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Menšiny v Rumunsku



Maďaři
6.1 %

Počet obyvetel 1,227,623*

*2011 Census Data





895

Maďaři jsou přítomni v 

Karpatské kotlině a v 

dnešní Transylvánii

1 1867

Transylvánie se stává 

nedílnou součástí 

Uherského království

3

1526

Maďarsko, poražené v 

bitvě u Moháče, ztrácí 

Transylvánii, která se 

stává vazalem 

Osmanské říše

2 1920

Po Trianonské smlouvě 

se v Rumunsku stalo 

více než 1,5 milionu 

Maďarů menšinou.

4

Časová osa



Maďarská architektura

Maďarská Dřevěná brána

Maďarské národní divadlo Cluj

Představení se hrají v maďarštině, přičemž obvykle je k dispozici 

simultánní překlad do rumunštiny nebo angličtiny.Stavba, postavená 

v letech 1909-1910 a rekonstruovaná v letech 1959-1961, pojme 862 

lidí. V budově sídlí také maďarská opera Cluj-Napoca.



Maďarské lidové kroje
Maďarský tradiční pánský kroj 

zahrnuje vyšívané košile, 

poddajné klobouky a kalhoty 

zastrčené do kožených bot. 

Pro ženy znamená maďarský 

národní kroj bílou halenku, 

zářivou sukni s květinovým 

potiskem, bohatě zdobenou 

bílou zástěru a pokrývku 

hlavy.



Literatura

Bartis Atilla, 

Spisovatel

Divadlo

Bela Lugosi,

Herec

Politika

Marko Bella,

Politik a spisovatel

Věda

Albert-László 

Barabási, Fyzik

Sport

Gabriela Szabo,

Běžkyně 

Významní Maďaři



Maďarská kuchyně Kürtőskalács 

(sladké pečivo)

Typická specialita sladkého 

chleba oblíbená ve všech 

maďarsky mluvících regionech. 

Dort se peče na otevřeném 

ohni, což by mohlo vysvětlit 

jeho název „kürtő“, což v 

překladu znamená „komín“. 

„Kalács“ znamená „koláč“, 

můžeme mu tedy říkat 

„komínový koláč“.



Romové
3,08 %*

Počet obyvatel 621,573**

**2011 Census Data

*Caveat: 97 / 5 000

Výsledky překladu

mnoho lidí romského původu se k Romům 

nehlásí 





1370

Skupiny Romů buď 

migrovaly, nebo byly 

násilně přesunuty na sever 

od Dunaje, přičemž 

Romové pravděpodobně 

dosáhli Transylvánie, která 

byla tehdy součástí 

Uherského království, v 

posledních desetiletích 14.

1 1840 - 1860

Osvobození romských 

otroků ve Valašsku a 

Moldávii, dvou rumunských 

státech.

3

1595

Jedno dítě bývalého 

romského otroka Stefana 

Razvana nakrátko dosáhlo 

moci v Moldávii a část roku 

vládlo jako Voivod.

2 1942

Deportace Romů do 

Podněstří.
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Romská architektura
Minulost: Romská vesnice, kolem roku 1950

Současnost: dům bohatého Roma



Romské lidové kroje
Pro muže obvykle neexistuje žádné 

tradiční oblečení. Někteří muži nosí velké 

klobouky nebo kníry. Při zvláštních 

příležitostech nosí romští muži dobrý 

oblek, často pestrobarevný. Romským 

mužům tedy nehrozí velké nebezpečí 

diskriminace kvůli svému chování. U žen 

jsou věci úplně jiné.Typická Romka nosí 

dlouhou, vícevrstvou a sytě barevnou 

sukni, velké náušnice, dlouhé vlasy 

spletené do copu a někdy kytku ve 

vlasech.



Sport

Marius Lăcătuș, 

fotbalista

Hudba

Ion Voicu, 

houslista

Politik

Mădălin Voicu, 

politik, hudebník

Divadlo

Ștefan Bănică, 

Herec

Hudba

Johnny Răducanu,

jazzový klavírista

Významní Romové



Romská kuchyně

Şah Hai Mas

Shah Hai Mas, známý v 

romských komunitách, se 

připravoval od pradávna, z dob, 

kdy žili ve stanech a stěhovali 

se z jedné lokality do druhé. 

Protože neměli kuchyň a 

nemohli moc často vařit, když 

se někde zastavili, udělali si v 

kotlích extrémně důslednou a 

výživnou úpravu, ze které, 

kdyby se jednou najedli, už by 

neměli hlad.



Němci
0,17 %

Počet obyvatel 36,042*

*2011 Census Data





1150

Německé kolonisty přivádí 

do Transylvánie král Gesa 

2., aby bránili jižní hranice. 

Transylvánští sasové, v 

rumunštině označováni 

jako „sași“.

1 1541

94 / 5 000
První tělocvična pro 

německou menšinu. 

3

1486

Od tohoto roku až do roku 

1876 si transylvánští 

Sasové vytvářejí svůj 

vlastní vládnoucí orgán, 

Universitas Saxonum.

2 1968 - 1989

Masová emigrace 

transylvánských Sasů do 

západního Německa.

4

Časová osa



Architektura transylvánských sasů

Centrum Sibiu, 

Hermannstadt v němčině. 

Okolní architektura je 

dokladem vlivu 

transylvánských Sasů na 

vývoj městské krajiny



Kroje transylvánských sasů

Saské oděvy se vyznačují ručně 

šitými výšivkami, pečlivostí a 

trpělivostí. Výšivky byly vyrobeny 

arnikou montanou v základních 

barvách (červená, modrá, žlutá, 

černá) na kůži, sukni nebo bavlně, 

lnu a konopí, předené a tkané 

doma. Oblíbené byly květinové 

motivy se zvláštní symbolikou.



Sport

Michael Klein,

Fotbalista

Ekonomie

Siegfried Mureșan,

Ekonom

Sport

Liviu Dieter 

Nisipeanu,

Šachista

Literatura

Herta Muller,

Spisovatelka

Politika

Klaus Iohannis,

Prezident 

Romunska

Významní transylvánští Sasové



Sedmihradská saská kuchyně

Hanklich/Hencleș.

Nejstarší a nejznámější saský 

moučník nechybí na stole k 

žádnému významnému 

svátku, ať už mluvíme o 

Velikonocích, Vánocích, 

svatbách nebo křtech.



Děkujeme!

Growing Liberty by Budi Aryo @tokofoss


