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Hij wordt beschouwd als de grootste
dichter van Roemenië en hij
behandelde de traditionele thema’s van
het Europees Romantisme met een
smaak voor het verleden en een passie
voor de nationale geschiedenis.
158 answers

De Roemenen hebben een veelvoud
aan gewoontes, sprookjes en gedichten
die te maken hebben met liefde, geloof,
koningen, princessen en heksen. Deze
zijn gecentreerd rond enkele populaire
personages zoals:

Nicolae Balcescu

21 votes

13.3%

Vasile Alecsandri

8 votes

5.1%

Mihai Eminescu

124 votes

78.5%

George Cosbuc

5 votes

3.2%

Stefan cel Mare (Stefan de Grote)

68 votes

43.9%

Făt-Frumos

61 votes

39.4%

Burebista

26 votes

16.8%

1 vote

0.7%

143 votes

93.5%

9 votes

5.9%

155 answers

De Roemeense keuken is divers en
omvat talrijke culinaire gebruiken en
tradities, speci eke gerechten, samen
met gebruiken die de gastronomische
cultuur vermengen met tradities van
andere volkeren waarmee het
Roemeense volk in de loop van de
geschiedenis in contact is gekomen.
Deze bevat:
153 answers
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Eend gevuld met pruimen

De Roemeense spiritualiteit werd zeer
sterk beïnvloed door de sterke banden
met de Christelijk Orthodoxe – Griekse
en Slavische wereld. De Roemeense
spiritualiteit wordt gezien als een
Latijns eiland in een Slavische zee.
Roemenië is het enige Latijnse land
met een Cristelijk Orthodox geloof. Het
aandeel van de bevolking met een
Christelijk Orthodoxe
geloofsovertuiging bedraagt 81%. De
volgende religieuze minderheid is:

Katholiek

93 votes

60.8%

Protestant

38 votes

24.8%

Moslim

16 votes

10.5%

Hindoe

6 votes

3.9%

18 votes

12.2%

7 votes

4.8%

Mircea Baniciu

12 votes

8.2%

George Enescu

110 votes

74.8%

Iconen, landschappen, naakt schilderijen

107 votes

74.3%

Abstracte schilderijen

16 votes

11.1%

Moderne kunst

21 votes

14.6%

153 answers

De muzikale folklore is een belangrijk
onderdeel van de traditionele
Roemeense creatie, samen met
literaire folklore, dans en volkstheater.
Dit was de inspiratiebron voor de
meest waardevolle Roemeense
componist, met name:
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Nicolae Grigorescu wordt beschouwd
als de grondlegger van de moderne
Roemeense schilderkunst . Hij heeft
deelgenomen aan de
Onafhankelijkheidsoorlog (18771878) als ‘frontschilder’. De
onderwerpen van zijn werk omvatten:
144 answers

Ciprian Porumbescu
Sergiu Celibidache

Hij was een godsdientshistoricus,
ctieschrijver, losoof en professor
Roemeens aan de Universiteit van
Chicago. Hij werd door het
communistisch regime van Roemenië
als een landverrader beschouwd:
141 answers

Vier laureaten van de Nobelprijs waren
of zijn van Roemeense afkomst: Stefan
Hell, Herta Muller, George Emil Palade,
Elie Wiesel. Deze prijzen werden
uitgereikt voor:
140 answers

Dit kasteel werd één van de mooiste en
modernste kastelen van Europa en het
werd door de Roemeense koningen als
zomerresidentie gebruikt.
137 answers

Emil Cioran

26 votes

18.4%

Mircea Eliade

44 votes

31.2%

Constantin Brancusi

23 votes

16.3%

Eugen Ionescu

48 votes

34.0%

Literatuur

54 votes

38.6%

Fysica

26 votes

18.6%

Geneeskunde

21 votes

15.0%

Vrede

16 votes

11.4%

Biologie

12 votes

8.6%

Chemie

11 votes

7.9%

Het kasteel van Bran

25 votes

18.2%

Het kasteel van Peles

98 votes

71.5%

Het Koninklijk Paleis

8 votes

5.8%

Het kasteel van Corvinesti

6 votes

4.4%

De Roemeense taal is een IndoEuropese taal, uit de subgroep van de
Romaanse talen. Van de Romaanse
talen is het Roemeens de 5de meest
gesproken taal, na het Spaans,
Portugees, Frans en Italiaans. De
Roemeense taal ondervond echter ook
invloeden van de:

