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Příloha 2. Citáty z použité literatury v originálním znění 

4. „Pur şi simplu este dificil de utilizat în limba românǎ: pe lângǎ cǎ nu are o ortografie unitarǎ 

(cu unul sau doi r), nu se declinǎ uşor (habar nu am cum ar trebui sǎ fie genitivul feminin).“ 

16. „Așa cum reiese din Euro Barometrul Rural privind valorile europene în sate românești, 

realizat de Fundția pentru o Societate Deschisă în 2005, faptul că 40% din populația rurală ar fi 

de acord ca rromii să fie forțați să trăiască separat de restul societății pentru că nu se pot integra, 

46% considerăcă statul ar trebui să ia măsuri pentru a opri creșterea număruluide rromi, iar 78% 

sunt de părere că cei mai mulți rromi încalcă legile, constituie un grav semnal de alarmă privind 

mentalitatea față de rromi.“ 

31. „În perioada interbelică țiganii nu au constituit o preocupare specială pentru societatea 

românească. Sub multu aspecte țiganii continuau model de viață din perioada anterioară.“ 

35. „Deportarea romilor în Transnistria a fost întru totul opera guvernului Antonescu, nu numai 

ca realizare, ci şi în privinţa ideii. Înainte de regimul Antonescu, în România nu a existat o 

politică faţă de romi. La nivelul factorilor politici, romii nu erau văzuţi ca o “problemă”.“ 

36. „Romii nomazi s-au deplasat pe jos sau cu căruţele, din post în post, astfel că transportul 

până la destinaţie a durat câteva săptămâni. Operaţiunea s-a încheiat oficial la 15 august 1942. 

Cei care în momentul evacuării se aflau pe front sau mobilizaţi în ţarăau fost scoşi din evidenţele 

militare, printr-un ordin al Marelui Stat Major, trimişi acasăşi îndrumaţi pe urma familiilor în 

Transnistria. Pânăla 2 octombrie au fost evacuaţi în Transnistria în total 11.441 de nomazi 

(2.352 de bărbaţi, 2.375 de femei şi 6.714 de copii).“ 

52. „Meșterul cu ciocanul mare bate produsul și ucenicii băteau cu ciocanul pînă ce produsul 

avea forma finală.“ 

57. „De exemplu, pentru confecționarea unui cazan de o sută de litri este necesară o tablă cu 

dimensiunile de un metru optzeci pe patruzeci de centimentri (1,8 x 0,4 m).“ 

60. „De obicei mergem prin sate la tîrguri și vindeam căldări și oale. Căruțe mai avem, dar nu 

mai avem cai, deci mergem cu mașina. Dacă cineva vrea cazan pentru fiert răchie, atunci vrem 

bani pe cazan. Oalele mici cîteodată dăm pe bani sau schimbăm pe nuci. Oala pe care o vor, o 

umplem de două ori cu nuci și atunci pot să și-o lase.“ 

74. „Unii autori afirmă chiar că fierarii romi au deținut timp de secole întregi monopolul 

meșterșugului în satele din Europa Orientă și Peninsula Iberică.“ 

81. „Fierarii satului nu numai răzbeau cu ascuțitul fiarelor de plug.“ 
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92. „Cel mai des solicită inele, mai ales de logodnă, apoi cercei pentru muieri.“ 

95. „De obicei oamenii vin cu aurul lor și eu le fac inele, cercei, lăntîșoară, ce vor. Ori au cercei 

de la baba lor sau galben, eu îl topesc și le fac ce vor. Am forme pentru asta. Cîteodată vor 

semne din horoscop, litere și icoane, atunci prețul este mai mare și nu oricare țigan știe să facă. 

Dacă clientul are aurul lui, atunci produsul costă mai puțin, dar dacă nu au, atunci plătește și 

materialul. Unii se tem, că aurul nostru nu are marcă, mai bine își aduc aurul lor.“ 

101. „Sunt țigan cărămidar 

Sunt țigan și mândru sunt 

Nu merg cu capul în pământ 

N-am de ce să fiu rușinat 

În ochi pot privi pe oricine 

Că am sufletul curat 

De nimeni nu mi-e rușine.“ 

107. „Cînd a fost cărămida mai neagră, am vîndut-o mai ieftin. Puteau să se pună la fundația 

casei. Pentru români a fost mai avantajos, cîteodata a fost pe jumatate preț decît la magazine 

sau dacă cărămizele le făcea un român. Puteau să vină unde aveam cuptor pentru cărămidă și 

să vadă calitatea cărămizi.“ 

111. „Cărămizile le făceam cînd am fost mai tineri, acum nimeni nu le mai vrea. Atunci mă 

