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Книгата е посветена за граѓаните од Европа и пошироко. Книгата треба да биде
повод за институциите за научно проучување на вредностите на Ромите од
Европа, а издадена по повод десетгодишниот јубилеј на Национален Ромски
Центар – Куманово, Македонија.

Здружение Национален Ромски Центар го промовира пристапот на
луѓето до фундаментални права и се залага за доследност во принципот на
еднаквост пред законот кога легитимните права се засегнати. Од своето
основање, фокусот на организацијата беше насочен кон пристап до
образование и лични документи, принципот на недискриминација, полови и
здравствени прашања. Денес, со стекнатото искуство и капацитети и анализа на
проценка на потребите на целната група, домување, здравство и пристап до
правда (преку бесплатна правна помош) се идентификувани како области на
работа на НРЦ.
Национален Ромски Центар
Доне Божинов 11/5, 1300 Куманово, Македонија
Тел/факс: +389 31 427 558
Ел. пошта: info@nationalromacentrum.org
Website: www.nationalromacentrum.org
www.ednomagazine.com
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РЕЦЕНЗИЈА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РАКОПИСОТ „РОМИТЕ ВО ЕВРОПА“
Во врска со личното обраќање на авторот на гореспоменатиот ракопис
да бидам член на Рецензентската комисија за објавување на неговиот труд,
топло му се заблагодарувам на довербата и ја поднесувам следната рецензија.
Според вообичаената практика, накратко ќе ги изнесам биографските
податоци на авторот, ценејќи ја неговата вредност и оспособеност да се зафати
со еден ваков колосален предизвик, чиј резултат е ракописот „Ромите во
Европа“, прилично обемен труд во однос на темите кои се засегнати во него и
деталите кои можеби некому ќе му изгледаат познати, но проверени низ повеќе
децениската стрплива и исцрпна проверка низ домашната и странската научна
литература и публицистика.
Биографски податоци.
Рамо Рушидовски завршил основно образование и
гимназија во
Куманово. 1967 година завршил педагошка академија во Скопје, група историјагеографија. За време на неговата работна активност авторот редовно се
стекнувал со непходните знаења и вештини за нејзиното успешно вршење, а
истовремено се подготвувал за работата од која подоцна ќе поизлезе овој труд
што е пред нас. Од тие причини, мојата оценка на неговата работа ја изведувам
врз основа на материјалот од кој се состои предложениот ракопис.
Истражувачка дејност.
Големиот број проучени објавени научни трудови во изминатиот период
кои непосредно ги засегаат Ромите од целиот свет и Европа, а посебно на оние
од Македонија и соседството, како и учеството во реализацијата на различни
проекти кои се однесуваат на Ромите кои живеат во Република Македонија,
директно укажуваат на активноста на авторот во доменот на неговиот животен
интерес. Притоа, воопшто не е занемарена основната дејност во неговата
матична организација, што се гледа од природата на неговата работна
активност.
Од приложениот труд, како идна незаобиколна референтна публикација,
се истакнуваат сите делови како релевантни целини кои солидно излеани го
сочинуваат корпусот на текстовите кои со својата исцрпност оправдано го носат
насловот „Ромите во Европа“. Овој обемен труд, не само за нашите прилики,
претставува дополнет и проширен преглед, анализа и синтеза на ромското
прашање во целост. Со оваа книга кога ќе ја види светлината на денот ќе се
пополнат голем број празнини во следењето на континуитетот на судбината на
Ромите од нивното движење кон европските простори низ изминатите векови,
особено во последните два, при што се поврзани со една непрекината нишка
значајните миграциски движења низ сите епохи со познатите бурни турбуленции
