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Numirile Ţiganilor

Poate nici un popor din lume n-a primit atât de multe şi felurite 
nume ca Ţiganii. Cauza acestui lucru este răzleţirea lor în diferite ţări şi 
printre diferite popoare, care îi numeau, fiecare, după impresia primă ce 
o făceau, după ţara de unde îi credeau de origine, după variile şi multele 
lor însuşiri bune şi rele sau şi arbitrar; în capitolul prezent vom vorbi, 
mai întâi, despre numirile ce şi le dau Ţiganii înşişi, şi apoi vom expune 
numirile şi poreclele care li se dau de alte popoare.

Numele cel mai răspândit, pe care şi-l dau Ţiganii înşişi este 
„rom”, în singular, şi „roma”, în plural, şi înseamnă „bărbat” sau „ţigan”, 
iar „romni” sau „rumni” însemnă „femeie” sau „ţigancă”1.

Întâlnindu-se un ţigan cu un om despre care crede că aparţine 
naţiei ţigăneşci, îl întreabă: „Mo („hal” sau „han”)! Şi tu rom?”, adică 
„Şi tu eşti rom (ţigan)?” sau „Geanes romanes? Ştii ţigăneşte?”2.

Acest nume, „rom”, se întâlneşte şi în Hindi şi înseamnă „un om 
care aparţine societăţii celei mai joase de oameni3.

Alt nume, provenit din sanscrită, pe care şi-1 dau Ţiganii înşişi, 
este „kalo”, în singular, şi „kali”, în plural, şi înseamnă „negru”; apoi se 
mai disting ei cu numele „melelo” sau „mellelo”, care, aşişderea, însemnă 
„negru”, şi „meleli-cel”, care înseamnă „popor negru”, adică ţigani, ca

1 Dr. Pott, die Z igeuner in Europa u. A sien, H alle 1844, partea I. pp. 39
41; Dr. B arbu C onstantinescu, Probe de lim ba şi litera tu ra  Ţ iganilor din 
Rom ânia, B ucureşci 1878, p. 5, nota; Dr. Schwicker, die Z igeuner in Ungarn 
b. Siebenbürgen, W ien u. Teschen, 1883, p. 3.
2 Statescu, M., Încercări asupra originei Ţiganilor, Craiova 1884, p. 13, şi 
Dr. W lislocki, Vom wandernden Zigeunervolke, Hamburg 1890, p. 3.
3 Pott, 1. o. p. 42.
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contrast pentru expresia „parno”, adică „alb” sau neţigan4.
Apoi se mai numesc Ţiganii şi „manuş”, în singular, şi „manuşa”, 

în plural, ceea ce înseamnă „om”, iar ei numesc pe fiecare de altă naţiune 
„gadşio”, adică „ţăran” sau ..străin” şi neaparţinător poporului lor5.

O altă numire ce-şi dau Ţiganii, deşi rar şi numai în adunările 
lor, este „sinte”, şi „sinde” sau şi „sinto”, în singular, şi „sinti” sau şi 
„sindhi”, în plural, ceea ce înseamnă „om de al nostru” sau „conaţional”. 
Aceasta ultimă numire se pare că înseamnă şi un „locuitor din India” şi 
stă în oarecare legătură cu ramul de popor „sindoi” din India vestică, cu 
râul Indus şi cu teritoriul de lângă el, numit, în limba indică, „sindhu”; 
iar limba „sindhi”, o fiică a celei sanscrite, este încă şi astăzi limba ra
mului de popor expulzat, a Ciangarilor -  fraţii Ţiganilor noştri -  care 
pribegesc până prin Persia6.

Originea acestei numiri de „sinte” se păstrează la Ţigani în formă 
de două poveşti, al căror conţinut îl vom istorisi pe scurt:

„Departe de aici, locuia, înainte de vreo câteva mii de ani, într-o 
ţară unde-i veşnic vară, un rege puternic, numit Sin. Acesta voia să-şi 
ia de soţie numai o femeie care să întreacă, prin frumuseţea ei, pe toate 
femeile din lume, dar nu află o astfel de frumuseţe în ţara sa. De aceea, 
luă el toiagul călătoriei în mână şi ajunse, în urmă, după ce cutrieră o 
lume întreagă, la regele focului, care avea o fiică de o frumuseţe nemai
pomenită la alte femei. Regele Sin peţi fata şi o luă de soţie, cu toate că 
regele focului îl sfătui şi-l admonestă se fie pe pază, „că această femeie 
va fi nenorocirea lui şi a poporului lui”.

Doisprezece ani dură căsătoria fericită a regelui cu minunat de 
frumoasa sa soţie, cu care avu doisprezece feciori frumoşi. După ce, însă, 
trecură doisprezece ani, corpul mult frumoasei regine începu să se aprindă 
ca un foc mare şi să răspândească o căldură că nu putea sta în apropierea 
ei nici un obiect fără ca să se prefacă în scrum. Şi căldura tot creştea,

4 Ibidem, p. 27 §i 28, Dr. Schwicker, l. c., p. 4, §i Dr. Wlislocki, l. c., p. 3.
5 Pott, l. c., p. 43 §i 44, §i tom. II, 130-132.
6 Dr. E. Trumpp, die heutige Bevölkerung des Panjab, ihre Sitten und
Gebrauche, in Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien 1872, 
tom. II, p. 294, §i Diefenbach L„ Völkerkunde Osteuropas, Darmstadt 1880,
tom. II. pp. 296 §i 297.
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aşa că, la sfârşitul anului, în ţară au fost ars toate scrum şi oamenii s-au 
fost împrăştiat prin lumea întreagă. Nefericitul rege se depărtă cel din 
urmă, cu cei doisprezece feciori ai săi, din ţară şi, fiindcă rămaseră atât 
de mult în ţară, în nespusa căldură, devenise pieliţa corpului lor mai că 
cu totul neagră, de arşiţă. Ei cutreierară lumea, în lungiş şi-n curmeziş, 
se însurară, avură copii, şi noi, bieţii oameni, ne tragem de la dânşii”7.

A doua variantă de poveste ţigănească, care voieşte să explice 
deducţiunea numelui „sinte”, zice: „Într-un mare imperiu din răsărit, 
trăiau Ţiganii, sub regele lor, Sin. Acesta avea o fiică şi nu voi s-o dea 
de soţie regelui Talani, care o cerea, din care cauză se începu, între aceşti 
doi regi, un război, în care căzu regele Sin. Oştirile lui bătute se împrăş- 
tiară şi o apucară, în cete mai mari şi mai mici, spre apus şi începură a 
se numi, în amintirea nefericitului lor rege, sinte”8.

Aceste sunt numirile ce şi-le dau Ţiganii înşişi şi este de obser
vat că ei nicicând nu se numesc, cu drag, „Ţigani” şi nici nu primesc 
bucuros acest nume.

Numirile pe care le dau popoarele europene acestui popor pri
beag şi de-a pururea călător sunt foarte multe, cel mai răspândit nume 
este: „Ţigan”. Germanul îl numeşte „Zigeuner”; Italianul, „Zingaro”; 
Ungurul: „Czigany”; Rusul: „Ţehan”; Bohemul: „Cinkan” ; Leahul: 
„Cygan”; Litvanul: „Cigonas”;Letul: „Tschiggans”; Sârbul: „Ciganin”; 
Turcul: „Chinghianes”; Englezul: „Gipsy” ; Spaniolul şi Portughezul: 
„Egyciano” şi „Gitano”; Finul, Şvedul şi Danul: „Tathas” sau „Saracen”; 
Belgiotul: „Heyden”; Francezul: „Bohomien” etc.

Acum, la finea acestui capitol, vom mai arăta încă şi poreclele 
(numele de batjocoră), date Ţiganilor de diferite popoare; aşa porecleş
te Românul pe Ţigan, numindu-l: Arab, Faraon, corbert (de la corb), 
cioară, cioroi, crr, adică îl cârâieşte, dadă (după ţigănescul nume pentru 
tată), baracladină sau baragladină, burcaş, ciorogae, gărgăun, geantă sau 
geandă, netot (sclav), caranclău, caranclanbură, stancă, bulgar, gangur, 
coţofană, iar pe capul familiei: „tetea”; pe copii: „danci” sau „purdei”; 
iar Ţiganii singuri zic copiilor lor celor mici „parnavel”, în singular, şi 
„parnavei”, în plural, şi „gănguraşi”, iară celor mai mari: „ganguri şi

7 Wlislocki, l. c., p. 3 şi 4.
8 Dr. Schwicker, l. c., p. 3 şi 4.
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paralei”. Ungurul îi porecleşte: „pharao nepe” („poporul lui Faraon”); 
neogrecul îi numeşte „neguţători de mărunţişuri”, pentru însuşirea lor 
de a-şi însuşi orice mărunţişuri, etc.

Numele „Ţigan” 
şi cauza înjosirii poporului ţigănesc

Originea numelui „Ţigan” se deduce de învăţaţi, într-un mod forţat, 
de la o numire grecească, cu care se numea o sectă creştină samariteana, 
din Frigida şi Licaonia, la care par să se fi alipit şi Ţiganii, şi de la această 
sectă, despre care s-au păstrat ştiri, din secolul al IX-lea, până în al XIII- 
lea, ar fi primit şi ei numele. De la Greci, pare să fi trecut acest nume, pe 
de o parte, la Bulgari, iar de la aceştia, la Români, Unguri, Slavi, Germani 
etc., pe de altă parte, la Italieni.

Noi însă credem că Ţiganii şi-au adus numele din patria lor, India, 
şi că numele „Ţigan” se poate deduce mai nimerit de la poporul „Cengar” 
sau „Cingar”, care există şi astăzi în India şi formează o clasă de oameni 
mai inferioară decât cei respinşi din toate clasele oamenilor, decât paria sau 
ciantala. Şi, într-adevăr, Ţiganii formau, în patria lor, pătura cea mai joasă 
de popor, despre care fapt ne convinge însemnătatea numelui „rom”, cu 
care se intitulează Ţiganii înşişi şi care numire se dă, în India, oamenilor 
respinşi din toate clasele omeneşti, adică lepădăturii poporului.

Întrebarea cum a ajuns un ram de popor într-o stare atât de înjosită 
şi a fost silit la vagabondare ne-o va răspunde expunerea scurtă a societăţii 
indiene din vechime.

întreaga societate indiană se împărţea, în vechime, în patru caste, şi 
anume de casta I-a se ţineau preoţii sau „brahmanii”, de a II-a, oştenii sau 
„shattrijas”, de a III-a, neguţătorii sau „vaishias” şi de a IV-a, industriaşii 
sau „sudras”; iar oamenii care nu aparţineau nici unei caste se numeau 
„paria” sau „ciantala”’.

Aceşti din urmă oameni, care formau lepădătura societăţii, au deve
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nit aceea numai siliţi de legislaţiile indiene. Pedepsele pe care le concedea 
dreptul antic indian erau: moartea, respingerea dintr-o castă superioară în 
alta inferioară, respingerea totală din toate castele, bastonada şi torturile, 
purificarea şi sacrificiile, şi amenda. Indienii pedepseau, deci, după cum 
am expus, foarte aspru pe culpabili, însă nu le răpeau culpabililor nicicând 
libertatea individuală prin închisoare, uzitau, însă, de o pedeapsă foarte 
crudă, mai crudă chiar decât moartea, anume excluderea unui individ, cu 
totul, din toate clasele societăţii, pedeapsă căreia îi urma confiscarea în
tregii avuţii, pierderea familiei, amicilor, drepturilor civile şi politice; dar 
rigurozitatea legislatorului indian Manu nu se mărginea numai la aceste 
despoieri de drepturi ale respinsului, ba ea lovea chiar şi pe toţi descendenţii 
acestui nefericit, născuţi mai în urmă. Iată ce orânduieşte asprul legiuitor, în 
privinţa celor respinşi din toate clasele societăţii indiene: „Aceşti oameni, 
însemnaţi cu semnul degradării, trebuie se fie părăsiţi de toate rudele lor 
după tată şi mamă şi nu merită nici milă, nici compătimire. Nimeni nici 
să nu mănânce, nici să sacrifice, nici să cugete, nici să se împreuneze cu 
ei prin căsătorii, ci trebuie să-i lase să rătăcească pe pământ, într-o stare 
mizerabilă, excluşi de la toate drepturile şi datoriile sociale”.

Această degradare a unui individ era, însă, completă când acel 
nenorocit era înfierat pe frunte sau umăr cu un fier roşu, ca, oriunde mer
gând, să fie în veci cunoscut şi să i se refuze apa de băut, orezul de mâncat, 
focul de fiert, în scurt orice mijloc de nutriţie. Şi ca nimeni să nu cuteze a 
întinde acestui nenorocit câteva picături de apă, spre a-şi stinge setea, sau 
câteva fire de orez, spre a-şi astâmpăra foamea, îngriji draconica lege, căci 
ea ameninţa pe cel ce se va îndura şi va milui pe un astfel de nenorocit cu 
escluderea din caste şi cu o de asemenea degradare neomenoasă.

Legea indiană, deci, nu altera libertatea individului, dar degrada 
pe om mai jos decât la dobitoc şi această degradare n-avea margini. Dacă 
un astfel de nenorocit întâlnea pe un brahman (preot), trebuia să se dea, 
cu vreo zece paşi, în lături din cale şi să se arunce în pulberea drumului, 
în semn de umilinţă, căci, la din contra, putea fi chiar ucis în bătaie; dacă 
întâlnea nenorocitul pe vreun om din alte caste, trebuia să îngenunche, să 
plece ochii la pământ, până după trecerea acestuia, în semn de supunere.

