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ituaţia ţiganilor din România nu poate fi 
înţeleasă fără o punere în perspectivă istorică 
a condiţiei lor de robi, care a durat pînă la 
mijlocul secolului al XlX-lea. Robia rromilor 
a lăsat, într-adevăr, urme vizibile şi azi atît în 

structura şi localizarea diverselor grupuri de ţigani, cît şi în 
relaţia lor cu societatea şi cu autorităţile. 

S
Originile robiei 

Opiniile sînt divergente în ceea ce priveşte momentul 
sosirii ţiganilor pe teritoriul actual al României. Conform 
studiului întreprins în 1837 de istoricul şi diplomatul Mihail 
Kogălniceanu2, ţiganii, originari din India, ar fi ajuns în 
Moldova în 1417, în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. 
Din acest principat, ei s-ar fi răspîndit apoi în Ţara Româ- 
nească, Transilvania, Ungaria şi în restul Europei. Alţi autori 
(Paul Bataillard – Nouvelles Recherches sur l’apparition et la 
dispersion des Bohemiens en Europe, Paris, 1849; Popp 
Serbo- 
ianu – Les Tsiganes, Payot, Paris, 1930; Francois Vaux de 
Foletier – Miile Ans d’histoire des Tsiganes, Fayard, Paris, 
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1970) datează sosirea lor pe aceste meleaguri chiar înainte de 

anul 1300. 
În plus, prezenţa ţiganilor este atestată în două docu- 
mente – unul din 1385 şi celălalt din 1387 – referitoare la 
două donaţii: una către mănăstirea Vodiţa, cealaltă către 
mănăstirea Tismana. Ultimul document emană de la Mircea 
cel Bătrîn şi confirmă o donaţie făcută anterior de unul din- 
tre predecesorii săi: 
«[...] Io, Mircea Voievod, întăresc darul răposatului meu 
unchi, Vladislav Voievod, către mănăstirea Sfîntul Anton 
din Vodiţa: satul Jidovstiţa, livezile din Bahnino, morile de 
pe Bistriţa şi patruzeci de familii de ţigani.» 
Potrivit acestui document, la acea epocă înrobirea 
ţiganilor avusese deja loc. B. P. Hasdeu3 a demonstrat că 
donaţiile către mănăstirile Vodiţa şi Tismana, atestate prin 
documentele din 1385 şi 1387, au fost făcute «...în aceeaşi 
perioadă în care suveranul sîrb (Ştefan Duşan) dăruia şi el un 
număr de ţigani mănăstirii Sfinţilor Arhangheli din Prizren, 
adică pe la 1348...», ceea ce îl face pe istoricul român să 
avanseze anul 1300 ca dată probabilă a sosirii ţiganilor în 
Europa. 
Originile înrobirii ţiganilor sînt obscure. Unii cred că 
ţiganii, prizonieri de război ai tătarilor (de unde şi numele 
lor de «micii tătari»), i-ar fi urmat pe aceştia pînă la ţărmul 
Dunării, în timpul invaziilor mongole din secolul al 
XIII-lea. După ce au fost înfrînţi, tătarii ar fi devenit la rîn- 
dul lor robi, iar starea ţiganilor nu s-ar fi schimbat. 
Alte ipoteze privind începuturile procesului de înrobire a 
ţiganilor invocă motive de natură economică. În contextul 
crizei economice provocate de înaintarea otomană către 
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Constantinopol şi de diminuarea comerţului cu Orientul 
Mijlociu, o mînă de lucru abundentă şi gratuită s-ar fi 
dovedit indispensabilă redresării economice. 
«Închiderea drumurilor comerciale, nevoia permanentă 
de a hrăni oştirea şi populaţia au început să apese din greu 
economia, iar constituirea unei forţe de muncă gratuite şi de 
mari proporţii a devenit o necesitate. Au început să se ia 
măsuri pentru a-i reţine pe ţigani pe loc, într-atît erau de 
indispensabili economiei.»4 
După cruciade, extinderea comerţului – care îmbogăţise 
ţărănimea şi provocase apariţia unui soi de clasă de mijloc – 
cerea constituirea unei forţe de muncă cît mai ieftine. 
