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Paradigme şi discipline
în spectrul cercetărilor sociale
despre romii din România
Introducere
Acest volum conţine majoritatea lucrărilor prezentate la conferinţa intitulată
Două decade de cercetări despre romii din România (1989–2009) organizată de Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale împreună cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Agenţia Naţională pentru Romi şi Universitatea „Babeş–Bolyai” din Cluj-Napoca în octombrie 2009. Din diverse motive nu
am putut să includem toate lucrările prezentate, în schimb apar patru studii care
nu au fost prezentate în cadrul conferinţei, deşi doi dintre autori au participat.
Conferinţa şi-a propus obiectivul ambiţios de a aduna, evalua şi sintetiza
cercetările în domeniul studiilor despre comunităţi de romi din România şi a
problemelor cu care s-au confruntat acestea pe parcursul ultimilor douăzeci
de ani. Deşi acest obiectiv a fost îndeplinit numai parţial, rezultatele lucrărilor
conferinţei arată că studiile despre romi din România sunt un domeniu academic bogat şi în creştere continuă.
Am ales Spectrum ca titlu pentru acest volum pentru că studiile adunate aici
arată culorile multiple ale abordărilor, dar şi multitudinea situaţiilor prezentate
în aceste studii. Prisma analitică prin care acest spectru este filtrat este cea a disciplinelor ştiinţelor sociale: istorie, sociologie şi antropologie socio-culturală/etnologie. Metafora spectrului optic ne ajută totodată să înţelegem că, chiar dacă
uneori noi percepem culorile ca fiind distincte, ele fac parte dintr-un continuum,
deci analiza socială poate fi şi trebuie rafinată în continuare pentru a descoperi
nuanţele din universul nostru social. În acelaşi scop, pentru a cuprinde cât mai
mult diversitatea existentă, cercetările de teren şi de arhivă trebuie să fie extinse pe arii noi. Majoritatea studiilor incluse aici sunt bazate pe cercetări făcute în
România, dar pentru a lărgi perspectiva metodologică a volumului şi pentru a
deschide noi posibilităţi de comparaţie, am inclus şi două studii despre comunităţi din Ungaria. Majoritatea autorilor sunt tineri cercetători, unii dintre ei apar
pentru prima dată în faţa cititorilor români. În volum sunt prezenţi şi oameni de
ştiinţă din Europa şi din Statele Unite, consacraţi în domeniul studiilor despre
romi, care credem că sunt prea puţin cunoscuţi în România.
7
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Structura acestui capitol introductiv este următoarea: în secţiunea următoare vom detalia câteva caracteristici ale disciplinelor şi ale abordărilor paradigmatice în studiile despre romi, după care prezentăm structura volumului.

