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Abstract. The present article presents the case of a Romanian community
from Serbia, less known in Romania, the Nazarenes. This is a little community,
its members have a neo-protestant confession and they live isolated from
the rest of the Romanians from Serbia or other local communities. They
are not recognized by the Serbian authorities.
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Introducere

Referitor la comunitãþile de români din Serbia – cu toate cã sunt distincte faþã
de cele din state precum Statele Unite sau Spania în sensul în care nu sunt la fel
de numeroase – un factor care le marcheazã specificitatea acestora este acela cã
aceste comunitãþi au un istoric, în unele cazuri, chiar de secole, fapt ce ar trebui
sã ridice un interes aparte, întrucât au reuºit, de-a lungul timpului, sã îºi pãstreze
cultura, limba ºi tradiþiile, în ciuda schimbãrilor petrecute în istoria teritoriului
care astãzi aparþine statului sârb. La aceste comunitãþi se adaugã, de asemenea,
ºi o diaspora românã formatã începând cu anii 1990 prin migraþiile românilor pe
teritoriul Serbiei în cãutarea unui loc de muncã, însã, aceastã diaspora nu este la
fel de numeroasã, dupã cum vom arãta mai jos, precum celelalte trei categorii de
români din Serbia
Cu toate acestea, ar trebui sã ne punem întrebãri în legãturã cu modul în care

aceste comunitãþi au resimþit efectele modernizãrii, într-o primã instanþã, ºi ale
globalizãrii, în al doilea rând, având în vedere cã ambele fenomene au produs
schimbãri majore în stilul de viaþã atât al indivizilor, cât ºi al grupurilor sociale.
Astfel cã, în acest articol, propun spre observare o comunitate restrânsã de români
de pe teritoriul Serbiei, ºi anume nazarinenii, aceºtia fiind adepþii unui cult neo-
protestant apãrut în secolul al XIX-lea. Consider cã o perspectivã cât mai amplã
asupra acestui subiect ne poate oferi informaþii despre felul în care viaþa religi-
oasã ºi schimbãrile din cadrul acesteia influenþeazã grupurile etnice, în special
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când vorbim despre grupuri etnice care reprezintã o minoritate în cadrul unui
stat. De asemenea, putem afla prin examinarea acestui subiect o oarecare dina-
micã a comunitãþii române din Serbia, întrucât putem sã înþelegemmai îndeaproape
factorii care exercitã influenþã asupra coeziunii comunitãþilor.

Cadrul teoretic

Pe parcursul articolului de faþã, voi utiliza douã concepte principale, cel de
etnicitate ºi cel de identitate naþionalã, întrucât consider necesarã înþelegerea
acestor douã concepte în vederea discutãrii subiectului. Deºi cele douã concepte
par a fi înrudite, trebuie realizatã o distincþie între ele, întrucât vom observa cã
asocierea dintre ele este una iluzorie, cu toate cã prezintã unele caracteristici
comune.

Grupul etnic, în definiþia datã de cãtre James People ºi Garrick Bailey, repre-
zintã „un grup social bazat pe percepþiile descendenþei împãrtãºite, tradiþiilor
culturale ºi a istoriei comune care disting cultural acel grup de alte grupuri“1, din
aceastã perspectivã înþelegem etnicitatea ca fiind un criteriu prin care un individ
se poate identifica cu un grup social prin originea sa într-un stadiu iniþial ºi apoi,
dobânditã în urma socializãrii, prin culturã. Un punct de vedere asemãnãtor este
cel al lui Frederik Barth (1969), care defineºte grupul etnic pe baza a patru consi-
deraþii ca fiind un grup care: „1. În mare mãsurã este biologic auto-perpetuu;
2. Împãrtãºeºte valori culturale fundamentale, realizate clar prin reguli de com-
portament culturale; 3. Formeazã un câmp de comunicare ºi interacþiune; 4. Are
o comunitate care se identificã pe sine, ºi este identificatã de cãtre alþii, drept
constituind o categorie care diferã de alte categorii din aceeaºi ordine.“2; în acest
sens înþelegem grupul etnic ca fiind nu doar un grup social organizat pe baza
apartenenþei, „grupul etnic ca tip organizaþional“ care împãrtãºeºte cultura, ci
Barth considerã grupurile etnice ca fiind „unitãþi purtãtoare de culturã“3, cât ºi
un grup format pe baza unei apartenenþe biologice, ai cãror membri iau parte la
activitãþi comune.
James People ºi Garrick Bailey (2012) menþioneazã douã atribute ale gru-