Ţăranii nu erau destul de numeroşi şi, mai ales, nu erau atît 
de buni artizani ca ţiganii, care practicau tot felul de 
meşteşuguri, îndeosebi pe cele de fierari (potcovari), zidari 
şi cărămidari5. Ei fiind prin excelenţă nomazi, cel mai bun 
mijloc de a-i obliga să se fixeze era să li se suprime inde- 
pendenţa. 
În vreme ce majoritatea ţărilor europene îi alungau pe 
ţigani dincolo de graniţele lor, cele două Principate 
Române, Moldova şi Ţara Românească, le-au interzis 
acestora să părăsească teritoriul şi i-au luat în robie. 

Situaţia ţiganilor în 
Transilvania, 
Moldova şi Ţara Românească 

În Transilvania secolului al XVIII-lea, «despotismul 
luminat» îi determină pe unii suverani să se intereseze de 
soarta ţiganilor nu numai pentru a garanta siguranţa propriu- 
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lui popor, ci şi pentru a îmbunătăţi condiţiile de trai ale 
acestora şi a face să dispară totodată comportamentele consi- 
derate ca primitive. Frederic al II-lea în Prusia, împărăteasa 
Maria-Tereza (în 1768 şi 1773) şi fiul ei, împăratul Iosif al 
II-lea (în 1782), în Imperiul Habsburgic, iau o serie de 
măsuri menite să-i sedentarizeze pe ţigani şi să le şteargă 
tradiţiile, percepute ca înapoiate. 
Maria-Tereza le interzice să mai locuiască în bordeie sau 
în corturi şi îi obligă să-şi ridice locuinţe fixe. Îşi pierd pînă 
şi numele de ţigani şi sînt numiţi de acum înainte «ţărani 
noi» sau «maghiari noi». Le este interzis să-şi mai vorbească 
propria limbă şi sînt siliţi să adopte dialectul şi portul oame- 
nilor din partea locului. Circulaţia dintr-un comitat (cir- 
cumscripţie administrativă şi judiciară) într-altul nu mai este 
posibilă fără paşaport. Copiii sînt smulşi din familiile lor şi 
încredinţaţi unor familii de ţărani care să-i crească sau sînt 
plasaţi în orfelinate. Aceste măsuri nu sînt însă întotdeauna 
riguros aplicate şi, după moartea Mariei-Tereza, unii ţigani 
se întorc la modul lor nomad de viaţă. 
Iosif al II-lea vrea şi el să «civilizeze» ţiganii din Tran- 
silvania şi emite în acest sens o circulară la 12 septembrie 
1782. Copiii ţigani sînt obligaţi să frecventeze şcoala, să 
urmeze un învăţămînt religios, li se interzice să mai umble 
goi pe străzi sau să doarmă claie peste grămadă, fete şi băieţi, 
în bordeie. Cu excepţia celor care se îndeletnicesc cu căuta- 
rea aurului în rîuri sau în mine, ţiganii nu mai au dreptul să 
posede cai. Orice proprietar de pămînt are obligaţia de a le 
da ţiganilor aflaţi pe domeniul lui o bucată de pămînt pe 
care aceştia să o cultive, iniţiindu-se astfel în muncile agri- 
cole. Comerţul şi trocurile obişnuite la tîrgurile anuale le 
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sînt, începînd de acum, interzise ; pentru a se putea îndelet- 
nici cu muzica sau cu alte ocupaţii specifice, ei trebuiau să-şi 
fi îndeplinit mai întîi sarcinile agricole. 
Mihail Kogălniceanu6 consemnează că majoritatea 
ţiganilor din Transilvania au devenit astfel agricultori, aban- 
donîndu-şi modul nomad de viaţă. J. A. Vaillant constată – 
în Histoire vraie des vrais Bohemiens7 – că «marea majoritate 
a 
rromilor s-au stabilit în locuri fixe» şi că «cei care nu au 
renunţat la viaţa lor – să nu-i zicem nomadă, ci rătăcitoare – 
nu plătesc impozite, dar nici nu contează pentru ţară mai 
mult decît lupii pădurii». 
Pe plan local, aceste directive sînt aplicate anarhic, iar 
unii ţigani reuşesc să scape de sedentarizarea forţată, prefe- 
rind să-şi reia viaţa dinainte, desigur mai mizeră, dar liberă. 
