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TRADIȚII ÎN FAMILIA ȚIGANILOR 
MOLDOVENI

• În cadrul familiei tradiționale rome,
bărbatul este baronul casei", pentru
că „așa-i dat de la Dumnezeu, şi
rățoiul este mai mare ca rața". El este
acela care „aduce banii în casă", pe
care soția lui îi păstrează nu toți romii
sunt la fel de bogați, deoarece, nu
toate femeile sunt „pricepute să ducă
contul cheltuielilor casnice".

• La țiganca gospodină permanent
„casa este frumoasă, ograda este
curată şi copiii sunt îmbrăcați”.
Imaginea unei femei rome se creează
pe parcursul mai multor generații.



ȚIGĂNCILE TREBUIE SĂ RESPECTE UN ȘIR DE
REGULI TRADIȚIONALE, CARE SE TRANSMIT
„DIN GENERAȚIE ÎN GENERAȚIE„:

• să-și păstreze cinstea până la
căsătorie,

• să nu consume „fără de măsură"
băuturi spirtoase

• să nu fumeze,

• să nu intre în discuție şi relații
intime cu bărbați străini;

• Să aibă o ținută exterioară
decenta,

• să nu se machieze,



ȚIGĂNCILE TREBUIE SĂ RESPECTE UN ȘIR DE
REGULI TRADIȚIONALE, CARE SE TRANSMIT
„DIN GENERAȚIE ÎN GENERAȚIE„:

• să poarte fuste lungi „care să-i
astupe picioarele" şi basmale
„care să-i acopere capul",

• să nu se așeze cu bărbatul ei şi cu
alți bărbați la aceiași masă,

• să nu se căsătorească cu alți romi
sau bărbați străini, care sunt „de
alt sânge„.

• Dacă femeia romă „încalcă" una
din aceste reguli, copiii şi urmașii
ei primesc „клеймо на всю
жизнь" (limba rusă „pecete
transmisibilă").



• romii educă fetele într-un stil destul
de conservator, până ce le
căsătoresc la vârsta de 14 - 15 ani.

• Principala ocupaţie pe care ele o
învaţă de la mame este
prepararea bucatelor, spălatul
rutelor, menţinerea curăţeniei în
casă, ajută la îngrijirea copiilor mici,
etc. Mamele rome nu-şi dau copiii
la grădiniță pentru că singure au
grijă de ei (străinii nu pot să educe
„normal" copiii romi).

• Copiii se educă „din cuvânt", dacă
copilul „nu ascultă pe mama,
atunci vine tata cu bătaia", de
aceea, copiii „se stăruie să nu iasă
din cuvântul mamei"



• băieții sunt educați mai lejer și se
folosesc de o libertate mai mare,
care devine uneori excesivă, pentru
că „ei sunt bucuria casei şi
continuatorii neamului".

• Până a-și întemeia o familie nouă,
băieții învață de la părinți „arta
businesului", principala lor misiune
familială va consta în „a face bani".
Restul treburilor casnice: tăiatul
lemnelor, ascuțirea cuțitelor,
aducerea apei de la fântână,
schimbarea diferitor piese tehnico-
sanitare uzate, etc. - sunt în grija
femeilor rome sau a servitorilor.



NUNTA ŢIGĂNEASCĂ ÎN OR. SOROCA

• se începe tradițional cu „furatul
miresei".

• numai tinerii romi care fură
mireasa înainte de nuntă, se
consideră „ţigani adevărați”,
însă,

• înainte de a fi furate, fetele se
înțeleg cu băieții, în privința
timpului şi locului de întâlnire,
unde mirele urmează „să le
pună un sac în cap şi să le fure".



NUNTA ŢIGĂNEASCĂ ÎN OR. SOROCA

• De obicei, părinții fetelor rome, se
uită cu strictețe „la orice pas făcut
de ele". Până la 7 ani acestea sunt
lăsate să se joace în drum, pe urmă
ele „nu mai ies din ogradă". Însă
fetele, găsesc diferite temeiuri
plauzibile pentru a „ieși în drum": se
duc la o fântână mai îndepărtată,
pentru că „acolo apa este mai
rece şi mai bună de băut", pleacă
la magazin „să facă diferite
cumpărături mărunte" sau în oraș
cu un frate mai mare, care „are
grijă de sora sa mai mica".



NUNTA ŢIGĂNEASCĂ ÎN OR. SOROCA

• Părinții fetei, permanent
nu sunt de acord cu
alegerea făcută „din
repezeală" de odrasla lor,
de aceea, ei cer ca
viitorul mire să le
plătească „vulpea" adică,
pentru că „a furat
mireasa, el trebuie sa facă
o nuntă mare şi bogată
pentru dânsa".



NUNTA ŢIGĂNEASCĂ ÎN OR. SOROCA

• sunt cazuri, când părinții mirilor se
înțeleg, în prealabil, privitor la
împerecherea copiilor lor„, aceasta se
întâmplă la familiile rome bogate, cu
„viță înaltă„.

• viitorii tineri căsătoriți sunt verișori de
gradul II şi se cunosc mai bine înainte
de nuntă.

• şi în aceste cazuri prestabilite, mirele
trebuie să fure mireasa şi s-o ascundă
trei zile într-o „casa secretă", stăpânul
căreia este o rudă apropiată sau
prietenul mirelui.



