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Rroma. Трансформация и резистентност на 

едно надрегионално малцинство 
 

 Сборник в чест на 70-годишнината на акад. 

Константин Косев. София: Акад. издателство 

„Проф. Марин Дринов”, 2009, с. 296-314 

 

 Спирам се на тази проблематика поради изявения 

интерес на юбиляря към темата за формирането и консоли-

дацията на българската нация, намерил синтезиран завър-

шек в издадената през 1992 г. негова брошура върху „бъл-

гарския национален въпрос през погледа на историята”.
1
 В 

нея акад. Косев визира съотношението между християни и 

мюсюлмани, българи и турци, но отделя много малко 

място на циганите, които със своя „битов консерватизъм” 

и „примитивна образованост” са се били самоизолирали – 

обстоятелство, принудило „по-издигнатите в интелектуал-

но отношение цигани” да се откъсват от естествената си 

етническа среда – една тенденция, която „с напредъка на 

цивилизацията” ще се засилва, а това означава, че „циган-

ската малцинствена група не ще бъде в състояние и занап-

ред да създава проблеми от национално естество”.
2
 

 Не бих искал да опонирам на такава теза, макар и да 

ми се струва, че поради редица причини изказаните преди 

над едно десетилетие предположения може да се окажат 

доста оптимистични. Защото в условията на пълна иконо-

мическа и политическа либерализация на системата тази 

силно уязвима и трудно поддаваща се на иновации част на 

българското общество се оказва главният потърпевш на 

прехода от държавния социализъм към „модерното пост-

индустриално общество”. По-долу е предприет опит за 

                                                 
1
 Константин Косев. Има ли бъдеще нацията ни? София:, 1993, 24 с. 

2
 К. Косев. Пак там, с. 18. 
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очертаване на отделни аспекти, свързани с произхода, раз-

витието и дисперсията на ромите по света, който да помог-

не за тяхното по-добро разбиране. 
 

Цигани, роми или чандала. Въпросът за името и 

произхода. 
 

 „Цигани, роми или чандала” е заглавието на един 

материал на Ангел Грънчаров – Елтимир, обнародван ня-

кога в http://www.angelg.nm.ru./ individ/chandala.html и ста-

рия сайт на Движението „Воини на Тангра” www.tangra. 

org, преди неговото закриване под давление на НСС. Авто-

рът е дясно ориентиран дисидент от Ботевградско, репре-

сиран от тоталитарната власт, активист на Българската на-

ционал-радикална партия до края на 90-те години, публи-

цист и издател.  Текстът на статията все още бива препе-

чатван в различни форуми, нейната мултипликативност се 

дължи както на увеличения интерес към циганската проб-

лематика, така и на не по-малко нарасналото влияние на 

популистките и чисто националистически тези сред по-

младата българска генерация. В тях се вписват и разсъжде-

нията на г-н Грънчаров за същността на ромското населе-

ние. Той изтъква, че в Германия циганите били наричани 

„цигойнен”, тъй като там се настанили „предимно предста-

вители на племето синга” – единствените измежду всички 

цигани, оставили „някаква положителна следа в човешката 

история” (в Сингапур „град на синга”).
3
 По-късното обоз-

                                                 
3
 Предполага се, че названието на „Града на лъвовете” (така от ХV в. – 

Singapura)  произлиза от санскр. singha < simba „лъв” и индоиран. pur 

„град” или от малайските думи singa „лъв” и  pura „град”. Съгласно ле-

гендата, това име е било дадено от принца на Суматра Шри Три Буана 

при неговото идване на острова през 1299 г., където видял странно съ-

щество, което помислил за лъв. В такъв случай името не би могло да 

има нищо общо с названието на т. нар. сингалези от Шри Ланка (< 

санскр. Simbala, Singhala?) и индоарийския им идиом. Връзка между 

http://www.angelg.nm.ru./%20individ/chandala.html
http://www.tangra.org/
http://www.tangra.org/
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начение „рома” се е появило, когато с пристигането си в 

Европа, част от циганите се опитали да се представят за 

потомци на римляните (или ромеите). На свой ред „позаб-

равеното” вече прозвище „манго, мангал или мангасар” 

има цигански произход – от ромския глагол мангес „ис-

кам”.
4
 „Тоест мангасарите са хора, които само искат” – за-

вършва внушението си авторът. Изброените по-горе назва-

ния обаче са еднакво неправилни – смята той и търси да 

открие „общото народностно име на всички цигани”, както 

и причините, поради които те са напуснали Индия. Отго-

вор на двата въпроса А. Грънчаров намира в „Manu Smriti“ 

(т. е. „Законите на Ману” за кастовата сегрегация), извадки 

от които цитира по преразказа на Фридрих Ницше в „Зале-

за на боговете”, за да аргументира изконно низшия и през-

рян статут на чандала. Тъкмо те – според него – са били 

циганските предци, чийто начин на живот в старата им ро-

дина се е отразил и на по-късната им психология.  

 За Ницше чандала (Tschandala) е противоположно 

на свръхчовека (Übermensch) и продукт на неконтролируе-

мото смесване на раси и класи, един мелез (ein Mischling), 

„плод на прелюбодеяние, кръвосмешение и поквара” („die 

Frucht von Ehebruch, Incest und Verderben”). В писмо от 

                                                                                                        
двете интерпретации обаче предлага лъвът – символ на старото синга-

лезко царство, изобразен и върху съвременния флаг на Шри Ланка.  
4
 Глаголът mangel (не manges) в значение на „искам, желая” се използ-

ва и като „моля за позволение да се омъжа за някого” и „моля за ръката 

на момиче”, докато Mangal  е всъщност едно от названията на Марс 

във ведическата астрология (наред с Angaraka и Kuja). Разбира се, в ня-

кои диалекти са регистрирани и оттенъчните значения „желая, изиск-

вам, моля, прося”, например в говора на ловарите от Трансилвания 

(днес срещани също във Войводина, Унгария, Австрия, Германия, 

Полша и Скандинавия) mangel значи на първо място „обичам” и едва 

след това „искам, моля”, а оттук – и „прося, излизам на просия”. В този 

на доленските цигани от Словения mangi е дума за „прося” и след това 

за „искам” или „домогвам се до, печеля”. Срв. съответните податки в 

сайта на ROMLEX: http://romani.uni-graz.at/romlex/ dialects.xml.  

http://romani.uni-graz.at/romlex/%20dialects.xml
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1888 г. Ницше обявява и евреите за „чандала-раса”, за да 

назове малко по-късно („Антихристът”, 1895) с този тер-

мин не само юдейската, но и християнската религия. А до-

колкото основни негови концепции залягат в идеологията 

на германските националсоциалисти и италианските фа-

шисти, не е чудно, че по времето на Третия райх на пре-

следване са били подложени както етническите евреи и ци-

гани, така също втората и трета генерация потомци на сме-

сените бракове, разглеждани в някои отношения дори като 

по-опасни за морала и расовата чистота на нацията. Обяс-

ним е тогава опитът да се представят циганите като чан-

дала, особено сред по-младите националисти и скинхедс 

(„новите багаини” – както ги величае в друга статия А. 

Грънчаров през 1998 г.), т. е. в онова социокултурно milieu, 

което скандира „Циганите – на сапун” или модифицирано  

„Циганите – на Сатурн”. 

 Но какви всъщност са чандала и каква връзка имат 

те (или биха могли да имат) с пръснатото из целия свят 

ромско население, познато под най-различни наименова-

ния? В „Manu Smriti” са определени основните варна (кас-

ти) – „дваждиродените” брахмани (жреци), кшатрии (вои-

ни) и вайшии (производителите – селяни и занаятчии), 

както и „веднъж родените” шудра (слуги), които са четвър-

та и последна варна (Х, 4). Равни по рождение са децата на 

родители с еднаква варна, докато синовете от жена, спада-

ща към следващата по-низша каста, се възприемали само 

като „подобни” на бащата (Х, 6). При смесването на вар-

ните се получавало по-низше потомство, от което чандала  

– децата от мъж шудра и от брахманка – са били сред „най-

низшите от хората” (Х, 12). С други думи, чандала са про-

дукт на „междуварнови” бракове, потомство със смесен 

произход и най-презряната от низшите прослойки в Индия. 

Това е пренебрежителното название за човек, намиращ се 

извън индийската социална система, извън четирите варна. 

Дете от непозволен брак, декласирал елемент, отхвърлен 
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от всички касти. Предполага се, че самото име (от санскр. 

cāndālà) първоначално е принадлежало на едно от мест-

ните неарийски племена, завладяно при арийската инвазия, 

тъй като в индийската древност извънкастовите са били 

обикновено от туземните племена. Към друга интерпрета-

ция насочва антропонимът Чанда (санскр. Canda „гневна, 

необуздана”) или Чанди (Candi) – едно от превплъщенията 

на индуската богиня Дурга, съпругата на Шива.  

