa orice 

local public doresc” (A.M.). 

Negative: „Moldovenii îi discrimineaz� pe romi atunci când li se atribuie, în mod automat, 

faptele de delicven�� sau infrac�iunile ce se întâmpl� în localitate” (R.M.) sau când romii sunt 

trata�i ca fiind „mai pu�in dezvolta�i din punct de vedere intelectual �i cultural„ (R.N.). 

Neutre: „Atitudinile celorlal�i fa�� de romi depinde de în�i�i romii, de modul lor de 

comportare fa�� de ceilal�i” (I.D., I.F.) 

Atât romii de rând cât �i cei ce reprezint� elita rom� consider� c� poli�ia este organul de 

putere care cel mai frecvent creeaz� probleme romilor; atitudinea discriminatorie fiind resim�it� cel 

mai intens din partea poli�i�tilor.  

11. Identitatea lingvistic� a romilor. 

Limba romani reprezint� un mijloc de identificare a romilor din rândul celorlal�i: „Romii 

care nu vorbesc limba matern� sau când o vorbesc încearc� o anumit� jen�, nu sunt considera�i 

romi” (A.M., F.F., masc., 44 ani) 

Limba romani este înv��at� pe cale oral� �i vorbit� în cadrul familiei cât �i în mediile rome. 

Romii sunt poliglo�i; înva�� limba etniilor cu care convie�uiesc. Ei trec cu u�urin�� de la o limb� la 

alta în dependen�� de context („...dac� sunt cu moldovenii moldoveneasca, cu ru�ii ruseasca, cu 

�iganii �ig�neasca” (D.M., R.N. De�i vorbesc �i alte limbi ei gândesc totu�i în romani. Limba 

romani are mai multe dialecte fapt datorat împrumutului de cuvinte de la popula�ia în cadrul c�reia 

ei tr�iesc.  

Referitor la problema necesit��ii studierii limbii romani în �coal� opiniile responden�ilor se 

împart în: 1) opinii favorabile ideii de introducere a limbii romani în �coal� �i 2) cele care nu 

agreeaz� aceast� idee. 

Pozi�iile „pro” sunt exprimate astfel: Studierea limbii romani în �coal� ar constitui o �ans� 

pentru romi �i ar avea efecte benefice asupra etniei rome. Multe dintre problemele cu care se 

confrunt� romii s-ar rezolva de la sine cum ar fi: 

- studierea numai în romani va ajuta ca copiii romi s� nu întâlneasc� dificult��i în 

însu�irea materialului, actualmente copii romi se afl� într-o situa�ie defavorizat�, ei fiind constrân�i 

la �coal� s� înve�e într-o limb� în care nu gândesc, sau pe care abia o înva�� (I.D., I.S.); 
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- ar crea o imagine, anumite valori care s-au pierdut, ar schimba imaginea, stereotipul 

privind ceea cine sunt �iganii (R.N.);  

- apari�ia manualelor în romani (I.F.); 

- promovarea nivelului de cultur� general� a romilor favorizând apari�ia profesorilor în 

rândul romilor (P.F.). 

Limba romani poate figura ca obiect op�ional în curriculum destinat tuturor elevilor (V.S.). 

Este de asemenea accentuat� necesitatea studierii limbii popula�iei majoritare cât �i a limbilor 

vorbite în ��rile vecine (R.C.). 

Argumentele subiec�ilor ce au adoptat o pozi�ie negativ� fa�� de înv��area în �coal� a limbii 

romani pot fi astfel formulate: Limba romani nu este o limb� cu o circula�ie larg�, nu este o limb� 

scris�, este mai mult o limb� vorbit� �i necesar� etniei rome. Studierea în limba romani ar duce la 

efecte contrare tendin�ei de integrare a romilor în societate, pe când studierea limbilor str�ine �i a 

limbii popula�iei majoritare ar facilita procesul de integrare a romilor în societate. „Limba romani e 

limba din cas� luat�, o �tiu la perfec�ie, nu mai trebuie s� o înve�e la �coal�. În primul rând, noi 

nici nu avem �igani înv���tori, apoi e mai convenabil s� se cunoasc� mai multe limbi, e mai bogat� 

limba moldoveneasc� decât romani (D.M.).... „… nu cred ca e posibil sa fie studiata in �coli pentru 

ca nu e utilizat�,  limba romani nu  e necesara pentru toata popula�ia (R.C.).  

1.2. Identitatea religioas�. 

Romii din Republica Moldova, în mare parte, s-au afiliat religiei popula�iei b��tina�e, 

religiei cre�tin-ortodoxe. Afilierea la religia majorit��ii constituie pentru etnia rom� o modalitate 

eficient� de integrare social� practicat� de-a lungul secolelor „Ei s-au acomodat la religia zonei 

respective. %iganii nu sunt de o religie” (R.N.). 

De�i se consider� religio�i romii nu manifest� prea mult zel pentru treburile biserice�ti 

(„Romii nu se implic� în treburile biserice�ti deoarece nu au mai avut o astfel de experien��” 

(P.F.). Excep�ie constituie doar postul de corist în strana bisericii: „sunt �igani care cânt� în stran�” 

(I.C., A.M.). 