Aceşti nenorociţi erau constrânşi să-şi caute, spre a trăi, nutri
mentul lor, migrând din loc în loc, din ţară în ţară, luptându-se, nu o dată,
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cu vulturii şi fiarele răpitoare pentru vreun hoit de animal sau furând de 
unde ce puteau. Şi în aceste fiinţe se înrădăcina, cu timpul, atât de mult 
convingerea inferiorităţii lor, încât n-au căutat, afară de puţini indivizi, 
care vindeau la de ai lor mâncăruri, nicicând să se ridice prin muncă şi 
lucru onest dintr-această mizerie, ba, din contra, o seamă din ei s-au dedat 
într-atâta lenevirii, încât vagabondau, abia târându-se de foame. Şi descen
denţii acestor oameni, care poartă, astăzi, în India, numele „Ciangari”, sunt 
fraţii, dintr-o trupină, cu „rom” sau „romaniceii”, adică Ţiganii noştri0, 
care desigur că nu şi-au atribuit singuri un nume atât de înjositor. Şi că, 
în adevăr, Ţiganii noştri sunt un ram din trupina Ciangarilor indieni ne 
doveşte împrejurarea că Voevozii ţigăneşti din Transilvania aplică şi astăzi 
legea lui Manu, adică exclud indivizi din comunitatea ţigănească, spre a-i 
pedepsi pentru un delict oarecare, ba ei sunt conştienţi de inferioritatea lor, 
moştenită de la strămoşii lor, au păstrat foarte fidel obiceiurile Ciangarilor 
indieni, aşa, de exemplu, obiceiul copiilor ţigăneşti din toate ţările de a se 
da de-a tumba şi de-a roata, în pulberea drumurilor, înaintea trăsurilor sau 
drumeţilor, spre a căpăta, de la călători, vreun bănuţ; obiceiul Ţiganilor de-a 
se umili, până în pulbere, şi a se înjosi înaintea altora; titulaturile ce le dau 
ei altor oameni, precum: cuconaşule, cuconăşelule, domnule, împăratule, 
măria-ta, mâncaţi-aş ochişorii ş. a., apoi salutarea lor ordinară: „Lacidir 
dives!” („Zi mai bună!”) şi antipatia lor contra numelui „Ţigan”, care le 
reaminteşte, oareşicum, originea lor mult umilită şi starea lor înjosită în 
societatea de oameni.

/~\ • • • • • rp • • 1Originea şi imigrarea Ţiganilor
/v 1 ' • /v rpv * 1 r\ /vin Europa şi in Ţările Romane

Cum că Ţiganii sunt de origine din Hindostan, aceasta par s-o 
fi ştiut şi Ţiganii, la prima lor imigrare în Europa, şi ne-o documentea
ză atât obiceiurile, cât şi limba lor, singurele indicii care ne conduc la 
cunoştinţa patriei lor.
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Limba Ţiganilor este, după părerea învăţaţilor, una dintre limbile 
indice, de origine arică, şi cu tot dreptul se poate alătura la cele şapte 
limbi arice ale Indiei, ca a opta.

În toate dialectele limbii ţigăneşti se află şi elemente persane 
şi armene, împrejurare care ne sileşte a crede că Ţiganii, pribegind, din 
India, prin lume, au stat mai lung timp în Persia şi în Armenia.

Limba Ţiganilor, în toate dialectele, conţine şi multe cuvinte 
greceşti, şi anume de pe timpul (secolul al XIV-lea) când au venit ei în 
atingere cu Grecii, în sudul Balcanilor.

După părerea unor autori, Ţiganii par să fi pribegit, de prin se
colul al IV-lea, prin stepele Moldovei şi Munteniei, spre vestul Europei, 
alungaţi din patria lor de Tcinghis-Chan sau de Tamerlan; după părerea 
altora, însă, Ţiganii ar fi fugit din patria lor, India, şi ar fi venit în Europa 
în secolul al XIII-lea, şi aceea de frica Mongolilor; această aserţiune, 
însă, nu poate fi adevărată, deoarece Ţiganii se aflau deja în Europa, cu 
mult înainte de invazia Mongolilor; alţi autori iarăşi susţin că Ţiganii ar 
fi fost izgoniţi din patria lor, India, de învingătorii Arabi, în secolul al 
VII-lea, până în al IX-lea, şi că Bizantinii ar fi adus, în anul 855, câteva 
mii de Ţigani la Syria.

Noi, însă, credem că cauza pentru care au părăsit Ţiganii patria 
lor, India, a fost numai urmarea draconicelor stipulări ale legii lui Manu, 
prin care se degrada omul mai jos decât dobitocul, care sili pe această 
clasă atât de nefericită de oameni ca să-şi ia lumea în cap, spre a fugi de 
soarta-i neagră şi crudă, ducând, însă, cu sine, în toate ţările, conştiinţa 
despre înfierarea lor ca lepădătură societăţii omeneşti, exprimată şi prin 
numirea de „rom”, adică oameni aparţinători clasei celei mai joase de 
oameni.

Drumul pe care l-au urmărit Ţiganii, în pribegirea lor spre Euro
pa, se pare că i-a dus prin Persia şi Armenia, unde trebuie să fi petrecut ei 
un timp oarecare mai îndelungat, ceea ce ne-o documentează mulţimea de 
expresiuni persane şi armene, aflătoare în toate dialectele limbii ţigăneşti.

Din provinciile amintite, pare să fi trecut Ţiganii în Fryghia şi 
Lycaonia, iar de aici, peste Helespont, la Europa, şi anume în imperiul 
bizantin.

Unii autori cred că în oastea regelui Ungariei Bela al IV-lea
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(1235-1270) ar fi fost la anul, 1260, şi Ţigani, şi se bazează pe cronica 
bohemă, unde se zice că, între oştenii regelui unguresc Bela, ar fi fost 
şi nişte „Ghinghari”.

Sigur însă este că, la anul 1322, se aflau Ţigani pe insula Creta; la 
anul 1346, în Corfu; şi la anul 1398, în Nauplia şi în toate ţările greceşti. 
Aserţiunea că Ţiganii au trăit, lung timp, în ţările greceşti se întăreşte şi 
prin împrejurarea că, în toate dialectele limbii ţigăneşti, fără deosebire, 
se află multe elemente greceşti, iar elementele străine pot întra, după cum 
îi cunoscut, în o altă limbă numai după o convieţuire mai îndelungată a 
două popoare la un loc.

Şi în Ţările Române, şi anume în Muntenia, trebuie să fi intrat 
Ţiganii deja pe la anul 1241, după cumplita năvălire a Mongolilor, şi 
noi aflăm că, deja la anul 1360, principele Munteniei, Vlad I Basarab 
(1360-1375), dărui mănăstirii Sfântului Antonie, la Vodiţa -  Vodiţa este 
un târguşor, la frontiera între Muntenia şi Ungaria, lângă Mehadia -  şi 
mănăstirii Tismana, cu hramul Mariei, în banatul Craiovei -  Tismana a 
fost un târguşor, astăzi este un sat la frontiera Ungariei, situat pe pârâul 
Tismana, care se revarsă în Jiu -  fundată de tatăl său, Radu Vodă, 40 de 
sălaşe9 (corturi) de Ţigani, care danie o întări principele Dan I (1385
1386), la 3 Octombrie 1385; apoi dărui principele Munteniei, Mircea cel 
Mare (1386-1418), nepotul lui Basarab, la anul 1387, mănăstirii Căliman, 
fundată de el, 300 de sălaşe de Ţigani.

Şi în Moldova se pare că imigrară Ţiganii, tot într-un timp ca şi 
în Muntenia, căci noi aflăm că principele Moldovei, Alexandru cel Bun 
(1401-1434) le dădu Ţiganilor „aer liber, pământ de cutrierat şi foc şi fier 
de făurit”, şi tot acest domn dărui, la 8 Iulie 1418, mănăstirii Bistriţa, 31 
de sălaşe de Ţigani şi 12 bordeie de Tătari.

Tot astfel de danii de suflete de Ţigani făcură mănăstirilor şi toţi 
principii următori.

9 Zece sau cincisprezece familii compuneau un sălaş, care se conducea de un 
jude; mai multe sălaşe îşi alegeau un bulibaşă sau voievod, pe care îl întărea 
marele spătar sau vel armaş. Voievodul aduna, cu ajutorul juzilor, birul pentru 
cap, de la care 2 procente erau ale lui; voievodul era judecător de primă instanţă, 
pedepsea pe cei vinovaţi şi da guvernului de ştire unde se află Ţiganii.
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Soarta Ţiganilor în Ţările Române

Intrând Ţiganii în Ţările române, au devenit, aici, robi, împrejura
re despre care ne încredinţează faptul că, în Muntenia, deja la anul 1369, 
principii ţării puteau dărui sălaşe întregi de Ţigani ca robi mănăstirilor 
fondate de dânşii.

Unii din scriitori cred că Ţiganii, în principatele dunărene, ar fi 
fost declaraţi robi în scopul de a-i lega de locuinţe statornice, care idei 
însă nu se poate presupune că le-ar fi avut principii ţărilor române, pe 
la anii 1369, când ni se dă prima ştire despre dăruirea câtorva sălaşe 
de Ţiganii ca robi, căci atunci ar fi trebuii ei să declare de robi şi pe 
Armeni, care, tot pe acele timpuri, imigrară în Ţările Române; alţii cred 
că Ţiganii ar fi fost târâţi în sclavie de alte popoare cuceritoare, precum 
Turcii sau Tătarii, şi vânduţi, în asemene condiţiuni, prin Ţările Române, 
aserţiune care, acum, din acel motiv nu poate fi privită de competentă, 
deoarece aflăm că principele Moldovei, Alexandru cel Bun, dăruise, ca 
sclavi, mănăstirii Bistriţa, sălaşe de Ţigani şi bordeie de Tătari; noi, însă, 
credem că cauza de ce Ţiganii, la imigrarea lor în Europa, respectiv în 
Ţările Române, au devenit robi este de căutat în conştiinţa lor de sine, 
că sunt nişte fiinţe degradate şi inferioare chiar animalelor, şi că ei înşişi 
s-au supus, de bună voie, sclaviei, precum avem multe exemple, fiind 
sclavia, pentru dânşii, o stare dorită, căci ea îi ridica, deşi nu într-un rând 
cu oamenii, dar măcar cu dobitoacele bune şi trebuincioase la lucru, pe 
când ei, în patria lor, formau lepădătura lumii şi nu erau, nici nu puteau 
fi de folos pentru cineva, nefiind iertat a-i întrebuinţa la vreun lucru, din 
care cauză nici nu erau suferiţi de nimeni.

De la imigrare, au rămas Ţiganii în Ţările Române robi, şi anume, 
în Muntenia, până la 3 August a anului 1746, iar în Moldova, până la 1 
Iunie a anului 1749, când domnul Munteniei şi, mai apoi, al Moldovei, 
Constantin Mavrocordat, desfiinţa rumânia ţăranilor; atunci se schimbă 
şi starea lor de „robi”, deşi numai după nume, în „vecini” sau „rumâni”,
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pe când de facto rămaseră ei tot robi şi mai departe.
La noi, în Bucovina, unde erau Ţigauii reprezentaţi în număr 

foarte mare, deoarece fiecare din multele mănăstiri şi fiecare boier poseda 
sute de suflete ţigăneşti ca robi, robia acestor fiinţe atât de persecutate 
şi muncite o desfiinţă neuitatul împărat Iosif al II-lea, prin rescriptul dat 
în Cernăuţi, la 19 Iunie 1783.

în Moldova, Adunarea Obştească, la 31 Ianuarie 1844, la dorinţa 
principelui Mihail Sturza, decreta desfiinţarea robiei Ţiganilor statului şi 
a celor mănăstireşti, iar principele Grigore Ghica liberă şi pe cei ai par
ticularilor, prin decretul din 10, respectiv 28. Noiembrie 1855, nr. 1166.

La anul 1844, deci, se liberară 16.023 de suflete de Ţigani de 
ai statului şi mănăstireşti, şi anume 10.424 fără oareşicare despăgubire. 
Dar şi înainte de anul 1848, liberară mulţi particulari, şi mai ales boieri 
mărinimoşi, pe robii lor Ţigani, meritul acestui act uman însă a fost a 
principelui Moldovei, Mihai Sturza şi a neuitatului Vasile Alecsandri, 
care ambii liberară mai întâi pe toţi robii lor şi exemplului lor uman le 
urmară 991 proprietari, care toţi liberară pe robii lor, fără oareşicare 
despăgubire. în Muntenia, fură Ţiganii liberaţi din sclavie prin decretul 
lui Alexandru Ghica Vodă, din anul 1845, şi, la 11 Iunie 1848, îi declară, 
în Bucureşti, proclamaţiunea revoluţionară de cetăţeni liberi.

Cauza care a îndemnat pre Grigore Ghica să libereze, la anul 
1855, şi pe Ţiganii particularilor a fost un caz de o tortură crâncenă a 
unui rob. Incidentul respectiv a fost următorul: „în Noiembrie a anului 
1855, a legat spătarul Ioniţă Coroi, în grădina sa din Iaşi, pe un Ţigan 
rob, anume Lupu, pentr-un delict oarecare, cu un lanţ de gât şi, apoi, 
de un copac. Acest nenorocit a început a răcni, ţipa, striga şi blestema, 
astfel încât se speriară toţi cei care treceau pe strada Butu, la vale. între 
trecători, se întâmplă şi adjutantul generalului Paar, comandantul armatei 
austriece de ocupaţie. Adjutantul, auzind ţipetele din grădină şi uitându-se 
prin zăplaz, văzu pe un om legat cu un lanţ de gât, deci se duse repede 
la comisie şi denunţă faptul; comisarul însă îi răspunse că, după legea 
civilă, stăpânul poate pedepsi pe Ţigan, fiind el afară din lege, şi că el 
nu poate să-i dea nici un ajutor. Auzind generalul Paar toate aceste, de la 
adjutantul său, se îmbrăcă în toată uniforma sa şi ceru audienţă la Ghica 
Vodă. Acesta ascultă toată naraţiunea generalului austriac şi-i promise
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că se va folosi de aceasta împrejurare spre a desfiinţa sclavia din ţară!”10.
Definitiv, însă, desfiinţa starea de robie a Ţiganilor, în ambele 

Ţări Române, abia principele Ioan I. Cuza, la 8 Februarie, respective 3 
Martie 1859.

