Ioan SENI

ÞIGANII – ETNIE SAU MINORITATE
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ãspîndiþi aproape în toatã lumea, þiganii au diferite
denumiri: zigeuner – în germanã, gypsy – în
englezã, gitan – în francezã, gitano – în spaniolã,
cigany – în maghiarã, þiganu – în bulgarã, þîgane – în rusã etc.
ºi se manifestã ca un grup eterogen format din ramurile sinti,
manuº, jerli, ieniºi etc. Importante grupuri de þigani trãiesc în
România, Ungaria, Spania, Franþa, Bulgaria, Cehia, Serbia,
Grecia, Italia etc., iar alte grupuri trãiesc în Turcia, India, Iran,
în nordul Africii, în America..
Denumirile de þigani, gypsy, gitani ar proveni de la
egiptean, Egipt – idee ce domina lumea medievalã. Alþii le gãsesc originea în zona de nord-vest a Indiei ºi nord-estul
Pakistanului, unde erau majoritari în casta militarã a rajputilor.
Mulþi cercetãtori (John Samson, Alexandru Paspati, Johan D.
Taikon etc.) opineazã cã originea þiganilor ar fi în triburile hinduse sau indiene. Dupã numeroase cercetãri ale unor savanþi
europeni, s-a ajuns la concluzia cã grupa de sînge „B”, specificã þiganilor, certificã faptul cã originea lor este asiaticã ºi nu
europeanã. În acest caz ne întrebãm retoric: Unde a fost þara
lor? Cine ar trebui sã-ºi facã probleme în legãturã cu soarta
lor, europenii sau asiaticii, ori poate organismele UE sau ale
ONU? Deocamdatã soarta lor depinde de legislaþia fiecãrei þãri
în care trãiesc, sunt toleraþi, acceptaþi ºi în care încearcã ºi ei sã
se integreze. Se ºtie cã încã din sec. V (438 d. Hr.), regele
Persiei Bahram Gur i-a cerut suveranului Indiei 12.000 de lãutari (luri sau þigani) ca sã-i distreze auditoriul, þigani care au
primit pãmînt ºi ulterior s-au stabilit în Persia. Au fost rãscumpãraþi cu vite, grîu sau mãgari. Dar aceºti þigani au secãtuit pãmîntul, mîncînd grînele ºi vitele, au refuzat munca la cîmp,
fiind apoi izgoniþi de acelaºi rege! Este ceea ce se întîmplã ºi
astãzi în cea mai mare parte a cazurilor: refuzul muncii la cîmp,
migraþia în locul sedentarizãrii, conservatorismul în ceea ce
privesc tradiþiile ºi obiceiurile proprii etc.
Pînã ºi evreii, rãspîndiþi în lume pentru cã au refuzat
asuprirea romanã în antichitate, au astãzi o þarã unde se pot
întoarce acasã dupã aproape 2000 de ani, se pot lãuda cã au þara
lor încã din cele mai vechi timpuri – Palestina. Dar þiganii?
Care-i þara lor? De ce nu doresc astãzi þiganii sã cearã mai marilor lumii întoarcerea în þara lor? Li s-ar acorda teritoriile revendicate sau li s-ar atribui teritorii în care sã-ºi asigure un viitor
dupã cum doresc. Oare doresc þiganii acest lucru? Sau se complac cu statutul de minoritari, recunoscuþi sau nu, pretenþioºi
sau nu în revendicãri, cooperanþi sau în conflict cu naþiunea cei gãzduieºte, sau doresc sã se afirme ca o etnie care-ºi revendicã
teritoriul original ºi strãvechi, iar mai marii lumii ar trebui sã lil acorde, sã li-l oficializeze. Pãrerea mea este cã þiganii sunt cei
mai mari beneficiari ai drepturilor omului: dreptul ºi libertatea
de a-ºi hotãrî preferenþial locul unde ºi cum sã trãiascã în lume!