De Slavische talen

110 votes

82.1%

8 votes

6.0%

Hebreeuws

16 votes

11.9%

Het klooster van Putna

58 votes

43.6%

Iasi, de kerk van de Drie Hiërarchen

31 votes

23.3%

Curtea de Arges

20 votes

15.0%

Het klooster van Voronet

15 votes

11.3%

9 votes

6.8%

Ie

55 votes

41.4%

Fota

45 votes

33.8%

Lie

18 votes

13.5%

hemd

10 votes

7.5%

5 votes

3.8%

Arabisch

(meerdere keuzemogelijkheden)
134 answers

In 2006 heeft de Roemeense televisie
een klassement van de grootste
Roemenen opgesteld. Op de eerste
plaats werd Stefan de Grote verkozen.
Stefan de Grote was een groot
voorstander van cultuur en van de Kerk
en hij stichtte een groot aantal
kloosters en kerken zowel in Moldavië
als op Roemeens grondgebied, in
Transsylvanië als op de berg Athos.
Hiervan zijn de belangrijkste kloosters
deze van Bucovia. Stefan De Grote is
begraven in:

Het fort van de hoofdplaats van Suceava

133 answers

Dit is een onderdeel van de traditionele
Roemeense klederdracht voor vrouwen.
Het wordt vervaardigd uit witte
katoenstof, vlas of zijde en is versierd
met borduursels in Roemeense
volksmotieven op de mouwen, de borst
en de hals. Dit kledingstuk heet :
133 answers

Rok

De Romeinse keizer Trajanus begon
een oorlog tegen de Daciërs nadat hij
keizer geworden was, deze campagne
werd bekend als de Dacische oorlogen.
De tweede Dacische oorlog (105-106)
eindigde met de nederlaag van de
Dacische koning en zijn zelfmoord. Zijn
koninkrijk werd veroverd en
omgevormd tot de Romeinse provincie
Dacië. De naam van deze Dacische
koning is:

Burebista

30 votes

23.1%

Decebal

80 votes

61.5%

Duras

15 votes

11.5%

5 votes

3.8%

15 votes

11.8%

108 votes

85.0%

4 votes

3.1%

Zarmos

130 answers

De creatie van de nationale
Roemeense staat was het resultaat van
een intensieve inspanning op een
traject van meerdere eeuwen. De Grote
Unie van 1918 betekent het eindpunt
van het project « Roemenië » Om een
nationale staat te kunnen worden was
het voor Roemenië noodzakelijk dat
alle Roemeense territoria die onder
buitenlandse controle stonden verenigd
werden. Deze territoria waren:
127 answers

Moldavië
Basarabia, Bucovina, Transsylvanië
Dobrogea

Gepubliceerd in 1897, bracht de roman
van Bram Stoker « Dracula » een
volledig literatuur genre en lmgenre
over vampieren voort. Deze sinistere
guren beschikken over
bovennatuurlijke krachten om op
mensen te jagen en hun bloed te
drinken. Deze verhalen zijn gebaseerd
op enkele historische verslagen over
een Roemeense heerser uit de 15e
eeuw. Deze werd bekend voor zijn
wrede tactieken die hij tegen zijn
vijanden gebruikte waaronder
foltering, verminking en massamoord.
Hoewel hij ook methoden gebruikte
zoals het onthoofden of het koken of
het levend villen van zijn slachtoffers,
was zijn favoriete methode echter het
spiezen van de vijand (een houten paal
door hun lichamen steken om ze zo te
laten sterven). De naam van deze
heerser was:
126 answers

Vlad Tepes

86 votes

68.3%

Vlad Dracul

34 votes

27.0%

Draculescu

4 votes

3.2%

Mihai Viteazul

2 votes

1.6%

Vladislav

0 votes

0%