Ţiganii formau, în Ţările Române, starea cea mai de jos a po
porului, ba chiar nici nu treceau de oameni, fiind ei afară din lege, şi se 
vindeau cu 1.000 aspri sau se schimbau ca nişte obiecte sau vite. Cu 
Ţigani îşi lucra statul domeniile întinse, boierii şi mănăstirile îşi făceau 
multele şi diferitele trebi la gospodărie. Ţiganii erau, aşa-zicând, apanajul 
claselor domnitoare, mai toţi boierii, şi toate mănăstirile ţării aveau robi; 
orice Ţigan trebuia să fie rob al vreunui boier, mănăstiri sau al statului, 
iar dacă se iveau Ţigani fără stăpâni, imigraţi din altă ţară, aceia se de
clarau robi ai statului şi erau supuşi, dacă nu la o sclavie asemene cu 
a celorlalţi indigeni, dar la vexaţiuni şi impozite atât de grele, încât nu 
puteau duce o viaţă mai uşoară sau mai fericită. Stăpânul dispunea de 
robul său cu putere nemărginită, el putea să-l supună la orice muncă şi la 
orice pedeapsă; el putea să-l bată, să-l închidă, să-l pună în coarne sau în 
lanţuri, să-l tortureze, să-l mutileze chiar, să-l vândă, schimbe, dăruiască, 
să-l trimită chiar la ocnă, însă numai dreptul de a-l spânzura sau de a-l 
împuşca nu-l avea, deci avea mai puţine drepturi de cum aveau Ungurii 
asupra ţăranilor români din Ungaria şi Transilvania. Stăpânul însă era 
dator să îngrijească de existenţa lui, trebuia să-i dea locuinţă, haine, mân
care etc., în scurt trebuia să-l susţină în viaţă, căci, la din contra, pierdea 
un rob, ceea ce reprezenta o avere reală. Puterea sau averea boierului 
adeseori se calcula după numărul Ţiganilor pe care-i avea; din Ţigani se 
recrutau argaţi, văcari, herghelegii, bivolari, porcari, salahori, prăşitori 
sau secerători, bucătari, pitari sau franzelari, sufragii, vizitii, surugii, 
grădinari, croitori, cizmari, fierari şi lăutari; din Ţigănci, cucoanele îşi 
formau servitoare, cusutoriţe, spălătoriţe, găinăriţe, bucătăriţe ş. a.

Lăutarii se bucurau, excepţional şi pentru consideraţiunea talen
tului lor muzical, în genere de oarecare scutiri şi ei plăteau numai o dare 
anuală stăpânilor lor şi trăiau, câştigându-şi hrana de toate zilele, cântând 
pe la cârciumi, nunţi, hore şi la felurite veselii. Totuşi, când veneau boierii 
la moşie, lăutarii erau datori să se afle pe lângă curte, căci dacă boierul era

10 Codrescu, Uricariul, tom. I, ed. II, Iassy 1871, p. 86
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bine dispus, trebuiau să veselească casa cu cântecele lor, să fie bufonii şi 
improvizatorii curţilor domneşti sau boiereşti; cucoana, dacă era tânără, 
trebuia s-o deştepte, dimineaţa, un cântec de inimă albastră, executat, 
numai pe-o strună, după placul boierului. La unele curţi, erau câte două 
tarafuri de lăutari, unul cânta în permanenţă, la masă, iar altul, când se 
aduceau bucatele de la cuhne, le acompania până la masa boierească, 
anunţându-le cu cântece, combinate după felul bucatelor, mai mult sau 
mai puţin acre sau dulci, pipărate sau sărate.

Boierul, sosind la moşie, aduna numeroasa sa Ţigănime, ca s-o 
asemene cu condica cea veche, să constate numărul morţilor şi a celor 
adăogaţi prin naşteri. Spre a face, deci, ca înmulţirea lor să meargă mai 
repede, decreta, adeseori, ca toţi băieţii, de la 16 ani, şi fetele, de la 13 
ani, în sus, să se căsătorească, consemnând care pe cine să ia, fără de a-i 
întreba dacă consimt ori ba, şi aşa cununa preotul, adesea, câte 50 perechi 
de Ţigani, care nu erau prea veseli, însă trebuiau să asculte, că, la din 
contra, asculta de dragul biciului şi falangei11 leghiotatoşilor greceşti.

Ţiganii boiereşti stăteau, în Ţările Române, pe timpul domniei 
Fanarioţilor (1716-1821), sub privegherea „didascalilor” greceşti, numiţi, 
mai târziu, în batjocoră „loghiotatoi”, care, la această priveghere, cât şi 
la educaţia tinerilor boieri, întrebuinţau, cu deosebită plăcere, falanga 
mult vestită.

Cât de ticăloasă şi înjosită a fost Ţigănimea în Ţările Române 
se poate lesne cunoaşte şi din împrejurarea că Ţiganii, deşi erau creştini, 
nu se înmormântau la un loc cu alţi creştini, ci în ţintirimuri deosebite, 
precum ne dovedeşte un pomelnic al mănăstirii Probata, scris la anul 
1825, în care se zice: ,,Şi au făcut (Ştefan cel Mare) şi biserica cea dintâi 
durată (de stejar), unde-i ţintirimul vechi, de se îngroapă robii acum”. 
Aşadar, cruda soartă îi despărţea pe nenorociţii robi, chiar şi în mormânt, 
de ceilalţi oameni; crudă soartă, care nici la moarte, în mormânt, nu le 
concedea drepturi egale de om!

11 Falanga era o pedeapsă care se aplica mai ales asupra Ţiganilor; după ce se 
legau mâinile celui ce avea se fie pedepsit, i se legau picioarele de un par, ale 
cărui extremităţi se ridicau în sus de doi oameni, apoi cel însărcinat cu execuţia 
bătea, cu nuiele, tălpile nefericitului, dând atâtea lovituri, câte decreta, stăpânul; 
bătaia aceasta se prelungea, uneori, până cădea carnea de pe tălpi şi leşina bătutul.
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Tot ce era Ţigan rămânea rob, dar noi aflăm şi cazuri că unii 
din Ţigani îşi cumpărară, prin bani, libertatea, pe care unii domni li-o şi 
întăreau; aşa aflăm că marele democrat Ioan Vodă cel Cumplit (1572
1574) ar fi împroprietărit pe acei Ţigani care aveau mijloace cu care 
să-şi cumpere o proprietate; aşa a împroprietărit numitul principe pe un 
Ţigan oarecare, anume Nicola: „am dat -  zice el într-un hrisov -  acestui 
Ţigan, anume Nicola, o treime din cincimea satului Boloteştii şi cu loc 
de moară pe apa Putnei, care teritoriu şi-l cumpărase”.

Ba unii din Ţigani se ridicară chiar la treapta cea mai înaltă în 
societatea omenească, la tron, aşa, de exemplu, Ştefan Răzvan Vodă 
(1594-1596), despre care se zice că a fost de origine Ţigan, de la un tată 
Ţigan şi o mamă moldoveancă.

Ţiganii se numeau sau ai statului, sau mănăstireşti, sau boiereşti, 
după cum aparţineau proprietăţii statului, mănăstirilor sau boierilor.

Ţiganii mănăstireşti aveau un privilegiu, şi anume că dările ţării 
nu le plăteau, trebuia, însă, să plătească venitul goştinei şi a desetinei, 
dar numai la mâna egumenilor mănăstirilor.

Ţiganii statului se împărţeau: 1). în lingurari, aşa numiţi pentru că 
se ocupau cu cioplirea de linguri şi tot felul de lucruri de lemn; ei şedeau 
aproape de păduri, se ocupau şi cu agricultura şi erau cei mai statornici; 
2). în ursari, adică jucători de urşi, prin oraşe şi sate, şi totodată geambaşi 
de cai, care plăteau, în Muntenia, Doamnei o dare de 5 lei pe cap; 3). 
în rudari sau aurari, adică spălători de aur, care, plătind o dare anumită, 
mai de mult şi mai ales în Muntenia, apanagiul Doamnei, se ocupau cu 
căutarea de aur, prin râuri, şi curăţirea lui de nisip; 4). în lăieşi sau Ţi
gani de laie -  hordă (horde), trăitori sub corturi, clasa cea mai stricată şi 
vagabondă de Ţigani, care cutriera ţara, strămutându-şi corturile din sat 
în sat, ocupându-se cu făurăria, pietrăria, ghicitul, facerea de piepteni şi 
cerşitul, iar o subclasă mai sălbatică a lăieşilor erau netoţii, care rătăceau 
prin ţară, trăind din furtişagul, pe ascuns sau făţiş, şi nutrindu-se, adeseori, 
cu mortăciuni de vite sau cu păsări moarte.

Lăieşii plăteau statului un bir anual de 30 piaştri (10 franci), 
pentru care, apoi, aveau dreptul a-şi paşte vitele pe drumuri şi prin sate

Ţiganii mănăstirilor şi cei boiereşti se împărţeau: 1). în lăieşi, 
de acelaşi caracter ca şi acei ai statului, şi 2). în vătraşi, adică ţigani care
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au o vatră sau o aşezare statornică, şi aceştia se ocupau, după trebuinţa 
stăpânilor lor, ori cu meserii, sau se întrebuinţau ca slugi şi lucrători de 
pământ.

Trebuie, aici, de observat cum că Ţiganii vătraşi se pierd, pe zi 
ce merge, amalgamându-se cu naţionalitatea preponderentă, în a cărei 
mijloc trăiesc.

Ţiganii se aplicau, în Ţările Române, şi ca gâzi sau călăi, meserie 
ce nicicând nu se practică de Români.

Toţi Ţiganii treceau, în vechime, ca şi nişte obiecte, de la unul, la 
altul, sau prin danie, moştenire, sau prin vânzare; în secolul al XVIII-lea, 
însă, îşi câştigară Ţiganii domneşti nişte hrisoave domneşti, prin care 
se stipula că Ţiganii domneştii să nu se dea danie nimănui. Astfel de 
stipulări conţine hrisovul lui Alexandru Ghica Vodă, din 26 Noiembrie 
1776, al lui Constantin Dimitrie Moruz, din 22 Ianuarie 1781, al lui Ale
xandru Constantin Mavrocordat, din 2 Decembrie 1782, al lui Alexandru 
Constantin Moruz, din 8 Octombrie 1792, al lui Mihail Constantin Suţu, 
din 25 Martie 1793, care din urmă hrisov hotărăşte ca Ţiganii domneşti 
să nu se dea danie nimănui, iar în certele dintre dânşii să judece numai 
epistaţii şi vornicii lor, după vechiul lor obicei, adică căpeteniile lor, 
numite „bulibaşi” sau ,.juzi”; iar ispravnicii sau alţi dregători să nu se 
amestece în afacerile lor, numai la cazul când s-ar întâmpla moarte de om.

Toate aceste hotărâri domneşti fură, în fine, încă întărite şi de 
Alexandru Suţu Vodă, la 20 Iunie 1802, cu adaosul ca Ţiganii să nu mai 
fie supăraţi cu plata înnoirii hrisovului şi ca hrisoavele lor să nu se mai 
înnoiască, birurile lor să le plătească la camera domnească, ca stăpânii 
de moşii să nu ia de la Ţiganii domneşti, pentru iernat, în bordeie, pe 
moşiile lor, nici un ban, iar pentru un mascur sau doi, ce va avea fiecare 
Ţigan, să nu plătească desetină, să nu li se ceară cai de olac, nici să fie 
ei siliţi a lucra la facerea cenuşii pentru sticlărie, nici la salahorie, nici 
chiar cu plată, ci să fie slobozi a se hrăni cu meşteşugul lor.

Cu toate că Ţiganii se bucurau, după cum am văzut din cele 
expuse, în unele privinţe, de un oareşicare fel de privilegii, erau ei, în 
alte privinţe, persecutaţi şi aceea nu numai ei, dar şi toţi câţi se legau cu 
dânşii prin căsătorii; blestemul brahmanilor din patria lor, India, prefăcut, 
în Ţările Române, în sclavie, îi urmări necontenit, ceea ce se vede din
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hrisovul lui Mihail Constantin Suţu, din 25 Martie 1793, care orânduieşte 
că, dacă ar lua un Ţigan sau o Ţigancă domnească în cununie pe un alt 
Ţigan străin sau pe vreun liber oarecare, apoi să devină liberul sclav şi 
să între în stăpânirea domnească.

Mai precis şi mai pe larg se răspică, în privinţa căsătoriilor 
ţigăneşti, anaforeaua Sfatului Ţării Moldovei, din 12 Septembrie 1785, 
întărită de Alexandru Ioan Mavrocordat Vodă, la 10 Noiembrie şi, apoi, 
la 28 Decembrie 1783, care stipulează următoarele:

1. dacă un Ţigan domnesc, boieresc sau mănăstiresc va lua în 
căsătorie o Ţigancă oarecare, apoi sălaşul să rămână la un stăpân şi 
pentru Ţigancă să se dea primului ei stăpân altă Ţigancă sau 50 de lei, 
iară pentru Ţigan, alt Ţigan sau 70 de lei.

2. de va avea Ţiganul sau Ţiganca vreun meşteşug, apoi să judece 
judecata cu cât să despăgubească pe întâiul stăpân pentru meşteşug, pe 
lângă preţul pentru suflet; pentru meşteşugul cobzăriei sau lăutăriei să 
nu se dea nici o despăgubire deosebită.

3. dacă un Ţigan se va însura cu o Ţigancă neştiută şi, apoi, va 
afla-o stăpânul, apoi să se dea suflet pentru suflet, însă protia a lua sau 
a da să fie pe partea stăpânului părţii pierdute; iar pentru copiii ce vor 
avea să se dea bani, ca să nu se despartă părinţii de copii, şi anume, 
pentru fecior, de la 16 ani, în jos, 55 de lei, iar pentru fată, 25 de lei, iară 
pentru cei mai în vârstă decât 16 ani, întreg preţul unui suflet; iar de va 
afla stăpânul sufletul pierdut, după timp îndelungat, aşa că copiii acelui 
suflet vor avea copii, apoi să se dea sălaşe întregi, iară pentru sufletele 
întrecătoare bani.

4. preoţii să nu cunune Ţigani străini, fără de consensul stăpânilor 
respectivi, că, la din contra, vor fi pedepsiţi canoniceşte şi vor trebui se 
plătească preţul sufletului acelui stăpân, fără de a cărui învoire a cununat.

5. Ţiganii care fură fete de Ţigan şi trăiesc cu ele, zicând că au 
cununie, cât şi juzii acestora, să fie pedepsiţi, în un asemenea caz, iar 
Ţiganca, cu copii, cu tot, să se dea îndărăt stăpânului ei.

6. dacă un stăpân va îndemna pe Ţiganul său ca să fure o Ţigancă 
străină, dându-i şi învoire pentru cununie, apoi, spre pedeapsă, să se dea 
Ţiganul sub stăpânul Ţigăncii.

7. dacă cineva va ierta pe Ţiganul sau Ţiganca sa de robie, apoi
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să fie liberi, însă să nu se poată cununa cu vreun Român, abia fiii lor vor 
putea face aceasta.