Disciplinele şi paradigmele de cercetare
Dacă răsfoim volumele mai vechi ale celor mai importante reviste dedicate
studiilor despre romi (Journal of the Gypsy Lore Society, redenumit Romani Studies
după 2000, sau revista Études Tsiganes) putem observa dominaţia studiilor lin
gvistice, istorice şi de etnologie/antropologie. Recent, această tendiţă s-a schimbat treptat, prin publicarea unor studii de sociologie, analiză media şi istoria literaturii sau de ştiinţe politice, însă acest fenomen nu schimbă faptul că miezul
canonic ale studiilor despre romi a fost construit de aceste discipline socioumane tradiţionale. De aceea şi paradigmele dominante provin din aceste discipline;
deci pozitivismul istoric, difuzionismul cultural şi ideea continuităţii lingvistice
au format bazele teoretice ale acestor studii clasice.
Similar cu literatura internaţională, studiile despre romi pe teritoriul României de azi au pornit prin analize istorice, etnologice şi lingvistice (Kogălniceanu 1937, Wlislocki 2000 [1890]). Temele principale şi abordările acestei paradigme s-au dovedit productive până pe la mijlocul secolului XX (vezi Potra
2001 [1939]; Chelcea 1944a, 1944b). Deşi a apărut un studiu care putea porni
dezbaterea istoriografică asupra originii instituţiei robiei (Panaitescu 1941) şi
o potenţială schimbare spre o paradigmă mai dinamică de istorie economică
şi socială, această dezbatere însă nu a fost iniţiată atunci.
Astfel, dezbaterea despre originea şi rolul economic a robiei romilor din
Moldova şi din Ţara Românească rămâne până în prezent importantă şi poate să inspire în continuare cercetări în acest domeniu (cf. Achim 1998: 31–34,
Anăstăsoaie 2003, Beck 1998, Gheorghe 1983).
În urma celui de-al Doilea Război Mondial o mare parte a romilor din România au avut parte de o soartă tragică. Detaliile evenimentelor sunt prea puţin
cunoscute. Cercetările recente au produs o serie de studii şi de colecţii de documente care tratează problema holocaustului romilor (Achim 2004, Ioanid 2000,
Ionescu 2000, Matei 2001, Kelso 1999, Nastasă–Varga 2001). Acea perioadă istorică şi problemele legate de evenimentele petrecute atunci este şi va rămâne
al doilea punct de dezbatere în istoriografia studiilor despre romii din România.
Volumul nostru conţine două studii semnate de istorici (Petre Matei şi George
Damian) care aduc nuanţe noi pe paleta studiilor de istoria romilor şi a percepţiilor asupra acestei populaţii de către societatea majoritară. Pe de o parte,
8
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Damian propune o discuţie despre forme istorice de marginalitate socială, dar şi
de incluziune economică din secolele XVI–XVIII într-un oraş ardelean, iar Matei
analizează perioada interbelică din secolul XX, când romii nu erau percepuţi ca
populaţie ţintă pentru naţionalismul românesc, un fapt paradoxal dacă luăm în
considerare soarta romilor sub regimul Antonescu, dar şi în contrast cu situaţia
actuală. Aceste studii nuanţează discuţiile despre poziţia romilor în principatele
române în perioada premodernă, dar şi „preistoria” holocaustului.
După sfârşitul războiului şi instaurarea regimului comunist cercetarea asupra romilor s-a diminuat, chiar dacă nu a dispărut în totalitate. Există doar puţine cazuri notabile, de exemplu publicaţiile lui Nicolae Gheorghe (1983, 1985),
şi ale câtorva cercetători străini, cum ar fi Margaret Beissinger sau Sam Beck
(amândoi din SUA), care au făcut cercetare de teren şi au publicat rezultatele
sub forma unor studii (Beck 1984, 1989; Beissinger 1988) şi a unei monografii
(Beissinger 1991) în perioada regimului socialist, dar şi după căderea acestuia
(Beck 1993; Beissinger 2001, 2005).
Un segment aparte de literatură pe acestă temă a fost produsă de folclorişti
şi muzicologi care au cules materiale de la romii din România şi le-au publicat
în perioada socialistă târzie ca parte integrantă a folclorului populaţiilor majoritare (pentru o perspectivă asupra literaturii produse în această perioadă,
vezi Pozsony 2001). Multe dintre aceste publicaţii erau axate pe identificarea
formelor şi a motivelor „autentice” din materialele culese.
După căderea regimului socialist cercetările asupra romilor s-au diversificat.
Ca o continuare a cercetărilor etnologice, mai multe monografii de antropologie socio-culturală au fost publicate de cercetători străini (Engebrigtsen 2007,
Ries 2007) sau locali (Fosztó 2009), şi o serie de volume de studii de comunitate
au fost editate (de exemplu: Bodó 2002; Ilyés–Pozsony 2007; Kiss–Fosztó–Fleck
2009; Pozsony–Anghel 1999). O caracteristică comună a abordărilor mai recente este că autorii nu mai insistă asupra „autenticităţii culturale” sau a „tradiţiilor”
observabile în rândul romilor, se orientează mai degrabă spre analiza relaţiilor
romi-majoritari şi a dinamicii sociale şi culturale generate de aceste relaţii. Studiile antropologice publicate în acest volum se integrează în această orientare.
De exemplu, volumul cuprinde un studiu recent semnat de Margaret H.
Beissinger despre schimbările culturale şi muzicale în urma convertirii religioase a romilor la penticostalism Szabó Á. Töhötöm, Kinda István şi Peti Lehel
prezintă schimbările recente în relaţia interetnică dintre maghiari şi romi dintr-un
sat, în urma transformărilor economice. Strategiile economice contemporane
