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I. DUMINICA

ORIGINEA ROMILOR. CONSIDERAŢII DE ORDIN COMPARATIV ISTORICO-LINGVISTIC

În prezent, este imposibil de a găsi pe glob o etnie cu 
o istorie mai contorsionată decât istoria romilor. Până 
în  secolul al  XIV-lea d. H. istoria romilor este încă un 
teren al ipotezelor. Se ştie că în istoria fiecărui popor, 
momentul trezirii conştiinţei de neam a însemnat şi 
momentul în care s-au născut primele întrebări privind 
originea, trecutul şi condiţia socială. Aceste întrebări, 
atât de fireşti conştiinţei umane, îşi fac loc spre 
lumină abia atunci când se afirmă valorile spirituale, 
capacităţile intelectuale, în măsură să cerceteze, să 
interpreteze şi să răspundă prin argumente factologice, 
prin realităţi istorice, semnalând prezenţa în lume a 
unei etnii, afirmarea ei ca o cultură materială, spirituală, 
morală etc. Informaţii despre modul de viaţă al acestui 
popor se găsesc aproape în toate ţările lumii, începând 
cu prima lor atestare pe continentul european în jurul 
anului 1066 (Miclosich, 1875, VI, 60). Totodată, până 
în prezent sunt puţine studii despre provenienţa romilor, 
perioada de constituire şi arealul iniţial de etnogeneză a 
acestei populaţii. Din păcate, cercetătorii contemporani 
nu dispun de studii relevante ce ar elucida istoria romilor 
până la apariţia lor pe continentul european. Originea 
comunităţii rome a generat iniţial numeroase discuţii 
sterile şi ipoteze false. Numeroşi istorici şi călători 
au scris despre originea şi moravurile acestei etnii, 
răspândită pe toată suprafaţa continentului european.

Prima sursă la care se face referinţă pentru a 
reconstitui “arborele genealogic” al protoromilor este 
Homer, care îi menţionează în operele sale Iliada 
şi Odiseia numindu-i „Sinti” (hom. Sinties andres), 
locuitori ai insulei Lemnos, oameni care prelucrează 
cu măiestrie metalul, favoriţii zeului Hefaistos (fiul lui 
Zeus şi al Herei), zeul fierarilor şi fierarul zeilor. Prima 
referinţă cu privire la Sinti o găsim în Iliada (cântul I, 
versul 580-590):

„Fii cu răbdare şi-ndură, o mamă, cît eşti de mâhnită;
inima-mi plânge de dragă ce-mi eşti, că te văd toropită. 
Nu voi putea să-ţi ajut, cu toată nesupusa-mi durere;
E-ngrozitor când te pui cu Olimpianul. Ştii bine,
Am încercat mai demult şi am vrut să te apăr de dânsul,
Dar m-a luat de picior şi din pragul ceresc mi-a dat 

drumul,
De m-am dus cît e ziua de mare, ci numai spre seară,
Bietul căzut-am în lemnos, şi abia era suflet în mine.
Cum am picat la pământ, bărbaţii sintieni mă luară”. 

(Homer, 1995, 67)
A doua referinţă a lui Homer cu privire la poporul Sinti 

o găsim în Odiseia: „iar Demodocos se porni să cânte pe 
lăută povestea minunată despre dragostea lui Ares cu 
Afrodita, ce s-au iubit în taină chiar în casa lui Hefaistos 
(soţul Afroditei), necinstindu-i patul. Dar Soarele îi 
văzu şi îi pârî lui Hefaistos, care cum auzi ieşi şi făuri 
în minte o amarnică răzbunare. Se duse la fierăria lui 
şi pe o nicovală nouă făcu nişte lanţuri, ca să nu se mai 

poată desface ori rupe. De îndată ce-i fu gata capcana, 
intră mânios în odaia de culcare şi întinse lanţurile, aşa 
că nevăzute nici de zei, se coborau din tavan şi învăluiau 
patul ca nişte aţe de păianjen. Se prefăcu apoi că se duce 
la lemnos, cetatea pe care o iubea mai mult. Nu în zadar 
îl pândise Ares şi cum îl văzu plecând, alergă în casa lui, 
nemaiputând de dragul Afroditei ce se întorsese de la 
tatăl ei. Cum intră, Ares o apucă de mână şi începu să o 
îmbie:  –  Vino, draga mea, să ne culcăm, că Hefaistos a 
plecat şi a ajuns de bună seamă la lemnos, la Sinţii cei 
cu grai sălbatic” (Homer, 1955, 91-92). 