8. luând un Ţigan o Româncă sau un Român o Ţigancă, apoi 
devine partea liberă sclav, deci se opreşte astfel de cununii; dacă încă 
s-ar întâmpla vreo astfel de cununie, din neştiinţă, apoi să se despartă, 
după pravila lui Constantin Harmenopolul, cartea 4, §. 12, p. 341, unde 
zice: „de se va dovedi, după facerea nunţii, că unul din casnici este rob, 
să se despartă nunta îndată, ca şi când s-ar fi întâmplat moarte”. De ar 
îndrăzni vreun preot a cununa pe astfel de indivizi, apoi să se lipsească 
el de preoţie şi să se facă birnic visteriei domneşti. Iar dacă astfel de in
divizi totuşi s-ar cununa peste hotar, apoi copiii lor să rămână pe partea 
ţigănească; iar dacă va îndemna stăpânul părţii ţigăneşti la una ca asta, 
apoi să rămână el păgubaş de sufletul său, care se va vinde, cu copii, cu 
tot, la mezat şi banii încasaţi se vor da spre facerea podurilor.

9. în fine, cununiile mixte, făcute până acuma, să rămână mai 
departe, însă se opresc.

Caracteristica şi ocupaţiunea Ţiganilor

Ţiganul are o statură mijlocie, este slab şi nicicând gras la trup, 
capul lui este bine proporţionat, faţa lui joasă, lată şi de culoarea bron
zului, nasul lui e mai ridicat decât la Europeni, gura e cam mare, grumazul 
scurt şi tare, braţele sunt scurte, părul capului este creţ şi negru ca pana 
corbului, are ochi ca scânteia de sclipitori şi, de regulă, de culoare neagră, 
dar, câteodată, suri sau albaştri, dinţi albi ca zăpada şi sănătoşi. O însuşire 
caracteristică a Ţiganului este iubirea ce o arată el membrilor poporului 
ţigănesc din alte ţări. Ţiganul se iritează, la moment, asupra lui fac mare 
influenţă impresiunile momentului, el este uşor, fără principii, în unele 
afaceri este, deşi arată, în aparenţă, mare agerime de minte şi şiretenie, 
foarte inferior. Viaţa lui familială, dacă se poate numi familială, este 
plină de contraste. Femeile de Ţigan şi, mai ales, cele bătrâne se ocupă 
cu căutarea în cărţi, în bobi, în palmă etc., cu descântecele, fermecătoria
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etc., tot arte aduse cu sine, încoace, din patria superstiţiilor, din India. 
Ce se atinge de portul Ţiganilor, apoi este de observat că, deşi ei îşi 
conformează portul după portul ţării în care petrec, ei poartă, pretutin
deni, cu mare plăcere, peste cămaşă, o curea lată, împodobită cu bumbi 
galbeni sau albi de metal, apoi o traistă de piele, tot astfel decorată cu 
bumbi lucitori, lănţurele şi cruciuliţe etc., şi astfel de obiecte lucitoare le 
place a-şi anina unde numai se poate, astfel mai poartă, cu mare plăcere, 
mulţime de inele, verigi, ba chiar cercei în urechi, ca să aibă noroc şi să 
nu fie deochiaţi; peste curea, traistă şi cămaşă, rar când mai aruncă el, 
între umere, ia, aşa, ca de fală sau năpastă, iarna, la vreme de ger, vreun 
suman sau manta furată sau împrumutată, iar vara, nicicând, deoarece 
atunci astfel de obiecte nu-i sunt de trebuinţă.

Femeile, care nu arareori şi, mai ales, în tinereţe, sunt de-o fru
museţe rară, arată adesea, la alegerea toaletei lor, mult gust; capul şi-l 
leagă, mai ales în Bucovina, cu un şal mare, galben sau roşu, de lână, 
au predilecţie pentru culori mult intensive; ştergarul este, la ele, numai 
la caz de ultimă sărăcie întrebuinţat ca învelitoare pentru cap; ele poartă 
catrinţe, adeseori ţesute cu fir, iar cu mai multă plăcere, fuste din materii 
de lână, cumpărate din oraş, şi, în fine, un cojoc mare, din piei de oaie; 
atât fetele, cât şi nevestele poartă, la gât, salbe preţioase de monete vechi 
de argint, adeseori şi de aur, în valoare de mai mulţi galbeni; copiii de 
Ţigan, însă, nu se îmbracă, ci aleargă, pe drumurile satelor, în costumul 
strămoşului Adam.

Un sine qua non al Ţiganului şi Ţigăncii, ba chiar şi al gângura- 
şilor încă sugători, este luleaua, care nu poate să le lipsească, nici chiar 
în somn, dintre dinţi, deşi în ea, poate de săptămâni, nu s-a mai rătăcit 
nici colb din planta divină, tutun. Ocupaţia de predilecţie a Ţiganilor este 
făurăria, aşa că această meserie s-a identificat, deja, cu numele de Ţigan 
şi este fapt că, în România, Bucovina şi Ungaria, vizitiii nu zic că duc 
caii la potcovit, ci „la Ţigan”; apoi tocmesc ei căldări, oţelesc topoare, 
potcovesc vitele cornute, ascut zimţii la seceri, fac raghile, chirosteie, 
ţinte sau cuie, toporaşe, bărdiţe, ba chiar şi clopote; se mai ocupă cu 
lemnăria, şi anume: lopeţi, fuse, linguri, polonice, scafe, căuşe, coveţi, 
băniţi, dimerlii, ciururi cu funduri de piele, leagă perii de văruit, lipesc 
case cu lut, joacă urşii, spală aurul de prin râuri şi pâraie, se mai ocupă
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cu giambăşia şi, mai adesea, cu furatul cailor, cu muzica şi, la necesitate 
extremă, cu lucrarea pământului.

Mai în toate oraşele din întreg Orientul şi din ţările locuite de 
Români, Ţiganii şed în mahalale deosebite, numite „ţigănimi”, iar în sate, 
afară de sat, pe toloacele satului, care loc se numeşte, de regulă, „şatră”.

în Ungaria şi România, stăteau, mai înainte, Ţiganii sub juris
dicţia unor ,juzi”, aleşi de ei, care depindeau de un „bulibaşă” sau „vodă 
ţigănesc”.

Aserţiunea lui Diefenbach că Ţiganii din Bucovina ar avea un 
vornic, ales de ei, care ar fi îndatorat să-i judece, după normele lor de 
drept, este aşa de înţeles, că Ţiganii bucovineni, întru adevăr, au juzi, 
însă cu o jurisdicţiune iluzorie, deoarece juzii lor, cu Ţigani, cu tot, stau 
sub jurisdicţiunea primarului respectivei comuni politice, ca şi ceilalţi 
locuitori.

Locuinţele Ţiganilor sunt, de obicei, nişte bordeie, săpate în 
pământ, în forma unui quadrat, de patru şchioape adâncime şi de doi 
stânjeni lungime, în care se înţepenesc doi sau trei stâlpi, la amândouă 
laturile, împreunaţi cu o grindă, de care se reazămă căpriori sau nuiele, 
care se proptesc de marginile gropii şi alcătuiesc, astfel, acoperişul, apoi 
se aruncă deasupra pământ. O gaură mică, astupată cu hârtie sau băşică, 
slujeşte de fereastră, de multe ori, însă, fereastra e un lux netrebuincios; 
altă gaură, mai mare, cu un fel de împletitură de nuiele, în patru colţuri, 
este hornul, care, câteodată, lipseşte cu desăvârşire, ieşind fumul pe gaura 
lăsată pentru uşă. Pe lângă doi pereţi se aşează scânduri, pe proptele, pe 
care şede, doarme, bea şi mănâncă familia, care, adesea foarte numeroasă, 
se grămădeşte întreagă într-o asemenea gaură de şoarece; o fâşie îngustă 
rămâne goală, între cele două aşternuturi, de la cuptor, la uşă, pe unde se 
umblă. Laiţele bordeiului sunt acoperite, câteodată, cu cergi viu colorate, 
iar deasupra, o mulţime de perine. Casele Ţiganilor, chiar şi a celor mai 
cuprinşi, sunt mai rău făcute, decât cele ale altor locuitori.

Aserţiunea unor scriitori că construcţia bordeielor este caracte
ristica Ţiganilor nu este chiar corectă, deoarece Ţiganii au învăţat arta 
construirii bordeielor de la Români, căci aproape fiecare Român îşi sapă 
câte un astfel de bordei, nu însă spre a locui în el, ci spre a păstra în el 
legumele peste iarnă.
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Ţiganii nomazi nu se leagă cu cei corturari sau şi cu aurari, 
prin legături conjugale, ci formează un fel de caste pentru sine, care ne 
amintesc de castele indice. Întâmplându-se, însă, cazul ca un Ţigan, din 
oarecare castă, să se însoare cu o Ţigancă din altă castă, el primeşte nu
mele de familie al Ţigăncii şi aparţine, de la momentul însurătorii sale, 
castei muierii, care îi şi aduce toate cele trebuincioase pentru o gospodărie 
ţigănească, adică: corturi, trăsură, cai, halaturi de meşterie etc.

Femeile bătrâne se bucură de-o stimă deosebită şi sfaturile lor se 
urmează chiar mai curând decât cele ale juzilor, şi, în ţări unde au voie
vozi, ale voievozilor. Ţiganii se cheamă, între olaltă, sau după numele lor 
de botez, mai des însă după vreo poreclă, pe care o capătă fiecare Ţigan 
şi care rămâne şi urmaşilor lui, însă nicicând după numele lor de familie.

La alipirea Bucovinei la imperiul Austriei, trăiau, aici, după nu
mărarea lui Spleny, făcută la anul 1776, 534 Ţigani cu şederi statornice 
şi 242 nomazi; mai târziu, însă se urcă numărul lor la 5.000 de suflete; 
pentru aceşti Ţigani puse guvernul austriac un voievod, în persoana 
unui anumit Ivanovici, obligându-l ca să se intereseze de îmbunătăţirea 
stării lor morale şi materiale; această instituţiune, însă, aduse un folos 
minimal, din care cauză postul unui voievod ţigănesc, după moartea lui 
Ivanovici, nu se mai ocupă. Mai târziu, şi anume la anul 1800, se mic
şoră numărul Ţiganilor bucovineni la 627 familii, cu 2.500 suflete, care 
erau supuse unui jude, căruia, iarăşi, îi erau supuşi bulibaşii ţigăneşti. 
Judele Ţiganilor din Bucovina vizita, mai înainte de-a ocupa postul său 
ca atare, pe conaţionalii săi din Turcia şi din Asia Mică, spre a se instrui 
despre obiceiurile lor şi a se prepara, astfel, pentru funcţiunea la care 
aspira, cu care era legată îndatorirea adunării birului de la supuşii săi şi 
trimiterea lor la boieresc.

Pe la anii 1870, Ţiganii bucovineni numărau 5.295 şi, respectiv, 
5.311, iar la anul 1889, 3.645 suflete, care formau 1.143 gospodării.

Ţiganilor le plac mai ales părţile ridicate ale ţării şi locuiesc, în 
Bucovina, aproape 6 din 7 părţi, între Români. Este un ce caracteristic 
iubirea şi simpatia deosebită ce o păstrează Ţiganul pentru Români şi 
Unguri, mai puţin simpatici îi sunt Slavii şi de tot nesimpatici îi sunt 
Germanii.

Ţiganii din Bucovina nu mai vagabondează, fiindcă legile poliţi
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eneşti sunt de tot aspre contra vagabondajului, totuşi se pot vedea, şi aici, 
câteodată, cârduri de Ţigani nomazi, veniţi din România sau Transilvania, 
precum a văzut scriitorul acestora, în vara anului 1889, o ceată de Ţigani 
nomazi, veniţi din Transilvania, care cutrierară Bucovina şi ajunseră până 
la satul Iujineţ, aproape de frontiera Bucovinei, înspre Galiţia, unde fură 
opriţi de jandarmerie şi escortaţi, înapoi, în patria lor. Mare haz a făcut 
această ceată de nomazi scriitorului acestor şire, căci el avu ocaziunea a 
se încredinţa, în persoană, despre cunoştinţa de diferite limbi a acestor 
pribegi; puteai să-i auzi vorbind perfect româneşte, ungureşte, sârbeşte, 
ba chiar nemţeşte; d-apoi cât de hazlie era recitarea numelor sfinţilor 
bisericii orientale şi romane, cât de fluid ieşea din elocventele lor guri, 
alăturate, numele Sfântului Nicolae Botezătorul (!!!) cu al sfântului apu
sean Augustin şi Nepomuc şi a sfintei virgine Maria, matca bosca ş. m. d.

Ţiganii, de la natură superstiţioşi, îşi conformează credinţa după 
locul şi credinţa poporului în mijlocul căruia se află la moment şi, în cele 
religioase, nu fac tocmai modelele creştinilor; rar care ştie face cruce 
şi ştie ce e sfânta cruce, crezând că sfânta cruce nu e nimic alta decât o 
bucată de lemn; rar care ştie să spună vreo rugăciune întreagă. Fiindcă 
vorbim, aici, de rugăciuni, apoi voi să induc, aici, un fel de „Tatăl nostru” 
al Ţiganilor bucovineni:

„Tatus latus, care nal în cer, sfinţiş schiriş, sfinţiş de voie, sfinţiş 
nevoie, jialo jialo jiar cu tine, jiar cu mânda, care plesniţă puf şi mă 
izbăveşte de un gingălău”.

Ţiganul, dacă merge la mărturisire, apoi nu ia tocmai strict lucrul 
cu mărturisirea tuturor şi mai ales a celor mari păcate, iar ce se atinge de 
frecventarea bisericii, este de observat că Ţiganul nu merge, ci îl „duc” la 
biserică, şi anume la ... botez şi la ... prohod. Mult îi necăjesc Românii pe 
bieţii Ţigani, când se iau la vorbă despre biserică şi le impută că, voind, 
vezi-doamne, să aibă şi ei o biserică, şi-au clădit una din balmoş şi, apoi, 
flămânzind, s-o fi mâncat şi că, din acel timp, n-ar mai avea biserică.