şi fenomene recente precum efectele migraţiei sunt analizate de Óscar LópezCatalán şi Meritxell Sàez-Sellarés, Cătălina Tesăr şi Kinda István.
După 1998 au apărut studiile bazate pe anchete sociologice (de tip survey), dar totodată a înflorit şi o abundentă „literatură a rapoartelor”, adesea
9
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de o calitate ştiinţifică inferioară. Provocarea metodologică majoră întâlnită
de acest tip de cercetare este definirea populaţiei rome (de exemplu autoidentificare versus identificare de către operatorii de teren/experţii locali) şi folosirea variabilelor legate de etnicitate în analizele statistice. O discuţie metodologică a fost lansată de Szelényi Iván şi Ladányi János pe marginea unei cercetări comparative care s-a desfăşurat în şase ţări est-europene (vezi Emigh–
Szelényi 2001; Szelényi–Ladányi 2001, 2006).
La rândul lor, diferitele instituţii din România, cum ar fi ICCV – Institutul de
Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române (Zamfir–Zamfir 1993; Zamfir–
Preda 2002), OSI – Fundaţia Soros din România (Bădescu et al. 2007) sau
SPER – Stop Prejudecăţilor despre Etnia Romă, finanţată din fonduri PHARE
(Fleck–Rughiniş 2008), au elaborat anchete bazate pe eşantion reprezentativ
la nivel naţional. Aceste cercetări au pus bazele unor discuţii critice şi despre
cercetările din România, iar Cosima Rughiniş a publicat recent două articole
(Rughiniş 2010a, 2010b) care pot iniţia această discuţie. Volumul nostru conţine două studii empirice elaborate de cercetători din Ungaria, unde dezbaterile despre probleme legate de metodologia cantitativă au dominat cercetarea
despre romi de la începutul anilor 2000.
În acest volum Ladányi János, Virág Tünde şi Durst Judit ne oferă studii
exemplare pentru a vedea cum se poate face cercetare sociologică fără a cădea în capcana „realismului statistic” şi deschide discuţiile sterile despre „care
este numărul real a romilor?”. Aceste studii recente tratează cu precauţie „variabila etnică” şi au deplasat accentul cercetărilor înspre formele diverse de
incluziune şi excluziune ale societăţii noastre, precum şi înspre mecanismele
dominante ale categorizării sociale şi etnice.
Dezbaterile despre politicile de integrare a romilor sunt şi ele prezente în
volum din perspective critice. Studiile scrise de Florin Moisa şi Cristina Raţ
abordează discuţiile despre incluziunea romilor prin politicile sociale şi totodată limitele acestor abordări. Politicile şi practicile educaţionale vizând romii
sunt analizate în context urban şi rural de Vincze Enikő şi Toma Stefánia, observându-se că, în pofida dezvoltării politicilor educaţionale, diferiţi alţi factori
de ordin socioeconomic sau chiar apartenenţa etnică influenţează accesul la
educaţia şcolară şi contribuie la reproducerea inegalităţilor sociale.
Aşadar, pe lângă diversitatea abordărilor disciplinare, volumul cuprinde şi
o listă bogată de fenomene noi care apar în rândul romilor, precum şi în discuţiile legate de problemele acestor comunităţi: noi procese economice şi sociale, migraţia, mişcările de revitalizare religioasă, proiectele politicilor publice şi
educaţionale şi efectele lor în comunităţi.
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Despre volum
În structura volumului am grupat împreună studiile care provin din aceeaşi disciplină academică: primele două studii sunt scrise de istorici, după
care urmează studii sociologice, demografice şi de antropologie socio-culturală. Totodată analizele oferite de acest volum pornesc de la probleme generale,
trec prin contextele particulare şi ajung la studierea unor comunităţi concrete
spre finalul volumului. În loc de concluzii, volumul include notele oferite de
Gabriel Troc, care a acceptat să fie lectorul de specialitate al studiilor.
Volumul nu ar fi fost posibil fără contribuţia şi suportul tuturor colegilor de
la Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, începând
de la organizarea conferinţei din 2009 până la traducerea textelor şi redactarea volumului în forma finală. Le datorăm sincere mulţumiri şi autorilor, care
au avut răbdarea şi perseverenţa să ne fie alături în procesul de alcătuire a
volumului.
În final, cititorul este invitat să parcurgă aceste studii cu ochi deschişi şi
critici. Credem că volumul va atinge scopul propus dacă cei ce parcurg aceste
studii vor avea la final un ochi mai antrenat la nuanţele sociale, dar poate şi
mai critic faţă de analize cu un spectru îngust, sau monocromatic.
FOSZTÓ László – TOMA Stefánia
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Petre MATEI
Roma During the Interwar Period.
Nationalist Perspectives
This article proposes to present the way Roma were perceived in interwar
Romania. As we are especially interested in the perspective of the Romanian
nationalist elite, we will try to identify the position Roma occupied among other national minorities in Romanian trying also to find similarities – if there are
any – with the Jewish population in interwar Romania. As it is wrong to reduce
the very different attitudes towards the Gypsies to only a (reified) perception:
the Romanians about Gypsies, the attitudes which were selected are important for explaining the deportations. The different Gypsy images are explained
by the fact that the Gypsies were not regarded by the Romanian elites as a national danger as it is the case today.