и премрежија. Трудот претставува сериозно и методолошки прецизно лоцирано
историско, географско, демографско, етнографско, фолклористичко и друг вид
истражување, кое нуди соодветен увид во комплексноста на проучуваната
материја. Истовремено, преку него се врши и презентирање на извонредно и
богато документиран материјал, како и претставување на обемна литература,
тематски консултирана и акрибиски обработена библиографија.
Текстот на трудот, чиј предмет се Ромите, бара максимална
концентрација и подготвеност за неговото следење. Aвторот го поделил на
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повеќе делови, кој, освен воведот и делот за старата прататковина – Индија,
нивниот престој во Азија, содржи исцрпни податоци со наведување на изворите
за Ромите на Балканот и во Европа. Во продолжение се задржува, најпрвин, на
имињата, односно, називите на Ромите, потоа на потеклото на името Ром,
Циган, Египќани, Ѓупт/ин. Посебни поглавја се посветени на прашањето за
потеклото на Ромите воопшто, на нивниот јазик и на дијалектите во ромскиот
јазик.
Со посебно внимание авторот му приоѓа на чувствителното прашање од
поновата историја на Ромите, односно на нацизмот и неговиот однос кон овој
народ на Европа. Во современи услови на нивното живеење не е одминато и
прашањето кое се однесува за будење на самосвеста на Ромите како посебен
народ и обид за нивно организирање во светот низ институционализирано
делување за подобрување на нивната положба и еманципација во друштвото на
народите. Па оттука и делот за нивната култура, обичаи, традиција, религија,
разните форми на традиционални и религиозни дејности (надрилекарство, гатање, магија), форми на племенско уредување и, на крајот, во посебна глава се
задржува на императивната потреба на секој народ – образованието кај Ромите.
Теориски и методолошки истражувања.
Широкиот спектар на прашања што авторот Рамо Рушидовски ги
поставува на различни рамништа, укажува на недвосмислениот и изграден
однос и развиен научен интерес кон историјата и традиционалниот начин на
живеење на Ромите низ сите сегменти кои низ нив се транспонираат на
соодветен начин. Од приложениот материјал и уредно подредените делови во
трудот, подеднакво го следиме неговиот интерес за многуте прашања и другите
форми на изразување на Ромите. Низ целото четиво се провлекува нагласениот
интерес за продлабочено проучување на обемната и определена литература
која му стоела на располагање, дефинирана во зависност од соодветните
методолошки контексти низ изминатите раздобја.
Заклучок и предлог.
Сумирајќи ги резултатите од долготрајната и макотрпна работа на
авторот Рамо Рушидовски, претставена преку неговиот ракопис „Ромите во
Европа“, може лесно да се констатира неговата огромна и исклучителна
активност во соодветното истражувачко претставување и релевантно стручно
промислување на комплексните проблеми кои се отвораат во текот на неговото
работење на наведената тема. Преку резултатите од неговата работа можеме
да проследиме континуиран длабок интерес кој органски се гради околу
дијахрониски и синхрониски проблеми со кои е обоена историјата на еден
народ. Тие претставуваат показател за степенот на стручност и релевантност
на ставовите кои во наведениот труд ги изнесува авторот и на тој начин
добиваат димензија на референции за соодветната област.
Имајќи ги предвид изнесените констатации, обемот на трудот,
квалитетот и несомнените достигања, уште еднаш се заблагодарувам на
довербата да бидам рецензент на ракописот „Ромите во Европа“ и можам да
потврдам дека авторот Рамо Рушидовски реализирал грандиозно дело од
областа на ромологијата и топло го препорачувам за објавување.