pului etnic: „mitul originii“ ºi „indicatorii legãturii etnice“4, primul atribut fãcând
referire la naraþiunea socialã privind originea grupului transmisã membrilor, dar
ºi grupurilor exterioare, ca o modalitate de separare de cãtre aceºtia, în timp ce
cel de-al doilea reprezintã modalitãþi prin care un individ poate fi identificat ca
aparþinând grupului. Cu toate acestea, din aceastã tendinþã de delimitare a grupu-
rilor etnice, în unele cazuri, dupã cum aratã Harald Eiheim, apartenenþa la un
anumit grup etnic poate atrage cu sine stigma socialã din partea altor grupuri
etnice, în speþã când un grup etnic reprezintã o minoritate, cazul evaluat de Eiheim
fiind cel al laponilor din nordul Norvegiei.5
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În ceea ce priveºte identitatea naþionalã, Anthony Smith (1991) menþioneazã
cinci caractertiristici fundamentale ale acesteia: „1. Un teritoriu istoric, sau o
patrie; 2. Mituri ºi memorii istorice comune; 3. O culturã publicã de masã co-
munã; 4. Drepturi ºi obligaþii comune pentru toþi membrii; 5. O economie comunã
cu mobilitate teritorialã pentru membrii“6, ceea ce ne aratã faptul cã identitatea
naþionalã se diferenþiazã de etnicitate prin absenþa caracteristicii biologice a
membrilor, deºi, în unele cazuri, etnicitatea ºi identitatea naþionalã sunt suprapuse,
precum în Israel. Smith menþioneazã de asemenea cã naþiunea are o fundaþie
etnicã, mai precis cea a grupului etnic dominant pe un anumit teritoriu, însã etni-
citatea în sine nu reprezintã un criteriu pe baza cãruia un individ aparþine unei
naþiuni anume.7 Identitatea naþionalã reprezintã, precum etnicitatea, o modalitate
prin care indivizii aparþinând unui grup se disociazã de indivizii altui grup însã,
în cazul de faþã, grupurile sunt reprezentate de naþiuni. Identitatea naþionalã ajutã
un individ sã se plaseze într-un context deoarece îi oferã o origine ºi îi faciliteazã
construirea unui sens al propriei identitãþi. Prin urmare, dupã cum explicã ºi
János László (2014), identitatea naþionalã nu are numai un aspect social, ci ºi
unul psihologic important.8
Cu toate acestea, baza etnicã a identitãþii naþionale, în unele cazuri, poate fi

cauza pentru care unele grupuri etnice nu se identificã cu identitatea naþionalã a
unui anumit stat în baza unor diferenþe fie culturale, fie chiar ºi biologice, ceea
ce poate duce la conflicte, reversul situaþiei fiind, de asemenea, posibil, dupã
cum am menþionat prin exemplul laponilor din nordul Norvegiei din cazul lui
Eiheim. Însã, existã ºi cazuri în care identitatea naþionalã primeazã în faþa etniei,
spre exemplu cazul oferit de James People ºi Garrick Bailey (2012) cu un ame-
rican de origine italianã, care se considerã diferit de italienii din Europa pe seama
faptului cã el este american.9
O componentã care este specificã ºi importantã atât etnicitãþii, cât ºi identitãþii