George DAMIAN
Professions and Occupations of Transylvanian
Gypsies. Executioners, Gaolers and flayers in Braşov
city between 16–18th centuries
This article tries to offer an inventory of some of the occupations of the
Gypsies living in the city of Braşov between the 16th and 18th century, as they
were presented in the historical documents of that period. I will present only
the Gypsy executioners, gaolers and flayers in Braşov, professions which were
considered as impure. According to the mentality of the 16–18th century persons who were executioners, gaolers and flayers were considered outsiders
of the society as they were able to contaminate through a simple touch. In
Transylvania only the Gypsies practiced these dirty occupations and the study
of these practices would offer some explanations of the marginality of the
Gypsy population.
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LADÁNYI János – VIRÁG Tünde
Change of Social and Ethnic Residential Segregation
during Market Transition in Hungary
Residential segregation increased in Budapest during the market transition
period. A considerable number of high social status families moved to suburbs.
The condition of the slum belt that surrounded the inner city deteriorated rapidly. Roma people in long-term unemployment and exclusion moved into that
slum in large numbers until about the beginning of this decade. Consequently,
Budapest became divided into two parts. Neighborhoods where the beneficiaries of transition lived became similar to middle-class quarters of cities in Western
Europe, while those inhabited by the losers of the post-Communist transition
became similar to slums in the Third World. Nowadays the pattern of ethnic
ghettoization in Budapest is in rapid change. The ethnic ghetto of the inner Pest
side is being fragmented and replaced by a higher number of scattered but more
homogeneous ethnic ghettoes. Many Roma and non-Roma people in long-term
poverty are pushed out from Budapest. As a result parts of or entire villages are
ghettoized in increasing numbers, in fact, region-sized areas of the country have
become ghettoized. The spatial segregation of the poorest and most excluded
parts of the population cannot be analyzed in the context of conventional geographical inequalities within Budapest or conventional differences between urban and rural areas any more. These structural advantages and disadvantages
can only be discussed in the context of Hungary’s entire settlement system.