După cum am observat deja, Ţiganul, în chestia confesională, 
este cosmopolit, tot aşa nu pune el mare valoare pe cununia preotului din 
sat, ci mai vârtos pe cea a popii lor ţigănesc. Aşa se istoriseşte cum că, 
în Racova, o atinenţă a comunei Romaneşti, din districtul Sucevei, trăia, 
pe la anul 1860, un Ţigan, cu numele Lucan, care cununa pe toţi Ţiganii,
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sub un stejar. La ceremonia cununiei, întrebuinţa un săhan plin de grâu, 
în care punea inelele celor ce voiau să se cunune, bolborosea oareşicare 
formule, le schimba inelele şi... respectivii erau cununaţi, gata. Şi dacă 
întreba cineva, pe vreo pereche de Ţigani, care trăiau în concubinaj, de 
ce trăiesc aşa, în fărădelegi, apoi răspundea „că doară suntem cununaţi”, 
iar la întrebarea că cine i-a cununat, răspundeau: „Popa Lucan!”.

Dintre animalele casnice, Ţiganul iubeşte mai ales porcii, cânii
şi caii.

Ţiganul însurat puţin se îngrijeşte de cele trebuincioase şi nici 
nu aduce nimic lângă bordei sau casă -  doar dacă fură ceva -  fiindcă el, 
la lucru, este coadă de câne şi se lasă pe spatele femeii, care trebuie să 
lucreze şi să-şi hrănească copii şi p e .  leneşul bărbat.

Cu cât Ţiganca e mai dibace la cerşit şi la vânzarea acelor şi fu
selor şi mai isteaţă la căutarea în palmă, bobi, cărţi, spunerea din stele, la 
vrăjitorii şi fărmăcătorii, cu care câştigă pentru gânguraşi şi dada „făină 
şi slănină”, căci, Doamne, mult îi mai place dadei slănina, cu atât e mai 
dragă Ţiganului şi cu atât mai tare o frige în bătaie, se-nţelege, însă, că 
după ce a mâncat, mai întâi, cât un leu din cele aduse de Ţigancă, de pe 
la cei buni creştini.

Mult hazlii sunt formulele pe care le rostesc Ţigăncile, spunând 
oamenilor de noroc şi din ele se poate cunoaşte scopul de-a înşela, dar şi 
puţina dibăcie dezvoltată în astă privinţă. „Ai noroc”, zice cioroaica, „la 
vite multe, multe mărunţele şi cu picioruşe pe-mprejur. Se ţine norocul 
de tine ca iepurele de câine”. Nu-şi bate, oare, cioara joc de cei pe care 
îi exploatează atât de uşor?!

De se află Ţiganii, adunaţi undeva, fie la lucru sau la vreo petre
cere oarecare (nuntă, cumătrie, hram etc.), apoi nu se poate ca să nu se 
bată între olaltă, chiar tată cu fiu; înainte de a începe bătaia, îşi dezbracă, 
într-o clipeală, zdrenţele de pe trup, până la piele, motivând: „Pielea, 
deşi se rupe, creşte iarăşi, dar straiele, dacă se rup, nu mai cresc defel!”.

Se zice că provin cazuri, şi nu arareori, când Ţiganii apucă copiii 
proprii de picioare şi aşa se bat cu cei cu care se ceartă.

La petreceri, beau Ţiganii foarte mult, dar de mâncat mănâncă 
de tot puţin sau şi defel, şi anume din cauză ca nu cumva să li se facă 
imputarea că de foame au venit la nuntă, cumătrie sau hram. Ţiganul,
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în veci gol sau rău îmbrăcat, e mare neamic al iernii, ceea ce uşor se 
poate înţelege din împrejurarea că el, totdeauna, e gata să schimbe două 
ierni pe-o vară. Mult necaz îi pricinuieşte Ţiganului frigul, ceea ce ni-o 
ilustrează următoarea vorbire dintre tată şi fiu: „Mi-i frig, dadă, că-s gol 
nap”. „Ia pălăria mea în cap!”. „Că mi-i frig, dadă, şi aşa!”. „Încinge-te 
cu cureaua mea!”.

Mai că nu se află Ţigan care să nu fie muzical, căci muzica este
0 a doua hrană pentru el sau, cum am zice, îi substituie hrana, căci, fi- 
indu-i foame, apoi îşi cântă una de dor sau de jele şi mai uită că-i cârâie 
pântecele; la caz că îi lipseşte instrumentul, apoi cântă el, pârjolindu-se, 
tologit pe iarbă verde, cu pântecele la soare, măcar din gură sau din 
frunză. Fără de a avea idee despre note, el arată, în muzică, o virtuozita
te exemplară şi ştie a se servi aproape de toate instrumentele existente: 
vioară, instrumentul favorit, bas, trâmbiţă, nai, ţimbal, tamburină ş. a.

Cu toate că iubesc pe Români şi întrebaţi că ce sunt, răspund: 
„Sunt Român, că şi tată-meu a fost Român”, Românul îi despreţuieşte, 
ceea ce rezultă din zicalele: „Bani au şi Ţiganii, dar omenie n-au!”; „a se 
ţigăni” („a se certa, a neguţa); „mai rău decât un Ţigan” sau „mai spurcat 
ca un Ţigan”, „gospodărie ţigănească” ş. a.

Ţiganul este, de regulă, sărac, ceea ce se poate cunoaşte din zicala 
Românului: „huş! cioară de la moară, cu făina-n poală!”; el este atât de 
lipit pământului încât n-are nici măcar în ce să-şi aducă un pic de făină 
de la moară şi este silit să şi-o aducă în poala cămăşii.

Onestitatea este o plantă necunoscută la Ţigan şi nu-l crede ni
meni; spre a se face, însă, crezut, el se blestemă în fel şi formă, zicând: 
„Precum a înecat Dumnezeu pe regele Faraon, în Marea Roşie, aşa să 
mă înghită şi pe mine prăpastia cea mai afundă şi să fiu al dracului, dacă 
nu spun adevărul, nici un furt sau negoţ să nu-mi succeadă, calul să mi 
se prefacă într-un măgar şi să mă văd spânzurat!”. Tot ca şi cuvântul, 
aşa este şi jurământul unui Ţigan, mai ales a unuia care furase vreun cal: 
„Sus îi cerul, jos pământul / Mare-i, Doamne, jurământul: / Zacă dracu-n 
păgubaş, / Că tâlharul scapă-l-aş, / Destulă frică a tras, / De când calul
1 l-a ras, / Şi destul a mai păţit / De când calul i-a hărşnit / Şi până-i la 
boierit!”.

Despre umorul Ţiganilor se istoriseşte, atât în Bucovina, cât şi
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în România, mulţime de anecdote. Aşa se zice că un Ţigan a plâns, cu 
lacrimi, într-o di de Paşti, când a amintit preotul, în predică, despre felul 
chinurilor şi a morţii lui Hristos. Un an mai târziu, expuse preotul, în 
ziua de Paşti, iarăşi patimile lui Iisus, însă, acum, nu se emoţiona defel. 
întrebat cum de, în anul trecut, a plâns, la ocaziunea expunerii patimilor 
Domnului, iar acum nu l-a mişcat aceeaşi expunere defel, a zis: „Bine 
i-a făcut Mântuitorului, la ce s-a vârât, şi anul acesta, în ochii lui Pilat!”.

Ţiganul nu devine cu plăcere soldat şi caută, în tot chipul, ca să 
nu fie asentat; tot aşa, devine el, odată recrutat, militar rău, mai întâi din 
lene, că să vezi, lenea-i mare doamnă, apoi pentru că e slab, rău dezvoltat, 
dedat alcoolului şi fumatului tutunului.

Ţiganul, din fire, este prost şi ne-expert, mult fălos şi fudul şi i-ar 
place să domnească, ar vrea să fie şiret, dar n-o nimereşte, ceea ce toate se 
pot uşor cunoaşte din multele anecdote păcălitoare, uzitate între Români.

La finea acestui tratat, trebuie să amintesc că aproape nu mai 
sunt Ţigani nomazi şi în România, în Bucovina defel, aproape toţi au 
locuinţe stabile, se ocupă cu diferite meserii, ba chiar şi arte, înaintează 
în cultură, şi bucovinenii pot înregistra faptul că doi fii ai acestui popor 
şi-au câştigat o cultură mai înaltă, academică şi o poziţie respectată în 
societate, ajungând a aparţine stării preoteşti; dintre aceşti doi, unul a 
murit, înainte de vreo 20 de ani, iar altul încă trăieşte şi astăzi; în România, 
sunt fii ai acestui popor reprezentanţi în toate păturile bunei societăţi şi 
mulţi din ei trăiesc ca industriaşi, artişti, ofiţeri, amploiaţi administrativi, 
medici, ba chiar şi ca oratori în parlament.
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ANEXE: 

Hronicul mărturisit 
al numelor ţigăneşti în Bucovina

Cei mai nefericiţi locuitori ai acestui pământ românesc, ţiganii, 
adevăraţi sclavi ai călugărilor şi ai boierilor (ţiganii domneşti o duceau puţin 
mai bine, ei practicând relativ liberi meserii şi făcând parte din breslele 
de meseriaşi ai târgurilor), beneficiază de numeroase menţionări, aşa că o 
cronologie nominală a lor este extrem de lesnicioasă.

De regulă, robii ţigani se cumpărau din Ţara Românească sau 
de la boierii din partea de sud a Moldovei, adică exact din arealul locuit, 
cândva, chiar cu tentative de organizări statale, de cumani. Dacă sunt sau 
nu sunt ţiganii resturi cumanice, după dispariţia acelor mici voievodate, 
dar şi a cumanilor, din istorie nimeni nu o poate şti sau proba. Dar ipoteza, 
neformulată până acum, ar trebui să beneficieze de ceva atenţie (doar tătarii, 
care au stăpânit Moldova, nu şi Ţara Românească, nu-i puteau aduce pe 
„indieni” şi statornici tocmai acolo).

Prima menţionare documentară a unui rob domnesc ţigan pare 
să dateze din 4 septembrie 1424, când un uric al lui Alexandru cel Bun 
menţionează, pe Şomuz, „poiana lui Zlătaru”12, ştiut fiind faptul că ţiganii 
domneşti se aşezau mai ales pe la răscruci de drumuri, după cum avea să 
consemneze un călător străin.

12 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A . Moldova, I, Bucureşti, 
1975, p. 84
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Ca robi mănăstireşti, boiereşti şi domneşti, şirul nesfârşit al urgi
siţilor ţigani începe cu un Coman (Cumanul? -  ca să folosesc argumentul 
lui Em. Grigorovitza, în privinţa presupusei origini a huţulilor?):

„1428 (6936) iulie 8, Mănăstirea Bistriţa. Din mila lui Dumnezeu, 
eu, Io Alexandru voievod şi domn a toată ţara Moldovlahiei, a binevoit 
domnia mea cea bună să facă, pentru pomenirea sfânt-răposaţilor noştri 
părinţi, şi pentru sănătatea şi sufletul domniei mele, şi ale doamnei domniei 
mele, şi ale tuturor copiilor domniei mele, şi am dăruit mănăstirii Ador
mirea Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, care este pe Bistriţa, treizeci 
şi unu de sălaşe de ţigani şi douăsprezece bordeie de tătari, numite aceste 
sălaşe de ţigani: cneazul Coman, Marco, Sinata, Cotora, Ivaşco, Curchea, 
Costea, Vlad, Nan, Ehava, Mircea, Şofultea, Cernat, Ivan, Danciul, alt 
Nan, Giurgiu, Herman, fiii lui Golea -  Nicola şi C a n . ,  Cojan, Voicu, alt 
Herman, Marcu, Truţea, Şandru, Toma, Zavid, Matasă, Coman, Beal . ,  
Cernat; iar tătarii sunt anume: Palmeş, Toder, Toma, Ciabalai, F ilim on. 
său, Filip, Boris, Tatco, Iv a n .,  Lucaci.

Toţi aceştia să fie mănăstirii noastre mai înainte zise uric, cu tot 
venitul, şi copiii acestora, şi nepoţii lor, şi strănepoţii lor, şi tot neamul lor, 
neclintit şi nemişcat niciodată, în v e c i .”13.

în 10 februarie 1429 (6937), Alexandru cel Bun dăruia, soţiei sale, 
Marena, mai multe sate şi, printre ţiganii cu nume încă păstrate de uric, pe 
„Şolpan şi cu fraţii săi şi co p iii. Aliman şi cu fraţii săi şi copii s ă i .  Nan 
Şetriman şi cu fraţii săi şi copii s ă i . ,  I v .  cu fraţii săi şi cu copilul său” 14.

în 26 iunie 1434 (6942), Ştefan Vodă dăruia Mănăstirii din Po
iană (Probata, cum se numea Probota) „trei sălaşe de ţigani, anume: Slav 
Hârlovean, şi Coste, ginerele lui Cernislav, şi Miculiţea”15.

13 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Histórica /A . Moldova, I, Bucureşti, 
1975, p.110
14 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Histórica /A . Moldova, I, Bucureşti, 
1975, p. 126
15 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A . Moldova, I, Bucureşti, 
1975, p. 184
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În 12 iulie 1434 (6942), Ştefan Vodă, fiul lui Alexandru cel Bun, 
dăruia mănăstirii Moldoviţa „două sălaşe de ţigani, anume Coman şi 
Caraman” 16.

În 14 aprilie 1435 (6943), vornicul Petru Hudici primea întăritură, 
de la acelaşi Ştefan voievod, pentru satele sale şi pentru „două sălaşe de 
ţigani, anume Micula şi cu copiii săi, şi cu toate sălaşele sale” 17.

În 23 aprilie 1441 (6949), fratele lui Ştefan, Ilie voievod, întărea 
mănăstirii „Sfântul Niculaie din Poiană, patru sălaşe de ţigani, anume: 
Slav Hârlăuanul cu sălaşul, şi Nicola cu sălaşul, şi Căliman cu sălaşul, 
şi Bîzîlă cu sălaşul” 18, o nouă întăritură, de data asta din parte lui Ştefan, 
fiind făcută, pentru cele patru sălaşe, în 1 mai 144319, apoi din partea lui 
Alexandru Vodă, în 26 aprilie 144420.

În 24 august 1443 (6951), boierii Moica şi Tador obţineau uric, 
de la Ştefan Vodă, pentru „sălaşe de ţigani, anume Coste cu sălaşele 
s a le .  şi cu sălaşele sale” 21.

În 15 iunie 1445 (6953), Oancea logofăt primea întăritură, din 
partea lui Ştefan Vodă, pentru „pe Suceava, Satul Mare, şi trei sălaşe de 
ţigani, anume: Coste cu sălaşul său, şi Micula cu sălaşul său, şi Mihail

16 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Histórica / A. Moldova, I, Bucureşti, 
1975, p. 185
17 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Histórica / A. Moldova, I, Bucureşti, 
1975, p. 194
18 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, I, Bucureşti,
1975, p. 215
19 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, I, Bucureşti,
1975, p. 318
20 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, I, Bucureşti,
1975, p. 350
21 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /  A. Moldova, I, Bucureşti,
1975, p. 341
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cu sălaşul său” 22.