naþionale, este cea religioasã, întrucât, pe baza acesteia, un individ participã la
acþiuni colective alãturi de membrii grupului care îi împãrtãºesc confesiunea,
facând, astfel, legãturile dintre aceºtia mult mai strânse, religia în sine presupu-
nând ritualuri privind integrarea unui individ într-o comunitate (botezul spre
exemplu), momentul morþii acestuia (înmormântarea), cât ºi evidenþierea faptului
cã individul respectiv a fost parte a comunitãþii (pomenirea morþilor). În ceea ce
priveºte etnicitatea, religia reprezintã unul dintre ceea ce James People ºi Garrick
Bailey numesc „indicatori ai apartenþei etnice“10, Anthony Smith (1991) menþio-
nând cã reforma religioasã reprezintã o modalitate de renaºtere etnicã11, iar Lily
Weissbrod (1983) menþioneazã o perspectivã similarã cu cea a lui Anthony
Smith, însã în legãturã cu renaºterea identitãþii naþionale, utilizând exemplele
Poloniei ºi Iranului.12
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Pentru a pune în legãturã cele douã concepte discutate anterior, etnicitatea ºi
identitatea naþionalã, cu subiectul lucrãrii, voi avea în vedere perspectiva lui
Pierre Gisel (1996), conform cãruia, neo-protestantismul, care în sine se opune
tehnologiilor apãrute odatã cu modernizarea, cât ºi naþionalismului, reprezintã
„strategii de adaptare la modernitate“13, fapt ce ne aratã cum opoziþia neo-pro-
testantã în sine reprezintã un alt aspect al modernitãþii, întrucât duce la crearea
unui stil de viaþã nou, cu toate cã emuleazã trecutul ºi abordarea unei poziþii în
raport cu stilul de viaþã modern.

Aspecte istorice ºi demografice privind românii din Serbia

Aspecte generale

Consider cã, pentru a avea o perspectivã cât mai amplã asupra subiectului de
faþã, este necesar sã facem o trecere prin istoricul dar ºi prin aspectul demografic
al românilor de pe teritoriul Serbiei. Deºi, am putea fi tentaþi sã spunem, dintr-o
perspectivã româneascã, faptul cã românii de pe teritoriul Serbiei sunt un bloc
unitar, acest lucru nu ne aratã ºi un fapt istoric în sine. Esenþial este cã, într-adevãr,
contrar atât percepþiei populare din Serbia cât ºi celei oficiale, vlahii nu sunt un
grup separat din punct de vedere biologic de restul românilor de pe teritoriul
Serbiei, însã trebuie notat aspectul privind originea acestor grupuri etnice de
români.
Vlahii, care în recensãmântul sârbesc apar ca grup etnic separat de români,

reprezintã populaþia românã din regiunea Timocului din Serbia, una dintre cele
mai vechi atestãri ale aºezãrilor româneºti pe teritoriul actual al Serbiei fiind
fãcutã în secolul XIV14, deºi prima menþiune a vlahilor se considerã de cãtre unii
istorici ca aparþinând lui Ansbertus în secolul al XII-lea15. În ceea ce priveºte
vlahii, populaþia acestora era în 2011 de 35.330, cei mai mulþi fiind stabiliþi în
regiunile Bor, Branicevo ºi Zajecar16, deºi numãrul celor care au menþionat
limba vlahã ca limbã maternã în cadrul aceluiaºi recensãmânt era de 43.095 de
oameni17, fapt ce ar trebui sã ridice semne de întrebare privind numãrul real al
vlahilor din Timocul Sârbesc. În cercetarea lor, Annemarie Sorescu-Marinković
ºi Monica Huþanu aduc în discuþie faptul cã neoficial se considerã cã numãrul
vlahilor ar depãºi 100.00018.