Проф. д-р Боне Величковски
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Homo nihil scit sine doctrinae - Човек без учење ништо не знае.

Зошто второ проширено издание

Причината за ова второ проширено издание на ракописот ‘‘Ромите во
Европа‘‘ произлезе од сугестиите на оние кои го прочитaле првото издание, како
и од моите подоцнежни согледувања, дека недостасува обработката и
неискажаност на определени, особено оделни историски настани, во делот на
историјата на Ромите во Западна Европа. Исто така се направени и некои
дополнувања, кои се однесуваат на нацизмот и холокаустот извршен во Втората
светска војна врз Ромите во Европа. Не мислам дека со тоа ја опфатив
севкупната историја на Ромите, туку желбата беше да ја надополнам
празнината на историските податоци за Европа. Преку нив ќе се добие една
поширока слика за историјата на Ромите во Европа. Во првото издание мислев
дека беше доволно да се наведат некои информации без да се задржам на
настаните и да дадам некои позначајни детали за државите во Европа во кои
живеат Ромите. Притоа се држев до размислата дека пред себе имам ракопис
кој ќе понуди општа претстава за Ромите во Европа. Секако дека при
скицирањето на ракописот мислев дека во однос на деталите треба да се
пишува посебно за историските настани во одделни држави или само за
региони во тие држави, со што ќе се добие целосна слика за животот на Ромите
во тие земји, територии или области.
Подоцна произлезе дека треба да се кажат одредени настани за
држави и региони во определено историско минато, кои оставиле траен белег
во животот на овој етнос. Со тоа се добива појасна претстава за Ромите во
Европа. Секако, со овој ракопис не настојувам да ги опфатам сите аспекти на
матријалот кој е пишуван за Ромите во Европа, туку се наведени дополнително
некои значајни моменти, кои го дообјаснуваат животот на Ромите во Европа.
Оттука читателот треба да изведе заклучоци што навистина се случило и како
еволуирале настаните, овој народ да биде толку несакан и отфрлен од
средините во кои се селел, во случајот во Европа.
Тешко ќе се разбере состојбата како може со векови да одржи еден
толку силен негаторски однос кон Ромите во сите општества на Европа. Која е
таа сила на одбивност кон нив? Секако тоа може да се заклучи од хрониките во
кои е пишувано за Ромите. Од нив произлегува првичниот впечаток дека за сите
тешкотии виновни се нивната раса, изглед, начин на живот, религија и некои
занимања кои биле и се уште се пресудни за одбивноста и стереотипите кон
нив, без никаквна оправдана причина. Така, од овие стереотипи формирани од
Европјанинот кон Ромите, произлезе квазинаучната констатација за Ромите како
‘‘луѓе од пониска раса“. Таквото размислување опостојува и денес и сé што е
‘‘со црн лик“ на него се гледа како на нешто пониско, недостојно, безвредно и
неспособно. Но, големата улога за негаторскиот однос кон Ромите ја имале
црковниот клер и образованата интелигенција во минатото, а тој негаторски
одност бил поддржуван од власта и од народот, кој постои и денес. Тие
пишувале и зборувале дека има раси кои се над сите раси, а пак другите се
раси без вредност и се недостојни за живот. Европската интелигенција
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очигледно работела на лекување на сопственото его, или како што пишувал
Вагенсајл, дека има ‘‘инфериориорни народи на кои ќе се гледа од високо“, во
случајот Ромите. Тоа не е случајно. Долгите исцрпувачки војни на самите
Европјани ги довела до тоа целосно да го загубат разумното расудување, а
лекот за фрустрациите требало да бидат Ромите, односно странците. Во овој
случај туѓ и многуброен народ кон који било вперено ваквото размислување,
пред сé, биле Ромите и Евреите. Што се однесува до обичните луѓе на Европа,
тие прифатиле дека ‘‘скитниците, мрзеливите...Циганите‘‘ се тие за кои сите
други работат и придонесуваат, а тие сите нив ги искористуваат и опстојуваат
од туѓиот труд. Така дури и денес коментираат расистите на социјалните мрежи.
Тие едноставно така размислуваат иако никогаш некои од нив во животот не
чуле ниту го прочитале трудот на Ламброзо ‘‘L'uomo delinquente‘‘, што дури
тогаш тоа би била вистинска катастрофа за Ромите. Но и така таа не е мала.
Како последица на тие искривени размисли денес многу преведувано и
читано четиво за одредена популација на млади е книгата ‘‘Mein Kampf‘‘ од
најозлогласниот монструм за етничкото чистење на Ромите и Евреите во
Европа, или како што се вели за невидениот геноцид извршен врз овие два
народа. Истите заборавиле дека тој, покрај Ромите и Евреите, во смрт однел 60
милиони луѓе благодарение на содржината на тоа дело. Зарем тоа не е доволно
да разберат каков човек бил тој? Што можат да научат од него? За ваквкото мое
размислување ми дава за право саемот на книгата организиран во Скопје во
2012 година. Еден штанд беше буквално прекриен со хитлеровата политичка
доктрина на ‘‘Мајн камп‘‘. Таа книга не треба да е четиво за секого, освен за
историчарите. Таа не е секојдневна белетристика или некоја друга поучнообразовна книга. Таа нема поучна страна, ако сакате ниту за политичарите.
Поговорката вели дека историјата е учителка на животот, но не за секого и од
секое четиво. Човек без учење ништо не знае, вели поговорката. Знаењето е
постојано надградување на самата личност и желбата да не се робува на
незнаењето, да се вклопи во духот на времето и ќе го направи Homo novus (нов
човек) или како би се кажало во духот на времето, сестрано образован човек кој
нема да биде обременет со нештата кои ќе го држат како закоравен и заслепен
расист или екстремен националист. Но, за жал, состојбите се такви и тие,
расистите и националистите, не бираат средства како да се наметнат во
средините каде што живеат. Посегнуваат врз животите на поединци кои немаат
ама баш никаква вина. Таков беше случајот со норвежанецот Андреј Брејвик кој
на 22 јули 2011 год. усмрти 77 недолжни луѓе. Што во суштина овој 32 годишен
млад човек бранеше со пукањето врз невините жртви? Тој самиот напишал на
Твитер: ‘‘Наскоро ќе ме наречат најголем нацистички монструм во Европа по
Втората светска војна‘‘. Со тоа ли ќе се гордее човек? Ромите заправо страдат
од таквите расисти и нивните поддржувачи. Ромите со ништо не придонеле така
да се однесуваат другите кон нив. Тоа го кажува нивната севкупна историја во
Европа.
Нивниот начин на облекување и состојабата на нивната облека која
била искината, валкана, како што коментираат, тоа било нивен начин на живот.
Не-ромите велат дека Ромите имале страст за движење од место до место и
генетска зависност од милостина. Хрониките и историјата јасно укажуваат која
била причината за нивното постојано движење и заостанување во општествата.
Но, расудувањето не било цел зошто е тоа така, туку дека тие наводно сакале