ªtim însã cã din secolul V au migrat din India spre Iran,
Asia mediteraneanã; în sec. IX ajung în Imperiul bizantin, iar în
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sec. X-XIV în sud-estul Europei ºi nordul Africii. Din sec. XV
pãtrund în Europa apuseanã, iar din sec. XIX în America. În
spaþiul românesc se afirmã de prin sec. XIV ca meºteºugari
liberi – fierari, aurari, rudari, cãldãrari, muzicanþi etc., organizaþi în ºatre, creînd ºi toponime specifice – Þiganca, Þigãneºti,
La þigani etc. Alþii au ajuns robi pe moºiile mãnãstireºti,
domneºti sau boiereºti. Oricum, prosperitatea lor de-a lungul
timpului a depins de expansiunea Imperiului otoman în
Europa…
Explozia naþionalismului din ultimele secole a adus multã
teamã ºi îngrijorare prin promovarea ideii „puritãþii etnice” prin
care numeroase minoritãþi, inclusiv þiganii au avut de suferit,
chiar dacã ei îºi ofereau deseori serviciile lor productive populaþiilor de contact, fãrã a avea pretenþia cã de aceste servicii
depindea prosperitatea acelor zone. Þiganii vãtraºi au acceptat
sedentarismul doar în grupuri mici, la marginea comunitãþii,
fãcîndu-se cît mai utili, promovîndu-ºi limba ca mijloc de
comunicare transnaþional, o limbã indo-arianã, din familia limbilor indo-europene. Le-a lipsit solidaritatea de grup mare, puternic ºi deci ºi posibilitatea de a-ºi crea un stat suveran.
Sentimentul lor de împlinire s-a realizat prin renunþare ºi cedare
de identitate, aspecte care au devenit în timp moduri de viaþã,
de existenþã sau de supravieþuire. În spaþiul românesc etnia
þiganilor a cunoscut numeroase momente de emancipare (1856
– abolirea robiei), de afirmare, mulþi dintre þigani verificîndu-ºi
calitãþile de artiºti, de industriaºi, ofiþeri, administratori, medici
sau oratori în Parlament, ceea ce se observã cu intensitate, mai
ales dupã 1989 (Marcel Pavel, Nicolae Guþã, Ion Iliescu,
Mircea ºi Rãzvan Lucescu, Pepe, Ionel Dãnciulescu, Claudiu
Niculescu, Bãnel Nicoliþã, Andra, Nae Lãzãrescu, Gabi Luncã,
Fãrãmiþã Lambru, Nicuºor Predescu, Jean Constantin, ªtefan
Bãnicã, Grigoraº Dinicu, Aura Urziceanu, Ion ºi Mãdãlin
Voicu, Adrian, copilul minune, Johnny Rãducanu, Nelu
Ploieºteanu etc, pe care-i putem adãuga altora mai vechi –
Anton Pann, Barbu Lãutaru...). Dar, cel mai adesea, þiganii din
România, circa 2,5% din populaþie (535 140), îºi trãiau viaþa
marginal ºi contemplativ, pentru cã cei ce-i reprezentau la nivel
politic nu aveau nimic în comun cu problemele, trãirile,
nãzuinþele ºi aspiraþiile acestei etnii. Mai mult, competiþia între
grupurile rivale de þigani a fost abil valorificatã de celelalte partide.
Cu toate cã trãim în sec. XXI, încã ne scapã etnogeneza
þiganilor: unde, cînd ºi cum s-a creat etnia lor? ªtim în schimb
multe lucruri din viaþa lor: cã au peste 6 membri pe familie; cã
peste 43% din ei sunt tineri (pînã la 16 ani); cã vîrsta lor la cãsãtorie este de 17-18 ani, dacã nu chiar mai redusã; cã peste 50%
din femeile lor nasc pînã la 18 ani; cã au o educaþie sanitarã
modestã ºi nu folosesc mijloace contraceptive; cã se aflã la un
prag minim de culturã socialã ºi politicã, mulþumindu-se cu
supravieþuirea ºi subzistenþa (ce-ar fi dacã ar cere locuinþe ºi,
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dacã le primesc, ce fac cu ele? Ce-ar fi dacã ar cere locuri de
muncã ºi, dacã li se oferã, ce fac din ele?). În afara þiganilor
îmbogãþiþi, ceilalþi, majoritarii se complac într-o situaþie de
viaþã socialã ºi economicã inferioarã. Se complac în a primi
ajutorul de ºomaj. Este evident slabul lor interes pentru ºcoalã
(majoritatea preferã analfabetismul), pentru o profesie, pentru
un loc de muncã… Nu-i intereseazã un teritoriu al lor, o þarã
mamã, un guvern anume, nu sunt naþionaliºti, n-au ce apãra, nu
revendicã drepturi colective, nu provoacã separatisme ºi ostilitãþi cu populaþia majoritarã, mai degrabã se ciocnesc între ei,
între bandele rivale; au totuºi cîte un bulibaºã, cîte un rege (Ion
Cioabã) sau cîte un împãrat (Iulian Rãdulescu), rãmînînd la un
model tradiþional de reprezentare; n-au probleme în parcurgerea distanþelor, în alegerea altui domiciliu – problemã indispensabilã în viitor oricãrui european; nu se cãsãtoresc pentru a
nu-ºi asuma obligaþii, dar coabiteazã cîte 30-40 de ani într-o
dragoste liberã, avînd ºansa sã spunã „Nu” atunci cînd relaþia
nu mai merge (tot mai mulþi europeni, chiar ºi români, de-abia
acum trec la un astfel de mod de viaþã…); n-au acte de stare
civilã etc., etc.