72 GABRIEL VILÃ 4

————————
13 P. Gisel, „Ernst Troeltsch: End Result of Neo-Protestantism or Beyond Neo-Protestantism“, Heythrop

Journal, XXXVII, 1996, pp. 360-370.
14 B. Jandžiković, B. Medojević, J. Milosavljević, S., „Ethno-demographic Processes of the Romanian

Minority in Serbia During the Period 1948-2011“, Geographica Timisiensis, XXIII (1), 2014, pp. 43-57.
15 F. Curta, F., „Imaginea vlahilor la cronicarii cruciadei a IV-a. Pânã unde rãzbate ecoul discuþiilor inte-

lectuale de la Constantiopol?“, Arheologia Moldovei, XXXVIII, 2015, pp. 25-68.
16 B. Jandžiković, B. Medojević, J. Milosavljević, S., „Ethno-demographic Processes of the Romanian

Minority in Serbia During the Period 1948-2011“, Geographica Timisiensis, XXIII (1), 2014, pp. 43-57. M.
Huþanu, Sorescu-Marinković, A., „Graiul vlah în ªcolile din Serbia rãsãriteanã: provocãri ºi perspective“,
Philologica Jassyensia, 2(22), 2015, pp. 201-211.

17 M. Huþanu, Sorescu-Marinković, A., „Graiul vlah în ªcolile din Serbia rãsãriteanã: provocãri ºi
perspective“, Philologica Jassyensia, 2(22), 2015, pp. 201-211.

18 M. Huþanu, Sorescu-Marinković, A., „Graiul vlah în ªcolile din Serbia rãsãriteanã: provocãri ºi
perspective“, Philologica Jassyensia, 2(22), 2015, pp. 201-211.



Lingvistic vorbind, dupã cum aratã cele douã cercetãtoare, limba vlahilor nu
se deosebeºte foarte mult de cea a românilor din regiunile Banat ºi Oltenia19,
fapt care ne aratã cã limba românã s-a conservat în aceastã zonã de-a lungul tim-
pului, în ciuda schimbãrilor istorice petrecute pe teritoriul Serbiei, de la ocuparea
austro-ungarã ºi pânã la formarea Iugoslaviei. Cu toate acestea, se poate observa
de la recensãmântul din 1948 ºi pânã la cel prezent un declin atât al etnicilor
vlahi, în numãr de 93.440 în 194820, cât ºi ai celor care au declarat limba maternã
vlahã în 1953, 198.86121. Monica Huþanu ºi Annemarie Sorescu-Marinković con-
siderã cã acest fenomen, pe care îl putem numi în mod cert aculturaþie, cel puþin
lingvisticã, se datoreazã faptului cã limba vlahã, în sine, nu este promovatã în
Serbia, ci din contrã reprezintã o modalitate de a atrage stigmatizarea socialã22.
În ceea ce priveºte populaþia românã recunoscutã oficial ca fiind de origine

românã de cãtre autoritãþile sârbeºti, aceasta se considerã ca emigrând din
România în Serbia din secolul al XVII-lea pânã în secolul al XIX-lea23. În recen-
sãmântul din 2011, numãrul românilor era de 29.332, cu o concentraþie de 86,6%
în Provincia Autonomã Voivodina, ºi fiind stabilitã în proporþie de 71% în mediul
rural24. Asemenea vlahilor, se poate observa un declin demografic al românilor
din Serbia din anul 1948, când, la recensãmânt, totalul populaþiei române a reieºit
ca fiind de 63.130 de oameni25. Bojana Jandžiković, Jovo Medojević ºi Saša
Milosavljević în cercetarea lor, ridicã întrebarea dacã atât românii recunoscuþi,
cât ºi vlahii, au fost asimilaþi complet sau dacã acest proces este încã în desfãºu-
rare, având în vedere faptul cã românii aratã ataºament faþã de statul sârb, dar ºi
un sentiment de inferioritate cauzat de originile non-sârbe26.
Un fapt interesant constatat de cãtre Annemarie Sorescu-Marinković este

