
Произход на ромите 
Легенди за произхода на ромите 
• Легенди съгласно Библията.  
• Египетска хипотеза.  
• Индийска хипотеза.  
• Ромска етиология.  
• Българска етиология. 
 
Исторически данни и причини за миграциите от Близкия изток  
 
Първи появи на цигани/роми в Европа и България 

История и култура на ромските общности в България 
17.03.2015 



Произход на ромите 



“Ханаан бил син на Хам, племето му се наричало ханаани.  
То било най-проклетото между всички племена на земята.  

От него произхождали седем народа, тук били и циганите”  
(Паисий Хилендарски) 

Отразява Средновековния християнски светоглед, че народите по 
света се разделят на три типа – наследници на Ноевите синове Сим 
[Азия], Хам [Африка] и Иафет [Европа]. Ханаан, заради грях на баща 
си Хам, бил проклет да бъде роб на Сим и Иафет (Бит.9:25-27) 

“расата на Каин” 

Каин  е шесто коляно предшественик на:  
• Иавал – баща на скотовъдци, които живеят в шатри;  
• Иувал – баща на всички, които свирят на гусли и пищялки;  
• Тувалкаин – ковач на всякакви медни и железни сечива 

(Бит.4:17-22) 



(1530 г.) Х.К. Агриппа: потомци на Хус – брат на Ханаан  
и баща на Нимрод – основател на Вавилон и виновник за разделението  
на езиците (Бит.10:8-12; 11:2-9).  
 
 
(1798 г.) Георгес Енессей: Потомци на Хам и жители на Содом и Гомор,  
успели тайно да избягат от унищожението и заселили се в района на  
Зоар, от където били прогонени от потомците на Лот  

Други предположения: 
Нубия,  
Евреи от горите,  
Асирия,  
Силезия,  
Абисиния,  
Халдея,  
Пеласгите,  
Вавилонци.  
Атлантида,  
Занзибар,  
Кавказ,  
Номадски племена: черкези, хуни, татари  



Малкият Египет  

Сенусерт ІІІ (Сесострис), след като прекосил Нубия и Палестина,  
в Европа победил траките и скитите, а на връщане към Египет  
част от хората му се заселили в Колхида (Херодот. ІІ.102) 

• Мала Азия 
• Западен Пелопонес или Епир 
• Тракия 

Жреците и адептите на Изида (Волтер)  Никомидия 

Антиохия 
Модон 

“И ще направя земята Египетска пустиня всред опустошените земи  
[…] и ще разпилея египтяни между народите и ще ги развея по земите”  
(Йез.29:12).  



Циганският санджак  

Административен център: Кърккилиса [Лозенград] 
Граници: Стара Загора, Ямбол, Комотини, Кешан, Чорлу и Виза  

Прочее, румелийските цигани имат 

този град Гюмюрджина за свое изконно  

отечество още от времето на фараоновата  

династия. Дори когато поемат клетва  

помежду си, казват един пред друг:  

“В името на правата на Египет, на  

правата на нашата Гюмюрджина” 

Всъщност дори крепостният гарнизон  

на Гюмюрджина е съставен от цигани 

   (Евлия Челеби)  



Индийската хипотеза  

(1763 г.) Ищван Валий: сходство между езика на унгарските цигани и 
езика на студенти от Малабар 
(1782) Х. Грелман: паралели между ромски и санскрит 

Миклошич: Хиндокуш 
Уулнър: Централна Индия 
Минорски и Блох: Пенджаб 

(1978) Вторият конгрес на  
Международния Ромски 
Комитет обявява 
Индия за прародина 
на ромите 

(1421) хроника от град 
Форли (Италия)  
“някои от циганите,  
казват, че са пристигнали  
от Индия” 



Ромска етиология  

“Ние сме дошли от Агар. Агар била слугиня на Авраам. Когато Сара дълго време  
няма деца, Авраам преспива с Агар и тя му ражда дете Исмаил. Затова и наш’те  
имена са такива – Амет, Шукри, Джемила, Яшар. От там. След това Сара  
изпъжда Агар и тя скита с Исмаил из пустинята” (ж,34).  

“Циганите идват от Египет и от Индия. Александър Македонски ги разпръсва  
по света като воини и така остава до ден днешен” (м,41)  

 “Царевете на Индийските племена, понеже победили цел свет, минали  
и Средиземно море, минали и Каспийско море, Бело море... И запомних само  
на цар Фараон името... И решили да идат у тая държава, да усвояват и нея,  
нали като ние сега в момента имаме такива войни, които се амбицират  
по сделки... И решили, и стигнали...ше минат некое море...влезнали по средата,  
обаче царят, циганският цар е напреде...напреде. Обаче кога да влезне, преди  
да влезне, на брега на морето изкарал саблята и казва така, на цигански:„Спирайте  
П'ралале ромале!”. И дигна саблята така на към морето и посочи и то се раздели  
на две, на две се раздели. И като влезна и се обърна към тях: видехте ли... „Дик'ен ли 
 п'ралале ромале когес дара е роменда?”. Иска да казва... кога се раздели морето, че  
и Господ се е уплашил от тая войска, та им ги даде път. И тия, къде бе’а вътре,  
затопия го... Извлече ги и ги издави. Обаче тия, където бе’а на морето, това су  
били наши, тия които су бежанци в страните. След това наш’те ‘ора се пръснаха  
по света” (м,68).  