Romii se prezint� ca fiind persoane religioase, cu fric� în fa�a lui Dumnezeu. Ei nu-�i 

concep via�a f�r� aceast� dimensiune. „Religia pentru mine e…, �ti�i când m� rog am o u�urare, 

avem greut��i �i când spun: Doamne, ajut�-m�! simt c� m� cur�� la suflet, toat� mânia iese din 

mine �i to�i romii suntem la fel. Cu credin�a �i cu muzica �iganii tr�iesc. (D.M.) 

Religiozitatea lor este pus� în eviden�� prin:  

• utilizarea în comunicarea uzual� a cuvântului Domnului �i frecventele evoc�ri ale 

numelui Domnului „voia lui D-zeu (A.C.)”; 

• frecventarea bisericii de s�rb�tori �i în alte ocazii; 

• apelarea la puterea lui Dumnezeu în cazul conflictelor interetnice. 
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Biserica are pentru romi statut de instan�� judec�toreasc�, unde se judec� �i se face dreptate. 

„La noi când se întâmpl� un conflict sau altceva, pe noi cine ne scap�? Ne scap� biserica. Noi ne 

ducem �i jur�m, am jurat gata. �i dac� ai jurat fals s� �tii c� tot te înseamn� Domnul cândva.(A.C.) 

Convertirea religioas� reprezint� op�iunea personal� a romului �i este posibil� numai cu 

acordul „sfatului b�trânelor”. Drept consecin��, au fost elaborate noi legi care reglementeaz� via�a 

socio-familial� a celor converti�i: 

1) dac� so�ul se converte�te într-o alt� credin�� la un moment dat al vie�ii, so�ia poate 

r�mâne în religia clanului indiferent de alegerea so�ului;  

2) dac� femeia se converte�te din propria dorin��, ea este marginalizat� de clan; 

3) toate certurile pe fon religios se rezolv� în cadrul clanului; 

4) cel convertit oricum trebuie s� asculte �i s� se supun� starostelui clanului;  

5) romii ce s-au convertit continu� s� respecte tradi�ia.  

Simplul act al adopt�rii acestei categorii de legi sugereaz� cerin�a fa�� de comunitatea rom� 

de a manifesta toleran�� �i acceptare a op�iunii confesionale a confra�ilor s�i. Este evident� tendin�a 

de men�inere a comunit��ii rome unite de c�tre liderii s�i. 

Convertirea religioas� este, de obicei, generat� de urm�torii factori: 

1) situa�ia financiar� precar�; 

2) ajutorul umanitar acordat; 

3) existen�a unui lider ce-i �ine împreun� (pastorul); 

4)  lipsa discrimin�rii dintre membrii comunit��ii religioase (to�i sunt egali, sunt fra�i 

indiferent de na�ionalitate); 

5) ofer� omului posibilitatea de a se afirma (prin cântece, citire de rug�ciuni etc) ; 

6) sinceritatea �i a climatul socio-psihologic pozitiv; 

7) curiozitatea; 

8) nivelul înalt al sugestibilit��ii a persoanelor supuse convertirii. 

Afilierea la o alt� confesiune nu condi�ioneaz� apari�ia unor probleme majore de rela�ionare 

�i comunicare între romi, de�i unele neîn�elegeri minore pe fon religios totu�i se produc. Persoanele 

care s-au afiliat confesiunii neo-protestante sus�in c� l-au g�sit pe Dumnezeu cel adev�rat, c� modul 

de via�� pe care-l duc e cel indicat în sfânta scriptur�; c� calitatea vie�ii lor spirituale este mult mai 

înalt� decât a fost înainte de convertire. 

13. Mobilitatea romilor. 

Atât mobilitatea geografic� cât �i cea social� reprezint� modalit��i de construc�iei a 

identit��ii etnice. 

Mobilitate geografic� a romilor î�i g�se�te explica�ie în modul de via�� preluat de la 

str�mo�i. Romii întotdeauna �i-au câ�tigat existen�a comercializând marf� adus� din alte p�r�i. De�i 
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au case în R. Moldova lucreaz� peste hotarele ei în scopul ob�inerii unui câ�tig mai bun care le-ar 

asigura existen�a. Rare sunt cazurile când î�i iau cu ei so�iile. Ucraina, Rusia sunt localit��ile unde 

cel mai frecvent pleac� �i practic� agricultura, construc�ia sau afaceri comerciale �i de alt gen. 

Mobilitatea geografic� privind traiul este slab pronun�at� (unde s-au stabilit acolo �i r�mân), 

pe când cea de câ�tig este evident�. Romul de când e el caut� mediile cele mai favorabile pentru 

câ�tig. Dac� înainte se mutau cu �atra spre acele regiuni ast�zi aduc câ�tigul la locul de trai. 

Cei care se întorc de la munc� peste hotare prezint� ni�te semne a schimb�rii sub influen�a 

condi�iilor unde s-au aflat („Eu cred c� se schimb� �i orizontul, cei tineri pleac� �i se întorc �i 

atunci ei spun c� �tiu mai mult  decât cei b�trâni �i atunci ei … dicteaz�. �i ei sunt accepta�i.(R.N.) 