acela cã românii din România au început odatã cu anul 2006 sã cumpere case în
Serbia, motivul fiind preþul redus, pe care le utilizeazã, în principal, ca ºi de
„case de vacanþã“27. De asemenea, într-o altã cercetare, Annemarie Sorescu-
Marinković afirmã existenþa unei diaspora (separatã de comunitãþile amintite
anterior) româneºti, provenind în mod predominant din Oltenia ruralã, care,
dupã cum aratã cercetãtoarea, este preponderent femininã28.
O altã comunitate de vorbitori de limba românã sunt bãieºii sau rudarii, des-

cendenþi din sclavii rromi eliberaþi în cea de-a doua jumãtate a secolului al XIX-lea,
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care au emigrat în zona Serbiei29. Comunitãþile sunt rãsfirate, cea mai mare con-
centraþie a populaþiei bãieºe fiind în Regiunea Autonomã Voivodina30. Cu toate
cã, deºi limba maternã a rudarilor din Serbia este o formã mai veche a limbii ro-
mâne, cu câteva cuvinte împrumutate din limba sârbã31 ºi cã nu vorbesc limba
rromani, aceºtia, dupã cum spune Annemarie Sorescu-Marinković, nu sunt vãzuþi
de cãtre populaþiile din jur ca fiind români, ci rromi32.
Cu toate cã în prezent nu se mai regãseºte decât într-o proporþie nesemnifi-

cativã, în Serbia în perioada postbelicã, venind din Macedonia, s-au stabilit
pentru o perioadã de câteva zeci de ani în satul Gudurica (o fostã aºezare germanã),
megleno-români33. Megleno-românii din Gudurica, dupã cum aratã Annemarie
Sorescu-Marinković ºi Mircea Mãran, constituiau ceea ce cei doi cercetãtori
numesc o „minoritate ascunsã“ întrucât nu se declarau ca fiind un grup etnic se-
parat de macedonieni sau sârbi, cu toate cã vorbeau dialectul megleno-român34,
cercetãtorii considerându-i ca fiind ramura românilor care îºi afiºazã cel mai
puþin identitatea35. Sunt de pãrere cã migraþia temporalã a megleno-românilor în
Serbia ar putea oferi rãspunsuri privind aceastã ramurã a românitãþii, repre-
zentând un prilej pentru cercetãri viitoare.

Comunitãþile nazarinene române

Referitor la situaþia confesionalã a românilor din Serbia, aflãm cã în 2002,
81,9% dintre aceºtia se declarau ca fiind ortodocºi, în timp ce 2,1% dintre
români erau de confesiune protestantã sau neo-protestantã, ceea ce a reprezentat
o creºtere din anul 1953 când procentul acestora era de 0,7%36. Aceastã creºtere
se poate datora ºi faptului cã religiile neo-protestante erau persecutate de cãtre
regimul titoist, cu atât mai mult cu cât aflãm de la Aleksandra Đurić-
Milovanović cã adventiºtii refuzau sã munceascã ºi sã îºi trimitã copiii la ºcoalã,
în timp ce, în timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, nazarinenii promovau
pacea ºi se opuneau înrolãrii obligatorii în armatã37.
În ceea ce priveºte nazarinenii români din Serbia, comunitãþile acestora au