Aceste referinţe au iniţiat apariţia unor elemente 
comune a protoromilor cu comunitatea romilor europeni 
în domeniul ocupaţional (fierăria) şi etimologic (sinti), 
creând totodată două teze contradictorii în ceea ce 
priveşte originea sinţilor. Insula Lemnos, situată în 
partea de nord a Mării Egee, reprezenta în mitologia 
helenică sediul atelierelor zeului fierar Hefaistos, 
amplasat pe muntele vulcanic Mosykhlos. Cei mai 
vechi locuitori ai insulei Lemnos erau sinţienii, care 
după unii cercetători sunt o seminţie tracă, emigrată 
în Marea Egee. (Vasilescu, 1980, pp.151-164). Pe 
de altă parte, sociologul român Vasile Burtea, atestă 
denumirea Sinti comunităţilor de romi prezente astăzi 
în Germania, Italia şi alte ţări din Europa de Vest. 
În opinia sa, etimologia cuvântului Sinti este legată 
de celebrul fluviu Indus (Sind) şi indică faptul că o 
parte a romilor au rămas cu „conştiinţa” originii lor 
din „Ţara Sindului”. Argumentul are menirea de a 
susţine originea indiană a populaţiei rome şi să indice 
provincia Punjab a acestei ţări cu un nesecat bazin 
demografic ca zonă unde s-a desfăşurat etnogeneza 
protoromilor. În viziunea cercetătorului V. Burtea, 
romii şi sinti nu sunt comunităţi etnice diferite, ci se 
deosebesc doar prin faptul că ultimii (sinţii) se trag din 
Valea Sindului, provincia Punjab, a unei ţări de obârşie 
comună – India. Iniţial romii şi sinti au locuit pe spaţii 
istorico-geografice comune, doar după migrarea lor 
spre continentul european, într-un moment de prigonire 
etnico-rasială, sub presiunea unei ideologii ce lipsea 
dreptul la viaţă, pentru a scăpa de teroarea abătută 
asupra apelativului cu încărcătură peiorativă – „ţigan” – 
o soluţie salvatoare a fost utilizarea endonimelor „rom-
sinti”. Ambele aceste apelative sunt la fel de vechi, 
ambele exprimă o realitate, dar una dintre ele conţine 
şi o componentă geografică. „Deosebirea” dintre rom 
şi sinti este similară distincţiei dintre român şi oltean, 
german şi bavarez, italian şi milanez etc. (Burtea, 2002, 
30-32). Totuşi, în virtutea faptului că aceste argumente 
nu sunt bazate pe surse istorice, ci sunt doar ipoteze, 
polemica cercetătorilor cu privire la asemănările şi 
gradul de diferenţiere dintre sinţii-traci şi sinţii-romi 
rămâne până în prezent deschisă.
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Alte păreri vizând originea romilor se concentrau 
în jurul unor presupuneri, deseori fanteziste, dar 
utilizate o perioadă îndelungată de timp în cercurile 
ştiinţifice. Astfel, unii îi considerau pe romi ca: a) 
urmaşii adoratorilor pelegrini ai cultului zeiţei Izida; b) 
alţii îi identificau pe romi în „mulţimea pestriţă” care a 
urmat izraeliţii după exodul acestora din Egipt; c) unii 
susţineau ideea că strămoşii romilor au părăsit Baktria 
după invazia hunilor eftaliţi (albi) şi a afganilor; d) 
ceilalţi spuneau că protoromii au venit în Europa 
din Zanzibar sau din Centrul Africii; e) romii sunt 
descendenţi din hunii lui Atila, rămăşiţe ale pecenegilor 
şi avarilor, coborâtori din seminţia lui Cain, urmaşii 
Chaldeilor sau ai Babilonienilor etc. (Merfea, 1998, 21). 
Savantul italian F. Predari  considera pe romi o rămăşiţă 
a legendarului popor din Atlantida (Predari, 1841, 
72). Cercetătorul francez J. A. Vaillant susţinea teza 
precum că romii sunt fenicieni, iar fenicienii sunt romii 
indieni care, fiind „Pelasges” sau „Pelestet” (stăpânii 
pământului), au cutreierat pământul dintr-un capăt în 
altul, stabilindu-se în sfârşit pe ţărmul Mărilor Roşii şi 
Mediterane, ce a devenind pentru ei un farpost astral 
(Vaillant, 1861, 34). Ipoteza lui Charles G. Leland ce 
se axa pe ideea că etimologia numelui „ţigan” descinde 
de la două cuvinte din limba romani “shen” şi “kham”, 
ce desemnează „luna” şi „soarele”, cu greu poate fi 
acreditată cu seriozitate (Leland, 1924, 45). Susţinătorii 
acestor diverse versiuni, unele fiind pline de orgolii, au 
contribuit mai mult la denaturarea adevărului şi nu au 
adus nici un serviciu pentru istoria romilor. Din dorinţa 
curată de a recupera în faţa umanităţii demnitatea acestui 
neam mult timp prigonit, ei îşi găseau o scuză, dar de 
fapt nu o îmbunătăţeau cu nimic. Greşeala consta în 
faptul că la baza acestor ipoteze nu erau aşezate izvoare 
documentare cu probe concrete asupra provenienţei 
acestui popor. Printre argumentele expuse în favoarea 
asemănării dintre romi şi unele popoare asiatice şi 
africane erau evocate culoarea închisă a pielii, unele 
manifestări comportamentale, mod de viaţă nomad şi 
similitudini etimologice. Lipsa cercetărilor temeinice în 
domeniul de etnogeneză a poporului rom au contribuit 
la ignorarea gradului de diferenţiere a asemănărilor şi 
coincidenţelor accidentale. 