Franaçois Vaux de Foletier povesteşte8 că, după ce au fost 
despărţiţi de copiii lor, ţiganii «au vîndut animalele şi unel- 
tele pe care le primiseră, şi-au abandonat casele pentru a trăi 
din nou în corturi sau în bordeie, pentru a rătăci prin cîmpie 
ori a-şi căuta adăpost în munţi. Iar copiii care le fuseseră 
luaţi cu forţa evadau ca să li se alăture». 
Aşadar, rezistenţa pe care au opus-o unele familii de 
ţigani politicii de asimilare, precum şi dificultatea de a pune 
în practică diverse reglementări au permis să se evite o rup- 
tură antropologică totală şi dispariţia activităţilor tradi- 
ţionale9. 
Moldova şi Ţara Românească aparţineau acelui tip de 
societate agrară compusă dintr-un mic număr de boieri 
deţinători de pămînturi şi o majoritate de ţărani aserviţi încă 
de la sfîrşitul secolului al XVI-lea. În schimbul dreptului de 
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a cultiva pământul, ţăranii datorau anumite munci şi taxe 
anuale şi erau siliţi la tot soiul de corvezi. 
Ţiganii şi-au pierdut libertatea foarte devreme şi au 
devenit robii domnitorului (ţiganii domniei), ai clerului şi ai 
boierilor. Aşa cum spune Vaillant10, «dacă ţăranul este şerb, 
ţiganul este întru totul rob...», «statul îi vinde [pe ţigani], 
particularii îi cumpără, iar călugării stau şi ei cu mîna-ntinsă». 
În Moldova şi Ţara Românească, ţiganii erau supuşi 
unor legi asemănătoare celor din Transilvania. După 
Codul civil care funcţiona în Moldova anului 183311, 
autoritatea stăpînului nu se întindea atît asupra vieţii robu- 
lui, cît, mai curînd, asupra bunurilor sale. Se prevedea, de 
asemenea, că «robul nu e întru nimic privit ca un lucru, ci, 
atîta timp cît acţiunile, angajamentele, drepturile şi obliga- 
ţiile sale se referă la alţii şi nu la stăpînul lui, este privit ca 
o persoană, şi, ca atare, robul este supus legilor ţarii şi este 
apărat de ele». 
Căsătoriile între oameni liberi şi robi erau interzise. Se 
prevedea totuşi ca, dacă un om liber s-a căsătorit din 
neştiinţă cu o roabă, legătura lor să fie îngăduită dacă el răs- 
cumpără roaba de la stăpîn. Dacă, dimpotrivă, s-a căsătorit 
în cunoştinţă de cauză cu o roabă, va fi obligat să se despartă 
şi să plătească o amendă echivalentă cu preţul roabei, dacă 
stăpînul acesteia nu doreşte să o elibereze sau să o vîndă. Un 
stăpîn care îngăduie unuia sau uneia dintre robii lui să se 
căsătorească cu un om liber îl eliberează prin chiar această 
permisiune pe respectivul rob. 
«Copiii născuţi dintr-o astfel de căsătorie sînt recunoscuţi 
pentru totdeauna ca liberi [...], pentru că libertatea atîrnă 
totdeauna mai greu şi pentru că filantropia prevalează în ast- 
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fel de cazuri, atît în virtutea legii ecleziastice, cît şi în vir- 
tutea legii naturale.» 
Căsătoriile între robi nu puteau avea loc fără încuviin- 
ţarea stăpînului, care trebuia, de asemenea, înştiinţat atunci 
cînd unul dintre ei primea sau refuza o moştenire. Dreptul 
cutumiar îngăduia ca şi robul să deţină o casă, o grădină sau 
chiar o prăvălioară, dar nu era permis ca el să aibă în 
posesie 
o fermă sau pămînturi întinse. 