în 25 ianuarie 1446 (6954), Mihail logofăt primeşte uric, de 
la acelaşi voievod Ştefan, pentru „satul la graniţă, aproape de Sneatin, 
anume Gavrilăuţi, pe care el însuşi l-a întemeiat din pustie. încă i-am 
dat şase sălaşe de ţigani, anume: Bârlad, şi Dumitru, şi Buzdugan, şi 
Coste, şi Miculiţă, şi Piciorog, cu femeile lor şi cu copiii lor, şi cu toţi 
urmaşii lor” 23.

în 27 iulie 1448 (6956), Petru voievod întărea boierului Ion Porcu 
„şi ţiganii, anume: Sinat, şi Nicula jude, şi Nan, şi Grădiu, şi Coste .... 
şi Curca, şi Coste, şi Radul, şi Dadul, şi Duma, şi Batos” 24.

în 14 iulie 1451 (6959), boierul Zianco primeşte uric, de la 
Bogdan Vodă, pentru “ţiganii lui, anume: Coste şi nepoţii lui: Văsiiu şi 
Vlaicu” 25.

în 26 ianuarie 1453 (6961), Alexandru Vosă întărea „mănăstirii 
noastre de la Pobrata, unde este hramul sântului nostru părinte Nicolae”, 
printre altele, şi „doi ţigani, anume Lalu şi cu sălaşele sale, şi Bana, cu 
sălaşele, şi un tătar, anume Cojea, şi cu sălaşul” 26.

în 31 mai 1453 (6961), Alexandru Vodă întărea Mitropoliei 
din Suceava dania părintelui său, Ilie voievod, „ţiganii: pe Voico, Baltă 
şi Roman, cu a lor săminţie”, dăruind şi el un „a lui Căliman sălaş, cu

Etnii bucovinene

22 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A . Moldova, I, Bucureşti,
1975, p. 361
23 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A . Moldova, I, Bucureşti,
1975, p. 369
24 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A . Moldova, I, Bucureşti,
1975, p. 403
25 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A . Moldova, II, Bucureşti,
1976, p. 13
26 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A . Moldova, II, Bucureşti,
1976, p. 35
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neamul lui”27.

În 25 august 1454 (6962), Petru Aron întărea călugărilor mănăs
tirii Moldoviţa „ţiganii, anume: Bîra, şi Badiu, şi Coman, şi cu copiii lor, 
şi Caraman, fratele lui Berea, şi cu copii lui”28.

În 12 aprilie 1458 (6966), Ştefan cel Mare dăruia Mitropiliei 
Sucevei „două sălaşe de ţigani, anume Cernat şi Caba”29.

În 31 august 1458 (6966), Ştefan cel Mare întărea mănăstirii 
Moldoviţa „aceşti ţigani, anume: Herman, şi Bera, şi Radu, şi Coman, 
şi cu toate sălaşele lor, şi cu copiii lor, şi cu toate rudele şi neamurile 
lor, şi nepoţii lor” 30.

În 1 iulie 1460 (6968), Ştefan cel Mare porunceşte ca ţiganii Mi
tropoliei Sucevii să nu fie întrebuinţaţi decât pentru slujbele mitropoliei31.

În 29 august 1480 (6988), Ştefan cel Mare întărea pârcălabului 
Hărman, pentru moşia lui din „Siminiceanii, cutul de sus”, şi „un ţigan, 
anume Lal, pe care acest ţigan el l-a cumpărat de la Voica, fiica panului 
Ponici cel bătrân, pentru 70 zloţi tătăreşti” 32.

În 13 noiembrie 1487 (6995), Ştefan cel Mare dăruieşte Episco
piei Rădăuţilor „ţiganii, anume: Pandrea cu sălaşul, şi Radul cu sălaşul,

27 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, II, Bucureşti,
1976, p. 42
28 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, II, Bucureşti,
1976, p. 56
29 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, II, Bucureşti,
1976, p. 104
30 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, II, Bucureşti,
1976, p. 107
31 DGAS, Din tezaurul documentar sucevean /1393-1849, Bucureşti, 1983, 
p. 34
32 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, II, Bucureşti,
1976, p. 346
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şi Buţcat cu sălaşul, să fie sfintei noastre episcopii de la Rădăuţi uric, şi 
copiii lor, şi nepoţii lor şi strănepoţii lor, neclintit niciodată, în veci”33.

în 16 martie 1490 (6998), Ştefan cel Mare dăruia ctitoriei lui, 
mănăstirea Putna, satul Voitin şi „unsprezece sălaşe de ţigani, din ţiga
nii noştri proprii, pe care i-am dobândit în ţa ra  Basarabilor, anume 
ţiganii: Talpă cu fiii lui, Tudorică, Geamba, Molda, Piciman, Oprea şi 
toţi copiii lui, Mela cu copiii lui, Danciul cu copiii lui, Petru şi Vasiu şi 
cu toţi copiii lui, Vărhan şi fiul său, Danciul, şi cu toţi copiii lui, Micul 
cu copiii lui, Ion cu fiul său, Bratul, şi cu toţi copii lui, Neagul şi fiul său, 
Hacu, şi cu toţi copiii lui, Slav cu copiii lui, Tâmpa cu copiii lui, Langa 
cu copiii lui şi Hârbul cu sălaşul lui”34.

în 8 septembrie 1503 (7011), Ştefan cel Mare întăreşte mănăstirii 
Putna „ţiganii pe care călugării sfintei mănăstiri şi i-au chemat din 
Ţara Basarabilor, anume: Bodea cu femeia şi cu copiii lor, Mihul cu 
femeia, Vina cu femeia, Goia cu femeia, Radul, Gângul, Stana, Sofia, 
Mara, să fie acestei mănăstiri a noastre uric, şi copiii lor, şi nepoţii lor, 
şi strănepoţii şi răstrănepoţii lor, neclintit niciodată, în veci”35.

în 1 aprilie 1555 (7063), Dan, portar de Suceava, şi cneaghina 
Teodosia dăruia mănăstirii Humorului „un rob din robii săi, anume 
Toader, pe care ţigan, anume Toader, l-a cumpărat credinciosul nostru 
boliarin, Dan, portar de Suceava, pe drepţii şi adevăraţii săi bani, de la 
Ciolpan, vameşul, şi a dat pentru el bani gata 70 a sp r i .  şi trei sălaşe de 
ţig a n i. cumpărătură de la Anghelina”36.

în 3 aprilie 1559 (7067), Alexandru Lăpuşneanu întăreşte lui

33 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A. Moldova, III, Bucureşti, 
1980, p. 33
34 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A. Moldova, III, Bucureşti, 
1980, p. 152
35 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A. Moldova, III, Bucureşti, 
1980, p. 516
36 BALAN, Teodor, Documente bucovinene, I, Cernăuţi, 1933, pp. 52, 53
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Movilă logofăt stăpânirea asupra „ţiganului Pascu, cu femeia şi copiii 
lui, cumpărat de la Pătraşco Goncescul, cu 30 de aspri”37.

Jan Kunig Schonhofen (1588): În nordul Moldovei „poate fi 
întâlnit şi un alt fel de oameni, pe care localnicii îi numesc „filisteni”, 
alţii „ţigani”. Aceştia nu locuiesc în case, ci, la răspântii şi pe câmpuri, 
stau în corturi de pânză grosolană. Plătesc tribut anual principelui sau 
boierilor, cărora le sunt supuşi ca robi”38.

În 12 mai 1615, Ştefan Tomşa cumpăra, de la boierul Sava Dân- 
ceu şi de la fraţii lui, pentru a-i dărui mănăstirii Solca, „ai lor drepţi robi 
ţigani, anume Oancea cu soţia lui şi copiii lui, şi Chervasie cu soţia lui 
şi copiii lui, şi Ştefan cu soţia lui şi copiii lui, care aceşti ţigani au fost ai 
părintelui lui Dânceu dreaptă danie şi pomană de la nănaşul lui, Bratu, 
mare comis din Ţara Românească, şi Slavul cu soţia lui şi copiii lui, 
pe care l-a cumpărat de la Frujina, din aceeaşi ţară, şi Şerban cu soţia lui 
şi copiii lui, şi Stoica cu soţia lui şi copiii lui, şi Şandăr cu soţia lui şi cu 
fiul lui, Radu, şi Stancul cu soţia lui şi copiii lui, pe care i-a cumpărat de 
la Mogoş din Ţara Românească, şi Stepan, nepotul lui Stoica, şi Duţa 
cu soţia lui şi copiii lui, pe care i-a cumpărat de la Bratul, mare comis, 
şi de la Mogoş, din aceeaşi ţară, pe toţi i-au vândut domniei mele pentru 
400 de ughi”39, iar în 17 iunie 1623, pe „Saca giude cu femeia Anna, cu 
feciorii lor, Agafie, Vasilii, Măria, Narte Faur, cu femeia lui Tecla, cu fii 
lor, Tima şi Andreiaşi, Victor Faur cu femeia lui Ştefana, cu feciorii lor, 
precum şi, împreună cu familiile, pe Ştefan Faur, Guţul, Dumitru Guţ, 
Ilii, Sava Zlătari, Constantin, Grigorii Căldărari”40.

În 30 aprilie 1627 (7135), Miron Barnovschi dăruia mănăstirii

37 DGAS, Din tezaurul documentar sucevean /1393-1849, Bucureşti, 1983, 
p. 67
38 ACADEMIA ROMÂNĂ, Călători străini despre Ţările Române, I, 
Bucureşti, 2011, p. 140
39 BALAN, Teodor, Documente bucovinene, I, Cernăuţi, 1933, pp. 155, 156
40 MĂZAREANUL, VARTOLOMEI, Condica mănăstirii Solca, în „Revista 
Politică”, nr. 7, Cernăuţi, 1889, p. 5
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Solca „un ţigan, anume Gheorghie, şi femeia lui, Ţana, şi fiii lor, care 
ţigan a fost domnesc”41.

În 5 mai 1627 (7135), Miron Barnovschi întărea mănăstirii 
Moldoviţa „drepţii ei robi ţigani, anume: Mihăilă cu femeia lui şi cu 
copiii, şi Cojan cu femeia lui şi cu copiii, şi Simion cu femeia lui şi cu 
copiii, şi Gheorghie cu femeia lui şi cu copiii, şi Drăgan cu femeia lui 
şi cu copiii, şi Sava cu femeia lui şi cu copiii, şi Paşco cu femeia lui şi 
cu copiii, şi Ştefan cu femeia lui şi cu copiii, şi Sava cu femeia lui şi cu 
copiii, şi Drăgan cu femeia lui şi cu copiii, şi Soltan cu femeia lui şi cu 
copiii, şi Paşco cu femeia lui şi cu copiii, şi Gherasim cu femeia lui şi 
cu copiii, şi Adam cu femeia lui şi cu copiii, şi Trifan cu femeia lui şi 
cu copiii, şi Costin cu femeia lui şi cu copiii, şi Marco cu femeia lui şi 
cu copiii, şi Dumitru cu femeia lui şi cu copiii, şi Constantin şi Gorcea 
cu femeia şi cu copiii, şi Necuilai cu femeia şi cu copiii, ca să nu aibă, 
de acum, încolo, nici o treabă slugile hătmăneşti sau juzii de ţigani să 
tulbure pe aceşti ţigani ai sfintei mănăstiri, nici dare să nu se ia de la 
ei, nici gloabe, nici ciubote42, nici un venit hătmănesc, numai să aibă 
să lucreze călugării de la această sfântă mănăstire cu acei ţigani şi să-i 
pedepsească pe fiecare după fapta lui”43.

În 5 mai 1627 (7135), Miron Barnovschi întăreşte mănăstirii 
Pobrata cu „drepţii lor robi ţigani de danie şi miluire, şi anume: Ion cu 
femeia şi copiii, şi Mărin cu femeia şi copiii, şi Mihăilă cu femeia şi co
piii, şi Iachim cu femeia şi copiii, şi Hilep cu femeia şi copiii, şi Gavril 
cu fiul lui, Pătraşco, şi Cîrstea cu femeia şi copiii, şi Toader zlătar cu 
femeia şi copiii, şi Macoveiu cu femeia şi copiii, şi Rătan cu femeia şi 
copiii, şi Ihnat cu femeia şi copiii, şi Jorea cu femeia şi copiii, şi Drăgolin 
cu femeia şi copiii, şi Gheorghi Baciul cu femeia şi copiii, şi Ion Bilăiu 
cu femeia şi copiii, şi Morozan cu femeia şi copiii, şi Sava cu femeia şi

41 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A. Moldova, XIX, Bucureşti, 
1969, p. 254
42 Taxa cuvenită judecătorilor domneşti -  n.n.
43 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A. Moldova, XIX, Bucureşti, 
1969, p. 260
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copiii, şi Nănuţa cu fiul lui, Fodor, şi Ion Giosea cu copiii, şi Onofreiu 
cu femeia şi copiii, şi Cuzoc cu femeia şi copiii, şi Ion Colţea cu feme
ia şi copiii, şi Gorgan cu femeia şi copiii, şi Ion Ţăgănul cu femeia şi 
copiii, şi Gligorie, cu fratele lui, Goian, fiul lui Giurgea, şi Gocioai cu 
copiii lui, şi Pătraşco, fiul lui Procopie, şi Tomoci cu femeia şi copiii, şi 
Toader Răul cu femeia şi copiii, şi D o .n n a  cu copiii lui, Arvasiia cu 
copiii lui, şi Trifan cu femeia şi copiii, .  cu femeia şi copiii, şi Pavăl 
cu femeia şi copiii, şi Toader, fiul lui Nistor, şi Duducă, fiul lui Măcrian, 
şi Ilie cu femeia şi copiii, şi Pătraşco, fiul lui Giosei, şi Ionaşco Năgară 
cu femeia şi copiii, şi Toader Zgăia cu femeia şi copiii, şi Vartic, fiul lui 
Procopie, şi Ion Vanco cu femeia şi copiii, şi Dumitru, fiul lui Procopie, 
şi tot neamul lor, ca să nu aibă, de acum, înainte, nici o treabă slugile 
hătmăneşti şi nici juzii de ţigani să tulbure pe aceşti ţigani, nici să ia de 
la ei darea, nici gloabe, nici ciubote şi nici un venit hătmănesc, numai 
să aibă a munci călugării de la această sfântă mănăstire cu aceşti ţigani 
şi să-i pedepsească pe fiecare după fapta lui”44.