8

така да изгледаат или такви им биле животните навики. Покрај Ромите, денес
има луѓе во посиромашните економски држави, особено во неразвиените земји
во светот, кои исто така живеат бедно и се гладни. Не е нивна вина што се
сиромашни. Виновно е општеството кое не прави многу за напредокот на
самото општество, кое е во постојана стагнација и со тоа неможноста за
следење на современите текови на технолошкиот развој и ги држи во
сиромаштија. Во таквите општества доколку живеат странци, тогаш тие се
сосема запоставени и сегрегирани. Така, со цел да се приграби управувањето
со постоечките ресурси, оние кои се доминантни ги држат останатие во
сиромаштија, меѓу кои се и Ромите. Тие се изложени на постојана изолираност
и немаштија, мислејќи дека со тоа му прават услуга на општеството. Но, во
суштина се критикувани од напредните општества, затоа што сакаат да
припаднат на индустриски развиениот свет, кој е исто така демагошки настроен,
раководен од своите интереси. Дел од ваквите видувања се опфатени во овој
ракопис, особено оние кои се повикани да се соочат со тие појави и оние кои
имаат неоснован негаторски однос кон овој народ. Оттука произлезе потребата
да се додадат некои делови за историјата на Ромите и нивното движење низ
Европа.
Се надевам дека со ова проширено издание ќе го задоволам интересот
на оние кои сакаат да научат нешто за Ромите, за народ кој претставува
значаен дел на популацијата во одделните држави на Европа. Тие се на
маргините на секое општество но, исто така се опомена за другите дека е крајно
време да им се овозможи да живеат пристојно, како што им доликува на луѓе.
Нивната сиромаштија и изолираност е срам за секое општество. Ромите не
бараат ништо да им се даде. Тие сакаат да го заслужат со свој труд и знаење.
Она што го знаеле во историското минато денеска не им е од корист. Треба да
се школуваат и да се стекнат со современи знаења за кои имаат потреба
општествата во Европа и светот. Со нивна маргинализација тоа не се
постигнува.

Куманово,10 август 2012 год.
‘‘Ромите во Европа‘‘
Второ проширено и подобрено издание
Рамо Рушидовски
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ВОВЕД
во книгата ‘‘Ромите во Европа‘‘- Прво издание.

‘‘Во Европа, Ромите, Циганитe и Чергарите претставуваат население од
околу 8 милиони луѓе. Не можам да тврдам дека тие се апсолутно непознати.
Мнозинството од луѓето си создале погрешна претстава за нив, оградувајќи ги
првенствено со асоцијации, производ на негаторски стереотипи. Од ваквото
потценување како човечки суштества, тие биле објект на политика за физичко и
културно уништување. Понатаму тој вели: ‘‘Доброто и лошото, вистината и
измислиците кои се зачувани во записите за историјата на Ромите (Циганите),
биле напишани од други (не-Роми)‘‘ - напишал Жан-Пјер Лиежоа во книгата
‘‘Роми, Цигани, Чергари‘‘, издадена од Советот на Европа, информативен и
документарен центар во Софија, Бугарија. Во ова издание, авторот Жан-Пјер
Лиежоа, информира за бројoт на Ромите жители во сите европски држави.
Според податоците на истражувачите мисли дека тие бројки се точни, во
споредба со оние кои ги даваат званичните статистики на одделните држави.
Така, според неговите податоци, во Европа живеат околу 7-8 милиони Роми.
‘‘Тешко е да се одредат нивните етнички граници. Сепак, Ромите формираат
една хомогена целина. Особено поради својот сопствен дух и затоа што самите
себе се нарекуваат Роми‘‘ - напишал Жил Блок - цитат од книгата ‘‘Цигани‘‘ од
Жан-Пол Клебер. Овие цитати јасно укажуваат на фактот дека Ромите се свесни
за својата етничка припадност, но и за начинот на однесувањето на не-ромското
население кон нив. Почитувајќи ги начелата на етничката припадност, треба да
се нагласи дека Ромите потекнуваат од нивната прататковина која денес е
позната под името Индија, која некогаш не се нарекувала така, а Ромите во
својата меморија и преданија ја нарекуваат ‘‘Баро тхан/тхем‘‘, како што тие
милуваат да речат ‘‘Амен авас таро баро тхан/тхем‘‘ (Доаѓаме од големата
земја), но не знаат која е таа земја.
Кога навлегле Аријците во Пенџап, Индија ја нарекле ‘‘Бхарата‘‘ име со
кое и денес така ја нарекуваат. Името Индија е изведено од името на реката
Инд, а Персијците со нивниот јазичен изговор ја нарекувале Синдху, а подоцна
Хелените и Римјаните земјата ја нарекле по името на реката Инд и оттука е
изведено името Индија. Историјата на човештвото е долг историски процес. Од
почетокот на времето од раѓањето на Христос, науката до денес го определила
со два милениума и единаесет години од третиот милениум од н.е. и два дена
од месецот мај, во моментот кога за прв пат почнав да ги пишувам првите
редови на првото издание на овој ракопис. Цивилизацијата на човештвото не е
одтсекогаш како што е денес. Имала повеќе фази во својот развој, но за Ромите
времето како да било во застој. Имало цивилизации кои денеска ги нема, но
оставиле трајно наследство на човештвото. Од тие стари цивилизации,
видоизменети се зачувале само Индија и Кина, а другите се распаднале и се
формирале нови држави. Причината за нивниот распад и таквите промени се
политички, економски и воени и како историски заедници не се сочувани од
новите воено-економски интереси на новонастанатите државни сојузи. Во
периодот на предисторијата и во средниот век имало големи движења меѓу
народите од исток кон западот и во спротивен правец. Од овие народи,