apãrut la sfârºitul secolului al XIX-lea odatã cu pãtrunderea cultului în Serbia,
în 1898 apãrând prima traducere în limba românã a Harpei Zionului pe teritoriul
Serbiei38. Aceste comunitãþi par sã fie foarte închise ºi conservatoare, refuzând
sã utilizeze tehnologii precum televizorul, cât ºi izolându-se de restul nazarinenilor
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de altã etnie, cât ºi de românii de altã confesiune39. Cercetãtoarea Aleksandra
Đurić-Milovanović pune izolarea comunitãþilor nazarene române pe seama
faptului cã nazarinenii români reprezintã o „dublã minoritate“, în sensul în care
sunt atât o minoritate etnicã pe teritoriul Serbiei, fiind de origine românã, cât ºi
o minoritate confesionalã în cadrul propriului grup etnic40; de asemenea, cerce-
tãtoare îi numeºte pe aceºtia o „minoritate ascunsã“, precum cazul megleno-ro-
mânilor din cercetarea Annemariei Sorescu-Marinovic ºi a lui Mircea Mãran,
întrucât confesiunea lor nu este recunoscutã oficial de cãtre statul sârb. În prezent,
numãrul acestora este de aproximativ 900 de adepþi ai cultului41, însã trebuie
avut în vedere cã o parte importantã dintre aceºtia au emigrat în Statele Unite ale
Americii ºi Canada, pentru a se alãtura comunitãþilor nazarinene din zonele res-
pective, unde, au devenit o „triplã minoritate“, întrucât anumite practici difereau
de cele ale nazarinenilor occidentali42. Aceastã emigraþie a fost însoþitã ºi de cea
a adventiºtilor români din Serbia în S.U.A. ºi Canada ºi cea a baptiºtilor în
Australia43, fapt ce ar putea explica declinul în numãr al românilor de confesiune
protestantã din Serbia din 1991, 2,6%, pânã în 2002, 2,1%44.

Discuþie

Consider cã un prim fapt care ar trebui adus în discuþie în legãturã cu subiectul
abordat în acest articol ar fi acela cã, dupã cum aratã datele statistice, procentul
românilor de pe teritoriul Serbiei care se declarã ortodocºi se aflã în scãdere din
anul 1953, când acesta era de 87,9%, pânã în 1991, 82,4%, ºi apoi, în 2002,
81,7%45. Cu toate cã aceastã scãdere se poate pune în principal pe seama faptului
cã ateismul a luat amploare din secolul XX ºi pânã în prezent, sunt de pãrere cã
nu ar trebui ignorat faptul cã procentul românilor protestanþi din Serbia a avut o
creºtere, de la 0,7% în 1953 la 2,1% în 200246, ceea ce înseamnã cã o parte dintre
românii ortodocºi s-au convertit la o religie protestantã sau neo-protestantã.
Acest fapt ar însemna cã, din cauza dogmelor religioase diferite, membrii celor
douã confesiuni nu participã la ritualuri comune, ºi putem sustrage de aici ideea
cã ºi comunitatea românilor s-a fragmentat din cauza absenþei participãrii la acest
tip de acþiuni colective.
Dacã Anthony Smith considera cã reforma religioasã reprezintã un mijloc de

renaºtere etnicã47, acest fapt putem spune cã este valabil ºi în cazul comunitãþii
de români nazarineni, întrucât, dupã cum aratã Aleksandra Đurić-Milovanović,
în cazul în care o comunitate dintr-un sat numãra mai puþin de 3 membri, aceºtia,
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pentru a putea realiza ritualurile specifice confesiunii se duc într-un alt sat48,
putem înþelege astfel cã legãturile dintre românii nazarineni devin mai puternice.
Însã, dacã reforma religioasã a funcþionat ca un mijloc de renaºtere etnicã, aceasta
a funcþionat doar în interiorul adepþilor confesiunii, întãrind, pe de-o parte, legã-
turile dintre indivizii nazarineni români, dar, pe de altã parte, rupând legãturile
cu românii de confesiune ortodoxã. Observãm în acest caz cã baza unei descen-
denþe comune nu reprezintã singurã o modalitate suficient de puternicã prin care
coeziunea unui grup etnic este asiguratã, întrucât împãrtãºirea valorilor ºi parti-
ciparea la acþiuni colective sunt în mare mãsurã necesare.
În plus, din câte am putut observa, comunitãþile de români din Serbia nu deþin