 Митичният прародител на хората Ману (< Manuš, 

Manas „човек”) определя само „мръсните зеленчуци” лука 

и чесъна като храна на чандала, доколкото на тях не им се 

разрешавали „житни растения и плодове, съдържащи в 

себе си семена”. Те не можели да си служат с огън и вода 

за приготвяне на храната. Нямали право да използват реч-

на, езерна или изворова вода, а само такава от блатните 

ръкави и следите в калта, оставени от животинските ко-

пита. Не трябвало да перат и да се мият, защото отредената 

им вода била само за утоляване на жаждата. Не бивало да 

имат друга одежда, освен дрипите на мъртъвците, не мо-

жели да използват друга посуда извън чирепите от стро-

шени гърнета, а украшенията им били от желязо. Жили-

щата на чандала трябвало да се намират извън селото; те 

не трябвало да живеят уседнало, а да се местят от място на 

място. Далеч след времето на „Махабхарата” и „Ману-

смрити”, където чандала са споменати за пръв път, китай-

ският будистки пътешественик Fa Xien, посещавал Индия 

в началото на V в. от н. е., отбелязва, че там хората не уби-

вали живите същества, не пиели вино и не консумирали че-

сън или лук, с изключение на чандала – лоши люде, живее-

щи отделено. Когато се появявали на пазара или влизали в 

градовете, чандала трябвало да чукат върху парче дърво, за 

да се обозначат. Така хората разбирали кои са и избягвали 

да контактуват с тях. Чандала били единствените, които 

ловели дивеч и продавали месо. Това определяло и статута 

им на недосегаеми (хора, които не бива да се докосват, за-
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щото са „нечисти” поради убиването на живи същества, 

начина им на живот и/или по техния произход).  

 От епохата на ведическата литература, а и през „ин-

дийското средновековие”, чандала е бил оскърбителен тер-

мин за презрените и поробени групи местно индийско на-

селение в санскритската  книжнина. С времето той се е 

превърнал в кастова „титла”, използвана в индоарийските 

райони. Думата обаче е отбелязана също в древната и сред-

новековната литература на Шри-Ланка, а и в Индокитай. В 

разговорния тамилски език (основен член на дравидското 

семейство) думата Sandala е добила обиден смисъл, а Can-

dal (чандал) продължава и днес да бъде в Северна Индия 

ругатня към безчестните люде. Там много от така нарече-

ните далит-и (лица, без варна, извън основната кастова 

система),
5
 продължават да бъдат обозначавани и като чан-

дала.  

 В съвременна Индия чандала са хора, традиционно 

ангажирани със слугинската дейност. Обикновено те имат 

мургав цвят на кожата, смятани са за недосегаеми и често 

биват бъркани с така наречените дом-и. Занимават се със 

земеделие и дребна търговия, работят като железари, чис-

                                                 
5
 Предполага се, че Dalit е самоназвание на потомците на завареното 

индийско пранаселение, което било  изключено от кастовата система 

на арийските завоеватели. По някои сведения днес далитите наброя-

ват 240 млн. души, т. е. почти ¼ от жителите на Индия. Разположени 

са предимно в северните части на страната. Намират се отчасти извън 

кастовата система или на най-ниските нейни стъпала (като нямащи 

варна, те се числят към групата на т. нар. Jati) и затова се смятат за 

„нечисти” и „недосегаеми”. В отделни селски райони се е избягвало 

докосване дори до сянката на далит, откъдето те често са били обект 

на дискриминация и насилия. През 50-те години на ХХ в. са правени 

опити за масово приемане на будизма или християнството от тях, без 

това да промени осезателно социалното им положение. За да се из-

бегне негативната натовареност на името Dalit, в Бенгалия то е заме-

нено с Namasudra. 
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тачи и носачи – приемат всякаква работа, за която биват 

ангажирани от по-висшите касти. Консумират храни, заб-

ранени за другите варна. По традиция са бедни и необразо-

вани, което се отразява на начина им на живот. Обитават 

нехигиенични райони, засипани с боклук. На места се са-

моопределят като нама-шудра (подобно на далитите в 

Бенгалия), женят се за непълнолетните си дъщери, но спаз-

ват церемониала на околните по-висши съсловия. Обичай 

при тях е да се купува булката, а също и полигамията. И 

ако в древността това название е било давано на хора, кои-

то, лишени от правата на някоя от четирите основнни кас-

ти, били гонени от градовете и намирали убежище в гори-

те, то впоследствие чандала са станали тухлари, преди око-

ло едно хилядолетие да напуснат родината си. И до днес 

обаче чандала остават като една от най-низшите и презре-

ни социални групи в Индия. Френският индолог Луи Жа-

колио ги е определял като „париите на човечеството”,
6
 без 

да приема възможния им предарийски произход. За него те 

са възникнали по-скоро с нарушаване на наложения от 

брахманите ред, което се е наказвало с „гражданска 

смърт”. Такива хора са били лишавани от семейство, иму-

щество и  каста; били им отказвана помощ, подслон или 

храна и всеки е можел да ги убие като диви зверове. Така 

сред индийската нация постепенно е възникнала една 

друга поднация (тази на париите), смятана за нечиста и 

представляваща смес от представителите на всички касти, 

откъдето и определянето им като чандала. 

                                                 
6
 Louis Jacolliot. Les Pariah dans l’Humanité (1876). Без да бъда запоз-

нат със съществуването на такъв труд, през 2002 г. аз също си послу-

жих с подобен термин, описвайки положението на ромите, оставащи и 

до наши дни „die Parias der modernen Welt“, срв. Valery Stojanow. 

Gegenwärtige Transformationsprozesse bei den Minderheiten in Bulgarien. 

– In: Miscellanea Bulgarica, 18: Der Transformationsprozess in Bulgarien 

und der Weg in die EU. Hrsg. Von P. Bachmaier, A. Schwarcz, A. Tchola-

kova. Wien, 2006, S. 85-99 (на с. 91). 
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 Но ако това название се споменава още във ведичес-

ката литература, по-късно то е използвано като синоним за 

домба, показвайки че двата термина са равнопоставени и 

не обозначавали непременно някаква конкретна етническа 

и/или племенна група. Dom (Dum в Северен Пакистан) или 

Dom-ba е също общност на „недосегаеми”, ангажирани с 

работа по трупове (рязане, шиене и запазване при аутоп-

сия), с лов на улични псета из градовете или заети с произ-

водството на ветрила, кошници, сита и пр. Средновеков-

ните индийски писатели ги отбелязват от ХІ и ХІІ в. като 

каста с нисък статут и професии на чистачи, метачи, музи-

канти, певци, фокусници, кошничари, железари, а в някои 

райони – и сезонни земеделски работници, т. е. занаяти, 

практикувани от дом-а до днес. За тях се смята, че са спа-

дали към „дравидската раса”, без да е ясно кога се появили 

например в Бенгалия. Те си имат свои брачни ритуали, 

празници и хранителни навици. През 1901 г. като дом-а в 

Индия са били регистрирани над 850
 
000 души, но с вре-

мето броят им е нараснал, още повече, че към тях (както 

също към далит-ите) са били причислявани и групи със 

сходен социален статут. В наше време преобладаващата 

част на Dom-а са хиндуисти, по-малко от тях изповядват 

исляма, а около 700 души се числят към сикхите. 

 С Dom се насочваме към едно от предполагаемите 

имена на ромските предци. Някои изследователи разграни-

чават на базата на езика три основни цигански групи – го-

ворещите на Domari (това са Dom от Близкия и Среден Из-

ток), използващите езика Lomavren (това са т. нар. Lom 

или Lomari) в района на Кавказ и имащите като майчин 

език Romani (това са Rom), т. е. ромите, разселени из Ев-

ропа. Но ако в Армения са се запазили едва няколко десет-

ки носители (50 души през 2004 г.) на смесения арменско-

романски език Lomavren, то говорещите на романи (на за-

пад) и домари (на изток) са далеч по-многобройни. И ма-

кар наложеното през последните десетилетия надпоставено 
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обозначение за циганите Roma „роми” (от rom „ром, мъж, 

т. е. съпруг” и romni „ромка, жена”) да не се възприема от 

всички цигански общности (срещу него възразяват синти, 

гюпти, мануш и кале), то представлява сполучлив опит за 

заобикаляне на придобилото негативна смислова натова-

реност название цигани – така, както в Индия са предприе-

ти опити за замяна на далит (и чандал) с термина нама-

шудра. Двама от най-изтъкнатите лингвисти на ХІХ в., ин-

доевропеистът Август Фридрих Пот (1802-1887) и славис-

тът Франц Миклошич (1813-1891), извличат името Roma 

от инд. Doma, Domba  (< dom „човек, хора”) – название на 

прослойка, тази на танцьорите, музикантите и певците.
7
 С 

това се прокарва мост между ромите и т. нар. дом-а, прави 

се паралел с останалото на изток от Европа и навярно по-

старо (с оглед на миграционния поток) циганско населе-

ние. Не е изключено обаче самоназванието dom > řom да е 

било първоначално само кастово обозначение, използвано 

в отделни региони от различно население със сходни за-

нятия. 

 Циганите-домари, т. е. хората, имащи за майчин 

език архаичния индийски идиом Domari, са познати в 

Близкия и Среден Изток с различни имена – Dom (в Индия, 

Иран, Израел и Палестина), Qurbat (в Иран, Сирия и Йор-

дания), Karači (в Иран, Руски Кавказ и Северна Турция), 

Luli (в Иран и Узбекистан), Mehtar (в Иран), Nawar (в 

Иран, Сирия, Египет, Йордания, Палестина и Израел), 

Barake (в Сирия и Йордания), Zott (в Ирак), Halabi (в Еги-

пет, Либия и Судан), Ghağar (в Египет и Судан) и пр. 