10

предничеле некои стари народи и цивилизации. Тоа биле народите на
Античкиот свет, Римското царство, Хуните и монголските народи, а подоцна и
турските завојувачи. Како последица на големите воени судири настанала
преселбата на Ромите од нивната прататковина Индија.
Во овој ракопис нема да се задржам на многу факти, но ќе запишам
поважни моменти од севкупниот материјал што го познавам, со намера
читателите кои ќе го прочитаат, да ја симнат дилемата за потеклото на Ромите
и нивниот јазик, особено Ромите, иако денес тоа го знаат, но да ја изгубат и
трунката дилема за вистината за нивното потекло. Овој ракопис треба да
претставува едно општо четиво со запознавање со Ромите, достапна за секој
читател. Истовремено, ќе ме радува доколку го прочитат и другите кои не се
Роми и се запознаат подобро со нив, со нивното потекло, јазик, култура,
религија, обичаите и начинот на размислување за севкупниот живот. Со
запознавањето на животот на Ромите ќе треба да ги напуштат стереотипите кои
нереално ги формирале за нив и биле причина за нивното отфрлање, негирање
и негрижа од општествата каде што престојувале или престојуваат. Која била
причината за таквиот однос кон Ромите? Клебер напишал: ‘‘Денешната
етнологија е до таа мерка вулгаризирана што повеќе знаеме за обичаите и
навиките на триесетина последни индијанци Алакуф, отколку за потеклото и
начинот на живот на тие Роми, со кои се сретнуваме уште од детството’’. Овој
материјал многумина и претходно го читале од разни автори, но јас сакам со
едноставен и разбирлив текст да го приближам до секој читател. Со ова
кажувам дека не сум вршел сопствено истражување, ниту пак сум имал
можност. Истражувањето беше исклучиво насочено кон проучување на
литературата која се однесува на Ромите. Но, ќе се осврнам со коментар за
некои факти кои поинаку ги толкувам, секако според материјалите кои ги имам,
кои ќе ги наведам, за да им дадам сознанија особено на оние кои јавно
настапуваат и даваат погрешна интерпретација на некои делови од историјата
на Ромите, за нивната култура, религија и јазик.
Овој труд треба да е дел од збирката на научни сознанија и точно
интерпретирани делови од тие откритија за Ромите, кои се доста сиромашни.
Некои наслови не се достапни, не систематизирани или недоволно проучени од
мене и не се дел од овој ракопис. Објавените трудови се фрагментарни, за
специјални области од религијата, јазикот или историјата и во форма на
информации за изолирани настани. Нема континуирана и забележана историја.
Тоа е разбирливо, бидејќи Ромите не се движеле да заземат туѓи територии,
немале организирана управа, туку бегале од прогон или економска принуда, но
во најголем дел биле прогонувани и водени како воени заробеници, а подоцна
потчинети како робови. Затоа насловот на ракописот е ‘‘Ромите во Европа‘‘ што
упатува на општ опис на настаните поврзани за Ромите, особено во Европа, а
не историја. Во него се опфатени не само историските настани, туку сите
аспекти на животот на Ромите во Европа. Нема да бидат приложени сите
информации кои досега се објавени, но ќе ги забележам некоји од изворите за
кои имаат интерес повеќе да дознаат, особено насловите кои можат да се
најдат во библиотеките кај нас и од најново време, авторите кои ги проучуваат
Ромите. Постарите наслови ги има во библиотеките во Западна Европа и се
достапни, како и во специјалната библиотека на “The Gypsy Lore Society’’,
формирано во 1888 год. во Единбург, Шкотска, Обединето Кралство Англија,
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која има над пет илјади изданија. Името Роми кое го употребувам во текстот,
треба да се сфати како сегашно име на Ромите, а не за називите во текот на
нивната историја и не како име кое го имале од нивното излегување од нивната
прататковината Индија. Оригиналните имиња се транскрибирани со македонска
фонетика и азбука. Овој проект беше планиран да се напише во периодот до
1985 год., но од лични причини се реализира многу подоцна, што секако многу
загуби од квалитетот и информациите који требаше да се вметнат. Им
благодарам на господата кои најдоа време да го прочитаат текстот, ме
охрабрија и поттикнаа да го реализирам оваа дело и воедно да се согласат да
бидат рецензенти на овој ракопис.
Доколку имам направено ненамерни грешки, ќе бидам благодарен на
сите оние што ќе укажат на нив и ќе ме корегираат.