întelegeam cu românul cîte cărămizi și cînd are nevoie de ele, dupa aceea le făceam la el în 

grădină, dacă se putea. După ce am săpat pămîntul, am făcut cărămizile, cineva dormea acolo 

și supraveghea uscatul lor. În jur de două săptămîni. Acolo dormeam, mîncam, beam…“ 

147. „Cu mulți ani în urmă țigani mergeau la tîrguri unde-și cîștigau pita ghicind din palmă sau 

vindeau săculețe cu inele, broșe, mingi cu rumeguș, o grămadă de măruntaie, care urmau să 

aducă noroc sau bucurii celor ce cumpărau. Alții ghiceau din păsui sau cărți de jucat. Cîteodată 

erau și țigani care aveau și papagal care cu ciocu scotea cîte un bilețel din cutie, pe care scria 

ce-l așteaptă în viitor. Buzumeneau oamenii...“ 

153. „Țiganii se ocupau cu lucruri misterioase, făceau vrăji și cîteodată foloseau și urmele ce 

lăsau pantofii sau cizmele în zăpadă, de aceea oamenii din împrejurimi își dădeau seama pe 

unde umblau.“ 
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159. „Des veneau fetele la mine acasă să le ghicesc soarta din cărți sau să le găsesc băiatul 

iubitt. Cîteodată îmi dădeau făină, șuncă, altădată bani,cîte o găină, după cum ne înțelegeam.“ 

165. „M-am dus cu tata la tîrg să cumpărăm cal, asta a fost prin șaișunu. Ne-a trebuit un cal nou 

la câmp, fiindcă cel bătrîn nu mai putea să tragă. Am ajuns acolo, frumos era calul de la un 

țigan, negru ca cioara, se ridica în două picioare și necheza….Tăticu a negociat, a negociat pîna 

s-au înțeles la un preț bun. Țiganul a lăudat calul, și arăta bine. Am plătit, am luat calul și am 

mers acasă. Dar drumul a fost lung, cînd am mers c-am o oră, a început ploaia și din cal a început 

s-ă picure culoarea neagră. Țiganul ne-a înșelat, calul l-a vopsit, dracu știe cu ce… să arate mai 

tînar. Dupa cîtera zile a început să sufle ca un cal bătrîn. Dar țiganul a fost dus cu familia și 

nimeni nu a știut unde.“ 

172. „S-a crezut că rromi – din perspectiva practicării muzicii – sunt înrudiți cu vechii indieni, 

aduși de regele Persiei, Bahram (430-443), să cânte din lăută la curtea sa, sau cu kafirii, altă 

populație indiană care se ocupa cu muzica.“ 

176. „Tata a fost angajat ca miner la Întreprindera minera Anina și împreună cu alți prieteni 

cîntau la diferite festivități. Cînd a fost nevoie, îi chema și cîntau. Tata cîntă și acasă, ca să știe 

toate cîntecele, să fie pregătit cînd o să-l cheme.“  

179. „Aşa analizează Heman A. muzica ţigănească:  

- Cântecul este foarte iubit de rrom.  

–Pe drumurile fără cop, şătrarii leneşi au mereu timp să cânte.  

–Cu cântec mergând scurtează drumul.  

–Maiuşor se odihneşte, dacă el cântăşiîşidescarcădurereasufletească 

– Cântăcând se întinde pe pământul pădurii, fără un fir de iarbă, de care pământ culoarea lui nu 

se deosebeşte cu mult.“ 

181. „E și români care cântă mai bine ca țiganii, da´ nu are treaba aia, nu știu... Stilul unui 

țigan...“ 

192. „Astăzi cîntăm muzica ce place oamenilor. Rar cîntăm în țigănie numai așa de plăcere, 

trebuie să trăim din ceva. Cîteodată români vor muzica lor, altădată lasă totul pe noi să facem 

distracție plăcută. Unii cântă cu vioara după cap și asta le place oamenilor.“ 

199. „Cînd am fost mic, mergeam de sf. Ion cu unchiul si prietenii lui prin sat. Unul dintre ei 

ducea capra. Asta a fost facută din lemn și făcea „clap, clap“…Noi cîntam la porțile caselor, 
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unde locuia cîte un Ion. Dacă iesea afară îi cîntam „La mulți ani“, și primeam mere sau răchie 

și mergeam mai departe.“ 

 