Предполага се, че това първоначално скитащо население, 

                                                 
7
 В най-ново време доц. д.п.н. Христо Кючуков, ангажиран с подготов-

ката на преподаватели по ромски език към катедрата по Начална учи-

лищна педагогика на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и 

Методий”, подхвърля идеята за предполагаема връзка между името 

Roma и това на „индийския слънчев бог Rama” – една от многото нови 

митологеми, възникващи в средите на ромската интелигенция. 
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препитаващо се от развлекателните изкуства и металообра-

ботване, е било потомък на странстващи групи от Индия, 

спадащи към т. нар. Dom. В този смисъл езикът Domari е 

родствен на Romani. Смятало се е, че тук става въпрос за 

два сестрински езика, разделени след напускането на Ин-

дийския субконтинент, но по-късно е установено, че някои 

от различията са доста по-стари, откъдето Doma и Roma 

биха били потомци на различни миграционни вълни с въз-

можна обща кастова идентичност, но не и общ език. Все 

пак са установени доста близки сходства между Romani и 

Domari, загатващи навярно за обща история – произход от 

Централна Индия, по-късно преселване в северозападните 

региони и накрая мигриране извън страната.  

 Както може да се очаква от географското разпреде-

ление, носителите на Domari са в преобладаващата си част 

мюсюлмани. Общият им брой възлиза на около 1
 
870

 
000 

души. На практика обаче населението е поне двуезично и 

си служи както с диалектните разновидности на Domari, 

така и с официалния идиом на доминиращата за дадения 

региона етническа общност. В Иран например Domari се 

използва само като език за вътрешновидова комуникация 

между различните цигански групи, говорещи според свое-

то разположение на западен фарси, луристани, бахтияри, 

кашкаи и други ирански говори. И доколкото домари е по-

влиян от персийски и арабски, както и от идиомите на оне-

зи народи, към които се асоциира присъединилата се ци-

ганска група, то той е трудно разбираем за романи го-

ворещите. В Египет много от циганите домари говорят на 

арабски. В Индия домари е език, използван предимно за 

вътрешновидова идентификация. В Йордания, Палестина и 

Израел той е проникнат от арабски, кюрдски и други иран-

ски заемки. Неговите носители си служат също с южноле-

вантинския говорим арабски. В Израел представителите на 

Dom-а са приемани за част на палестинското общество. 

Половината от 1
 
200-те техни членове в Йерусалим обита-
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ват циганския квартал на т. нар. Стар град, а другите жи-

веят разпръснато из околностите на Йерусалим и по За-

падния бряг, като само най-старите представители поддър-

жат практикуването на домари. 

 В индийската прародина продължават да живеят ци-

гански общности, някои от които са познати и от Средния 

Изток. Една от най-обширните техни групи са циганите 

Lambadi или Gormati – название, фонетична разновидност 

на средноизточното Ghorbati (от араб. gurbet „пътуване” 

оттук „странник”, или като вариант на Qurbat, Kurbat). Те 

са в голямата си част хиндуисти, самоопределящи се като 

Gormati, но наричани понякога и Banjara, каквото е едно 

от алтернативните названия на техния език. По-малка гру-

па банджари са мюсюлмани, има и незначителен брой сик-

хи. Горматите са пръснати в централната част на страната 

– на юг, север и изток от Хайдерабад. Трудно е да се опре-

дели дали иракското име Zott за циганите домари е имало 

връзка с названието на етническата група Jat, обитаваща в 

Индия, Непал, Бангладеш и Пакистан. В историята на 

Близкия Изток за зоти се споменава през VІІІ и ІХ в., а 

названието Jat (също Jatt в Пакистан) и афг. ğat „циганин”, 

напомня за подкастовата група Jati, към която са се чис-

лели социално нископоставените далит-и (вж. по-горе).  

Групи население, отнасяни към циганите, се срещат 

също в Далечния Изток – в Китай и Индокитай, но за тях 

липсва достатъчно информация. Малко са проучванията и 

върху циганите домари от Близкия и Средния изток, дока-

то в сферата на европейския културен кръг податките са 

значително повече, а традицията на заниманията с ромска-

та проблематика има вече вековна история. И в европей-

ския свят това население е познато под различни наиме-

нования. На първо място като цигани (срв. рус. цыгане, 

пол. cygan, рум. ţigan, унг. cigány, исп. и португ. ciganos, 

фр. tsigani и tzigane, итал. zingaro, нем. Zigeuner, швед. zi-
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genare, гр. τσιγγάνος, тур. çengene и пр.). За произхода на 

названието има общоприети предположения, които обаче 

далеч не могат да се смятат за доказани. Тук не става въп-

рос само за „народноетимологичните” опити за обяснение 

на думата или за нейното извличане от ср.перс. asinkâr 

„железар, ковач” (от asin „желязо” [срв. нем. Eisen, англ. 

iron] + -kâr „правещ, работещ”).
8
 Не са достатъчно убеди-

телни и опитите за етимологизиране на обозначението с 

едно предполагаемо ср.бълг. ациганинъ (от ср.гр. άθίγγανοι 

< ст.гр. άτσίγγανος „цигани”, извличано от ср.гр. άθίγανοι 

„haeretici in Phrygia et Lycaonia praecipue degentes“).
9
 Обик-

новено се допуска, че още преди ислямизирането на Сред-

на Азия групи цигани са достигнали до Армения и с това 

до византийската цивилизация. Там те може да са влезли в 

досег с привържениците на гностичната секта Athinganoi, 

Atsigani, разпространени във Фригия (Западна Мала Азия) 

и отличаващи се с редица повели и забрани, свързани с те-

лесната [не]чистота. Оттук и гръцкото им наименование 

Athinganoi „недосегаемите”, в смисъл че допирът с тях е 

нежелан, или всеки техен контакт с някой неверник, сиреч 

„нечист”, е бил избягван, за да не направи „нечисти” и са-

мите Athinganoi. Това е най-обичайната интерпретация на 

смятаното за „външно” название на циганите, която пос-

тоянно бива възпроизвеждана в проучванията върху тях. 

Необяснено обаче остава отпадането на a-, т. е. на негатив-

ния префикс от думата, който иначе постоянно се среща в 

подобни слова с гръцки и/или латински произход (срв. 

например: а-симетрия, а-нормален, а-синхрон, а-култура-

ция и пр.). Сиреч ако ромите са получили името си по алю-

                                                 
8
 По друго предположение – от перс. Ciganch „танцьор, музикант”, 

каквато глоса не можах да установя в персийски речници (също и в 

пущу, където циганите са наречени ğat (джат, срв. инд. Jat или ирак. 

Zott).  
9
 Така по „Хрониката” на Теофан, 488, 495. Срв. М. Фасмер. Этимоло-

гический словарь русского языка, т. ІV, Москва 1987, с. 305. 
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зия със сектата на „не-досегаемите” (а-ци[н]гани), те би 

трябвало да се наричат всъщност „не-ци[н]гани”, освен ако 

то не е придобило тази форма в албанска езикова среда, къ-

дето има отпадане на a- в някои заемки (срв. алб. mik < лат. 

amicus „приятел”). Широкото разпространение на назва-

нието също извън византийския културен кръг говори, че 

то ще да е било добре „усвоено” от неговите носители и те 

не са го смятали за чуждо. Но ако „външният” произход на 

името цигани се постави под въпрос, тогава то може да се 

потърси и сред различните им групови обозначения, вклю-

чително *синг-а и *синг-ан (респ. синг-ал, при възможна 

вариативност на n ~ l  и където -an е старият индо-арийски 

суфикс за множествено число). Тогава се насочваме обрат-

но към сингали (алтернативно название в Индия на „циган-

ския” език  ламбади, банджари или гормати), респективно 

към синга, за които пише и Ангел Грънчаров–Елтимир. 

Още повече, че според някои изследвания, романи се оказ-

ва близко родствен и до сингали, а не само до хинди или до 

пенджаби. 

Друготото най-често срещано обозначение на цига-

ните в Европа свързва техния произход с Египет, т. е. пред-

ставя ги за потомци на древните египтяни (срв. гюпти, 

агюпти, егюпти и пр. в България и Македония, гюп, егюп 

и пр. в Албания,  гифтос [т. е. γύυτος] на гръцки, копт, 

коптияни в някои части на Босна и др.;
10

 срв. също yifti в 

Гърция като обозначение на неуседналите цигани, както и 

фр. gitans или исп. gitanos). Най-широко разпространение 

това име получава в англоезичния свят, където циганите са 

наричани gypsy, gipsy. Възможно е при своите миграции из 

Европа те самите да са поддържали тази заблуда, предста-

вяйки се за изгнаници от Египет, така както в други случаи 

                                                 
10

 Срв. Р. Н. Земон. Балканските египтяни (егюпти) – историко-

етнографски аспекти. Автореферат на дисертация за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор”. София, 2005, с. 12. 
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се обявявали за завърнали се от Божи гроб поклонници. 

