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FOLCLORISTUL JOSEPH HALTRICH ªI UN MIC TRATAT DE ETNOLOGIE
A ﬁIGANILOR DIN TRANSILVANIA ÎN SECOLUL AL XIX-LEA
Dupã cum se ºtie Transilvania este un spa˛iu multicultural ºi multietnic care a permis
na˛ionalitã˛ilor prezente aici sã-ºi manifeste plenar identitatea, obiceiurile ºi tradi˛iile, spa˛iul
intracarpatic fiind supranumit de multe ori Elve˛ia Orientului. Totuºi, când vorbim despre acest
spa˛iu ne gândim de cele mai multe ori la cele trei mari na˛iuni ardelene ºi anume, românii, maghiarii
ºi saºii, neglijând de cele mai multe ori alte grupuri etnice prezente în acest spa˛iu într-un numãr mai
mare sau mai mic. La o judecatã mai atentã observãm cã avem pe lângã o Transilvanie a românilor,
maghiarilor ºi saºilor ºi o Transilvanie a armenilor, evreilor, grecilor etc.
Fiecare dintre na˛iunile ardelene a fost preocupatã de a cerceta trecutul, originea, momentul
aºezãrii în Transilvania ºi rolul avut la dezvoltarea acestei provincii. Coroborat cu studiul istoric, în
secolul al XIX-lea au apãrut preocupãri în domeniul cercetãrii etnologice a popoarelor ardelene. De
cele mai mult ori au fost fãcute de reprezentan˛ii na˛iunii respective, însã au fost cercetãri ºi asupra
altor neamuri ardelene. Un loc important îl ocupã studiul ˛iganilor, credem în special din cauza
exotismului na˛iei ºi a lipsei de cercetãri asupra trecutului acestei etnii.
Se cunoaºte cã în secolul al XIX-lea cel mai cunoscut cercetãtor din Transilvania este Heinrich
Adalbert von Wilislocki, socotit pionier al ˛iganologiei, lingvist, etnograf ºi traducãtor. Nãscut la 9
iulie 1856 la Braºov, este fiul unui func˛ionar de etnie polonezã ºi al unei localnice sãsoaice. Studiile
le face la Gimnaziul evanghelic din Braºov, dupã care studiazã germanistica, filosofia ºi sanscrita la
Cluj, luându-ºi doctoratul în filosofie în 1880. A avut o via˛ã marcatã de sãrãcie, boli ºi probleme cu
alcoolul. Între anii 1883-1890 se mutã la Sebeº, unde devine preocupat de folclor ºi de obiceiurile
˛iganilor. Pentru ai cunoaºte mai bine petrece câteva luni ale verii anului 1883 într-o ºatrã de ˛igani
nomazi, unde înva˛ã limba, se cãsãtoreºte cu o ˛igancã ºi adunã folclor ˛igãnesc. Între 1893-1896 se
mutã la Budapesta devenind colaborator al revistei Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn. Cuprins
de o degradare fizicã ºi psihicã determinatã de alcolism ºi paralizie progresivã, este îngrijit de a doua
so˛ie, o unguroaicã din Cloaºterf (azi jud. Mureº), unde func˛iona ca învã˛ãtoare. Moare la 19
februarie 1907.
Opera sa va cuprinde peste 80 de publica˛ii dedicate ˛iganilor, dar ºi celorlalte popoare
transilvane. Dintre lucrãri amintim Die Sprache der transsilvanischen Zigeuner, Grammatik,
Wörterbuch apãrutã la Leipzig în 1884, apoi Märchen und Sagen der transsilvanischen Zigeuner
gesammelt und aus unedirten Originaltexten übersetzt von H.V.W., Berlin, 1886 sau Vom wanderden
Zigeunervolke, Bilder aus Leben der Siebenbürger Zigeuner. Geschichtliches. Etnologisches,
Sprache und Poesie, Hamburg, 1890. Studiile sale au la bazã cercetãrile de teren efectuate în 1883.
Ele reprezintã ºi azi pentru cercetãtorii ˛iganologiei un punct de plecare.1
Alãturi de von Wilislocki gãsim ºi alte preocupãri. Pentru studiul de fa˛ã ne vom opri asupra unei
lucrãri a lingvistului, folcloristului, profesorului ºi preotului sighiºorean Joseph Haltrich. Este vorba
de lucrarea Zur Charakteristik der Zigeuner, apãrutã în 1869.