Problema lor nu poate fi rezolvatã de cãtre un singur stat
(chiar dacã un anume stat european a început deja amprentarea
lor, aºa cum altãdatã o fãcea Hitler pentru a-i destina morþii), ci
a lumii întregi. Prin dialog ºi negocieri s-ar putea crea un nou
stat al þiganilor, poate european, poate asiatic, poate african,
poate american, australian sau numai Dumnezeu poate ºti ce fel
de stat vor avea þiganii ºi locul acestuia pe glob. Curzii, un
popor de peste 30 de milioane, nici astãzi n-au reuºit-o, ci trãiesc în spaþii ce aparþin statal Turciei, Iranului, Irakului ºi Siriei.
Integrarea þiganilor sau a rromilor în România nu va duce în
timp la dezintegrarea românilor? Fundaþia Soros a alocat deja
pentru acest proces zeci de milioane de euro, din care circa 3
mil. numai la nivelul anului 2007! Dar nici experienþa curzilor
nu-i de lepãdat.
Prin reþeaua „Soros Open Network” s-a reuºit ca numele de
þigan sã fie asimilat cu cel de rrom, iar astãzi chiar de român,
aspect ce face rãu atît românilor cît ºi þiganilor, care nu acceptã asimilarea în locul nomadismului tradiþional. ªi unii ºi alþii
îºi apãrã identitatea, limba, tradiþiile, care sunt total diferite
între ele. Oficial, termenul de rrom a fost acceptat la cererea lui
Petre Roman în anul 2000, pe cînd era ministru de externe, idee
promovatã anterior de Andrei Pleºu! Tot Soros ameþea opinia
internaþionalã cã limba þigãneascã ar trebui sã se numeascã
limba romalli, înlocuitã cu romani, ulterior rromani, iar astãzi
romanes. Cît de uºor ºi-au obþinut þiganii originea: rom – Roma
– România (þara de unde provin!). Pare ridicol ºi iritant cã simbolul nostru în actele oficiale europene este ROM sau ROU
(francofon) ºi de fiecare datã, cel puþin pe net, simbolul este
însoþit de fotografii reprezentînd þigani! De altfel, italienii ºi
francezii – fraþii de latinitate – ne ºi spun astãzi þigani ºi nu
numai ei: ruºii (Puºkin, Þiganii; în filmele ruseºti, þiganii cîntau româneºte!) ne spun þigani pentru a-i feri pe moldoveni de
aceastã ruºine!; ungurii au stabilit originea þigãneascã a
„olahilor” (vlahilor sau românilor), împroºcîndu-i pe toþi
românii din interiorul sau dinafara graniþelor; bulgarii se simt
bine cînd au ocazia sã ne facã þigani. Ce sã mai spunem de
Jirinovski sau Voronin? Viitorul þiganilor în Europa devine tot
mai clar – integrarea lor la nivelul fiecãrei þãri, o politicã
fireascã de socializare încît, ori unde ar alege sã trãiascã, sã
simtã cã ºi pentru ei se respectã drepturile omului. În acest sens,
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opt þãri europene au declanºat un program de incluziune a
rromilor pentru deceniul 2005-2015, program ce vizeazã
îmbunãtãþirea situaþiei globale a þiganilor ºi pentru care
România ºi-a creat Agenþia Naþionalã pentru Rromi (ANR), în
vederea punerii programului de emancipare în aplicare. În
acelaºi timp, invenþia rom/Roma/români ar trebui sã disparã
precum un impostor dovedit, judecat ºi condamnat cu o
sentinþã definitivã ºi sã rãmînã termenii general acceptaþi de-a
lungul timpului: zigeuner, gypsy, gitan, gitano, cigany, zingaro, þigan… Dacã, peiorativ, denumirea þigan înseamnã cineva cu fapte reprobabile, nu înseamnã cã el trebuie înlocuit cu
rom, rrom, român… De vãzut ce pãzeºte Academia Românã ºi
oficialii þãrii…
Cred cã Europa nu-ºi poate permite un stat artificial creat,
fie acesta ºi al þiganilor sau al rromilor, cum le spun unii, pentru cã ar putea declanºa conflicte multirasiale sau multietnice.