Във всеки случай през ХV в. шотландският крал Джеймс 

ІV е гарантирал на местния ромски лидер подкрепата на 

своите армии при отвоюването на „Малък Египет”. С него-

ви препоръки до датския крал през 1505 г. на шотландски 

кораб в Дания пристигал и „count Anthonius Gaginos“, а на 

29 септември 1512 г. същият „граф Антониус” се появява с 

30 ромски семейства в Швеция, твърдейки че идвал от 

Малък Египет. Практикуваното от циганите врачуване, га-

даене и правене (или „разваляне”) на магии, заедно с нео-

бичайното им пъстроцветно облекло, по-тъмен тен, непоз-

нат „таен” език и разкрепостен начин на живот, са могли 

лесно да породят (и да затвърдят) в очите на жадуващите 

чудеса европейци представата за „египетското” им потек-

ло. Във всеки случай най-ранните цигански заселници на 

Балканите още от преди османската инвазия били христия-

ни, обозначени като кюпти (гюпти). Названието може да 

се съпостави с това на коптите – старото християнско на-

селение в предарабски Египет, което развило за богослу-

жебни нужди специфично свое писмо и по-особен източ-

ноправославен култ. Но то може да е било получено и от 

обозначаването някога на Епир или дори на цял Пелопонес 

като „Малък Египет” – име, дадено навярно по циганското 

поселение Gype край Modon (днешното Methoni) на 

албано-гръцкото крайбрежие. През последните десетиле-

тия един от малцинствените активисти в Косово и Западна 

Македония, Рубин Назми Земон, пропагандира идеята за 

древноегипетския произход на тези, наречени от него бал-

кански египтяни, които той разграничава от местните роми 

и ашкали. Поради липса на по-сериозни аргументи (а и 

обяснимите извъннаучни мотиви за поддържането на по-

добна теза) на този етап идеята на Земон може да се смята 

само за един „опреснен” етнокултурен мит. Що се отнася 

до англоезичното наименование на ромите като джипси, то 
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се покрива изцяло с обичайното в други езици название ци-

гани. 

Двата термина, цигани и джипси, са напълно взаи-

мозаменяеми и вече с еднаква негативна натовареност, 

поради което от 70-те години на ХХ в. насам в те започ-

наха да бъдат замествани в публичното пространство със 

самоназванието рома („хора”, в ед. ч. ром „човек, мъж; ци-

ганин”, ж. р. ромни „ромка, циганка”).
11

 В политически 

план това е изкуствено наложено название, срещу което 

възразяват както местните националисти, така и предста-

вителите на отделни цигански общности от Централна и 

Западна Европа. Сдружения на синтите в Германия нап-

ример протестират срещу отъждествяването на синти с ро-

ма, независимо че езикът им Sintike се смята за диалектна 

разновидност на романи. Стремеж за отграничаване от ро-

мите се забелязва и при обозначените като мануш, кале и 

гюпти цигански общности. По някои представи  рома е 

надпоставеното обозначение за всички цигани, а според 

други рома са по-скоро циганите, живеещи в (или мигри-

рали от) Източна и Югоизточна Европа. Не е известна тях-

ната конкретна численост. Според Съвета на Европа те са 

700
 
000 души, но може би цифрите са занижени и не от-

читат потомците от смесените бракове, с които циганите в 

Европейския съюз биха достигнали до 8
 
000

 
000 души (от 

общо 6
 
000

 
000 до 11

 
000

 
000 цигани по света). Според дру-

ги данни, разграничаващи сред ромския език географски 

обусловени диалекти, само говорещите на „балканския  ро-

мани” са между 523
 
900 до 1

 
515

 
000 души. Далеч по-мно-

гобройни са „влашките цигани”, говорещи на „влашкия  

романи” – 1
 
497

 
846 до 1

 
738

 
000 души. Този идиом се е 

развил от говоримия румънски език, когато за близо 500 

                                                 
11

 Също с ř или двойно „р” – Rroma, не само за да се направи разграни-

чаване от Roma (Рим), но и за да бъде отразена по-адекватно специфи-

ката на началната консонанта.  
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години циганите на север от Дунава са били с робски ста-

тут. Но още от втората половина на ХІV в. до средата на 

ХІХ в. (също и в най-ново време) е имало миграции на 

„влашки цигани” на запад, като онези носители на езика, 

които са напуснали страната по-рано, са загубили румън-

ското влияние в своите диалекти. В Средна Европа цига-

ните, имащи за майчин език т. нар. „карпатски  романи”, са 

обозначавани като Sárvika Romá (в Северна и Източна Сло-

вакия), Ungrike Romá (в Южна Словакия, Северна Унгария 

и Украйна) и Karpacki Roma (в Чехия и Словакия). В Пол-

ша и прибалтийските държави се среща „балтийският ро-

мани” с диалекти. В Швеция и Финландия е разпространен 

„Kalo-финландският романи” (също „Fíntika Rómma”), чи-

ито носители са дошли първоначално от Шотландия. Една 

друга разновидност на романи (или романес) в Средна и 

Западна Европа, т. нар. „синти романи” (синтике), е гово-

рен от Казахстан на изток до Холандия на запад, докато 

във Великобритания циганите Kalá и Volshanangle говорят 

на „Welsh романи“.  

За отдавна уседналите цигани на Балканите се из-

ползва терминът Erlia, Arliye (от тур. yerli „местен, усед-

нал” < yer „място”), а за изповядващите исляма – Xoraxai 

(и Xoroxane Roma „турски цигани”). Преобладаващият 

брой ромски подгрупи обаче се назовават според тради-

ционно упражнявания от тях занаят (като калайджии, но-

жари, джамбази, кошничари, лъжичари и пр.), срв. напри-

мер Kalderash, Kalderasa, Gelderari – „калайджи, бакър-

джии” (от рум. caldare „котел, казан”); Ursari – „мечкари” 

(от рум. urs „мечка”); Lovara – „коняри, конепродавци” (от 

унг. lo „кон”, мн.ч. lovák); Churari, Curara – „решетари” 

(от рум. cur „сито, решето”); Linguari –„лъжичари”; Spe-

cides – „кошничари”; Ludar или Rudari „миньори” и др. 

Съществуват и „външни” обозначения на циганите, като 

хол. Heiden (езичници) и финл. Мustalainen („черни”), 

швед. Tattaren (татари) и фр. Bohemiens („бохемци”). Поя-
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вилите се през ХV в. от Бохемия цигански катуни така ще 

да са впечатлили френското население, че в езика му са 

запазени глоси, насочващи към циганския начин на живот 

– bohème „бохем; безгрижен, разпуснат” и bohèmien „ци-

гански; циганин, скитник; гледач-ка”. Малко по-различни 

и до известна степен „регионални” названия са Sinti или 

Sinte (в германоезичния свят на Централна Европа),
12

 Ma-

nouches, Manush (< manos „човек”) във Франция, Kalé, 

Calé (познати и като Gitans) в Испания, Португалия и Юж-

на Америка и т. н. В Швейцария, Германия, Италия, Ав-

стрия, Франция и Белгия има групи от население с по-под-

вижен начин на живот, обозначавани като Jenische, Yeni-

che. Тези странстващи люде, определяни поради светлия 

си тен и като „бели цигани”, имат свой собствен говор – 

смесица от немски, западен идиш, романи и Rotwelsch. Те 

са асоциирани с рома и синти единствено поради марги-

налната си позиция в обществото, своята мобилност и пре-

питанието им като кошничари, точилари, музиканти и пр., 

без да имат някаква директна етническа връзка с тях (освен 

чрез приобщаването на цигански елементи в своята среда). 

В Испания и Португалия подобна по характер е общността 

на т. нар. Quinqui (или Quinquilleros)
13

 – вероятни потом-

ци на кастилски селяни и някакъв изолиран цигански клон 

(или може би разклонение на йенише), а във Великобрита-

ния сходните по социално положение ирландски и шот-

ландски Travellers („пътуващи, скитници”) са обозначава-

ни и като Tinkers („калайджии; нескопосници”) – някога 

                                                 
12

 Предполага се, че името Sinti може да се съпостави с (и извлече от) 

названието на провинция Sindh в северозападна Индия.  
13

 Подобно на йенише и тази, преди номадстваща група със самоназва-

ние Mercheros, няма чисто ромски произход. Обозначението им, из-

ползвано в Испания като синоним за скитници, произлиза от quincalle-

ria (кинкалерия, железария) и загатва за упражнявания някога калай-

джийски занаят. Днес кинките обитават периферийните градски райо-

ни, а говорът им съдържа елементи на Calo.  
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автохтонни жители, впоследствие примесени с рома. Такъв 

смесен произход имат също холандските Reiziger,
14

 швед-

ските Resande и норвежките Omstreifere, които понятия 

съответстват семантично на англ. Travellers (нем. Herum-

streifende, Reisende), докато заселените в Америка през 50-

те години на ХІХ в. британски роми носят прозвището 

Romnichels или Romanichals, а установилите се в Съеди-

нените щати  унгаро-словашки музиканти от цигански про-

изход са известни и като Baslade. 

Тази многостранност в названията, отразяваща раз-

нообразието и вариативността в идентификацията на ром-

ските общности, свидетелства както за преобразуванията, 

на които са подлагани циганите в хода на историята, така и 

за упоритото съхраняване при тях на една специфика, съ-

пътствала развитието им от най-стари времена до днес. 

Прави впечатление несигурността на цифровите податки, 

дължаща се на различните критерии при определяне на 

„циганското”. Тук има твърде много субективизъм. От ед-

на страна се взимат под внимание външни фактори, т. е. 

мнението на околното население, което по свои критерии 

характеризира една или друга група като „циганска”. От 

друга страна, при такива данни се набляга на майчиния 

език, но – както може да се очаква – при определени об-

стоятелства изследователят е склонен да завишава или за-

нижава конкретните данни според собствените разбирания, 

особено ако се има предвид и фактът, че навсякъде цигани-

те са двуезични и си служат с езика на „приемното населе-

ние”. Това добре е отразено също в „българския случай", 

при който според официалните преброявания, към края на 

ХХ в. ромите в България са били малко над 300
 
000 души, 

докато по критерии на антрополози и етнографи, още тогa-

ва броят им е надхвърлял 800
 
000 души – сред тях и само-

                                                 
14

 Или „woonwagenbewooners“ (обитаващите фургони за живеене). 
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идентифициращите се като „българи”, „турци”, „власи” и 

пр.  
 