Nãscut în 22 iulie 1822 în Reghin, dupã terminarea studiilor primare în oraºul natal, urmeazã
cursurile Gimnaziului din Sighiºoara pe care le finalizeazã în 1845 ca ºef de promo˛ie. Beneficiind de
o bursã a Consistoriului evanghelic din Sighiºoara ajunge la Universitatea din Leipzig unde urmeazã
cursurile de teologie, filologie clasicã, germanã, istorie ºi filozofie. Cea mai mare influen˛ã asupra
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forma˛iei sale intelectuale o va avea vizita la Berlin, unde va audia cursurile lui Karl Ritter, Leopold
von Ranke, Jacob Grimm. De ultimul îl va lega o lungã coresponden˛ã pe seama studiilor de folclor
dupã revenirea sa în ˛arã. Se întoarce la Sighiºoara unde se angajeazã la ªcoala din Deal, a cãrui rector
devine în 1859. Ultimii ani din via˛ã îi petrece ca preot în ªaeº. Moare în anul 1886.
Opera sa vastã este dedicatã studiilor de istorie a limbii ºi de folclor. Lucrarea sa de bazã, care îl
înscrie definitiv în curentul romantic este: Deutsche Volksmärchien aus dem Sachsenlande in
Siebenbürgen, apãrutã la Berlin prin mijlocirea fra˛ilor Grimm. Ca urmare a prestigioasei activitã˛i
ºtiin˛ifice este ales în 1859 în consiliul de cercetare al Muzeului german din Nürnberg, iar în 1860 în
consiliul de conducere al Verein für Siebenbürgische Landeskunde.
Preocupãrile sale dedicate folclorului sãsesc debuteazã imediat dupã terminarea studiilor
superioare, când împreunã cu colegii sãi Friedrich Müller, Friedrich Wilhelm Schuster, Johann Mätz
ºi Johann Albert îºi împart cercetarea etnologicã a saºilor ardeleni. Astfel, Friedrich Wilhelm
Schuster preia studiul cântecelor ºi al ghicitorilor, Johann Mätz pe cel al tradi˛iilor, obiceiurilor,
Friedrich Müller, legendele sãseºti, Haltrich basmele ºi Johann Albert celelalte contribu˛ii.2
În aceastã lungã cercetare asupra basmelor, Haltrich va gãsi timp ºi pentru studierea ˛iganilor
ardeleni. Studiul amintit mai sus, Zur Charakteristik der Zigeuner a apãrut în serial la rubrica
Angerugen din numerele 7 ºi 8 ale lui Siebenbürgisch-Deutsches Wochenblatt din anul 1869.
Presupunem cã publicarea acestui studiu în foaia bãtrânilor saºi a fost posibilã gra˛ie prezen˛ei lui
Michael Albert, fost elev ºi discipol al lui Joseph Haltrich aflat în redac˛ia lui Wochenblatt, în calitate
de responsabil cu rubrica literarã a ziarului.3
Studiul face pentru început o analizã asupra demografiei acestei etnii în monarhia dunãreanã,
arãtându-se situa˛ia specialã în care se afla în contextul problemelor na˛ionale din Ungaria dupã
dualism, dar mai bine sã lãsãm textul sã vorbeascã: „Se citeºte ºi se vorbeºte acum aºa de mult de
na˛ionalitã˛iile asuprite din Cis-ºi Transleithania sau Austro-Ungaria, cã (...) vrem sã vedem
pãstratã doar o parte a <transversalei austro-ungare> (...). În ˛ãrile coroanei ungare numãrãm
acum na˛ionalitã˛i privilegiate:
1. Maghiarii care sunt prin compromisul cu Austria privilegia˛i primo loco (...)
2. Croa˛ii vor putea sã se numere prin compromisul cu Ungaria ca ºi na˛ionalitate privilegiatã. Cu
toate cã privilegiul lor ca sa aibã duratã, se poate învã˛a în primul rând din experien˛ã.
3. În fine auzim de o na˛ionalitate privilegiatã, ˛iganii ºi chiar înalt privilegiatã, pentru cã nu doar
în afarã de dualism, ci ºi de Domnul Dumnezeul nostru sunt privilegia˛i prin starea lor naturalã
norocoasã.