Proprietarii îşi puteau dărui, lăsa moştenire, schimba ori 
vinde robii care le aparţineau. Preţul lor se fixa la tribunal, 
în funcţie de vîrstă şi de competenţă. În general, ţiganii erau 
vînduţi în grupuri corespunzînd unei familii sau unui 
ansamblu de familii, iar un cuplu aparţinea întotdeauna ace- 
luiaşi stăpîn. Se întîmpla uneori ca ţiganii liberi să se vîndă 
ei înşişi pentru a scăpa de foame sau pentru a evita pedepse 
grele. Astfel, pentru a scăpa de spînzurătoare, un ţigan care 
forase zece cai a ales să se vîndă, el şi familia lui, mănăstirii 
Strehaia, care, în schimbul lor, a plătit ispravnicului treizeci 
de galbeni12. Actele de donaţie erau şi ele numeroase: drept 
exemplu, putem cita cazul lui Alexandru Ioan Mavrocordat, 
care a dăruit unui boier scăpătat patru familii de ţigani. 
Chiar şi datoriile puteau fi plătite în ţigani13. Sensibili la 
fru- 
museţea ţigăncilor, stăpînii profitau adesea de statutul 
roabe- 
lor, abuzînd de cele tinere. Nu aveau drept de viaţă şi de 
moarte asupra robilor lor, dar îi puteau bate şi întemniţa, 
ceea ce nu se dădeau în lături să facă. Kogălniceanu descrie 
unul dintre supliciile la care erau supuşi ţiganii robi atunci 
cînd greşeau: «Acest soi de tortură extrem de crudă constă 
în lovirea tălpilor cu nuiele, picioarele fiind legate de un 
drug pe care doi oameni îl ţin ridicat, astfel încît cel bătut să 
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nu se poată sprijini de pământ decît cu capul şi umerii. 
Această caznă este acum în afara legii.» 
În ciuda pedepselor la care se expuneau, fuga peste gra- 
niţă, mai ales în Serbia, era frecventă. Numeroşi scriitori şi 
pictori au zugrăvit mizeria traiului ţiganilor în Principatele 
dunărene. În Histoire vraie des vrais Bohémiens, Vaillant 
descrie 
condiţiile abrutizante de viaţă ale ţiganilor pe care i-a întîl- 
nit de-a lungul călătoriilor sale : «Cine sînt oare acele do- 
bitoace pe care le zăresc în negura înserării? Umblă de colo- 
colo cînd în patru labe, ca şobolanii, cînd în două picioare, 
ca maimuţele; după cum se apleacă sau se ridică, îmi par de 
aici pigmei sau uriaşi, cîrtiţe sau urşi... Doamne sfinte, sînt 
oameni, sînt ţigani! Sînt şase, plus un băieţandru care îi 
supraveghează. Scot nisip din rîu. Trupurile le sînt spoite cu 
un strat gros de smoală, poartă lanţuri de fier la picioare şi 
jug la gît. Inelul jugului are trei vîrfuri lungi care îi împie- 
dică să-şi sprijine de el capul.» 
Prejudecăţile cu privire la ţigani erau deja puternic înră- 
dăcinate în mentalităţi şi slujeau la justificarea condiţiei de 
robi la care erau supuşi. Erau acuzaţi, între altele, de antro- 
pofagie şi exista chiar temerea că, la sfîrşitul lumii, ţiganii 
aveau să-l cheme pe Antihrist, care îi va măcelări pe creştini 
şi le va mînca copiii! 
Ţiganii domniei se împărţeau în patru categorii. Prima 
este cea a «zlătarilor» sau «aurarilor», singurii abilitaţi să 
caute aur în rîuri şi în stînca muntelui, privilegiu plătit 
doamnei ţării cu cîteva livre de aur. «Ursarii », sau îmblînzi- 
torii de urşi, umblau din tîrg în tîrg şi plăteau un tribut anual 
statului. «Lingurarii», sau «rudarii», fabricau obiecte din 
lemn şi vărsau statului acelaşi tribut ca şi ursarii. «Lăieşii» 
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(cei din şatră) puteau rătăci în voie pe întreg teritoriul ţării 
în schimbul unui bir anual. Pentru Kogălniceanu, aceştia 
erau «oameni fără căpătîi», care «nu se hrănesc decît din 
jafuri şi pradă». În general, ţiganii domniei nu aveau locu- 
inţe stabile şi se bucurau de o oarecare independenţă. Unora 
dintre ei li se întîmpla chiar să muncească în propriul lor 
beneficiu. 