 Totuşi, în prezent, dacă înlăturăm unele teorii 
retrograde, uneori curioase şi chiar absurde, putem 
constata că s-au păstrat trei versiuni principale ale 
originii romilor, care nu se exclud complet una pe alta.

1. Teoria originii asiatice, mai precis – regiunea 
Asiei Mici, apărută la începutul perioadei de studiere 
a romilor (ţiganilor). Ea se divizează într-un şir de 
variante, în dependenţă de faptul cu care popor sau 
localitate este legată originea romilor.

Astfel, Henri de Sponde (1568-1643) îi ataşa pe romi 
drept urmaşii locuitorilor emigranţi ai oraşului Singara 
din Mesopotamia. O parte din istorici îi alăturau pe romi 
cu mai multe triburi  nomade, impunându-le înrudirea 
cu Sciţii, adică cu triburile care pribegeau în Sarmaţia şi 

pe ţărmurile Mării Azov (Palus Meotis). Nicolae Iorga 
considera că romii au venit în Europa împreună cu tătarii 
(după ce au fost înrobiţi), în urma invaziei lui Genghis 
Khan. La rândul său, cercetătorul olandez M. J. De Goeje 
îi identifica pe romi cu persanii, alţii le atribuiau un statut 
de emigranţi din Cilicia şi Asiria. Cercetătorul francez 
C. C. Peyssonel menţionează faptul precum că romii au 
fost membrii sectei maniheice samaritene a Atsinganilor 
din Licaonia şi Frigia, care a supravieţuit până în sec. 
XIII d. H. Ulterior, o parte din cercetători respingeau 
orice legătură dintre romi şi atsingani sau considerau 
că aici a avut loc doar o deplasare a denumirii sectei 
maniheice la poporul nou-apărut în Imperiul Bizantin 
(atsingan > ţigan); ori direct îi identificau pe romi cu 
atsinganii. (Санаров, 1971, 60)

Cercetătorul francez Paul Bataillard a întreprins 
o încercare la sfârşitul secolului XIX pentru ca să 
formuleze teza, conform căreia romii încă din epoca 
bronzului locuiau pe teritoriul Europei de Sud, Asiei 
Mici şi Africii de Nord, referindu-se la menţiunile făcute 
de Herodot şi Apollonios de Rhodos despre „Sigyni”. 
Astfel, în Istorii (cartea V, cap. 9) Herodot relatează: 
„Despre ţinutul care se află la miază noapte de această 
ţară (Tracia n. a.) nimeni nu poate să spună desluşit 
ce oameni îl locuiesc, căci dincolo de istru (Dunărea 
n. a) pare să fie un pustiu fără sfârşit. Eu am izbutit să 
aflu ştiri numai despre locuitorii de pe malul celălalt al 
istrului, numiţi Sigyni, care poartă haine medice. Caii 
lor au coamă pe tot trupul, părul fiind de cinci degete 
lungime; sunt mici de statură, cu nările largi şi nu sunt 
în stare să poarte un om în spinare; în schimb, înhămaţi 
în căruţa, sunt foarte iuţi, de aceea, cei din partea 
locului umblă în căruţe. Hotarele lor se întind până în 
apropierea eneţilor de la Adriatica. Ei sunt colonişti 
de-ai mezilor. Cum au fost aceştia colonizaţi de mezi, 
nu pot să-mi dau seama, dar, în scurgerea nesfârşită a 
vremii, orice s-ar putea întâmpla. ligurii, care locuiesc 
în părţile de sus, deasupra Masaliei, dau numele de 
“sigyni” negustorilor cu bucata”. Apollanios din 
Rhodos în lucrarea sa „Argonautica”, vorbind despre 
sigyni, spune: “sciţi amestecaţi cu tracii”. Astfel,  P. 
Bataillard face trimitere la aceşti „Sigyni” (Sigynnen) 
– ţigani, purtători ai culturii bronzului în Europa, de 
la care ar proveni numeroase arme şi obiecte din 
metal găsite pe continentul european. Aidoma romilor 
căldărari de azi, sigynii-ţigani ar fi umblat în acele 
timpuri prin Europa Occidentală cu mărfurile lor de 
bronz pe care le vindeau triburilor celtice (Bataillard, 
1875, 145-150).