o platformã online la fel de dezvoltatã precum cele ale românilor din Statele
Unite sau Spania, care le asigurã acestora nu doar o comunicare facilã cu românii
din România, cât ºi între ei, ceea ce ajutã la afirmarea românilor ca minoritãþi
etnice în cadrul statelor respective. Pe lângã acest fapt, trebuie sã avem în vedere
ºi dogma nazarinenilor de a nu utiliza tehnologii moderne, ceea ce înseamnã cã
aceºtia nu folosesc televizorul, internetul, telefoanele mobile sau calculatorul,
lucru care îi izoleazã ºi mai mult de românii ortodocºi, întrucât, luând în conside-
rare cã televiziunea oferã ºi subiecte de discuþie, comunicarea dintre cele douã co-
munitãþi este slãbitã ºi mai mult. Din aceastã perspectivã, putem înþelege de ce
statulul comunitãþii nazarinene române din Serbia este cel de „dublã minoritate“49.
De asemenea, trebuie sã þinem cont ºi de faptul cã neo-protestantismul încu-

rajeazã o perspectivã universalistã asupra comunitãþilor, ºi dacã în Serbia, naza-
rinenii români erau izolaþi de cei sârbi sau unguri, în aparenþã au preferat sã emi-
greze spre comunitãþile nazarinene din Statele Unite sau Canada, cu toate cã existã
astfel de comunitãþi ºi în România, ceea ce ne indicã o distanþare destul de mare
între nazarinenii români chiar faþã de România. Mai mult, având în vedere refuzul
de a utiliza tehnologii moderne, nu ar fi greºit sã presupunem cã între nazarinenii
români care au plecat din Serbia ºi cei care au rãmas, comunicarea, dacã existã,
este îngreunatã foarte mult de acest refuz; fragmentarea este, prin urmare, atât
intercomunitarã cât ºi intracomunitarã.
Sunt de pãrere cã, deºi libertatea religioasã este un principiu al democraþiilor

moderne ºi ar trebui sã fie asiguratã oricãrui individ, aceastã libertate religioasã,
în cazul unor comunitãþi restrânse, cum ar fi cea a românilor din Serbia, poate
duce la fragmentarea acestor comunitãþi, întrucât dogmele diferite presupun ri-
tualuri diferite, ºi, dupã cum am putut observa, stiluri de viaþã diferite, fapt ce
contribuie la îmbogãþirea identitãþii, care, în principu, are la bazã diferenþierea
dintre doi indivizi, iar în cazul identitãþii de grup, între douã grupuri, ceea ce, la
rândul ei, presupune ºi o separare interacþionalã între acestea. Trebuie sã þinem
cont cã majoritatea populaþiei române din Serbia trãieºte în mediul rural50, unde
acþiunile colective presupun participarea unui numãr mai mare de oameni
întrucât legãturile dintre indivizi sunt mai strânse decât în mediul urban, ºi, de
asemenea, aceste acþiuni, în mare parte, reprezintã ritualuri religioase sau tradi-
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þionale, acest fapt implicând în sine o aliniere la valorile împãrtãºite de grup,
nazarinenii, având valori diferite, sunt astfel excluºi prin dogmele lor din aceste
aspecte ale vieþii sociale.
Cu toate acestea, trebuie sã luãm în considerare cã, din cauza numãrului redus