Aici probabil doar israeli˛ii ºi armenii se pot denomina na˛iuni privilegiate. Însã nu este
adevãrat, pentru cã ambele ca na˛ionalitã˛i sunt strãvechi, aºadar au trãsãturile caracteristice ale
na˛ionalitã˛ii, o limbã specialã, pe care ambele o au, izraeli˛ii vorbesc nu doar ebraica, iar armenii,
armeana, ci ºi aceste limbi sunt în func˛iune ca ºi limbi de culturã superioarã ...” Aºadar: „... ˛iganii
sunt ºi rãmân acum a treia ºi ultima na˛iune privilegiatã în ˛ãrile coroanei ungare.”4
Demersul cu privire la statutul de na˛iune privilegiatã îl continuã profesorul sighiºorean, arãtând
cã deºi din punct de vedere demografic au un numãr respectabil de membri, respectiv 150.000 de
suflete cine: „... a auzit de mari erudi˛i între ˛igani, de mari teologi, juriºti, medici, lingviºti, filosofi,
de mari proprietari de pãmânt, oameni de stat?”5
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Ei au un caracter aparte, care îi face diferi˛i de restul na˛iunilor central europene. Acest lucru a
fãcut ca spiritul iscoditor al folcloristului Haltrich sã încerce sã prezinte ºi sã explice caracteristicile
acestui popor nomad, de care pare fascinat: „Dacã ˛iganul are sã mãnânce ºi sã bea, el va fi viu ºi se
poate bucura dolce farniente, stând în soare ºi privind la cer; aºa se înal˛ã dorin˛a sa la ˛el: este
desãvârºit de norocos ºi mul˛umit. ªi nu a pretins sã aibã cerul gurii sale plin de poftã: pâinea
neagrã, mãmãliga, slãnina râncedã (rintschesale6) ºi rachiul îi sunt suficiente”, iar alãturi de aceastã
mâncare frugalã au ºi o îmbrãcãminte aparte, sãrãcãcioasã: „Îmbrãcãmintea ˛iganului, în special a
sãracului, cãrãmidarului este (compusã n.n.) din boarfe suficiente ca sã-i acopere nuditatea.
Îmbrãcãmintea de varã a copiilor este Adam ºi Eva decãzu˛i din rai.” De asemenea pe cap: „... au un
fes sau un fular la gât, sau decorat cu molozul unei vechi pãlãrii de paie ºi probabil singurul element
decorativ este pipa ˛inutã cu mândrie în gurã.” Tot legat de îmbrãcãminte, ˛iganul în portul sãu are
elementele generale prezente la îmbrãcãmintea românilor sau a maghiarilor ºi: „ﬁigãncile iubesc
roºul aprins ºi preiau culori bogate.”7
Este analizatã apoi atitudinea fa˛ã de muncã, de care, aratã foarte plastic cã: „Munca o iubeºte
˛iganul ca ºi câinele lan˛ul”, dar cu toate acestea laudã o serie de ocupa˛ii specifice ˛iganilor, pe care
aceºtia le practicã cu profesionism desãvârºit: „Sunt artiºti între ˛igani, muzican˛ii, care practicã cu
mare artã, vin apoi fierarii. Aceastã meserie este practicatã de cei mai mul˛i (...) în comunitã˛ile ˛ãrii
practicã, în special la familiile sãrace sãseºti, ajutor la muncile câmpului în varã (...) aºa numi˛ii
˛igani nomazi sunt maeºtrii lucrãtori în lemn: linguri, fuioare, moriºti, jgheaburi, coºuri toate fiind
lucrãri de înaltã calitate.” Alte meserii sunt: „... cojocar ºi cãlãu...” ºi continuã analizând o serie de
ocupa˛ii negative din rândul lor: „Divina˛ia în legãturã cu ºarlatania preocupã ˛igãncile în
vârstã...”, iar alãturi de acestea: „În furturile de cai, ˛iganii, se în˛elege de la sine exceleazã ca ºi
al˛ii.” Acest lucru nu întineazã asupra rela˛iilor interumane, deoarece la nivelul mediului rural
ardelean: „... în recensãmântul sãsesc ºi valah sã fie arãta˛i drept <fratele vesel> sau <Hans