în aceeaşi zi de 5 mai 1627 (7135), Barnocschi întăreşte şi mă
năstirii Solca robii ţigani, cu aceleaşi drepturi şi împuterniciri călugăreşti, 
robii sfintei mănăstiri fiind: „Gheorghie cu femeia lui şi cu copiii, şi Ghe- 
rasim cu femeia şi cu copiii, şi Colţea cu femeia şi cu copiii, şi Nartea cu 
femeia şi cu copiii, şi Vicol cu femeia şi cu copiii, şi Ştefan cu femeia şi 
cu copiii, şi Rancea cu femeia şi cu copiii, şi Guţul cu femeia şi cu copiii, 
şi Dumitru cu femeia şi cu copiii, şi Ilea cu femeia şi cu copiii, şi Sava 
cu femeia şi cu copiii, şi Constantin cu femeia şi cu copiii, şi Gligorie 
cu femeia şi cu copiii, şi Hilip, ca să fie de la noi sfintei mănăstiri Solca 
drept robi ţigani, în veci”45.

Şi tot în 5 mai 1627 (7135), beneficia şi mănăstirea Voroneţ, din 
partea lui Barnovschi Vodă, de autoritate călugărească deplină asupra 
robilor: „Buzarna cu femeia şi cu copiii şi nepoţii lui, şi Sacul cu femeia

44 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A. Moldova, XIX, Bucureşti, 
1969, pp. 196, 197
45 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A. Moldova, XIX, Bucureşti, 
1969, p. 266
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şi cu copiii, şi Ionuţ cu femeia şi cu copiii, şi Agire cu femeia şi cu co
piii, şi Nechifor cu femeia şi cu copiii, şi Lupul cu femeia şi cu copiii, 
şi Burdea cu femeia şi cu copiii, şi Ciocârlan cu femeia şi cu copiii, şi 
Mărica cu copiii, şi Cupcea cu copiii, şi Ana cu copiii, şi Părasca cu 
copii, şi tot neamul lor”46.

În 6 mai 1627 (7135), beneficiază de acelaşi legământ al robiei, 
impus egumenii tuturor mănăstirilor, şi sfânta mănăstire Putna, care pri
meşte autoritate călugărească de viaţă şi de moarte peste „drepţii ei robi 
ţigani, anume: Pătraşco cu femeia şi cu copiii săi, şi Toader cu femeia 
şi cu copiii săi, şi Iachim cu femeia şi cu copiii săi, şi Petrea cu femeia 
şi cu copiii săi, şi Alexa cu femeia şi cu copiii săi, şi Florea cu femeia şi 
cu copiii săi, şi Zapici cu femeia şi cu copiii săi, şi Procop cu femeia şi 
cu copiii săi, şi Morşea cu femeia şi cu copiii săi, şi Vârtej cu femeia şi 
cu copiii săi, şi Minta cu femeia şi cu copiii săi, şi Iosip cu femeia şi cu 
copiii săi, şi Andreicuţa cu femeia şi cu copiii săi, şi Ionaşco şi Ieremia 
cu femeia şi cu copiii săi, şi Maxin cu femeia şi cu copiii săi, şi Tănasie 
cu femeia şi cu copiii săi, şi Fudea cu femeia şi cu copiii săi, ca să nu aibă 
nici o treabă slugile hătmăneşti sau vătafii de ţigani să le ia darea, nici 
ciubote, nici gloabe, nici alte venituri hătmăneşti, ci numai să slujească 
mănăstirea cu ţiganii săi”47.

Tot în 6 mai 1627 (7135), mănăstirea Suceviţa beneficiază, şi 
ea, de autoritate deplină peste „robii ei ţigani din privilegii, anume: 
Avram cu femeia lui şi cu copiii, Casian cu femeia lui, Maria, sora lui 
Casian, Nechifor cu femeia l u i .  fiica lui Gheorghie, cu f iu l . ,  Pavel, 
fiul Avrămoaei, Bejan, fiul lui Ionaşco, Cioban Moşul cu femeia şi cu 
copiii, Marica, sora lui Nechifor”48.

46 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A . Moldova, XIX, Editura 
Academiei, Bucureşti, 1969, p. 269
47 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A . Moldova, XIX, Editura 
Academiei, Bucureşti, 1969, p. 272
4S AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A . Moldova, XIX, Editura 
Academiei, Bucureşti, 1969, p. 277
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în 7 mai 1627 (7135), capătă acelaşi privilegiu anticreştin şi 
mănăstirea Dragomirna, pentru că „părinţii şi rugătorii noştri, călugării 
de la toate sfintele mănăstiri, s-au jelui cu mare plângere, spunând că au 
avut robi ţigani de danie şi de miluire de la alţi sfinţi răposaţi domni de 
demult, dinaintea noastră, şi au privilegii pentru ei, şi nu pot să-i stăpâ
nească, pentru că umblă slugile hătmăneşti şi vătafii de ţigani şi le iau 
ciubote şi gloabe, şi, în fiecare an, îi duc la scaunul domniei, şi, pentru 
aceasta, au fugit şi s-au risipit ei în alte ţări, şi au rămas sfintele mănăstiri 
fără ţigani”. Evlavios până peste poate, Simion Barnovschi Vodă întărea, 
şi mănăstirii Dragomirna, drepturile călugăreşti de viaţă şi de moarte, 
dar fără a înşirui numele bieţilor robi49.

în 9 mai 1627 (7135), primeşte uric şi Mitropolia Sucevei, con
dusă de „chir Anastasie (Crimca) arhiepiscop şi mitropilit de Suceava”50.

în 13 martie 1628 (7136), Dionisie, episcopul de Rădăuţi, da 
„ ş tire . de rândul acestui ţîgan, anume Avram, ce iaste la sfânta mănăs
tire, la Suceviţă, c-au fost de moşie a sfentei episcopii”, dar „egumănul 
şi cu tot săborul au venit la noi şi au mărturisit, cu sufletele sale şi cu 
alţi oameni buni, preuţi de la ţară, cum au fost schimbat suceviţeanii, cu 
vlădica Ioan, ce-au fost la Rădăuţi, de-au dat sucevicenii un ţîgan, anume 
Stan, sfentei episcopii, printru Avram ţîganul”51.

în 25 ianuarie 1730, se emite „cartea domniască de la Grigorii 
Ghica Voevoda, cătră dum. Toader Paladi vel ban, pentru o ţigancă a 
mănăstirii Solcăi, pre care au luat un ţigan al Moldoviţii, să-i împartă 
copiii la amândoao mănăstirile pre dreptate” 52.

49 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, XIX, Editura 
Academiei, Bucureşti, 1969, p. 279
50 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A. Moldova, XIX, Bucureşti, 
1969, p. 285
51 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A. Moldova, XIX, Bucureşti, 
1969, p. 442
52 MĂZĂREANUL, VARTOLOMEI, Condica mănăstirii Solca, în „Revista 
Politică”, nr. 7, Cernăuţi, 1889, p. 5
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In 4 aprilie 1635 (7143), Vasile Lupu conferea dreptul „egumenu
lui şi a tot soborul de la mănăstire, de la Voroneţ, spre aceea să fie tari şi 
puternici, cu cartea Domniei Mele, unde vor găsi pre a lor ţigani, anume 
pre Ionaşco, feciorul Sacului, şi pre alţi ţigani ce vor fi ai sfintei mănăstiri, 
în satul Domniei Mele ori în sate boiereşti, ca să-i ducă la mănăstire”53.

În 7 iulie 1644 (7152), fostul sulger Toma vindea lui Bălan, 
pârcălabul de Hotin, „ai săi drepţi ţigani, anume: Cârstea ţiganul şi cu 
ţiganca lui, anume Mirla, şi cu feciorii lui, anume Condrea şi Ivan, şi 
Măriia, şi Eftimiia, şi Nastasiia, toţi feciorii Cârstei”54.

În 12 ianuarie 1680, cu întăritură din anul 1700 (7216), Mihai 
Racoviţă Vodă întărea dania lui Bogdan Petriceico Vodă, prin care acesta 
dăruia ctitoriei sale, Sf. Onufri, „şi patru sălaşe de Ţigani, anume: Simeon 
fiul lui Creţul, cu copiii, doi feciori ai lui Zaharia cu copiii săi, Vasile 
căldărarul, fratele lui Simion, un bucătar cu copiii săi”55.

În 20 septembrie 1745 (7254), mănăstirea Solca face împărţeală 
de ţigani cu Iacov Putneanul, episcopul de Rădăuţi, „pentru Gafa, fata 
lui Picuş, pe care a ţinut-o Gligoraş cimpoieşul, ţiganul de Rădăuţi, cu 
care a avut şapte copii. Din aceştia, Nastasia, ce o ţine Toader, ţiganul 
mănăstirii Solca, Safta, Ion holtei, Aniţa copil s-au dat episcopiei, iar 
pentru Toader, care ţine pe Maria, ce a revenit lui Iordachi Cîrste, fiind 
nemulţumit, i se va da un alt ţigan în schimb”56.

În 3 mai 1750, într-o tranzacţie dintre Ioniţă Talpă şi Ioniţă Strâş- 
ca, sunt menţionaţi „Ţiganul Toader, cu ţiganca şi fiii lui, care Ţigani se

53 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /  A. Moldova, XXIII, 
Bucureşti, 1996, p. 104
54 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica /A. Moldova, XXVI, Editura 
Academiei, Bucureşti, 2005, p. 340
55 BALAN, Teodor, Documente bucovinene, III, Cernăuţi, 1937, p. 137
56 DGAS, Din tezaurul documentar sucevean /1393-1849, Bucureşti, 1983, 
p. 267
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trag de la Ţiganul Ionaşco Paţuco”, fiind daţi, la schimb, pentru o parte 
din moşia Pleşeniţa (Zeleneu), lui Ioniţă Talpă57.

În 12 iulie 1758 (7266), Iacov Putneanul, Mitropolitul Moldovei 
şi Sucevii, întăreşte împărţeala ţiganilor, din 1737, hotărând ca „Ştefan 
Lungoci, fiul lui Mihail, feciorul lui Văsiin, care de atunci a rămas nea
les” să fie, împreună cu soţia şi copiii, „afară de fiica lui, Maria, pe care 
o ţine Neculai Pană, ţigan al mănăstirii Putna, care cu copiii ei a rămas 
mănăstirii Putna”, ai Episcopiei de Rădăuţi. „Deosebit de aceasta, Tănasii, 
fratele lui Ştefan Lungoci, care a ţinut pe Haritona, a Sandului Vătav, şi a 
avut 4 feciori: Ion zis Cenuşă, Ilie zis Bantăş, Grigori zis Pilat şi Vasilie, 
după un zapis de la Sandu Vătav, din 1714, octombrie 28, în care se arată 
că episcopul de Rădăuţi, Calistru, a cumpărat o ţigancă, Haritona, de la 
Ianco Darie, în domnia lui Antioh Voievod, cu 30 lei, ce s-a măritat cu 
Tanasii, ţiganul episcopiei, pe care a vândut-o, cu o parte de copii, răpo
satului mitropolit Ghedeon, tot cu 30 de lei, hotărăşte ca cei doi feciori 
ai lui Tanasii, Ion Cenuşă şi Ilie Bantăş, să fie ai Episcopiei de Rădăuţi, 
iar Grigoraş Pilat şi Vasilie, partea Haritonii, mama lor, să rămână ai 
Mitropoliei Moldovei. Deoarece Ion Cenuşă şi Ilie Bantăş ţin ţigănci ale 
mănăstirii Putna, şi ca să nu se împartă copiii lor, cu învoiala părţilor, 
a rămas să stăpânească Episcopia Rădăuţilor pe Ilie Bantăş, cu soţia şi 
copiii, iar mănăstirea Putna -  pe Ion Cenuşă, cu soţia şi copiii lor”58.

În 7 martie 1761 (7269), egumenul mănăstirii Agapia înştiinţa, în 
scris, Episcopia Rădăuţilor că poate stăpâni pe „copiii ţiganului mănăstirii 
Agapia, Istratie Mutul, căsătorit cu Safta, ţiganca episcopiei, iar Natalia, 
ţiganca episcopiei, căsătorită cu Gligori Glasner, ţigan al mănăstirii, să 
rămână, cu partea ei de copii, mănăstirii Agapia”59.

În 20 iunie 1761 (7269), „Toader Drume, împreună cu Vasili şi

57 BALAN, Teodor, Documente bucovinene, V, Cernăuţi, 1939, p. 57
58 DGAS, Din tezaurul documentar sucevean /1393-1849, Bucureşti, 1983, 
p. 324
59 DGAS, Din tezaurul documentar sucevean /1393-1849, Bucureşti, 1983, 
p. 340

338



Etnii bucovinene

Eni, ţigani, dau zapis lui Venedict, egumenul mănăstirii Solca, pentru 
nişte furtişaguri ale lor”60.

în 2 iulie 1761 (7269), un ispisoc al voievodului Ioan Grigore 
Callimach, referitor la reorganizarea târgului Sucevei, sunt menţionaţi 
ţiganii şi ca meseriaşi, cu îndreptăţire de a vinde produsele lor meşteşu
găreşti într-o zonă bine stabilită a târgului: „De acolo, înainte, tot uliţa, 
în jos, asupra Curţilor Domneşti, din dugheana lui Solomon, starostele 
de jidovi, şi în poarta mănăstirii Sfeti Dumitru, să fie cu marfa lor lipo
venii, căldărarii, ciobotarii, opincarii, tălpălarii, sărarii, până în capul 
târgului din jos, dinaintea pivniţei Mitropoliei, unde au pus, şi acolo, 
stâlp de piatră”61.

în 1763, „Venedict, egumenul mănăstirii Solca, dă jalbă domnu
lui Moldovei că Ştefan câmpulungean şi Petre moldovan s-au însurat cu 
fete de ţigan ale mănăstirii şi, după obiceiul ţării, şi ei trebuie să devină 
robi ai mănăstirii. Domnul Moldovei nu aprobă”62.