2. Teoria originii egiptene a romilor este la fel 
de timpurie, dar ea a devenit o perioadă îndelungată 
(până la mijlocul sec. XVIII) cea mai răspândită şi 
cea mai viabilă. Apariţia ei este atestată încă în sec. 
XV, când romii recent apăruţi în Europa au început să 
răspândească legende despre originea lor din Egiptul 
Mic. Faptul că romii erau şi păgâni a predispus clasarea 
lor imediată printre cei insuflaţi de duhuri necurate şi 
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vrăjitorii suprafireşti, care le-au adus mai târziu tot felul 
de prigoniri prin ţările unde au căutat să se stabilească. 
În perioada decăderii Imperiului Roman, vrăjitorii 
erau recrutaţi exclusiv dintre egipteni. Acest moment 
a fost memorizat de creştini, care au găsit asemănări 
exterioare între vechii egipteni şi romi. Posibil că şi 
romii, şireţi din fire, au întărit această presupunere, pe 
de o parte, spre a exploata faima pseudostrămoşilor lor, 
pe de altă parte, spre a nu fi siliţi să dea alte lămuriri 
asupra originii lor; pe care, dacă n-au uitat-o, în orice 
caz nu le-ar fi făcut plăcere să şi-o amintească. Astfel, 
o perioadă îndelungată de timp (aproximativ 500 de 
ani) romii au fost consideraţi de către europeni drept 
rămăşiţă a vechilor egipteni, pedepsiţi de Dumnezeu 
pentru păcatele lor şi risipiţi în toate părţile lumii. 
Romii justificau pedeapsa primită de la Dumnezeu 
prin păcatul comis de strămoşii lor, care au refuzat să-l 
ascundă pe pruncul Iisus după fuga din Egipt, pentru a 
nu cădea victimă persecuţiei lui Irod. Pentru ilustrarea 
şi confirmarea acestei teorii, englezul Samuel Roberts a 
scris un studiu „The Gypsies – their origin, continuance 
and destination, as clearly foretold in the prophecies of 
Isaiah, Ieremiah and Ezekiel” (1842). Titlul lucrării 
indică ceea ce autorul vrea să demonstreze, sprijinindu-
se pe pasaje din Biblie, într-un mod evident, că ţiganii 
(romii) sunt urmaşii vechilor egipteni, a căror rătăcire 
şi ale căror nenorociri au fost prezise de către profeţi. 
Unele mărturii orale, vehiculate des în perioada 
apariţiei romilor pe continentul european, susţineau că 
romii sunt supravieţuitori ai oştii faraonului înecată în 
Marea Roşie sau sunt originari chiar din Libia (Друц, 
Гесслер, 1980, 10).

Pentru ispăşirea acestor păcate predestinate, unul 
dintre conducătorii romilor „ar fi primit de la Papa de 
la Roma o scrisoare prin care acesta le recomandă să 
pribegească 7 ani prin toată Europa” (această teză până 
în prezent nu a fost documentată, documentul dat fiind 
falsificat). Totuşi, în majoritatea mărturiilor istorice 
descoperite cu privire la apariţia romilor în Europa 
predomină referinţele egiptene. Konrad Justinger 
vorbeşte despre aceştia în Cronica berneză din 1419, an 
în care romii ajung în Elveţia: „oameni sărmani veniţi 
cu femei şi copii din Ţara Egiptului”. Această relatare 
precum şi altele asemănătoare, „inventate iscusit” de 
romi, au fost iniţial crezute şi pretutindeni unde aceşti 
„sfinţi pelegrini” apăreau, erau primiţi cu ospitalitate, 
ba nu de puţine ori li se ofereau şi cadouri. Astfel, în 
Registrul de socoteli al oraşului Frankfurt am Main 
din iunie 1418, se menţionează că s-au cheltuit 4 livre 
şi 4 şilingi pentru pâine şi carne, care au fost dăruite 
„oamenilor din Egiptul Mic”. In Zutphen i s-au făcut 
în 1459 daruri „regelui din Egiptul Mic”; in acelaşi an 
prinţul de Geldern, ducele Karl von Egmont, i-a dat 
„contelui Martyn Gnougy, născut în Egiptul Mic un 
salvconduct pentru a întreprinde un pelerinaj ...  dar 
contele şi oamenii săi nu au voie să stea în nici un 
loc mai mult de trei zile”. Un teritoriu şi mai favorabil 

pentru realizarea cu succes a „afacerilor” lor provenite 
din „pelerinajul sfânt”, romii l-au găsit în Transilvania. 
Astfel, în Registrul familiei lui Andreas Horvath, în 
1417 se face următoarea menţiune privind romii: „Am 
dat pelerinilor săraci din Egipt 40 de oi pentru ca, 
atunci când se vor întoarce la ierusalim, să se roage 
pentru mântuirea sufletelor noastre”. Denumirea 
maghiară „pharao nemzeteg” (poporul faraonilor) şi 
cea utilizată de englezi „gypsy” (egipteni) au fortificat 
parţial ipoteza provenienţei romilor din Egipt. Cu 
timpul, s-a observat că romii nu se ocupau de bunăvoie 
cu agricultura, aşa cum se ocupau pseudostrămoşii 
lor şi „pribegia” lor s-a statornicit pe o perioadă mai 
îndelungată, fără nici o dorinţă de a reveni la ţara 
de baştină. Pe de altă parte, asemănarea romilor cu 
egiptenii nu era decât superficială, ulterior s-a dovedit 
şi lipsa unei corelaţii filologice dintre limba vorbită de 
romi şi egipteni (Dr. Wlislocki, 2000, 24-25).