По дългия „дром” на рома в отстояване на 

идентичността 
 

 Циганите достигат източноримските предели към Х 

в. и оттам навлизат в Европа по различни пътища, но ос-

новно през Балканския полуостров. Дълго време те са били 

смятани за египтяни (гюпти) – било, защото някаква тяхна 

част се е смесила с потомци на коптите, преди да попадне 

в днешните гръцки земи, или поради настаняването им в 

„Малкия Египет” по западното крайбрежие на Епир, откъ-

дето тъмнокожите странници са се разселили на север. Та-

зи им идентичност, която не се е подлагала на съмнение, 

навярно била възприемана и от самите роми, защото и до 

днес отделни цигански групи се самоопределят по такъв 

начин. След може би първото представяне на ромския език 

в ХVІ в., когато английският лекар и пътешественик Ен-

дрю Бурд (1490-1549) пресъздава в отделна глава образци 

от романи, се предприемат и други подобни опити. Едва от 

втората половина на ХVІІІ в. обаче с развитието на евро-

пейската лингвистика учените установяват, че езикът на 

циганите (а оттук – и неговите носители) е идвал от Ин-

дия.
15

 Вече през ХІХ и ХХ в. циганският идиом се приема 

                                                 
15

 По време на следването си в Лайден (или по-скоро в Утрехт?) през 

1753-1754 г. унгарският студент по теология István Vályi записва около 

хиляда думи от езика на трима състуденти от Малабар и ги съпоставя с 

говора на ромите край Győr, установявайки наличието на общи пен-

джабски корени. Записките попадат през 1763 г. в ръцете на граф Секе-

ли фон Доба и той ги препраща с отделна бележка до видния езиковед 

и член на Виенската академия на науките Георг де Прай, който я обна-

родва през 1776 г. на латински език в Gazette de Vienne (Wiener 

Anzeiger). Почти по същото време тя е включена на немски език и в 

книгата за унгарските цигани на Samuel Augustini ab Hortis. Von den 
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дефинитивно за представител на индийските езици и за 

родствен на санскрит, като в 1927 г. сър Ралф Търнър, ав-

торът на съпоставителния речник на индо-арийските ези-

ци, доказва, че фонетично романи е бил по-рано свързан и 

с хинди от централната група. В началото на ХХІ в. допъл-

нителен аргумент за потеклото на циганите предлагат 

генетичните изследвания на група учени от Университета 

на Западна Австралия под ръководството на проф. Люба 

Калайджиева – според тях главната група ромски предци, 

навярно под 1000 души, е напуснала Индия преди 32 до 40 

генерации, т. е. преди 800 до 1000 години.
16

 Така в резул-

тат на независимите усилия на лингвисти и биолози се ус-

тановяват приблизително мястото и началото на циганска-

та миграция на запад. Разбира се, в хода на своето при-

движване това първично население не е оставало хомоген-

но. То е абсорбирало сродни по начина си на живот чуж-

доетнични елементи и на свой ред е губело от собствения 

си състав, докато отделните му групи се отдалечат до 

степен на прекъсване на общите контакти. Така са се 

пораждали нови общности с различен език и религиозна 

                                                                                                        
heutigen Zustande, sonderbaren Sitten und Lebensart, wie auch von den 

übrigen Eigenschaften und Umständen der Zigeuner in Ungarn. – In: Zeit-

schrift Kaiserlich Königliche Allergnädigste Privilegierte Anzeigen aus 

Sämtlichen Kaiserlich Königliche Erbländer, 1 (1775), 159-416; 2 (1776), 

7-159. Нов тласък идеята за индийското потекло получава в публика-

цията на J. Chr. Rüdiger. Von der Sprache und Herkunft der Zigeuner aus 

Indien (1782) и в труда на H. Grellmann. Historischer Versuch über die 

Zigeuner. Göttingen: Dietrich Verlag, 1783. Срв. Ian Hancock. The Hun-

garian Student Vályi István and the Indian Connection of Romani. – In: 

Roma, 36: 46-49 (1992), Lacio Drom, 44: 17-23 (1993); също в он-лайн-

вариант – http://www.radoc.net: 8088/RADOC-37-VALYI.htm.  
16

 Luba Kalaydjieva, David Gresham, Francesc Calafell. Genetic Studies 

of the Roma (Gypsies): a review  http://www.biomedcentral.com/ 1471-

2350/2/5, http://bmc.ub.uni-potsdam.de/1471-2350-2-5/1471-2350-2-5.pdf, 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=31389&blobtype= 

pdf и др.  

http://www.radoc.net:%208088/RADOC-37-VALYI.htm
http://www.biomedcentral.com/%201471-2350/2/5
http://www.biomedcentral.com/%201471-2350/2/5
http://bmc.ub.uni-potsdam.de/1471-2350-2-5/1471-2350-2-5.pdf
http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=31389&blobtype=pdf
http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=31389&blobtype=pdf
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съпринадлежност, но близки по светоусещане, препитание 

и отношение към света. 

 В циганоложката литература има предостатъчно ма-

териали за положението на ромите през ХХ в., особено по 

времето на националсоциализма и след края Студената 

война. Изобилства също от социологични и културоложки 

студии, в които нещата се разискват в социоантропологи-

чен, културноантропологичен и историкоантропологичен 

дискурс. Това, което липсва, са отправените към по-далеч-

ното минало проучвания, навярно защото за него няма дос-

татъчно изворни податки, а и едва ли то може да бъде 

практически оползотворено, освен като „предговорен” фон 

за разисквания по проблеми на съвременността. Затова и в 

малкото на брой подобни писания, които повтарят едни и 

същи обобщения, се срещат недоказани твърдения или 

безоснователни хипотези.
17

 Там, където липсват истори-

ческите податки,
18

 помага езикознанието. По някои инфор-

                                                 
17

 Така, в „Историята на ромите” на Марко Кундсен (продукт на 12-го-

дишна подработка и осем месеца интензивно проучване, срв. Marko. 

D. Kundsen. Die Geschichte der Roma – The Roma History – E Romani 

Historija. Hamburg, 2003; вж. и „он-лайн” изданието – http://www. 

romahistory.com/) тяхната пра- и ранна история се търси в империята 

на Александър Велики, чието културно влияние е „обяснение за гръц-

ките елементи в романес” (sic!). Следва величието на Индо-Бактрия и 

военните походи на Махмуд Газневи, при които пленено население 

(вкл. ромски предци) е преселвано на запад. Тъкмо с това се е обясня-

вала общата за всички цигански групи дума гаджо „чужд, чужденец”, 

която ромите са използвали, за да се отграничат от останалите народи 

(подобно на еврейското „гой”) и който термин е бил извеждан от името 

на Газна (Гаджна), без оглед на други възможности (срв. обаче при 

съпоставка с япон. гайджин „чужд, чужденец”!). Впоследствие роми 

се появили в средноизточните държави. Като част от армиите, воювали 

срещу Чингиз хан, те не могли да се завърнат в Индия, а останали в 

Селджукската и Османската империи, където се интегрирали, придо-

бивайки нова идентичност.  
18

 Изказани са предположения, че още преди ІV в. пр. Хр. някои от ин-

дийските номади са се препитавали като пътуващи музиканти. Поняко-

http://www/


 

 

654 

мации, прото-романи навярно е бил вече говорен в Мала 

Азия през ХІ и ХІІ в., т. е. в епохата на оспорване на регио-

на между Византия и селджукските турци. По същото вре-

ме той е бил подложен на иранско и арменско въздействие, 

но повече – на това на гръцкия език. В късновизантийския 

период се появява т. нар. ранен  романи, преди неговите 

носители да започнат да се разселват в ХІV и ХV в. към 

Средна и Западна Европа – емиграция, довела столетие по-

късно до формирането на диалекти под влияние на доми-

ниращите местни езици (турски, славянски, румънски, ун-

гарски, немски и пр.). Във всеки случай ромското Aresajipe 

(пристигането на циганите в Европа)
19

 се поставя около на-

чалото на ХІV в. Тогава, през 1322 г., двама минорити от-

белязват на остров Крит наличието на тъмнокожи люде, 

които сметнали за хамити. Те били източноправославни и 

живеели в пещери или шатри като арабите. В Гърция са ги 

наричали ацинганос – от името на една секта на музиканти 

и гадатели. С времето „черните като етиопци” странници 

започнали да се срещат също из други райони на Балка-

ните – в 1348 г. те са отбелязани в Призрен, през 1362 г. – в 

                                                                                                        
га се отбелязва също, че според арабския хронист Хамза от Исфахан 

(Х в.) и съгласно Фирдоуси (ХІ в.), около 420 г. шах Бахрам Гур поис-

кал от индийския владетел да му изпрати 10
 
000 лури музиканти и тан-

цьори (по други данни 12
 
000 зоти музиканти), които разселил в Иран, 

срв. „Zur Musikgeschichte der Roma“ (http://zigeunerinfo.de/phpBB2/ 

viewtopic. php?t=508), също „Timeline of Romani History“ (http:// www. 

geocities. com/Paris/5121/timeline.htm) и др. Спекулира се с държавата 

на т. нар. Zott-и по бреговете на р. Тигър (820-834 г.), много от които 

по сведение на Табари са били пленени през 855 г., когато византий-

ците били нападнали Сирия. Важен момент в [митологията на] ром-

ската „предистория” са набезите на Махмуд Газневи в Индия през 

1001-1026 г., довели до преселване на близо половин милион плен-

ници.  
19

 От калдерашкото aresêl „пристигам, достигам до, достигам, пости-

гам”. Думата е срещана и в диалекта на урсарите – aresel „пристигам; 

достигам, достатъчен съм, трая”, а така също в говора на бугурджиите 

от Косово и Македония – aresla „пристигам, достигам; постигам”. 

http://zigeunerinfo.de/phpBB2/%20viewtopic.%20php?t=508
http://zigeunerinfo.de/phpBB2/%20viewtopic.%20php?t=508
http://www.geocities/
http://www.geocities/
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Дубровник, в 1373 г. – на остров Корфу, през 1378 г. – из 

селата покрай Рилския манастир и пр. Най-многобройна 

(или най-позната) е била циганската общност в град Модон 

по западния бряг на Морея – важно междинно пристанище 

по маршрута от Венеция към Яфа и място, известно под 

името „Малък Египет”.  В Унгария циганите са отбелязани 

от 1383 г., а 4 години по-късно влашкият княз Мирча Вели-

ки пише, че те са живеели в страната му вече от цяло 

столетие.  