Europa este interesatã de bunãstarea colectivã, de eliminarea
disperãrii sociale sau economice. În acest sens România acordã
o atenþie deosebitã tuturor minoritãþilor, mai ales þiganilor, dar
de fiecare datã, în instituþiile oficiale de protecþie a acestor
minoritari, posturile de conducere erau acaparate de minoritarii
unguri în proporþie de 33%, deºi ei reprezentau doar 6% din
populaþia þãrii. Ghici cine i-a pãcãlit pe þigani? Între timp, statul român acordã locuri speciale în ºcoli, facultãþi pentru ca
þiganii din România sã aibã învãþãtorii ºi profesorii lor, medicii
ºi juriºtii lor, parlamentarii lor etc. Pînã ºi „cornul ºi laptele”,
„bani pentru liceu”, „calculatoare pentru copii” au fost strategii
româneºti de a-i atrage ºi pe copiii þiganilor la ºcoalã, dar din
cauza delãsãrii ºi a lipsei de interes, aceºti copii abandonau cursurile ºi implicit studiile superioare…
Greu va fi oricãrui stat european sã gãseascã soluþii pentru
a-i ajuta pe þigani. Dacã li s-ar oferi un teritoriu, cred cã l-ar
refuza, pentru cã ei refuzã lucrul cîmpului…; integrarea o resping în favoarea nomadismului sau a migraþiilor contemporane;
limba transnaþionalã pe care o vorbesc, tradiþiile ºi obiceiurile
lor sunt greu de abandonat… Poate prin eforturi comune,
europenii vor gãsi soluþii democratice pentru aceastã etnie.
Deocamdatã, ca minoritari, þiganii se bucurã de protecþia
fiecãrui stat european, în baza legilor internaþionale unanim
acceptate. Nimeni nu interzice alte soluþii, mult mai bune, poate
americane, africane, asiatice sau australiene; poate o tutelã a
ONU într-un spaþiu ales, poate o tutelã a UE sau a cîtorva state,
poate o tutelã a SUA?! Vom vedea.
Pînã se vor decide alþii ce sã facã cu ei, la noi în România
fenomenul integrãrii pare mai pronunþat, þiganii acceptînd
locuri de muncã dupã pregãtirea lor, nu sunt imposibile cãsãtoriile mixte, dimpotrivã, cînd se igienizeazã, ºi fetele ºi bãrbaþii sunt foarte frumoºi; dominã cu foarte bune rezultate sectorul muzical, iar acolo unde se sedentarizeazã, coopereazã elegant cu majoritarii.
Pot fi consultate ºi urmãtoarele materiale: Alvin Toffler,
ªocul viitorului, Bucureºti, 1973; Vladimir Trebici, Populaþia
Terrei – demografie mondialã, Bucureºti, 1991; Mihail
Kogãlniceanu, Dezrobirea þiganilor…, Discurs rostit la
Academia Românã, 1891; Ion Budai-Deleanu, Þiganiada;
Elena Zamfir, Cãtãlin Zamfir, Þiganii între ignorare ºi îngrijorare, 1993; Constituþia României, 1991, 2003; Rezoluþia
249/1993 a Conferinþei Permanente a Puterilor locale ºi
Regionale ale Europei, martie 1993, Strasbourg.
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