Cu toate acestea, unii cercetătorii contemporani, 
adepţi ai acestei teorii, o tratează parţial diferit de 
predecesorii lor din epoca modernă. Egiptul este tratat 
ca ţară de tranzit a populaţiei rome în calea lor spre 
Europa, unde ei, probabil, au primit cunoştinţe vaste 
în domeniul ştiinţelor oculte; dezbaterile ce se fac în 
prezent sunt legate de localizarea geografică a Egiptului 
Mic. Cercetătorul francez François Vaux de Foletier 
relatează următoarele comentarii vizavi de acest 
subiect: “Călătorii străini deseori îi întâlneau pe romi 
în Modon (gr. Methoni, prefectura Messenia n.a.) – cel 
mai important şi cel mai fortificat oraş-port  pe ţărmul 
vestic al Moreii (Peninsula Peloponez n. a.); punctul de 
transbordare strategic dintre Venezia şi Jaffa. Tuciurii 
la înfăţişare ca şi etiopienii, ei se ocupau mai mult cu 
fierăria, şi de regulă, trăiau în colibă. Acest teritoriu 
era numit “Egiptul Mic”, probabil, de aceea, că aici, 
în mijlocul deşertului, se întindea o regiune fertilă ca 
în valea Nilului”. Din această cauză, romii europeni 
erau numiţi “egipteni”, iar conducătorii lor deseori se 
autoidentificau ca „Duce sau Conte al Egiptului Mic”. 
Exodul romilor din Egiptul Mic şi apariţia lor în Europa 
a fost cauzată de apariţia ciumei (cea mai violentă 
pandemie în istoria lumii), care a „secerat” în secolul 
XIV milioane de vieţi omeneşti (Vaux de Foletier, 
1983, 64). 

3. Teoria originii indiene a romilor a apărut la 
mijlocul sec. XVIII  şi până în prezent ea este practic, 
în general, acceptată.

Un rol important în determinarea originii indiene a 
romilor este atribuită lingvisticii, totodată aportul lor 
original pot să-l aducă şi alte discipline ştiinţifice, aşa 
ca istoria, antropologia şi etnologia. Prima constatare 
de factură lingvistică, potrivit căreia limba romani este 
de origine indiană, îi este atribuită studentului ungur 
Istvan Wali. Teologul ungur Istvan Wali s-a format la 
Colegiul din Debreţin, înaintea plecării sale în Olanda la 
studii de specializare în cadrul Universităţii din Leyden 
şi Utrecht (1753-1754), iar după revenirea în ţară a 
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lucrat ca preot reformat în oraşul Komárom. În perioada 
studiilor întreprinse în Olanda, Istvan Wali alcătuise 
împreună cu trei colegi ceylonezi, Joh. Jakobus Meyer, 
Petrus Cornelissen, Antonius Moyaars, un vocabular de 
peste 1000 de cuvinte; după o constatare accidentală 
că limba vorbită de ei se asemăna cu cea a romilor din 
Ungaria. Evident, studenţii ceylonezi nu vorbeau o 
limbă indiană, ci una dravidiană, dar aceştia, cum erau 
de formaţie brahmani, cunoşteau limba sanscrită, limbă 
de cult. Tinerii ceylonezi mai amintiseră că se găsea în 
insula lor o provincie numită Czigania. După revenirea 
în ţară în anul 1754, preotul le-a citit romilor din Győr 
acest vocabular, solicitându-le să redea sensul cuvintelor 
pe care aceştia le înţelegeau în limba maghiară. Istvan 
Wali nu şi-a publicat constatarea, dar a relatat despre 
ea unui prieten tipograf din municipiul Carei (judeţul 
Satu Mare), teolog şi el, Istvan Szatmar-Nemethi Pop 
care, la rândul lui, a povestit-o căpitanului Szamuel 
Dobai Szekelyi. Pe baza scrisorii acestuia din urmă a 
apărut, în anul 1776, o scurtă informaţie „Allegnadist 
– privilegirte Anzeigen, aus sammtlich – kaiserlich 
– koniglichen Erblandern, herausgegeben von einer 
Gesellshaft” în publicaţia vieneză „Wiener Zeigen”, 
privind constatarea făcută de Istvan Wali.  Ştirea prin 
care se anunţă descoperirea lui Istvan Wali, precum că 
romii sunt originari din India, a constituit momentul 
cheie de reaşezare a cercetărilor în domeniul romologiei 
pe alte poziţii, renunţându-se la teoriile fanteziste, ce 
erau vehiculate până atunci în opinia publică (Petcuţ, 
Grigore, Sandu, 2003, 34).

După aproximativ 7 ani de la publicarea aceste 
ştiri în presă, H. M. G. Grellman (1783) a preluat 
informaţia, a susţinut-o şi a avansat-o prin cercetări 
istorice. Cercetătorul german şi-a expus constatarea, 
menţionând că după ce Tamerlan a cucerit India în 
1390, a dat peste un popor numit Cingani, locuitori 
ai provinciilor Guzurat şi Tatt, care într-un număr de 
jumătate de milion au fugit în Persia, de unde s-au 
răspândit în toată lumea. Astfel, H. M. G. Grellman a 
concluzionat în lucrarea sa că populaţia romă este de 
origine indiană şi anul emigrării ei din India este 1390 
(Grellman, 1783, 76). 