02.05.2011 год. Куманово
Рамо Рушидовски
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Прататковината Индија
Краток опис на стариот и средниот век
(1500 г.п.н.е. - 600 г.н.е.)
“Покрај немањето на доволно достапни историски податоци за
миграцијата на Ромите од Индија, нема сомнение дека нивното потекло е од
Индија“ - вели д-р С. С. Шаши во својата книга “Roma - the Gypsy world’’. Да се
разбере причината за преселбите на Ромите од нивната прататковина и
вековното талкање низ светот, од горниот цитат произлегува потребата да се
опише социо-економската и политичката состојба пред преселбата на Ромите
од Индија. Тоа ќе биде можност да се разбере суштината на дојденците во
Европа, вистината за нивната преселба, за јазикот, нивната поинаква религија и
култура.
Денешна Индија опфаќа територија од 3.287.590 км2 и ја нарекуваат
Индиски потконтинент. Во неа живее од околу една милијарда и двеста милиони
луѓе. По ослободувањето од англиската колонијална зависност Индија е
парламентарна унија на држави установена 1947 год. Таа е унија од 7 територи
и во нејзин склоп влегуваат 27 држави. Религијата на народот во Индија е
различна, но најголем број се хиндуисти со 80,5% (800 мил.), муслимани 13,4%,
христијани 2,3%, сики 1,9%, будисти 0,8%, зороастри, парти и други религиозни
групи. Постојат две групи на јазици: Индо-ариевска група на јазици застапени со
74% и дравидски јазици застапени со 24%. Се практикува Хинди јазикот како
официјален јазик на унијата, а се признати 21 јазици и тие се прифатени како
привремени. Англискиот се употребува во институциите и во образовниот
систем. Во најраниот период на населеност, Индија сигурно не била така густо
населена и луѓето се бавеле со сточарство, земјоделие и занаети од кои имале
потреба. Ги населувале областите покрај плодните речни корита каде што го
наоѓале својот извор за опстанок. Во тоа време, Индија се протегала од Бурма
до Авганистан, а на север се високите Хималаи кои се формирале пред 75
милиони години и се природна препрека од суровата клима од север, а
изложена од три страни со океан. Пристапна и отворена била кон исток, но
источниот дел не бил толку атрактивен. Aтрактивen и цивилизиран дел бил на
запад, кој е отворен кон Авганистан и Иран и бил единствен пристап за
подоцнежните напади на Индија. Но, не само заради приодите, туку и затоа што
тогашниот развиен свет бил меѓу Индија, Средоземното море и Северна
Африка. Другите цивилизации биле сè уште во развој. Таквата географска
положба овозможила да има разновидна клима која била диктирана од
зафаќањето на огромната територија. Во неа има простори од пустински предел
како Тар, џунгли, плодна земја, шуми, разновиден животински и растителен
свет, па сè до вечните снегови на Хималаите но, сепак благопријатна клима но,
и со катастрофални монсунски дождови од јуни до октомври. Под Хималаите се
спушта плодна долина која ја дели висорамнината Декан на два дела и
овозможува течение на двете големи реки Инд и Ганг, на западната и источната
страна на Индија, кои значат живот за населението со својата плодна земја но,
и трагедија кога има излевање од коритата од монсунските дождови. Тие се
огромни, плодни рамнини и причината за напади од туѓинци и борби за
доминација за овие плодни реки и нивните природни богатства.
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Со малкуте извршени археолошки истражувања на територијата на
Индија и Пакистан, пронајдени се над 1000 населби. Некои од нив датираат од
пред 8500 г.п.н.е., а поголемите населби се формирани околу 3000 г.п.н.е.
Пронајдени се такви населби кои сведочат за архитектурата, хидро-системите и
што е најважно снабдени со санитарни јазли, кои до сега не се пронајдени
никаде од тој период и од тој вид. Пронајдени се сведоштва за културата,
писмото, а од него и за јазикот како и за начинот на живеење на тоа население.
Во историјата, тие се познати како цивилизација на долините, подоцна наречена
Сумеро-Дравидска култура, затоа што Сумерите и Дравидите имале врски, па
дури и јазикот им бил сличен. Аријците донеле друг јазик и религија. Аријците
својата религија и култура ја пишувале со Ведски санскрит. Јазикот на Индусите
и денешните Иранци, кои живееле во заедничката територија, во тоа време им
бил ист и спаѓа во подгрупата на Индо-иранските јазици. Оној кој го познава
санскритот и Ведите може лесно да ги разбере и иранските Авести, исто така
стари религиозни книги. Индусот Бенарџи и Џон Маршал, во 1924 год., ги
открија археолошките остатоци од градовите Харапа (Пенџап) и Мохенџо - Даро
(Синд), кои дури денес предизвикуваат возбуда со својата архитектура и
грандиозност. Во Харапа е пронајдено старо хиероглифско сликовно писмото 34 илјади г.п.н.е. Тоа било писмото на прастарото домородно население Мунди
племињата и Дравидите. Истото писмо подоцна е пронајдено и во Ешнун,
Хафаџи и Киш, кое постоело пред доаѓање на Ариите, кое до денес не е
дешифрирано. Полјакот Хрозни потрошил голем духовен напор да го
дешифрира, но не успеал. За ова писмо сведочат ведските записи кои ги
споменуваат авторите кои работеле на нивен превод на санскрит меѓу кои и
индискиот граматичар Панини, првиот пишувач на граматиката на Санскритот
од 7 в.п.н.е. (други автори 4 век). Неговата граматика се нарекувала
‘‘Astadhyayi‘‘- и се состоела од осум поглавја. (Сервапали Радакришнан).