norocosul>.”8
Dincolo de aceste aspecte mai pu˛in laudative la adresa unor obiceiuri, nu tocmai ortodoxe ale
˛iganilor, etnologul sighiºorean rãmâne fascinat de adaptabilitatea lor în a învã˛a limbile ˛ãrii:
„ﬁiganii înva˛ã limbile ˛ãrii cu o mare uºurin˛ã: pe alocuri vorbesc dialectul sãsesc, apoi nem˛eºte,
ungureºte, româneºte pe deplin...”, iar limba lor este apropiatã: „... de cele mai multe limbi europene
în special de cele indogermanice; sunt unica ramurã indoasiaticã în Europa.” Este aºadar nevoie de
cercetarea ei: „Un fapt excep˛ional, trebuie folositã (studierea limbii lor n.n.) în Ungaria ºi
Transilvania de cãtre erudi˛ii locuitori germani, ˛igãneasca este un fundament aici, un izvor de
studiu...”9
Dupã aceastã scurtã introducere intrã în analiza etnograficã a etniei, men˛ionând pentru început
spa˛iul locuibil al rromilor din Ardeal. În acest demers face apel la culegerile sale de folclor, în care
saºii prin basmele ºi snoavele lor povesteau într-un mod umoristic despre obiceiurile ˛iganilor:
„ﬁiganii aveau odatã un singur sat ºi o proprietate, lucrau pãmântul ºi cultivau porumb. Odatã
holda verde a fost aplecatã de vânt (...). Aºadar merserã încolo ºi tãiarã fragedul porumb.
Bineîn˛eles cã nu au putut sã culeagã nici ciulinii de pe ogorul lor. Mai mult decât atât au devenit
nervoºi, merserã încolo ºi au vândut ogorul lor ºi aºa vine, cã din acel timp ˛igani au rãmas fãrã
proprietate ºi pãmânt ºi cã s-au aºezat la marginea localitã˛ilor unde au fost îngãdui˛i (ed. Müller,
Legenda nr. 232).” Tot în aceeaºi formulã este explicatã lipsa unei biserici specifice a lor: „ªi o
singurã bisericã aveau în vechime ˛iganii ºi chiar construitã din mortar, var ºi piatrã. Valahii aveau
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apoi o bisericã din brânzã, a cãrei uºi erau din bucã˛i de slãninã, grinzile din cârna˛i ºi acoperiºul
din clãtite (kleititen, plãcinta10). ﬁiganii jinduiau dupã aceastã bisericã ºi au fãcut cu valahii un
schimb. Aceºtia au primit cu bucurie. În scurt timp au mâncat ˛iganii toatã biserica ºi de atunci nu
mai este bisericã a ˛iganilor”. Însã nu au uitat schimbul cu românii, de care sunt lega˛i religios în
mare parte, deoarece: „Merg uneori la bisericã, merg cu mai mare dragoste la cea valahã, pentru cã
în aceasta se gândesc la dreptul lor de proprietate. (ed. Müller, Legenda nr. 231).”11
Acest statut special îl fascineazã pe profesorul sighiºorean, care continuã cu prezentarea
modului de organizare libertin al ˛iganilor care îi particularizeazã în rândul popoarelor ardelene: „O
datã a vizitat Transilvania un împãrat, un ˛igan s-a prezentat acestuia cu o mare cerere ºi a aºteptat
o jumãtate de zi de-a lungul strãzii, pe care venea împãratul. ﬁiganul îl vãzu venind pe acesta ºi ca o
mare izbândã a strigat zãpãcit în sãseºte: na buc! Äs nor wae onder mänsch, net toppeld adler!”12
Dacã societatea europeanã valoriza, ca ºi în zilele noastre, banul în evaluarea averii, studiul de
fa˛ã prezintã o altã fa˛etã a valorii. Acest element, pe care îl putem considera minor, îl fascineazã pe
eruditul cercetãtor sas, care vede în simplul ˛igan un om nealterat de modernitate ºi de viciile acesteia.
Astfel, dacã „<Copii sunt cea mai mare bogã˛ie> reprezintã la mul˛i oameni o valoare totalã...”