Primul cercetător, care a demonstrat mai temeinic 
originea indiană a romilor a fost germanul A. F. Pott. 
El a studiat numeroase surse literare despre romi, 
înainte de a scoate la lumină informaţii argumentate 
ştiinţific despre limba romani, care era considerată 
în acea perioadă un „argou” al lumii interlope. El a 
început cu manuscrisele profesorului de limbă greacă 
de la Universitatea din Leyden, Bonaventura Vulcanius 
(1538–1614) şi a ajuns la investigaţiile contemporanilor 
săi, analizând materialele despre romi, culese de 
cercetătorii europeni. A. F. Pott a demonstrat prin 
argumente ştiinţifice că patria romilor este India; limba 
romani este una din limbile neoindiene de sorginte 
sanscrită, ca şi limbile contemporane ale Indiei de Nord: 
bengali, hindi, punjabi şi marathi. Cea mai apropiată 

de limba romani este hindi. Ulterior, deplasându-se 
în diferite părţi ale mapamondului, romii au asimilat 
numeroase elemente lingvistice ale popoarelor cu care 
ei au contactat: persane, armeneşti, turceşti, greceşti, 
române etc. (Pott, 134-146).

A doua mare contribuţie a lingvisticii la problematica 
romă a reprezentat-o reconstituirea drumului parcurs de 
strămoşii romilor din India până în Europa, apelându-
se la aportul etimologiei. Cercetătorul sloven Franz 
Miklosich (1813–1891), care a studiat mai detaliat 
situaţia romilor iugoslavi, a stabilit o asemănare între 
limba romani şi dialectele vorbite în Dardistan şi 
Kafiristan. Însă toate investigaţiile asupra arealului de 
etnogeneză al romilor, bazate pe studiul lingvistic, nu 
puteau să dea rezultate pozitive, fiindcă, în primul rând 
se confruntau cu imposibilitatea de a cunoaşte dialectul 
indian, vorbit în epoca când aceşti nomazi au părăsit 
ţara lor de origine; şi în al doilea rând, limba romani 
este formată dintr-o multitudine de elemente străine, 
astfel că nu o putem atribui unui singur dialect. Astfel, 
prin analiza lexicului romani, cercetătorul F. Miklosich 
a identificat elemente vechi greceşti, române, ungureşti, 
moravo-boemiene, germane, polono-lituaniene, ruseşti, 
finlandeze, scandinave, italiene, basce, anglo-saxone şi 
spaniole (în total 13 dialecte), jalonându-se, în acest mod, 
spaţiile geografice parcurse de strămoşii romilor. Astfel, 
dintre toate dialectele, lexicul limbii romani este dominat 
de mai multe cuvinte greceşti, ceea ce denotă o perioadă 
de lungă staţionare a strămoşilor romilor în cadrul 
Imperiului Bizantin, considerat a doua patrie a romilor 
până la sosirea lor în Europa (Chelcea, 1944, 29).

Indologul contemporan Ianardhan Singh Pathania, 
consideră că romii sunt popor ce a luat naştere în 
partea de Nord a Indiei, iar limba lor este o limbă 
prakrit (tradiţională). I. S. Pathania o denumeşte afectiv 
„Romani-prakrit”, unica limbă vie, dintre multiplele 
limbi prakrite; „bunica” limbilor neoindiene moderne, 
care, spre deosebire de limba sanscrită (sacrală, utilizată 
de brahmani), este o limbă sintetică, şi nu analitică – 
cum sunt toate celelalte limbi şi dialecte neoindiene 
contemporane. Romologul român Gheorghe Sarău, 
prin confundarea unor elemente din fondul principal al 
limbii romani cu echivalentele lor din limbile neoindiene 
punjabi, gujarati şi hindi, a atestat o mai mare apropiere 
la nivel lexical, a limbii romani de limba gujarati, decât 
de hindi (Sarău, 1998, 93-95).

La rândul său, directorul Institutului Indian de 
Studii Romani din Chandigarh, W. R. Rishi, după 
cercetarea aprofundată a populaţiei băştinaşe din 
Nord-vestul Indiei şi comunităţii romilor europeni, 
ajunge la altă concluzie. Romologul indian stabileşte 
în vocabularul limbii romani elemente similare limbii 
rajasthani; această  constatare devine importantă 
pentru identificarea arealului de etnogeneză a romilor 
între Punjab şi Afganistan. După exodul masiv al 
protoromilor din India, aceştia au venit în contact 
lingvistic, economic şi cultural cu mai multe popoare, 
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constituind o nouă etnie, formată pe parcursul migraţiei 
sale. La rândul său, şi limba romani a suferit modificări 
fonetice semnificative. Cu toate acestea, vocabularul 
principal al limbii romani a rămas, în toate dialectele 
– indian, cu baza sa din sanscrită, plus cuvinte de 
sorginte străină, preluate de romi din contactele diverse 
cu populaţia majoritară. În concluzie, W.R. Rishi îi 
atribuie limbii romani un statut de : „limbă indiană 
vorbită în afara indiei” (Rishi, 1974, 25-32).

Evident, până la înregistrarea primelor observaţii de 
ordin lingvistic de la sfârşitul secolului XVIII, referinţe 
la originea indiană a romilor se fac şi în unele documente 
istorice europene (care urmează a fi minuţios studiate 
în bibliotecile private ale Vaticanului) şi în scrierile 
persane şi arabe (care necesită a fi traduse). 