Харапа-археолошки ископ.

Мохенџодаро-археолошки ископ.

Тој оставил писмен запис за зачувување на санскритот од налетот на
народните јазици: Пракрит и Пали. Тој направил добро дело со тоа што оставил
записи како се пишува и чита санскритскиот јазик. Го нормирал јазикот со
забележување на 3996 норми од јазик и 9 видови на зборови кои и денес се ист
број. Тоа писмо, на Мундите и Дравидите, иако го споменува и од кој земал
податоци за религијата и јазикот, нема оставено никакви информации за
неговото дешифрирање. Во тој период, во Индија живеело домородно
население со своја култура, писменост и религија, познати како Дравиди. Како
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што минувало времето, се формирале суверени држави со воена, економска и
политичка власт. Долините на реките Инд и Ганг во своите теченија формирале
плодни простори кои отсекогаш предизвикувале глад за освојување како на
домашните моќници, така и однадвор. Ова нај рана историја на Индија
формирана околу двете реки Инд и Ганг во историјата е позната како
‘‘цивилизација на долините‘‘. Најважното и суштинско освојување нa Индија се
случило околу 3.500 г.п.н.е., додека по мислење на др. Макс Милер (1823-1900),
Германец, истакнат индолог и санскритист, професор на универзитетот во
Оксфорд, сметал дека првата инвазија на Индија се случила околу 1500 г.п.н.е.
Тогаш навлегле освојувачи од иранската висорамнина, луѓе со посветол тен.
Ариите домородците во Индија ги нарекле ‘‘Даси’’ - робови. Овие освојувачи
биле наречени Аријани, Арии, Аријци. Аријците се Индо-ирански народи.

Indo-Irani i Indo-Evropjani:
A map showing the approximate present-day distribution of the Indo-European branches within
their homelands of Europe and Asia. The following legend is given in the chronological order of the
earliest surviving written attestations of each branch:
Hellenic (Greek) [1]
Indo-Iranian
[2] Italic (includes Romance) [3] Celtic [4] Germanic [5] Armenian [6] Balto-Slavic (Baltic)
[7] Balto-Slavic (Slavic) [8] Albanian [9].
Non-Indo-European languages Dotted/striped areas indicate where multilingualism is common
(more visible upon full enlargement of the map). (Превземено од Google: Indo-Iranian Langage).