DURST Judit
„I think they are Gypsies… with so many kids…”
Ethnicity and Reproduction
This paper addresses the question of ‘what is behind the differential fertility
behaviors of the ethnic/minority groups?’ In this effort it focuses on three interrelated issues. First, it demonstrates the difficulties of the categorization of the different minority “group” members in the particular demographic data collections
(eg. census, household surveys) and the consequences of this “struggle for classification” for the demographic findings of the researches using the constructed
ethnic categories. Then it reviews briefly the different explanations for the “ethnic
fertility differentials”, among others the “minority status hypothesis”. Last but not
least it tries to demonstrate the use of “anthropological demography” in better
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understanding the reproductive strategies of the Roma in Hungary, drawing upon
on the author’s ethnographic fieldworks carried out in different Gypsy communities. One of this paper’s main theses is that by doing micro demographic studies
one doesn’t find “ethnic fertility differentials” in all cases. The paper also argues
that ethnicity, at least in the case of the Roma in Europe, cannot be taken as simple as a “culture alike variable”, or as a set of “cultural practices”; indeed, it’s much
worth to see it as a “relational variable” which is deeply embedded in the particular social context surrounding the observed ethnic “groups”.

TOMA Stefánia
Circles of Inclusion. Multiple Facets
of the Education of Roma Children in Rural Romania
The present article is intended to be a picture of the Romanian educational system in multiethnic rural schools subjects of continuous educational reforms which had no significant effect improving the situation of the Roma.
First, a few aspects of the education of minorities and particularly the Roma
are presented, showing that there are strong interferences between the socioeconomic position and level of education. Then, through the case of (de)segregation policies, grounded with a deeper case study on integrated education
in a multiethnic village, I would like to exemplify that a mechanical implementation of otherwise well-defined educational policies and strategies for the
Roma, there is a long and hard way towards their effective implementation.

Cristina RAŢ
Unfavorable Inclusion. Welfare Transfers and Poverty
among the Romanian Roma
The persistence of social and economic deprivation ought to be analysed
in relation to the ways in which social policies tackle, uphold or reinforce the
“unfavourable inclusion” or „disempowering inclusion” of the poor. This paper argues that, in the case of Romanian Roma, the inefficiency of state social
protection allowed the deepening of social cleavages. The recurrent public discourse on the “deserving” and “undeserving” beneficiaries of social protection
often draws the division along “ethnic” lines: “the Gypsies” are seen as abusers
of welfare, and expectations for state action for “the truly disadvantaged” Roma
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contain an inherent dimension of exercising social control upon “the Gypsies”.
Given the strong negative prejudices, the blame for the perpetuation of poverty
and alleged “welfare dependency” often falls on the poor themselves, without
disclosing the inadequacy of state support.

VINCZE Enikő
Ethnic Identification and Socio-economic
Position of Roma in Urban Context
The article discusses about factors and motivations of school performances,
and analyses the latter from the point of view of several actors and structural elements. It identifies factors of home (like the impact of socioeconomic conditions
on schooling and ideas about the importance of schooling nurtured within the
studied ‘Roma community’), and presents students’ school experiences. It also
describes how students’ experiences of belonging or those of being othered are
under the influence of the marginal situation in which they live, but it also describes their particular practices and experiences of ethnic othering in schools.
In addition, it is given a hint about the sense of differentiation and processes of
ethnic othering, about identities and identity strategies sustained and practiced
within the studied ‘Roma community’, the hybridity of identity strategies and
ambiguities of self-perception; strategies of separation backed up by a positive
self-perception; negative self-perception and the strategy of assimilation.

Florin MOISA
The Challenge of Social Inclusion of Roma. Poverty or
Discrimination Approach?
Ten years from the adoption of the first public policy for Roma, the
Romanian society went through significant changes, including the membership to European Union. The approach of the Romanian power structure towards Roma issue did not change during the decade, the majority of policy
documents referred to the Roma as being a social problem and the measures
to be taken is associated to poverty alleviation. More recently, starting 2005,
the social inclusion concept gathered the attention of government and official documents adopted are elaborated around combating social exclusion,
which means, again, in majority of cases, poverty alleviation. There is an
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interesting evolution of the Roma movement in this respect. If in nineties and
beginning of 2000 the antidiscrimination perspective prevailed, the failure of
public policies moved the attention to other concepts, such as social inclusion.
Modernization and taking responsibility for its own faith are new approaches
of the Roma movement which still need to be put into practice.

Óscar López-CATALÁN – Meritxell Sàez-SELLARÉS
Forced Mobility, Marginal Positions and Access to
Basic Rights. Romanian Roma Migrants and Local
Politics in Barcelona Metropolitan Area
This text intends to provide an introduction to some of the main characteristics of the Romanian Roma population in the Metropolitan Area of Barcelona,
their migration processes and actual situation. We try to summarize some of the
factors that affect all those subjects and link them with this population’s general
situation in the Spanish state. Among them, we have privileged those factors that
have to do with forced mobility and access to basic rights (socioeconomic situation, local politics and legal framework, housing, and so on) but trying also to
give some relevance (mostly in their economic strategies) to marginal positions
of a significant part this population. It is usual to consider that the mobility strategies of the Roma population are one of their defining characteristics, in front of
the explicit stabilization dynamics of other migrant groups. However, these strategies of mobility are not usually seen like appropriate and adapted solutions for
the economic and cultural survival (economic and cultural) next to the majority.
The migration itself, and the mobility between Spanish cities and towards other
countries, constitute good examples of how the mobility can be an appropriate
strategy for searching new economic opportunities in a changing context.