 В Средна Европа ромите навлизат през Балканите 

след османските завоевания, макар и да не е изключено от-

делни техни групи да са проникнали там по-рано. През 

1407 г. роми са засвидетелствани в Хилдесхайм, Германия, 

а през 1416 г. те били вече прогонени от района на Майсен. 

Като „прокудени от войните” или върнали се от Божи гроб 

поклонници, първоначално циганите са посрещани сравни-

телно толерантно. Знае се, че унгарският крал Сигизмунд 

(Зигмунд) Люксембургски, бъдещият император на гер-

манската римска империя, издал в 1417 г. на странстващи-

те цигани грамота, която им осигурявала правото на сво-

бодно придвижване из неговите земи. Така те се появили 

във Вестфалия и на север в Балтийското крайбрежие, а 

после се насочили към  Лайпциг и Франкфурт на Майн, 

преди да се озоват в Швейцария. През 1418 г. те били забе-

лязани в Колмар (Елзас, Франция), една година по-късно 

пристигнали в Антверпен, Белгия, а в 1420 г. – и в Девен-

тер, Холандия. През същото десетилетие циганите са отбе-

лязани в Бохемия и Италия (в Болония през 1422 г.), а око-

ло 1425 г. – в Сарагоса, Испания. 

През август 1427 г. стотици роми пристигнали пред 

портите на Париж и за 3 седмици лагерували край Ла Ша-

пел де Сен-Дени, преди да се отправят към Понтоаз – на-

вярно и поради съпътствалите престоя им инциденти. Ско-

ро техни групи обходили цяла Франция, като някои преми-
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нали през Арагон и Каталуния (1447), твърдейки че отиват 

на поклонение до Сантяго де Компостела в испанска Гали-

ция. Те прекосили Кастилия и навлезли в Андалусия, къде-

то техните предводители са били тържествено приети в 

двореца на местния управник, граф Мигел Лукас де Иран-

цо. През юни 1429 г. циганският „дук” Андреас минал през 

Болония и Флори с огромна свита на път за Рим. Липсват 

изворни податки за неговото пребиваване във Ватикана, но 

на връщане ромите представяли писма от папа Мартин V и 

разказвали как са били приети от него. Това им подсигу-

рило благосклонен прием през следващите десетилетия – в 

1472 г. курфюрстът на Пфалц Фридрих І наредил да се 

оказва помощ на циганите пилигрими; в 1476 и 1487 г. ун-

гарският и бохемски крал Матиаш Корвин им дал грамота 

за свободен пропуск, а в 1492 и 1496 г. това сторил и него-

вият приемник Владислав (Ладислас) ІІ. Постепенно ром-

ски групи проникнали навсякъде из Европа – в 1468 г. те са 

отбелязани в Кипър, в 1485 – в Сицилия, през 1501 – в 

Русия, в 1505 – в Шотландия (след едно поколение там им 

било позволено да живеят по собствените си закони), през 

1512 – в Швеция, а в 1580 г. – и във Финландия. 

Изглежда обаче, че в християнска Европа другост-

та на бродещите „египтяни” бързо възбудила духовете и 

рестриктивните мерки не закъснели. Отначало властите се 

опитвали да забранят пребиваването на цигани в подопеч-

ните им райони, респективно – да ги изтикат отвъд грани-

ците. Това сторила управата на гр. Майсен през 1416 г., по-

късно ромите са били прогонени също от Франкфурт на 

Майн (1449) и Милано (1493). В 1504 г. крал Луи ХІІ заб-

ранил циганите да живеят във Франция. Престъпилите 

волята му били изгонвани или заточавани, а след 1510 г. 

повторно заловените са били бесени. Две години по-късно 

ромите са прогонени от Каталуния. През 20-те години на 

ХVІ в. така постъпил с тях и шведския крал Густав І Васа, 

усъмнявайки се, че настанените в Стокхолм и подпомага-
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ните от държавата цигани, се занимавали с шпионаж. През 

1525 г. всички, самоопределящи се като „египтяни”, е 

трябвало за два дни да напуснат и Холандия. Година по-

късно новият френски крал Франсоа І подновил забраната 

на своя предшественик. Явно кралските декрети не били 

достатъчно ефикасни, защото и следващият владетел Шарл 

ІХ оповестил в 1561 г. същата забрана. Сега вече преди да 

бъдат изгонени, на циганите им обръсвали главите, а при 

повторно залавяне те били осъждани на телесни наказания 

и каторга. След 1719 г. това наказание започнало да се за-

меня с депортиране в отвъдморските колонии. Много по-

рано така процедирала вече Великобритания, например 

появилите се през 1544 г. в Норвегия цигани са били зат-

ворници, превозени с английски кораби. В 1557 г. и вар-

шавският сейм приел закон за прокуждане на циганите, а 

през 1578 г. полският крал Стефан Батори заплашил със 

санкции всеки, който подслонявал роми на своя земя. През 

1568 г. отношение към проблема взима и папа Пий V, като 

препоръчал пропъждането на циганите от домена на Римо-

католическата църква. В 1579 г. това вече прави саксон-

ският курфюрст Август І, през 1586 г. скитащите цигани са 

прогонени от Белорусия (по това време в рамките на Пол-

ско-Литовското кралство), а в 1589 г. – и от Дания под 

страх от смъртно наказание.  

Още в 1538 г., но в по-голяма степен към края на 

ХVІ в., Португалия предприела депортирания на цигани до 

Ангола, Сан Томе, Кабо Верде и особено в Бразилия. През 

следващото столетие и Франция разселила „бохемци” в 

Ню Орлеан, Луизиана. Роми са били изпращани от Шот-

ландия към Ямайка и Барбадос, а от ХVІІІ в. – и във Вир-

жиния. Така постъпвали и другите колониални сили в хода 

на една всеобща нетърпимост към циганите в европей-

ските страни. През 1723 г. на общините в Лотарингия нап-

ример е било разрешено да организират собствени въо-

ръжени формации с право да откриват огън по бродещите 
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из страната ромски групи. Година по-късно крал Луи ХV 

забранил скитничеството и пребиваването във Франция на 

странстващите музиканти; заловените били изпращани на 

каторжен труд, а непълнолетните – в приюти. По някои 

сведения, в 1759 г. циганите били прогонени също и от 

Санкт Петербург, Русия. Те продължавали да са нежелани 

„гости” и през ХІХ в. В 1803 г. например Наполеон Бона-

парт на свой ред забранил пребиваването им във Франция. 

На младите мъже се предоставял избора да се присъединят 

към армията или да отидат на принудителен труд, а по-

възрастните, жените и децата били изпращани в приюти. 

Особена строгост към неподлежащите на контрол роми е 

била проявявана в Германия. На 18 ноември 1870 г. канц-

лерът Ото фон Бисмарк поискал забрана за чуждите цига-

ни да прекосяват немската граница, като вече проникна-

лите в страната трябвало по най-бързия начин да бъдат 

депортирани обратно. От ромите се е изисквало да имат 

документални доказателства за своето поданство, в проти-

вен случай били отнемани пътните им листове. От 1876 г. 

и в Бавария започнали стриктни проверки на носените от 

цигани документи, като при най-малкото съмнение те били 

конфискувани. Десет години по-късно Бисмарк отново нас-

тоява да се вземат мерки спрямо циганските катуни и да се 

намери начин за депортирането на онези роми, които не 

били родени в Германия. По всяка вероятност това е за-

щитната реакция на засиления приток на източноевро-

пейските роми (т. нар. калдерарска миграция), които след 

премахване на робския им статут във Влахия и Молдова 

около средата на 50-те години на ХІХ в. се насочили ма-

сово към по-устроените региони на Западна Европа и Аме-

рика. През 80-те години на ХІХ в. забрана за приемането 

на емигранти от цигански произход били вече наложени в 

Аржентина и САЩ, а от началото на  Първата световна 

война това правят и скандинавските държави. 



 

 

659 

Ограниченията по пребиваване на роми в европей-

ските страни са съпроводени и с други правно регламенти-

рани дискриминационни мерки. Още от втората половина 

на ХV в. се развива антициганското законодателство (през 

1471 г. в Люцерн, през 1482 г. – в Бранденбург и пр.). В 

1496 и 1498 г. парламентите на Ландау и Фрайбург опреде-

лят циганите като предатели на християнството и платени 

турски шпиони, преносители на мор в Европа. През 1500 г. 