Prima menţiune explicită cu privire la originea 
indiană a romilor sosiţi în Europa este oferită de 
cercetătorul francez H. Bernard. După studierea 
Cronicii de la Bologna, aceasta atestă o dezvăluire 
a fratelui Hieronymi de Forlivio despre o ceată de 
romi care, deplasându-se la o întrevedere cu Papa de 
la Roma, s-au oprit la Forly (7 August 1422) unde 
„unii spuneau că aceştia ar fi din india”: „Eodem 
millesimo venerunt Forlivium quedam gentes misse 
ab imperatore, cupientes recipere fidem nostram, et 
fuerunt in Forlivio die Vii augusti. Et, ut audivi, aliqui 
dicebant quod erant de India. Et steterunt hinc inde 
per duos dies, gentes non multum morigerate sed quasi 
bruta animalia et furentes. Et fuerunt numero quasi 
ducenti, et ibant versus Romam ad papam, scilicet viri 
et mulieres et parvuli” (Bernard, 1869, 19-23).

Textele persane, pot servi într-o măsură anumită 
la interpretarea preistoriei protoromilor. În anul 1011, 
poetul persan Firduosi a scris „Shahnamah” (Cartea 
Regilor), unde a relatat un eveniment din viaţa regelui 
persan Bahram Gur (421-438 d. H), care a primit un 
cadou  de la prinţul indian Shankal din Kannauj. Acesta 
i-a oferit în dar 12.000 de luri (muzicanţi) cu tot cu 
familiile lor, care aveau misiunea să distreze supuşii 
regelui persan prin dansurile şi cântecele lor interpretate 
la flaute şi lăute. Pentru a se statornici definitiv pe pământ 
nou, Bahram Gur i-a dat fiecărui lur un bou, un măgar 
şi sămânţă de grâu pentru semănat. Dar aceştia nu erau 
predispuşi să se apuce de prelucrarea pământului, astfel 
în câteva săptămâni au isprăvit repede cu bunurile şi 
au început să se implice în acte reprobabile. După ce 
Bahram Gur i-a izgonit din ţara sa, aceştia „şi-au pus 
instrumentele pe măgari şi umblă prin toată lumea, 
caută de lucru, se întovărăşesc cu câinii şi lupii şi 
fură la drumul mare zi şi noapte”. În prezent romii din 
Iran (Persia) se numesc Luri sau luli şi pe baza acestui 
text putem constata că ei au emigrat din India spre 
Persia încă din secolul V d. H. Istoricul arab Hamza 
din Ispahan 950 (d. H.) îi numeşte pe aceşti muzicanţi 
indieni „zott”, cuvânt arab ce provine din Tatt, al cărui 
trib îşi are obârşia în Sindh şi Multan. Arabistul olandez 
M. J. De Goeje, care a urmărit peregrinarea îndelungată 

a tribului zott, îi identifică pe aceştia în lucrarea sa 
„Bijdrage tot de Geschiedenis der Zigeuners” (1875) 
cu – ţiganii. Denumirile variate expuse vizavi de aceşti 
muzicanţi rămân nesemnificative; în India până în 
prezent există populaţii care migrează dintr-un loc în 
altul, practicând aceleaşi activităţi ocupaţionale ca şi 
romii europeni: împletitori de coşuri, fierari, cizmari, 
actori ambulanţi etc. (Kenrick, 2004, 25-26).

Cercetătorul rus L. N. Gumiliov aduce un aport 
etnologic deosebit în elucidarea originii rome. Astfel, 
el susţine ideea că India, în dependenţă de configuraţia 
sa geografică, este mai săracă decât Europa şi, din 
această cauză, procesele etnogenezei s-au petrecut 
aici mai lent. Două popoare principale s-au format 
în partea vestică a Indiei: radjpuţii (aproximativ sec. 
VIII d. H.) şi sikhii (sec. XVI-XVIII d .H.). Se pare 
că deşerturile Radjasthan-ului şi Sindh-ului sunt mai 
puţin favorabile pentru habitatul uman, faţă de valea 
fertilă a râului Gange, acoperită pe atunci de păduri 
dense. Totuşi, în regiunea Sindh-ului se evidenţiază 
combinaţia perfectă pentru procesele de etnogeneză 
dintre deşerturi şi vegetaţia tropicală din valea Ind-
ului, iar în Radjasthan – dintre deşerturi, stepe şi păduri 
muntoase. Cultura Indiei a înflorit în zonele centrale, 
interioare, dar formarea popoarelor noi este legată de 
regiunile limitrofe. Astfel, radjpuţii, strămoşii posibili 
ai protoromilor, s-au format, din contopirea pe de o 
parte a hunilor eftaliţi (albi) care au întrat în contact 
cu populaţia locală dravidiană din Nord-vestul Indiei 
şi gudjarii, care s-au aşezat cu traiul în Punjab, Sindh, 
Radjasthan. În sec. VIII d. H. a avut loc expansiunea 
radjpuţilor în regiunile bogate ale văilor râului Gange 
din India Centrală (Гумилёв,1971, 52-53). 