Margaret H. BEISSINGER
Shifting Identities in Post-communist Romania:
Pentecostal Conversion among Traditional
Romani Musicians
This essay, based on fieldwork in 2006 in southern Romania, explores
a trend among some Romani professional traditional musicians to adopt
Pentecostalism, a transformation that radically alters their lives. As Romani
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musicians embrace their new religious faith, they likewise reject their older
secular profession–music-making. I examine why Romani musicians are converting to Pentecostalism in the post-communist period, how they are adapting to a reshuffling of their priorities, and how they are managing to support
their families without their former income. My findings indicate that most
musicians convert in order to renounce their formerly sinful ways, especially
associated with performing music; post-conversion adaptation is difficult but
smoothest when they assume public positions of influence (e.g., as pastors);
and making ends meet for their families is very problematic. The Pentecostal
transnational religious movement is an important factor in the shifting of ethnic, occupational, religious and social identities in post-communist Romania.

Cătălina TESĂR
‘Good Gypsies’ in Romania, ‘de-ethnicised’ beggars
abroad. Politics of representations and politics of
work among so called ‘traditional’ Romanian Roma
In the Romanian public discourse the traditional Gypsy clothing and old professions are considered as signs of a moral attitude attributed to the Other, traditional Gypsy. On one hand, in the group the clothing evokes different types of interpersonal relations; on the other hand the profession is seen as an ordinary income generating activity. Both have an important role in the construction of the
moral identity of a person who tries to be honest and to avoid shame. However,
during migration, the Roma renounce to wear these traditional clothes, changing it with used black ones which they think that fit more with beggars. This
article tries to explore the apparent contradiction between the moral and social
behaviour of the Roma at home and abroad, arguing that both underlines the
same conception of the individual, namely that one which is strongly rooted in
the efforts to gain social respect in different cultural spaces.

SZABÓ Á. Töhötöm
From Local to External Resources: Ethnicity and
Economic Strategies in a Transylvanian Village
The aim of this paper is to capture some aspects of a local community’s
economy in the context of ethnicity and social position arguing that one can
understand these strategies analyzing the environmental (both natural and
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social) resources and also the processes of the last years. As a result of these
processes – demographic changes, changed relation to the natural environment, the decline of agrarian activities, shifting positions in formal and informal work – some major changes occurred in economic strategies, consequently the border between the former different spheres started to fade and
meantime to shift. I argue that in the case of this community the new economic spheres are organized in central and peripheral economic activities and
strategies that no longer can be seen ethnically limited.

PETI Lehel
Cultural Differences of Cohabitation of Roma and
Hungarian in a locality on Târnava Mică Valley
The paper analyzes symbolical attitudes, gestures of separation, and mental
structures of the Hungarians against Roma in a Hungarian village from Transylvania (Romania). The questions which we will raise refer to the interpretation of
the practices of Roma to integrate into the local Hungarian community and the
way these practices were interpreted by the Hungarian themselves. The author
presents some communal practices where the most important aspects of mental
and symbolic systems between two ethnic groups manifest and reproduce.

KINDA István
Social Mobility and the Strengths of Economy in the
lives of Brick-making Gypsies
This study proposes a description of brick-making, a profession considered
as being traditional and specific from ethnic point of view. The focus of this
social study on brick-making is laid on the fact that the studied Roma community from Boroşneu Mare can be separated in three different groups. These
groups are different from the point of view of their life strategies used in order
to improve their economic situation. Some of the groups remained poor, others became rich. We can say that social roles were already established, but
these have an effect on future strategies. We try to answer some questions:
what are the Roma from Boroşneu Mare doing for their living? How can they
use positively the chances offered by migration and brick-making? What is the
role of invisible economy in the structure of their incomes? What is the position of their economic activities in the hierarchy of moral and legal values?
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