това прави и райхстагът на Аугсбург, обвинявайки ги също 

в магьосничество, разбойничество и отвличането на деца. 

Скоро антицигански закони са приети в Дания (1536), 

Шотландия (1541), Бохемия (1549), Литва (1557) и др. В 

1547 г. английският крал Едуард VІ разпорежда циганите 

да бъдат жигосвани с „V“ по гърдите и изпращани на 

каторга за 2 години, а заловените бегълци получавали 

клеймото „S“ и доживотна каторга. След неговата смърт 

укази за санкциониране на самопредставящите се като 

„египтяни” скитници и техните „компаньони”, са 

прокламирани в 1554 и 1562 г. През 1637 г. и Швеция 

разпоредила прогонване на ромите от страната. От 60-те 

години на ХVІ в. в Испания било забранено на циганите да 

пътуват на групи в повече от двама души, както и да носят 

характерното си пъстро облекло, като на провинилите се, 

ако са пълнолетни, се налагало наказание до 11 години ка-

торга. В 1579 г. това се възприема и в Португалия. През 

следващото столетие мерките се втвърдяват – френският 

крал Анри ІV забранява в 1606 г. на циганите да се събират 

на групи, по-големи от 3-4 души, а в Испания им се отнема 

също правото да търгуват с коне и се стимулира органи-

зирането на местни въоръжени чети за тяхното преслед-

ване. Десет години след като крал Филип ІІІ прогонва 

мориските от Испания (1609),
20

 той обявява подобни мер-

                                                 
20

 Става въпрос за около 275
 
000 приели католицизма маври, потомци 

на арабската мюсюлманска вълна, нахлула в Европа през Гибралтар.
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ки и за циганите, които е трябвало да напуснат кралството 

в рамките на 6 месеца, или да се установят за постоянно в 

селища с над 1
 
000 жители, изоставяйки своето облекло, 

име и език. Във Франция се е подхождало аналогично – 

при Краля-слънце Луи ХІV от 1666 г. нататък бохемците 

са били изпращани на каторжен труд, а жените – бити с 

камшик, жигосвани и прогонвани. След 1682 г. било въве-

дено, още при първото престъпление мъжете да се осъждат 

на доживотна каторга. Главите на жените се обръсвали, а 

децата се изпращали в приюти за бедни. Вече при повтор-

но нарушение жените били дамгосвани и изгонвани – мер-

ки, които продължавали да се прилагат и в първите десе-

тилетия на ХVІІІ в. срещу скитничеството и просията. 

През 1710 г. хабсбургският император Йозеф І раз-

поредил всички провинили се цигани да бъдат бесени без 

съд, а жените – белязани чрез отсичане на ухото (лявото – 

в Бохемия или дясното – в Моравия), като оказването на 

помощ на роми е санкционирано с до 6 месеца принуди-

телен труд. В началото на столетието мерките спрямо ци-

гани се затягат и в други страни. Така например, основа-

телят на мекленбургската династия –херцог Адолф 

Фридрих ІІ позволил всякакви наказания, като бой с пръч-

ки, жигосване, прогонване и екзекутиране на повторно 

заловените, чиито деца под 10-годишна възраст е трябвало 

да се отнемат и предават за отглеждане в християнски 

семейства. В 1721 г. новият австро-унгарския император 

Карл VІ разпорежда изтребване на ромите в своите владе-

ния – мъжете трябвало да бъдат убивани, а жените и де-

цата след отсичане на ушите следвало да се налагат с бич 

по пътя към границата. В 1724 г. френският крал Луи ХV 

забранява чергаруването и събирането на повече от 

четирима възрастни в един дом под заплахата от каторга 

или бой с пръчки и изпращане в приют. Година след това и 

пруският „войнишки” крал Фридрих Вилхелм І постановя-

ва всеки заловен в земите му пълнолетен циганин, без 
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оглед на това дали е мъж или жена, да бъде обесен без съд. 

Подобни са и разпоредбите на редица градски управи. 

През 1727 г. в Берн например е било забранено на цигани-

те да остават. При първото им залавяне се отсичало едно 

ухо, а втория път те били осъждани на смърт. Също и в 

Аахен заловените цигани подлежали на умъртвяване, като 

на неоказалите съпротива при ареста се е отпускал до по-

ловин час време за молитва и подготовка за смъртта. До 

първите десетилетия на ХІХ в. „ловенето на езичници” 

(Heidenjachten) в Германия се било вече превърнало в 

своеобразен спорт, но и в други страни, например в Испа-

ния след 1783 г., били забранени циганските име, език, 

дрехи и начин на живот, при принудително усядане в 

рамките на тримесечен срок. 

Нов опит за справяне с циганския проблем е пред-

приет по време на просветения абсолютизъм при управле-

нието на австрийската императрица Мария-Терезия и ней-

ния син и приемник Йозеф ІІ. Още през 1499 г. в Испания 

бива наредено на циганите да си намерят в двумесечен 

срок господари и съответни занаяти, т. е. да уседнат, отказ-

вайки се от скитничеството, като наказанието за неподчи-

нение е било 100 удара с камшик и прогонване; при пов-

торно нарушение на провинилите се били отрязвани уши-

те, а те самите трябвало да бъдат оковани във вериги и 

заточени за два месеца; нарушителите за трети път ставали 

роби на онези, които ги заловят. През 1573 г. и в Шотлан-

дия било разпоредено на циганите да уседнат или да на-

пуснат страната. В 1611 г. испанското законодателство 

предвижда всички занятия на циганите да бъдат свързани 

със земята – допълнителен стимул за тяхната седентариза-

ция. Осем години по-късно крал Филип ІІІ постановява те 

да напуснат страната или да се установят в селища с над 

1
 
000 жители, а през 1717 г. в Испания се определят и 41 

места, където било позволено на циганите да пребивават, 

като в 1745 г. се предвижда двуседмичен срок за тяхното 
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усядане под страх от екзекуция. През 1733 г. ромите в Ру-

сия били включени към крепостното селячество; в 1748 г. 

мерки за седентаризиране на циганите са предприети и в 

Швеция, а година по-късно всички гитанос в Испания би-

ли разделени със свидетелски показания на „добри” и 

„лоши”. За втората група се предвиждал принудителен об-

ществен труд. Заловените бегълци са били бесени, а децата 

под 7 години, момичета и съпругите на осъдените били 

обучавани в християнските добродетели и изпращани в 

приюти за бедни или на работа при „почтени” люде. Всич-

ко това подготвя почвата за реформите на Виена.  

Първите систематични закони в Европа, целящи 

трайното седентаризиране и асимилиране на ромите в рам-

ките на една дългосрочна програма, се свързват с името на 

Мария-Терезия, въвела за тях в 1761 г. термина „нови ун-

гарци”. През 1773 г. тя дори прибягва до крайната мярка 

цигански деца над 5-годишна възраст да бъдат отнемани от 

родителите, превозвани до отдалечени селища и предавани 

за отглеждане на местни жители срещу годишна субсидия 

от 12-18 форинта. След нея и Йозеф ІІ издава в 1782 г. 

един 59-точков едикт, повтарящ същата политика – задъл-

жително училищно обучение на децата и посещаване на 

религиозните служби, забрана на циганския език, облекло, 

музика и обичаи. Подобни мерки са предприети също в 

Нордхаузен (Тюрингия) през 1830 г., когато цигански деца 

са били умишлено откъсвани от родителите и предавани за 

отглеждане в не-ромски семейства – една практика, въз-

приета от 1926 до 1973 г. и в Швейцария,
21

 а също от Чехо-

словакия след 1927 г., където със закон се е предвиждало 

                                                 
21

 По това време швейцарската фондация Pro Juventute силно се анга-

жира с откъсване на цигански деца от родителите им, с променяне на 

техните имена и предаването им за отглеждане от осиновители. През 

тези години по подобен начин и в Австралия се правят опити за интег-

рация и асимилация на потомците на аборигенското население. 
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отделяне на циганчета от семействата им и оставянето за 

превъзпитание в приюти или при „почтени” семейства.  

Не е ясно до каква степен тези мерки са давали ня-

какъв резултут и обучените на занаят и възпитавани в 

християнските норми и морал ромски потомци са нами-

рали по-успешна реализация в обществото. Навярно е има-

ло и такива примери, особено при наличието на вътрешна 

мотивация и пълно откъсване от родната среда. По-чести 

обаче са били случаите, когато квалифицираните в някаква 

професия роми са предпочитали да я упражняват „на път”, 

а децата са напускали приемните семейства и се завръщали 

при своите родители, заедно с които са се укривали от 

властите в горите. Тяхната резистентност и съпротива по 

отношение на една наложена отвън промяна в начина им 

на живот е продължавала през целия ХІХ и ХХ в. и може 

да се проследи дори до най-ново време. Тук не става въп-

рос за расово обусловена другост, а за привързаността към 

по-голяма свобода и мобилност, споделяна от най-различ-

ни по етническия си произход „цигански” елементи, вклю-

чително швейцарските Yeniche и британските Travellers, т. 