Astfel, una din ipotezele posibile legate de 
apartenenţa etnică a romilor ar fi că strămoşii acestora 
provin din comunitatea etnică a radjpuţilor; după 
testările făcute în prezent şi atestarea unor similitudini a 
limbii romani şi limbile gujarati, radjasthani. În virtutea 
acestor cercetări temeinice, în domeniul lingvistic, 
până în prezent se efectuează ample cercetări istorice şi 
etnologice pentru a stabili, pe de o parte, localizarea mai 
precisă a arealului de etnogeneză a romilor, iar pe de altă 
parte, înrudirea antropologică şi lingvistică adiacentă 
cu popoarele indiene. Aceasta este o investigaţie 
dificilă, deoarece în patria romilor, India, din timpuri 
străvechi trăiesc popoare complet neînrudite ce vorbesc 
în mai multe dialecte. În prezent, India este o republică 
federală compusă din 28 de state federale şi 7 uniuni 
teritoriale, divizate în 600 de districte; unde sunt folosite 
22 de limbi oficiale de origine indo-aryană. Pe lângă  
aceste 22 de limbi utilizate la nivel guvernamental, 
în India, sunt prezente peste 1000 de limbi şi 2000 de 
dialecte care sunt clasificate în 4 grupe principale: 1. 
Grupa indo-aryană (indo-europeană), 574 de limbi; 2. 
Grupa sino-tibetană, 226 de limbi; 3. Grupa dravidiană, 
153 de limbi; 3. Grupa austro-asiatică (munda), 65 de 
limbi (Theban, 1969, 235). Limba romani / romani ćhib  
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(cod ISO 639-3, ROM; sfera lingvistică: Macro; 
categoria lingvistică: Limbă vie) vorbită pe toate 
continentele de populaţia romă, face parte din familia 
limbilor indo-europene; ramura indo-iraniană; grupul 
central indo-aryan (alături de limbile gujarati, rajasthani, 
hindi etc.). În virtutea lipsei unui stat naţional al romilor, 
limba romani este calificată cu statut non-teritorial, iar 
populaţia de etnie romă este considerată ca o naţiune 
transnaţională.
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Rezumat
Tematica abordată în cadrul articolului, elucidează un şir 

de polemici abordate de mai mulţi cercetători romologi din 
epoca modernă şi contemporană vizavi de arealul de etno-
geneză a romilor. Pe baza unor studii de filologie comparată 
acesta a fost localizat în Nord-vestul Indiei. În virtutea acestor 
cercetări temeinice, în domeniul lingvistic, până în prezent se 
efectuează ample cercetări istorice şi etnologice pentru a sta-
bili înrudirea antropologică şi lingvistică adiacentă cu grupu-
rile etnografice prezente pe teritoriul Indiei contemporane cu 
cel al romilor europeni. Totuşi, din cauza lipsei unor studii 
aprofundate în acest domeniu, în prezent, mai apar unele teo-
rii „noi” care pun la îndoială cercetările din domeniul filolo-
giei comparate, care au demonstrat originea comună a limbii 
romani cu grupa indo-aryană a limbilor prezente pe teritoriul 
Indiei contemporane.

Cuvinte-cheie: romi, grupa indo-aryană, originea 
romilor, înrudirea antropologică.

Резюме
Вопросы, рассматриваемые в данной статье, связаны 

с обсуждением современных полемик по проблемам ро-
мологии и  затрагивают локализацию ареала, где произо-
шел этногенез ромов. В фундаментальных исследованиях 
в области компаративной филологии было доказано, что 
это место находится в северо-западной Индии. Несмотря 
на эти результаты, выявленные на лингвистической по-
чве, сегодня проводятся и другие исследования в области 
этнологии и истории с целью выявления антропологи-
ческих родственных аспектах между различными этно-
графическими индийскими группами и европейскими 
цыганами. Исходя из незначительных  наработок в этой 
области, некоторые ученные производят «новые» теории, 
которые пересматривают исторический ареал проис-
хождения ромов и ставят под сомнение лингвистические 
сходства цыганского языка с другими языками индо-
арийской группы.

Ключевые слова: ромы, языки индо-арийской груп-
пы, происхождение ромов, антропологические родствен-
ные аспекты.

Summary
The questions that are considered in this article are con- are considered in this article are con-

nected with the discussion of the modern Roma polemics, 
discuss localization of an area where Roma ethnogeny took 
place. After realization of the basic research in the area of 
comparative philology, it was proved that this place is in 
northwest India. Despite of these results revealed on lin-
guistic ground, other investigations in the area of ethnology 
and history today will also be carried out for the purpose of 
revealing anthropologically related aspects between various 
ethnographic Indian groups and European Roma. Proceeding 
from insignificant while available results in this area, some 
scientists make «new» theories which reconsider a historical 
area of an origin of Roma and doubt linguistic similarities of 
Roma language to other languages of Indo-Aryan group.

Key words: Roma, languages of indo-Aryan group, ori-
gins of Roma, anthropologically close aspects.