˛iganul de rând mai valorizeazã un element considerat de noi banal, dar foarte apreciat în comunitatea
rromilor, care „... cunosc încã un bun preaînalt: porcul sãu, de care cu o foarte mare aten˛ie ºi
dragoste îl apropie ca ºi pe copilul sãu.” Ajunge sã fie cel mai apreciat animal din ograda sa ºi în
acelaºi timp considerãm cea mai scumpã avere: „Cunoscut este rãspunsul unui ˛igan la întrebarea,
care pasãre îi place cel mai mult? <Porcul, dacã avea aripi>.”13
Viziunea idealizatã asupra ˛iganilor nu este totalã în culegerile de folclor ale profesorului
sighiºorean. În unele dintre povestiri gãsim o serie de cliºee cu privire la popula˛ia rromã din
Transilvania.
Unul dintre acestea, des întâlnit pânã în ziua de azi este frica proverbialã a ˛iganilor. Acest lucru
îl gãsim ºi în culegerile de basme ale lui Haltrich: „ﬁiganul este fricos de la naturã (…) Înaintea for˛ei
ºi în pericol se eschiveazã ºi se umileºte, mai apoi se apãrã, face zgomot, duduie ºi amenin˛ã”14,
element caracteristic acestei concep˛ii greºite aflate la nivelul conºtiin˛ei colective ardelene de ieri ºi
de azi.
În aceeaºi viziune putem include ºi urmãtoarea povestire din a cãrui moralã deducem o anumitã
comoditate ºi lene existentã în rândul acestei etnii: „Cerul îi apare ˛iganului ca un copac cu mere de
aur. Când un copil de ˛igan era odatã grav bolnav, vorbi aºa tatãlui sãu: <Tatã gãteºte-mi o stea de
pe cer, cã o mãnânc (...)><O, fiul meu> rãspunsese bãtrânul: <Pomul cerului este aºa de sus cã nu
pot sã-l apuc, dar roagã-te numai ºi Bunul Dumnezeu te va lãsa aºa de mult bolnav, pânã când cerul
se va scurge ºi va cãdea ºi atunci î˛i voi coace douã (stele n.n.)”.15
Dincolo de prezen˛a acestor cliºee negative cu privire la modul de existen˛ã al ˛iganilor gãsim în
aceastã micã culegere un prim tratat de etnologie dintr-o perspectivã lingvisticã, pe baza povestirilor
populare, Joseph Haltrich încearcã sã în˛eleagã acest grup etnic distinct din Ardeal din punctul de
vedere al popula˛iei sãseºti.
Avem de a face cu prezen˛a unei alteritã˛i la nivelul conºtiin˛ei colective a saºilor ardeleni afla˛i
încã într-o pozi˛ie privilegiatã în cadrul na˛iunilor ardelene, dar în vecinãtate cu celelalte na˛iuni
asupra cãrora îºi clãdesc o concep˛ie cu privire la caracteristicile etnice ale acestora.
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Printre acestea, dupã cum am vãzut se opresc ºi asupra ˛iganilor, de altfel, foarte necesari în
activitã˛ile zilnice ale ˛ãranului sas, fiind ajutoare de nãdejde la muncile câmpului. Deºi apar anumite
note comice în povestirile sãseºti, imaginea generalã este cã saºii ardeleni le în˛eleg filosofia destul de
simplistã asupra vie˛ii.
Meritul lui Joseph Haltrich este acela de a aduna bancurile, snoavele, povestirile, basmele cu
privire la ˛iganii din Ardeal ºi de a le analiza ºi a le publica, oferindu-ne nouã pe de o parte o sursã
primarã a alteritã˛ii cu privire la rromi existentã în Ardeal, iar pe de altã parte o viziune asupra
rela˛iilor interetnice ºi interculturale de la mijlocul secolului al XIX-lea.
Volkskundler Joseph Haltrich und seine kleine Abhandlung
über die Ethnologie der Zigeuner aus Siebenbürgen in dem neunzehnten Jahrhundert
Zusammenfassung
Vorliegender Artikel untersucht das Wirken des Schäßburger Volkskundlers Joseph Haltrich
bezüglich der Zigeuner aus Siebenbürgen. Seine Studie „Zur Charakteristik der Zigeuner” erschien
in dem „Siebenbuergisch Deutschen Wochenblatt” als Feuilleton und stellt eine Analyse dieser
Volksgruppe in Siebenbürgen im Hinblick auf ihrer ethnischen Überzeugungen und Bräuche, aber
auch mit Bezugnahme auf die in den sächsischen Märchen über diese – erscheinenden Klischees dar.
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