NUNTA ŢIGĂNEASCĂ ÎN OR. SOROCA

• După trei zile, dacă părinții şi
rudele miresei nu găsesc fata
care a „fost furată", mirele „se
culcă cu mireasa şi-i sparge
cinstea".

• Apoi, în a patra zi după „furt",
părinții mirelui i-au prostirea, se
duc la părinții miresei,
organizează o petrecere ad-
hoc din contul lor şi mulțumesc
viitorilor socri că „au crescut o
fată frumoasa și cinstita".



NUNTA ŢIGĂNEASCĂ ÎN OR. SOROCA

• Tradițional, nunta este o
sărbătoare, de care părinții
tinerilor căsătoriți se pregătesc o
viață întreagă, durata nunții e de
trei zile, unde invitații „pun mulți
bani pe masă„

• nunta începe cu alaiul festiv al
miresei, care „împreună cu mai
multe fete îmbrăcate frumos şi cu
buchete de flori în mână",
dansează în stradă sub
acompaniere muzicală şi invită la
nunta toţi romii din Dealul Sorocii.



NUNTA ŢIGĂNEASCĂ ÎN OR. SOROCA

• Persoanele străine sunt invitate
aparte, după niște rigori stricte
(în dependență de valoarea
acestora în societate).

• Nunta se consideră reușită,
dacă masa a fost plină de
băuturi scumpe şi bucate
gustoase, cu mulți ţigani şi
oaspeți valoroși.



NUNTA ŢIGĂNEASCĂ ÎN OR. SOROCA

• Nunțile se organizează după
sărbătorile pascale, când mai
mulți ţigani se întorc acasă de
la „zarabotcă".

• bucatele de la nuntă se
prepară numai de țigănci,
după rețete tradiționale, care
cumpără cărnuri şi alte
produse alimentare proaspete
de la țărani (cele din magazine
„provoacă un alt gust -
expirat").



NUNTA ŢIGĂNEASCĂ ÎN OR. SOROCA

• Băuturile spirtoase sunt servite
„cu măsură", distracția şi veselia
este asigurată de o muzică
lăutărească profesionistă, care
„costă scump, dar cântă frumos".

• Tradiția ţigănească exclude orice
manifestare belicoasă, provoca-
tă de persoane alcoolizate,
pentru că „cel care iubește să
cinstească, ar trebui mai bine să
rămână acasă", de altfel „beția
este un subiect de batjocură la
romi".



NUNTA ŢIGĂNEASCĂ ÎN OR. SOROCA

• După nuntă, mireasa trece cu
„zestrea primită de la părinți şi
cu cinstea furată de mire" într-
o casă nouă, care este
construită „pe banii socrilor
mari.

• moștenirea se lasă băiatului
mai mic, pentru frații mai mari,
construcția caselor intră în
obligația părinților, care „le
ajută să se pornească mai ușor
în viată".



NUNTA ŢIGĂNEASCĂ ÎN OR. SOROCA

• Într-o familie romă, unde se nasc
numai fete, casa părintească
trece ca moștenire la rudele
tatălui, pentru că fetele după ce
se mărită „automat trec în casa
bărbatului lor".

• dacă soțul moare înaintea soției,
iar aceasta „nu i-a adus pe lume
nici un urmaş pe linie
bărbăteasca", femeia, trebuie să
plece „din casa soțului ei răposat",
căutând un alt adăpost la rudele
sale.



NUNTA ŢIGĂNEASCĂ ÎN OR. SOROCA

• există doar două „motive
serioase", pentru a realiza
divorțul ţigănesc:

• 1. „Bărbatul este bețiv, nu
aduce bani în casă şi bate
permanent fără nici un temei
soţia”;

• 2. „Femeia işi schimbă
bărbatul, având relaţii intime
cu alte persoane străine".



NUNTA ŢIGĂNEASCĂ ÎN OR. SOROCA

• tinerii romi din Soroca, refuză să se
cunune la biserică, pentru că nu
pot să „țină canoanele cununiei"
privind respectul reciproc, mai ales
bărbații, care „deseori își schimbă
femeile".

• cununia se face de romi, numai
când aceștia ajung împreună la
bătrânețe (la vârsta de 50-60 ani),
pentru ca „după moarte soții să
ajungă împreună în rai".



ÎNMORMÂNTAREA BARONULUI
• sicriu din Italia -14 mii $,

• cavoul familiei îmbrăcat cu dale din
India,

• a fost trasa electricitate.

în cavou au fost puse:

• televizor,

• computer cu imprimanta,

• fax,

• pistol,

• o sticlă de whisky

• set de accesorii pentru ras „Gillette”.



TRADIȚII DE ANUL NOU

• este o tradiţie interesantă, ei nu se adună
doar într-o casă, ei umblă de la casă la
casă.

• în viziunea romilor, dacă ai oaspeți, este
sărbătoare.

• aceste mese pline cu bucate, ele rămân
permanent pline cu bucate, deoarece,
umblând de la o casă la alta, nu mănâncă,
dar ciripesc din mâncărurile tradiționale.

• Toată noaptea de Anul Nou fac vizite de la
casă la casă, practic e un fel de colindă. Ei
se aşează şi vorbesc, după care merg la altă
casă, dar gustând din bucatele fiecăruia.



MULȚUMIM PENTRU 
ATENȚIE!
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