е. от последните „мохикани” на някога широко разпростра-

нената странстваща (номадска) култура в един все по-урба-

низиращ се седентарен свят.
22

 Ето защо от 30-те години на 

                                                 
22

 В случая представата за свобода и мобилност трябва да се схваща в 

най-широк смисъл – включително като свобода от налаганите от зако-

на и моралните норми на „приемното общество” ограничения, а тъкмо 

несъобразяването с тях (било от незнание или поради нежелание) е 

често срещана поведенческа черта на ромите, присъща на популации с 

някога по-подвижен начин на живот. И макар преобладаващата им 

част отдавна вече да е уседнала (в Югоизточна Европа още през ос-

манския период) те съхраняват „волността” на странстващите си пред-

ци. Високо ерудираният сър Хенри Блаунт, посетил Османската импе-

рия през 1634 г., отбелязва за ромите следното: „Те са същите като 

нашите цигани. Аз не спадам към онези, които ги смятат за ... особено 

проклета порода, че се отличават от другите хора по своята мръсотия и 

леност, че са утайката на обществото... Има ги много във всички гра-
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ХІХ в., когато в Англия се появяват първите теглени от 

коне покрити дървени жилища-фургони, до наши дни, ко-

гато „подвижният народ” пътува с автомобили и каравани, 

са търсени начини за „съжителство” с чуждостта. След 

като опитите за наложено чрез закон усядане на ромите се 

провалят,
23

 на места се предприемат и мерки за регулиране 

на мобилния им начин на живот. Не е права Севасти Тру-

бета, когато твърди, че едва ли не Гърция е първата евро-

пейска страна, поддържаща като алтернатива подвижност-

та на групи население чрез подсигуряването на постоянни 

къмпинги за лагеруване с нужната инфраструктура (елек-

                                                                                                        
дове на Турция, но не крадат като нашите, защото се страхуват от жес-

токите наказания. Те предсказват съдбата също така измамно като 

нашите и се задоволяват също така с малко. ... Те с желание носят сво-

ите дрипи, но не скитат; обитават колиби и бедни къщурки в пред-

градията; огражда ги презрение” (срв. Чужди пътеписи за Балканите. 

Английски пътеписи за Балканите (края на ХVІ – 30-те год. На ХІХ в.). 

Увод, съставителство и коментар Мария Н. Тодорова. София: Наука и 

изкуство, 1987, с. 134). На свой ред Едуард Браун, пътувал из импе-

рията в 1669 г., изтъква, че се страхували от циганите, някои от които 

били „прочути разбойници”. Те се срещали в повечето градове. Пред-

полага се, „че водят началото си от Влашко и съседните области, като 

се смята, че по-голямата част от тях са турски шпиони” – пише той 

(пак там, с. 181), а анонимен пътешественик от 1794 г. заключава, че 

„едва ли има някаква разлика между циганите на Норууд и тези, които 

се мотаят в подножието на Хемус” (пак там, с. 361). 
23

 България не прави изключение – през 1958 г. в страната официално 

се забранява „скитничеството и просията”, така както това става и в 

другите страни от „комунистическия блок”. Впоследствие за ромите се 

търси препитание в кооперативните стопанства и предприятията, дори 

се създават специализирани цехове за сувенирни изделия (плетени сто-

лове, рогозки, кошници и пр.), съответстващи на практикувани от ци-

ганите прединдустриални занаяти. С ликвидирането след 1990 г. на не-

ефективните производства, вкл. и на подобни, разчитащи на държав-

ния бюджет трудови кооперации, голяма част от ромското население 

остана без препитание като перманентен потребител на и без това 

недостатъчните социални помощи, или се насочи към нерегламенти-

рани и незаконни дейности, довели сред тях до многократно зави-

шаване на престъпността. 
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тричество, течаща вода, санитарни възли и пр.).
24

 Години 

по-рано елементи на такава политика се въвеждат и в дру-

ги страни на общността – отчасти във Великобритания, Ис-

пания, Швейцария, Франция и Германия. Те се вписват в 

трайните усилия за поставяне под контрол живота на цига-

ните в Европа. 

Разбира се, необходими са били десетилетия на екс-

перименти и натрупването на изстрадан опит, преди да се 

изгради едно по-хуманно отношение към ромите и ром-

ския проблем. И ако в края на ХІХ в. в Германия се препо-

ръчва появата на цигани да бъде сигнализирана от селище 

на селище чрез биенето на камбани като при напаст, а от 

1899 г. заработва и Мюнхенската „Информационна служба 

за циганите” (Nachrichtendienst in Bezug auf die Zigeuner), 

която следи за придвижването им из страната и води регис-

тър с генеалогични данни, фотографии и пръстови отпеча-

тъци на ромите над 6-годишна възраст, то впоследствие 

стремежът за контрол над тях достига необичайни измере-

ния. До началото на ХХ в. Германия сключва двустранни 

споразумения с много европейски страни за експулсиране 

на роми; в 1909 г. Швейцария, след като не успява да до-

говори със съседите си обмен на информация за придвиж-

ването на циганите през общите им граници, започва да 

води за тях собствен национален регистър, базиран на 

Мюнхенския модел. От 1912 г. Франция въвежда за ромите 

carnet anthropométrique с техните лични данни (вкл. сним-

ки и пръстовите отпечатъци) – един документ, останал в 

сила до 1970 г. След Голямата война примерът е последван 

и в други страни. От втората половина на 20-те години в 

Германия наред с идентификационните документи се пред-

вижда също и вътворяването в трудови (или изправителни) 

                                                 
24

 Става въпрос за реализиран и със средства от ЕС проект, срв. Sevasti 

Trubeta. Zigeuner in Griechenland. Geschichte und Gegenwart. – Südost-

europa, 45, N° 9-10, 1996, 730-752. 
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лагери до 2 години за всички цигани без редовна работа, 

легислативно определяни като arbeitscheu („плашещи се от 

труд”). Още по-крути мерки се предприемат през 30-те го-

дини с възхода на националсоциализма – тогава циганите 

попадат под ударите на новото германско законодателство. 

И ако едно предложение до Обществото на народите за 

преселване на циганите в Полинезийските острови да зву-

чи екзотично (така, както е изглеждала и идеята за изпра-

щане на евреите в Палестина), то мерките по принудителна 

стерилизация, лишаване от гражданство за родените извън 

Райха и забраната на смесените бракове еднакво засягат 

цигани и юдеи. През 1936 г. в Берлин-Далем е основан Из-

следователският отдел за расова хигиена и криминална 

биология начело с д-р Роберт Ритер, който с подкрепатата 

и на Германската изследователска общност (Deutsche For-

schungsgemeinschaft) реализира мащабен проект по иденти-

фициране и картотекиране на всички рома и синти в стра-

ната. Той обхваща не само установяване на генеалогичните 

им връзки до трето поколение (това с оглед на определя-

нето на т. нар. „мелези”, т. е. имащите „неарийска кръв” 

германци), но също и регистрирането на всички простъпки 

спрямо реда и законите в страната, изграждането на „база 

данни” с фотографии и пръстови отпечатъци, сведения за 

черепната обиколка, ръст, тегло, кръвна група и пр. Проуч-

ванията са завършени през 1943 г., когато вече са картоте-

кирани над 20
 
000 цигани в старите предвоенни граници на 

Райха и в Източните предели (Остмарк, т. е. Австрия). По-

вечето от тях попадат в концентрационните лагери, откъ-

дето малцина се връщат. По данни на ромски организации, 

по време на „Голямото поглъщане” (o porraimos) между 

1933 и 1945 г. в Европа са били унищожени 1
 
500

 
000 ци-

гани. Това пресилено твърдение приравнява страданията 

на ромите с гоненията над еврейския народ и оспорва уни-

калността на shoah  („Голямата катастрофа”), поради което 
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e остро критикувано от някои специалисти по проблемите 

на Холокоста.  

* * * 

В периода на демократизиране на следвоенна Ев-

ропа се появяват множество културно-просветни и полити-

чески сдружения на циганите както на национално, така и 

на международно равнище. През 1971 г. в Лондон протича 

и Първият световен ромски конгрес, на който е възприето 

името рома като самоназвание на циганите, избира се флаг 

(в синьо и зелено, символизиращи безкрайния небосвод и 

зелените поля, по които се търкаля червеното колело на 

ромската каруца), емблема (колелото с 14 спици като про-

изводно от присъщата на Индия чакра с 24 спици) и химн 

(ромската песен Джелем джелем). През 1976 г. в индий-

ския град Чандигарх се провежда първият цигански фести-

вал – на него Индира Ганди поддържа искането, ромите да 

бъдат признати за национално малцинство с индийски про-

изход. Следват световните форуми в Женева, Швейцария 

(1978), Гьотинген, Германия (1981) и Серок, Полша (1990);  

висши ромски организации са приети за членове на Съвета 

на Европа, ЮНЕСКО и УНИЦЕФ. Така след столетията на 

натиск циганите стават съпричастен и съдействащ фактор 

при формулиране на мерките за бъдещото им развитие. 

Мерки, в които ромската идентичност все още бива разкъс-

вана между променените условия на един глобализиращ се 

свят и традиционната съпротива срещу необходимостта от 

вътрешна промяна, която да позволи на ромите да отхвър-

лят манталитета на предмодерността и да се превърнат в 

равнопоставен градивен елемент на обществата, към които 

се числят.  

Разбира се, за да се осъществи това е необходим 

един продължителен период на „позитивна дискримина-

ция” с прилагането на някои норми „насила” – може би тук 

ще е полезно да бъде проучен и позабравения опит на Ма-
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рия-Терезия, а не да се открива „топлата вода” и експери-

ментира с непроверени начинания. Защото преобладава-

щият брой цигани по света продължава да живее по унас-

ледения от векове начин. А само по-доброто образование и 

квалификация на техните деца ще позволи те да се реали-

зират равностойно на трудовия пазар и да получат по-бла-

гоприятни и разнообразни шансове за изява. Трансформа-

ция, която си заслужава усилията. 
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