într-un izvod din 1767-1770, prin care s-au împărţit ţiganii 
mănăstirilor Humor şi Putna, sunt menţionaţi: „Ursul cel Mare, ţigan al 
mănăstirii Homor, a luat o ţigancă a mănăstirii Putna, şi-au avut 4 feciori 
şi o fată: Pânte, Lupul, Gheorghie, Vasilie şi Nastasia; Sava Boilă, ţigan 
al mănăstirii Homor, a luat o ţigancă a mănăstirii Putna şi au avut un 
fecior, ce este la Cuciur; Tolaş cel Bătrân, ţigan al mănăstirii Putna, a 
luat o ţigancă a mănăstirii Homor şi au avut un fecior, Simion; Simion, 
fiul lui Tolaş, a luat o ţigancă a mănăstirii Homor şi au avut trei fete şi 
un fecior, Toader; Toader Iftincariul, ţigan al mănăstirii Homor, a luat 
o fată a lui Simion Tolaş şi au avut doi feciori şi două fete, pe Marie o 
ţine un ţigan al mănăstirii Probota; Petre Strugariul, ţigan al mănăstirii 
Homor, a luat pe Acsinia, ţiganca mănăstirii Putna, şi au avut trei copii;

60 DGAS, Din tezaurul documentar sucevean /1393-1849, Bucureşti, 1983, 
p. 340
61 DGAS, Suceava / File de istorie /1388-1918, I, Bucureşti, 1989, p. 409
62 DGAS, Din tezaurul documentar sucevean /1393-1849, Bucureşti, 1983, 
p. 333
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Cozma, ţigan al mănăstirii Moldoviţa, a luat pe Chelsie, fata lui Simion 
Tolaş, şi au avut trei feciori şi trei fete; Ion, fiul lui Cozma, ţine ţiganca 
mănăstirii Putna, Vasile ţine ţiganca mănăstirii Dragomirna, Tănasie ţine 
ţiganca Voroneţului. Pentru aceste două ţigănci a dat mănăstirea Homor 
ţigancă pentru ţigancă”63.

În aceiaşi perioadă, izvodul mănăstirii Neamţ şi al Episcopiei 
Rădăuţilor menţionează pe: „Acsănia, fata lui Ignat, ţiganul de Rădăuţi, 
a luat-o Flore şi au avut doi feciori şi două fete; Ioana, fata Boţii, ţiganul 
de Rădăuţi, o ţine Gheorghe, ţiganul mănăstirii Neamţ; Sandală, fata lui 
Ştefan Lungociu, ţiganul Rădăuţilor, a luat-o Gligoraş, fiul lui Tănase, 
ţiganul mănăstirii Neamţ; pe Maria, fata lui Ştefan, ţiganul de la Rădăuţi, 
a luat-o Ilie, ţiganul mănăstirii Agapia; pe Aniţa, sora lui Ştefan Lungoci, 
a luat-o Niculai, ţiganul dumisale, Ghiorghieş de Bănişeşti”64.

În 1775, într-un tabel, intitulat „Câţi ţigani are acmu sfânta mă
năstire Solca”, Vartolomei Măzăreanu inscripţionează nume de oameni, 
ai căror urmaşi, peste un secol, se vor număra, p rin tre . fruntaşii români 
ai târguşorului Solca (Mereuţă, Timingeriu, Mihălaş etc.), ceea ce este 
şi normal, pentru că mulţi dintre robii ţigani ai mănăstirilor au fost, la 
origine, posluşnici sau vecini, dar care, prin căsătorie cu un rob ţigan sau 
cu o roabă ţigancă, deveneau, la rândul lor, robi. Opisul acesta anticreştin 
cuprinde următoarele nume:

Tănasii Bălan a lui Bălan, care avea nevastă pe Palaghia, roabă 
la Humor;

Petre Bălan a lui Ion Bălan, cu nevasta Măriuţa, roabă la Putna;
Iacov Mereuţă a lui Mierăuţă, nepotul lui Dumitru, cu nevasta 

Marie, roabă la Putna;
Vasilii Mierăuţă, fratele lui Iacov, căsătorit cu moldovanca Parasca;
Ion Mierăuţă a lui Toader Mierăuţă, şi el nepotul lui Dumitru, 

căsătorit cu moldovanca Nastasia;

63 DGAS, Din tezaurul documentar sucevean /1393-1849, Bucureşti, 1983, 
p. 338
64 DGAS, Din tezaurul documentar sucevean /1393-1849, Bucureşti, 1983, 
p. 338
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Chiruţă Mierăuţă, fratele lui Ion, căsătorit cu Dumitra, roabă la
Humor;

Ianache Mierăuţă, frate cu Ion şi Chiruţă, căsătorit cu Maria, 
roabă la Humor;

Ştefan Mierăuţă, a lui Iacov Mierăuţă, căsătorit cu moldovanca
Maria;

Vasili Mierăuţă, fratele lui Ştefan, căsătorit cu Parascheva, roabă 
la Putna;

Chiriiac Mierăuţă, frate cu Ştefan şi Vasile, căsătorit cu moldo- 
vanca Gafiţa;

Lupul Mierăuţă, al cincilea fecior al lui Iacov, căsătorit cu Chiţa, 
roabă la Rădăuţi;

Simeon Mihălaş, al lui Mihălaş Mierăuţă, căsătorit cu Catrina, 
roabă la Voroneţ;

Sava Mihălaş, fratele lui Simion, căsătorit cu Irina, roabă la
Humor;

Lazor Mihălaş, frate cu Simeon şi Sava, căsătorit cu Ştefania, 
roabă la Pobrata (Probota);

Toader Mihălaş, al patrulea frate, căsătorit cu Varvara, roabă la
Putna;

Filimon a lui Grigoros a lui Dumitru, căsătorit cu Irina, roabă la 
Moldoviţa;

Anton, fratele lui Filimon, căsătorit cu Tudosia, roabă la Moldo-
viţa;

Lupul, fiul lui Filimon, căsătorit cu Ioana, roabă la Humor; 
Ioniţă, fiul lui Anton, căsătorit cu Catrina, roabă la Voroneţ; 
Constantin a lui Tofan a lui Grigoros, căsătorit cu Paraschiva, 

roabă la Voroneţ;
Toader Chimnigeri, căsătorit cu Ioana Lupului Calbou din Solca; 
Sandul Ciubotari, căsătorit cu Iftimia din Solca;
Symeon Buchte, căsătorit cu Măriuţa, nepoata lui Calbou din

Solca;
Ioan Calbou a Lupului Calbou a Bucosului (celebrul lăutar, despre 

care va vorbi Iraclie Porumbescu, într-o povestire despre un chef cu lăutari 
solcani, la Putna, din 1829), căsătorit cu Ioana, roabă la Putna;
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Luca Frigură a lui Ion Frigură a lui Grogoros, căsătorit cu Ştefania, 
roabă la Putna;

Andreiaş Mirăuţă a lui Enache a lui Toader Mirăuţă, căsătorit cu 
Ioana, roabă la Slatina;

Agape a lui Anton a lui Grigoros, căsătorit cu Maria, roabă la
Humor;

Ioniţă a lui Filimon a lui Grigoros, căsătorit cu Gaftona, roabă 
la Putna;

Ioniţă Mirăuţă, feciorul lui Iacov Mirăuţă, căsătorit cu Todosia, 
roabă la Moldoviţa;

Leonte a lui Toader Chimingeri a Lupului Calbou, căsătorit cu 
Maria din Solca;

Procop a lui Filimon a lui Grigoros, căsătorit cu Vasilca, roabă 
la Slatina;

Nechita a lui Chiriiac a lui Iacov, căsătorit cu Todosia, roabă la 
Slatina65.

„Memoriu asupra creşterii pe care Franţa o poate obţine pentru 
comerţul său, dacă va deschide schele ale Levantului direct în provinciile 
Moldovei şi Valahiei” (1776): „Mai multe râuri poartă nisip şi fire de 
aur, pe care egiptenii, numiţi ţigani, ştiu cum să-l strângă, dar pe care, 
lipsiţi de credinţă, în vând în afara ţării”66.

În 15 august 1781, „Vasile Mirăuţ, Filimon, Vasile ginerele, Ioan 
al lui Toader Călboaei, ţigani ai mănăstirii Solca, şi Lazor Mihălaş, jude, 
dau zapis lui Meletie, egumenul mănăstirii, şi întregului sobor, prin care 
îşi iau răspunderea asupra purtării lui Ion Calbou, care, pentru multe 
fărădelegi, a fost arestat la Suceava şi, în urma intervenţiei călugărilor, 
a fost eliberat şi adus la mănăstire”67.

65 MĂZĂREANUL, VARTOLOMEI, Condica mănăstirii Solca, în „Revista 
Politică”, nr. 7, Cernăuţi, 1889, p. 5
66 ACADEMIA ROMÂNĂ, Călători străini despre Ţările Române, I, 
Bucureşti, 2011, p. 259
67 DGAS, Din tezaurul documentar sucevean /1393-1849, Bucureşti, 1983, 
pp. 443, 444
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în 19-20 mai 1785, Protocolul Comisiei Aulice de Delimitare a 
Proprietăţilor în Bucovina, consemnează în Cutul Mitropoliei din Sucea
va, numit şi Ţigănia, pe „locuitorii acestei Ţigănii, anume Macovei fierar 
şi staroste al ţiganilor, Ursache, care a fost odinioară, 20 de ani, staroste, 
apoi bătrânul fierar Ion Ţibedale, cu mulţi alţii domiciliaţi acolo”68.

„Nicăieri ţiganii nu sunt mai mulţi, dar poate nicăieri mai nenoro
ciţi ca în Moldova şi Valahia. în Bucovina, se socotesc la 400 de familii; 
totuşi, neavând locuinţe fixe, ci fiind ambulanţi prin ţară, prin urmare, 
după lăudatul lor obicei, acum dispărând peste graniţe şi revenind după 
câtva timp, nu se poate spune, cu siguranţă, numărul celor din Bucovina; 
ei sunt, de altfel, liberi aici, nu iobagi ca în Moldova şi Valahia; ei se 
împart în cete şi fiecare are un conducător sau jude. La un loc, au ţiganii 
un căpitan de ţigani, care, de obicei, este din ţară şi mazil; el judecă toate 
micile lor procese şi îngrijeşte de conscripţiunea anuală a lor; adună de 
la ei birurile şi le aduce în casa cercuală”69.

„Ţiganii sunt originari din India şi se pare că au venit odată cu 
Tătarii, fiind aduşi de aceştia. Limba lor se aseamănă cu multe dialecte 
din nordul Indiei.

Odată cu înlăturarea dominaţiei tătărăşti, Ţiganii au ajuns robii 
Domnilor noştri, care au dăruit dintr-înşii mănăstirilor şi boierilor.

Sunt pomeniţi, pentru întâia oară, în 1414, formând ultima clasă
socială.

Astăzi, se împart în două categorii: stabili şi nomazi. Cei dintâi 
se ocupă cu agricultura, locuind împrăştiaţi, mai cu seamă în satele din 
câmpia Sucevei. Ceilalţi duc o viaţă nomadă, trăind în căruţe, în care 
cutreieră toată ţara, formând cunoscutele şatre de ţigani.

Se ocupă cu fierăritul, confecţionând cazane, cuţite şi multe alte

68 DGAS, Suceava /  File de istorie /1388-1918, I, Bucureşti, 1989, pp. 490, 
491
69 BUDAI-DELEANU, ION, Scurte observaţii asupra Bucovinei /  1813, în 
„Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice”, 
Bucureşti 1998, p. 401
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obiecte casnice. Alţii sunt lingurari, lăutari, iar ţigăncile ştiu să ghicească 
viitorul din palmă şi din cărţi”70.

Câtă vreme au fost robi, ţiganii Bucovinei s-au ocupat cu meşte
şugurile „româneşti”, începând de la fierărie şi terminând cu exploatarea 
aurului din nisipul râurilor şi cu lăutăria.

Eliberaţi, după 1785, dar lăsaţi ai nimănui, fără o fărâmă de 
proprietate, ţiganii, care moşteneau „artele meşteşugăreşti”, cum le 
numea Cantemir, din tată în fiu, decad şi, în primul rând, decad cei care, 
de-a lungul vremilor s-au ocupat doar de chestiunile gospodăreşti ale 
stăpânilor. Spălătorii de aur, ţigani ai Moldoviţei şi ai Homorului, sunt 
folosiţi de austrieci în zona Cârlibaba -  Iacobeni -  Vatra Dornei, câştigă 
mult şi, încetul cu încetul, odată cu cumpărarea unor parcele de pământ, 
se românizează, după exemplul ţiganului câmpulungean Vasile Vrabie, 
cel care, din postura de răzeş, deci de „boiernaş” român, se judeca, în 
19 august 1821, cu „părintele diacon Miron C iupercă. fiind amândoi 
răzeşi de nişte părticele de moşii, cumpărături”. La fel procedează şi 
ţiganii din Solca, adică îşi cumpără pământuri, cu banii câştigaţi din 
practicarea meseriilor, urmaşii robilor Leonte a lui Toader Chimingeri 
şi Toader Chimnigeri, căsătorit cu Ioana Lupului Calbou din Solca, fiind 
Ştefan Timingeriu, „gospodar şi cassar” atât al cabinetului de citire, cât 
şi al însoţirii raiffeisiene, iar fata lui, „Domnişoara Carolina Timingeriu”, 
fiind înscrisă, în 1890, „la cursul de croitorie din Cernăuţi”, iar urmaşul 
lui „Lupul, fiul lui Filimon, căsătorit cu Ioana, roabă la Humor”, Ioan 
Filimon, fiind, în acelaşi an, „la şcoala de lemnărit din Câmpulung”. Ca 
să nu mai vorbesc de neamurile Mirăuţă şi Bălan, de la Solca, Lungoci, 
de la Putna, sau Coman, Cernat, Caba, Oancea, Nechifor, Ghervase, Co
jan, Paşcu, Vicol, Stan, Creţu, Cenuşă, Bantăş, de la celelalte mănăstiri, 
care au dat, ulterior, numeroase familii de gospodari români, ba chiar şi 
personalităţi româneşti importante.

Ţiganii, şi în Bucovina, au fost şi au rămas victime ale istoriei, 
cum ne place nouă să zicem, ori de câte ori vrem să ne despovărăm de 
vinovăţii şi de responsabilităţi şi strămoşii, dar şi pe noi înşine.

70 BĂNĂŢEANU, VLAD / KNITTEL, E., Ghidul turistic şi balnear al 
Ţinutului Suceava, Cernăuţi, 1939, p. 35
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