Българска етиология  

поданици на св. Григорий Богослов – “син на един египетски цар у старо време”  
 
прави разлика в произхода на различните цигани: 
 “българските” са били “по-първи хора и чорбаджии”  
“влашките” прадеди са отцеругатели  

освен по религиозен признак, българите през ХІХ век 
различават циганите по диалектни и групови особености,  
а не ги приемат за хомогенно цяло. 

 
Общото между легендите е християнският пласт, който в синхрон с 
Библейските допускания за Каин и Хам, определя:  
“Да сте проклети от мен и от Бога…с дом да се не видите и 
огнището си да не знаете”  
“Да не познават родство помежду си…да нема от них град или 
село…Да се хранят с прошня! Се да ходят голи и боси и без дом”.  



Шах-Наме (Книга на царете) 

Поради напрегнатата ситуация сред бедните прослойки на населението в 

страната, шах Бахрам Гур, чрез своя тъст – индийския махараджа Шанкал – 

осигурил 10 000 мъже и жени лури, които били музиканти, свирещи на лютня.  

Когато лурите пристигнали, персийският владетел разпоредил на всеки да се 

даде по един вол и едно магаре, защото искал да направи от тях земеделци; върху 

магаретата поставили 1000 товара пшеница за посев, за да могат лурите да 

обработват земята с магаретата и воловете и да се прехранват, а след жътва 

да свирят и да веселят бедняците без да получават пари за това. Лурите взели 

даровете и тръгнали по страната. След една година се върнали и се установило, 

че са изяли зърното и воловете. Бахрам Гур разбрал, че те никога няма да се 

грижат за посевите и им наредил да натоварят всичките си вещи на магаретата 

и да напуснат страната и от тогава те обикалят по света, търсейки работа, 

свързана с кучета и вълци, и крадейки денем и нощем по пътищата 

Бахрам Гур (420-436) или Махмуд Газневи (998-1030)? 



Първи свидетелства 

(1068 г.) Атонският манастир “Иберон”: “Животът на Св. Георги Анхорит”: 

през 1054 г. от Самария през Армения в Константинопол пристигнали  

много Adsincani – потомци на Симон Мага, които нямали постоянна работа  

и били известни като прорицатели, вентрилоквисти, магьосници и отровители  

Атсинганой – в освободения от конотацията “павликяни”  смисъл  

на “цигани” – се среща в края на XII в. в коментари на специалиста по  

църковно право Теодор Балсамон, относно канони #61 и #65 от  

Трулския събор (Константинопол, 692 г.) и в едно циркулярно писмо  

до църковния клир от константинополския патриарх Атанасий I  

(1289-1293 и 1303-1309) 



Грамоти и закони 



Причини за първоначалната миграция 

1. Завладявания на Близкия Изток:  
араби, селджуки, татари, газневиди и монголи 
 
2. Гладът 
 
3. Кръстоносните походи 
 
4. Епидемиите в Европа 



Калдерарска миграция 

Трансилвания, 1862 

Търг за продажба  
на цигани-роби, 1852 

1371-1377 Владислав I Войвод дарява цигани на манастира  
Св. Антоний във Водица 
 
1385 Дан I прехвърля собствеността на манастира Св. Антоний 
към манастира Светата дева в Тисмана, в т.ч. 40 салаша цигани 

Категории цигани-роби във Влашко и Молдова: 
• домнещи – господарски („царски“) 
• мънъстирещи – манастирски 
• бойерещи – болярски 
Подкатегории: 
Вътраши – домашни (уседнали) 
Лъйеши - чергарстващи 

Видове лъйеши 
Калдераш – котлари 
Бояш (лингурари) – копанари 
Урсари – мечкари 
Лаутари – музиканти 
Аурари – златари (руда) 
Фиерари – ковачи 

Отмяна на робството: 
Молдова: 1855 
Влашко: 1856 



Югославска миграция 

1856: цигани-Гурбети идват от Влашко и Молодва 
 
1968: Югославия отваря границите си.  
 
1972: Гастарбайтерите в Австрия и Германия  
получават правото да доведат семействата си 

Сърбия, 1905 



Балканска миграция 

Румъния 
Босна и Херцеговина 
Косово 

Цигански лагер в оклоностите на Рим 

Бежански лагер в Косовска Митровица 

Депортирани от Франция румънски роми  
на летището в Букурещ, 2010 



Репресии срещу ромите в Европа 

• 1472: Швейцария не ги допуска в страната 
• 1539: Париж ги експулсира от града 
• 1525: Португалия ги депортира в Ангола и Бразилия 
• XVI: Германия, Холандия и Швеция им дават срок за напускане на страната,  
 след което следват екзекуции 
• 1722: Във Франкфурт на Майн децата са отнети от родителите,  
 родителите са жигосани и прогонени 

„Наказание за циганин и жена му,  
ако бъдат намерени в страната“ 
Ньордлинген (Бавария), 1700 



Задача за самостоятелна работа 

За 31 март! 
 

Основна задача: Помолете ром/ромка да ви разкаже  
какво знае за „царя на ромите“ и кои са ромските барони? 

 
 

Алтернативен вариант: помолете възрастен мъж или жена (над 50 г.)  
да ви разкажат какво са чували за царя на ромите по  

времето на социалистическия режим. 
Какво знае за ромските барони и циганския цар днес? 
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