Mobilitatea social� este extrem de redus� la romi. Rare sunt persoanele din aceast� etnie ce-

�i fac carier� sau sunt promovate în ierarhia social�. Aceste persoane sunt în marea majoritate 

b�rba�i, c�ci femeile dup� ce ob�in o specialitate sunt „for�ate” prin legile rome s� se dedice familiei 

sau s� se implice în via�a social� doar cu permisiunea so�ului �i a comunit��ii. 

Concluziile. Identitatea nu este un dat, ci se constituie în procesul vie�ii. Romului i se poate 

confirma sau infirma identitatea de rom. Testarea identit��ii are la baz� trei criterii: este vorba, în 

primul rând, de neamul din care face parte, de gradul de cunoa�tere a limbii romani, în al doilea 

rând, �i stilul de via��, în al treilea rând. Aceste criterii sunt valabile pentru to�i romii. Valorile 

accentuate de romi, care confer� identitate sunt portul, limba, familia din care descinde �i meseria. 

În cazul în care un �igan î�i asum� aceast� identitate f�r� un fundament real, f�r� cele trei elemente 

prezentate mai sus el este ignorat �i marginalizat. 

“Neamul” reprezint� una dintre sursele prestigiului �i rela�iilor sociale –este cel mai 

important criteriu de identificare. Romii acord� o aten�ie deosebit� reproducerii prestigiului 

familial; în acest sens un membru al familiei devine o emblem� pentru întregul neam. Atitudinile 

celorlal�i fa�� de acel membru emblematic se transfer� asupra tuturor membrilor familiei care, în 

principiu, vor fi trata�i identic, pân� la proba contrarie (când nu va mai corespunde criteriilor de 

identificare a unui rom). 

Portul �i limba sunt semnele exterioare ale celui care p�streaz� �i respect� obiceiurile. 

Limba este un element important care regleaz� interac�iunea fiind principalul medium de 

comunicare folosit regulat în situa�iile în care sunt implicate identit��ile etnice. Romii utilizeaz� 

alternativ trei limbi (român�, rusa, romani), în func�ie de limba celor cu care interac�ioneaz� �i de 

mediul lingvistic.  

Meseria trebuie s� fie una care aduce profituri mari �i este de obicei practicat� la mari 

distan�e de cas�. Cu cât un rom este mai mobil cu atât el este mai apreciat de c�tre confra�ii lui. 

Aceast� mobilitate îi asigur� o multitudine de rela�ii sociale. Ocupa�iile legate de comer� le permit 
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un grad mare de mobilitate atât în �ar� cât �i în str�in�tate, care le imprim� un stil de via�� specific 

atât romilor tradi�ionali �i celor asimila�i. 

Activit��ile lor implic� un nivel de risc  mai ridicat (veniturile lor nu sunt constante, nu sunt 

sigure), dar sunt foarte profitabile. Pentru ei conteaz� foarte mult nivelul de autonomie, libertatea de 

ac�iune, modul în care î�i folosesc resursele pentru ob�inerea unor profituri. 

Observ�m la romi în general o raportare slab� la institu�ii, problemele fiind rezolvate prin 

intermediul propriilor re�ele. Având în vedere c� practic� o economie informal�, dependen�a lor fa�� 

de institu�ii este minim�. 

În sfâr�it, ultima concluzie: exprimarea simbolic� a comunit��ii se refer� la un trecut 

prezumtiv sau la o tradi�ie care este de fapt o construc�ie selectiv� a trecutului care rezoneaz� cu 

influen�ele contemporane. Romii au reprezent�ri clare ale trecutului familiei, “neamul” fiind o 

prim� baz� de identificare; vestimenta�ia �i limba joac� �i ele un rol important. La acestea se adaug� 

orient�rile valorice: orientarea spre profit, rela�ii. 

Summary 

The identity isn’t given; it is formed during the life experience. The identity could be 

confirmed or invalidate. This is done on the bases of the next three elements: the nation/clan the 

person proceed from; the level of Romany language knowledge; the person’s life style. These 

criteria are available almost for all Romanies. In case that Romany assumes the Romany identity 

but some elements are lacking he is isolated from the community. The clan – the most important 

identity criterion - represents Romany’s prestige source. Romanies pay a great attention to family’s 

prestige, because it could be handed down from generation to generation, from one member to 

another.  The cloths and the language constitute the exterior signs of the person who hold and 

respect the traditions. The Romany language is the main mean of communication used by Romanies 

in different life situations. Besides Romany language they speak and use, depending on the context 

Russian and Romanian languages. The trade has to bring benefits and be practiced far from home. 

Romany’s mobility is highly appreciated by Romany community. This mobility ensures the person 

with large social relations. Their activity implies a high risk rate (the benefits aren’t constant), but 

they bring high benefits. It is very important for them to be independent and use their resources 

according their will in obtaining new benefits. Romanies solve their problems within their 

community, they don’t relate to authorities. Due to this they have an informal economy and their 

dependence on social institutions is minimal. They declare to be orthodox even if visit the church 

just in need or during the holidays. 
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