al nazarinenilor români, cât ºi al statutului lor de „minoritate ascunsã“51, aceºtia
nu pot beneficia de politici sociale specifice, ceea ce, având în vedere ºi rezis-
tenþa lor la aspectele modernitãþii, ar trebui sã reprezinte un factor de îngrijorare,
întrucât, dacã luãm spre exemplu vaccinurile, acestea nu sunt accesibile nazari-
nenilor, fapt care înseamã un risc mai mare al epidemiilor. De altfel, ruperea na-
zarinenilor de comunitatea românã ortodoxã nu are efecte negative semnificative
asupra ortodocºilor români, þinând cont cã numãrul lor reprezintã un procent
foarte mic din totalul românilor din Serbia, însã asupra propriei comunitãþi,
neîmpãrtãºirea valorilor ºi absenþa lor de la acþiunile colective atât ale românilor
ortodocºi, cât ºi ale nazarinenilor sârbi sau unguri, îngreuneazã, de altfel, solida-
ritatea specificã mediului rural. Astfel, nazarinenii români depind în mare parte
de ei înºiºi ºi sunt nevoiþi sã utilizeze propriile lor mijloace ºi sã creeze strategii
pentru a-ºi asigura supravieþuirea ºi continuitatea, întrucât nu acceptã beneficiile
aduse de modernitate, pe de o parte, iar, pe de altã parte, atât statul sârb cât ºi co-
munitãþile din proximitatea lor socialã nu îi pot ajuta, concomitent din cauza izo-
lãrii din proprie iniþiativã, cât ºi excluderii în baza diferenþelor de cãtre celelalte
comunitãþi.

Concluzii

În cele din urmã, am putut observa cã amploarea pe care a luat-o modernitatea
în cea de-a doua jumãtate a secolului al XIX-lea ºi la începutul secolului XX a
avut câteva urmãri asupra comunitãþilor române din Serbia, nazarinenii români
fiind unul dintre cazurile în care am putut observa câteva dintre aceste schim-
bãri. Am aflat cã aceºtia trãiesc într-un mod mai retras atât faþã de ceilalþi etnici
români, cât ºi faþã de nazarinenii de altã etnie. În acest sens, am putea spune cã
s-a produs o micã breºã, având în vedere faptul cã numãrul nazarinenilor români
nu este foarte mare, în comunitãþile române din Serbia, viaþa religioasã presupu-
nând dogme ºi ritualuri specifice, care împiedicã douã grupuri religioase diferite
sã participe la activitãþi colective, la care se adaugã ºi dogma specificã a nazari-
nenilor care implicã refuzul de a utiliza tehnologia. Acest fapt are un impact mai
mare asupra comunitãþii nazarinenilor români decât asupra comunitãþii ortodoxe
cu un numãr mai mare de indivizi, întrucât nazarinenii au un acces mai restrâns,
din cauza izolãrii lor care îngreuneazã coeziunea comunitãþii, la unul dintre be-
neficiile acesteia, ºi anume solidaritatea.
Cu toate acestea, menþionez cã în ceea ce priveºte cercetãrile ulterioare, ar

putea fi studiatã în primul rând percepþia nazarinenilor români din Serbia atât
asupra etnicilor români de pe teritoriul aceluiaºi stat, cât ºi asupra nazarinenilor
de altã etnie, ºi, mai mult decât atât, percepþia acestora asupra identitãþii de român,
cât ºi asupra identitãþii de nazarinean. De altfel, consider cã ar fi interesant de cer-
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cetat ºi percepþia nazarinenilor români asupra emigrãrii membrilor din comuni-
tatea lor în Statele Unite sau Canada în defavoarea alãturãrii comunitãþii deja
existente în România. Pe lângã acestea, sunt de pãrere cã un alt subiect pentru
viitoare cercetãri ar fi ºi relevarea modului în care nazarinenii români sunt priviþi
de cãtre etnicii români de credinþã creºtin-ortodoxã din Serbia, cât ºi de cãtre na-
zarinenii de altã etnie. Nu în ultimul rând, opinia mea este cã aceste cercetãri, cât
ºi cercetãrile de tipul celor realizate deAleksandra Đurić-Milovanović ºi în cola-
borare cu Mircea Mãran, ar merita aplicate ºi pe comunitãþile române din Serbia
de altã confesiune decât creºtin-ortodoxã, în special pe cele de confesiune pro-
testantã ºi neo-protestantã.
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