Ţiganii la stăpîn, aparţinînd mănăstirilor şi boierilor, se 
împârţeau în două categorii: «lăieşi» şi «vătraşi» (cei de 
pe lîngă casă). După domnitor, mănăstirile deţineau cel 
mai mare număr de robi. Vătraşii includeau ţiganii «de 
curte» şi ţiganii «de ogor». Primii erau folosiţi ca slugi sau 
ca meşteşugari. Aveau însărcinări din cele mai diverse, cum 
ar fi cea de vizitiu, sticlar, rotar, cărămidar, tîmplar, ţesă- 
tor, croitor, blănar sau cizmar. Femeile o ajutau pe stăpîna 
casei, lucrînd ca servitoare, lenjerese sau bucătărese. Daru- 
rile artistice ale ţiganilor erau şi ele apreciate de stăpîni, 
care îşi adunau în preajmă numeroşi lăutari. În ceea ce-i 
priveşte pe ţiganii de ogor, ei erau siliţi să muncească pă- 
mîntul ca agricultori, grădinari, pădurari. Spre deosebir 
de ţiganii domniei, vătraşi s-au sedentarizat, iar mulţi din- 
tre ei «şi-au uitat complet limba, au pierdut obiceiurile şi 
tradiţiile fraţilor lor nomazi»14. Ca şi domnia, stăpînii par- 
oculari deţineau lăieşi care se deplasau cu uşurinţă şi plă- 
ceau un bir mănăstirii sau boierului de care depindeau. În 
funcţie de meseriile pe care le exercitau, ei se asociau 
într-un număr de corporaţii. 
În Principate existau şi ţigani liberi. Ei erau fie lăutari, fie 
aşa-numiţii «netoţi», care trăiau în stare de sălbăticie prin 
munţi sau păduri. După părerea lui Marcel Courthiade15, 
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lingvist specialist în limba romani şi secretar adjunct al 
Uniunii Internaţionale pentru Europa «Rromani Baxt», «ei 
sînt cei care, în 1833, riscînd să fie capturaţi după revizuirea 
Codului penal de către Pavel Kiseleff, au intrat în gherilă 
contra puterii, luptînd pînă la abolirea sclaviei». 
Sub influenţa Europei Luminilor, unii boieri au început 
să-şi elibereze ei înşişi robii, contribuind astfel, încetul cu 
încetul, la dezvoltarea mişcării antisclavagiste. 

Dezrobirea 

Începînd de pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, au fost 
adoptate mai multe reforme pentru îmbunătăţirea sorţii 
ţiganilor. Domnitorul Grigore Alexandru Ghica era revoltat 
de felul în care sînt trataţi aceştia. O reglementare din 1785 
interzice astfel separarea fraţilor şi surorilor prin distribuirea 
lor la mai mulţi stăpîni, dar interzice şi căsătoriile mixte, 
pentru a evita înrobirea românilor. 
Robia este, desigur, menţinută în codurile româneşti de 
la începutul secolului al XlX-lea, dar drepturile stăpînilor 
sînt întrucîtva reduse. Puţin cîte puţin, ideile liberale ale 
Occidentului îşi croiesc drum si, în 1837, divanul Tării Ro- 
mâneşti dezrobeşte ţiganii care aparţineau statului, colo- 
nizîndu-i în satele boiereşti. Ţiganii primesc pămînturi ara- 
bile şi sînt trataţi de acum înainte ca ţărani liberi. 
Cîţiva ani mai tîrziu, în Moldova, domnitorul Sturdza 
urmează exemplul domnitorului Ghica din Ţara Româneas- 
că şi, la 31 ianuarie 1844, prezintă Adunării Obşteşti un 
proiect de abolire a robiei pentru ţiganii clerului şi pentru  
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cei care practică meserii în oraşe: «Rromii cu domiciliu,  
aparţinînd clerului, odată sloboziţi, intră în clasa celorlalţi 
locuitori slobozi; se vor bucura de aceleaşi drepturi cu aceştia 
şi îşi vor îndeplini obligaţiile legate de proprietate, conform 
legii; vor fi, de asemenea, obligaţi să achite aceleaşi taxe ca 
şi ceilalţi contribuabili. 
Rromii care practică meserii la oraş sînt, de asemenea, 
sloboziţi [...] şi intră în clasa plătitorilor de capitaţie, pe 
măsura mijloacelor lor şi conform regulilor privitoare la 
plătitorii de capitaţie ai oraşului. În virtutea acestor principii, 
rromii aparţinînd clerului sînt consideraţi de acum înainte ca 
şi ceilalţi oameni şi vor avea dreptul de a se căsători cu 
moldoveni. În plus, cota taxelor ce le revin va fi încasată de 
trezoreria ţării, fără a se confunda cu alte venituri ale statu- 
lui, slujind exclusiv la dezrobirea celor de care proprietarii 
lor vor dori să se lepede.»16 
Proiectul este votat şi, la puţin timp după aceea, prinţul 
Bibescu eliberează, la rîndul său, robii clerului din Ţara Ro- 
mânească. Nu mai rămîn robi decît ţiganii care aparţineau 
boierilor. Influenţaţi de ideile liberale şi republicane venite 
din Franţa, conducătorii Revoluţiei de la 1848 sînt mişcaţi 
de soarta ţiganilor şi cîţiva intelectuali publică studii şi măr- 
turii despre această comunitate. Unul dintre aceştia este 
istoricul şi diplomatul Mihail Kogălniceanu17. Francezul 
Vaillant18, care era în aceeaşi perioadă profesor la Bucureşti, 
are o influenţă deosebită asupra tinerilor români ce vor în- 
fiptui Revoluţia. In 1848, Revoluţia din Ţara Românească 
obţine abolirea totală a robiei. Dar independenţa e de scurtă 
durată – pătrunzînd în Ţările Române, ruşii şi turcii vor 
reinstaura robia. Tulburat de sinuciderea unui tînăr bucătar 
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ţigan care îşi luase viaţa pentru că nu putuse fi slobozit ca să 
ia în căsătorie o tînără liberă19, domnitorul Grigore Ghica 
hotărăşte, în decembrie 1855, eliberarea tuturor ţiganilor 
din Moldova. Într-un mesaj adresat Adunării Obşteşti, el 
declară: «Într-un moment cînd întreaga Europă arată un 
atît de viu interes faţă de Principate şi reflectează la viitorul 
lor, este de datoria noastră să facem şi noi un pas către el. 
S-au scurs ani şi ani de cînd sclavia a fost abolită în toate 
ţările civilizate ale Lumii Vechi. Doar Principatele moldo- 
valahe au păstrat această relicvă dezonorantă a unei societăţi 
barbare; doar în Principatele noastre sclavia mai face parte 
din ordinea socială!» 
În februarie 1856, domnitorul Barbu Ştirbei încheie 
eliberarea ţiganilor din Ţara Românească, obţinînd votarea 
slobozirii celor care aparţineau persoanelor particulare. Acum 
nu mai existau ţigani robi nici în Moldova, nici în Ţara 
Românească, iar Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor aflat 
în fruntea Principatelor Române Unite (1859), se va strădui 
să şteargă şi ultimele urme ale robiei. Odată liberi, unii ţigani 
aleg să lucreze mai departe pentru foştii lor stăpîni; alţii îşi 
încearcă norocul aiurea, dar foamea îi mînă curind înapoi. 
Mulţi dintre ei se aşază în satele din jurul mănăstirilor şi pe 
lîngă curţile boiereşti. 
În prezent, sechelele robiei sînt încă vizibile la populaţia 
ţigănească. Secole întregi de aservire au ştirbit încrederea 
ţiganilor în propriul viitor, le-au şubrezit spiritul de iniţia- 
tivă, dinamismul şi au generat un soi de fatalism în faţa 
evenimentelor, mergînd de la resemnare pînă la agresivi- 
tate20. Actualele diferenţe dintre grupuri decurg şi ele din 
vechile clasificări şi ocupaţii ale robilor, după cum aceştia 
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aparţineau boierilor, mănăstirilor sau domniei. Robia e încă: 
prezentă în mentalităţi şi continuă să influenţeze modul în 
care «gadze» privesc această comunitate. Rasismul şi preju- 
decăţile unui mare număr de români îşi au originea în această 
perioadă a istoriei; identitatea ţigănească este adesea per- 
cepută în termeni de inferioritate şi în zilele noastre. 
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