Овој историски факт кој несомнено се случил во далечната
предисторија, нацистичка Германија со Хитлер, го препиша во корист на
нордиските германски племиња. Приповедале дека тие биле кои навлегле во
далечната историја во Индија од иранската висоравнина и донеле нова
цивилизација, јазик и писмо. Таа теоријата за ‘‘тевтонското‘‘ потекло на надраси
во Еврпоа се појави во 19 век. Теоријата беше промовирана од французот
Joseph Arthur Comte de Gobineau, Medison Grant и англичанецот кој станал
германофил, Houston Stewart Chemberlain и други научници во Европа и
Америка. Вера Вучковачки во книгата ‘‘Индија’’, пишува дека за потеклото на
Ариите има неколку теории. Една од нив е дека тие дошле од околината на
Каспиското езеро (Киргистан и Узбекистан). Биле воини и се бавеле со
сточарство и земјоделие. Таа територија според археолошките пронајдоци се
наоѓа на иранската висорамнина, во близината на Каспиското Езеро и е
наречена цивилизација ‘‘Андроново‘‘. Во неа живееле Ариите. Во науката
нивните предци се познати како Прото-Индо-Аријани кои живееле од Кавказ до
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Каспиското езеро и поширокото подрачје познато како Курганска цивилизација.
На руски јазик ‘‘курган‘‘ значи гробница, јамни гробови, кои ги имало на повеќе
локации. Марија Гимбутас 1956 год. ја постави хипотезата за Курганската
цивилизација (Култура на јамни гробови) која постоела од 5-3 милениум п.н.е.
Како се раселувале кон запад, ги имало во Понто-касписките степи и Балкан.
Гимбутас преку археологијата и лингвистиката поставила хипотеза за Протоевроазиски племиња кои се доселиле во Европа. Таа цивилизација била позната
во подрачјето на ‘‘Сантош културата‘‘, со подгрупата наречена Андроново
цивилизација.

Археолошка култура‘‘ Андроново‘‘, прататковина на арискиот народ.

Прото-Индо-Европјанијаните се дел од таа дамнешна цивилизација од
пред 2000-та г.п.н.е. Европјаните припаѓат на Прото-индо-Европјаните. Сите нив
ги поврзува заедничкиот Индо-европски јазик и заедничкото потекло. Таа област
се наоѓа во Евро-азиските степи и се протегала од бреговите на Уралска Река
на запад и на исток до Тијан Шан, денешен Киргистан. Околу 2100-1800 г.п.н.е.
во горниот тек на Уралска река се формирала Сантош културата. Во бронзеното
доба од 1800-1400 г.п.н.е. околу Каспиското море се откри понова култура
позната како ‘‘Андроново цивилизација‘‘, која е поврзана со Сантош културата.
Во неа живееле племињата на Прото-индо Европјаните. Во тој период од 1500
г.п.н.е. Ариите се раселиле кон Иран и Индија и се наречени Аријци, Арии
(Индо-иранци). Тоа биле Медиите (денешните индиски аријски народи во
Северозападна Индија), Партите, Персијанците и Митаните, народи кои
зборуват Индо-ирански јазици и кои потекнуват од Андроново цивилизацијата.
Оние кои останале во Централна Азија, во историјата се познати како Скити.
Потомците на Јамната цивилизација кои останале во Понто-касписките степи,
Скитите, кај старите Грци и Римјаните биле познати како Сармати. Преселбата
на Индо-Ираните, што значи Ариите, историјата ја објаснува на следниот начин:
‘‘The Indo-Iranian migrations progressed further south across the Hindu Kush. By 1700 BCE, horseriding pastoralists had penetrated into Balochistan (south-west Pakistan). The Indus valley
succumbed circa 1500 BCE, and the northern and central parts of the Indian subcontinent were
taken over by 500 BCE. Westward migrations led Old Indic Sanskrit speakers riding war chariots to
Assyria, where they became the Mitanni rulers from circa 1500 BCE. The Medes, Parthians and
Persians, all Iranian speakers from the Andronovo culture, moved into the Iranian plateau from 800
BCE. Those that stayed in Central Asia are remembered by history as the Scythians, while the
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Yamna descendants who remained in the Pontic-Caspian steppe became known as the Sarmatians
to the ancient Greeks and Romans‘‘. (Извор:Wikipeda, Michael Witzel: ‘’Indocentrism”).

Овој етнички термин Арии, по Втората светска војна, поради
фашистичката теорија за Индо-иранци (аријска раса), се замени како Индоевропска јазична заедница. Вистина е дека кон Индо-европската група на јазици
се сите денешни европски јазици, освен унгарскиот и финскиот јазик кои се угрофинска група на јазици. Претходната класификација била индиска и иранска
гранка на јазици, која припаѓала на поширокото семејство на Индо-Eвропјани,
кои со векови се формирале во посебни народи, а кои се поделиле на Тевтонци,
Келти, Словени, Итали, Грци и ерменски народи. Да биде појасно, ќе речам дека
денес тоа се европските современи јазични групи: германска, романска и
словенската Индо-европска група на јазици и народи во Европа, а во новата
историја на народите и нивните јазици во Европа се и Ромите. Секако во таа
група на народи припаѓаат индиските и иранските народи со нивните аријански
јазици. Во далечната предисторија на цивилизациите на Азија, во неолитскиот
период или уште од порано, цивилизација наречена Прото-индо-иранска
цивилизација позната како Курганска култура, денес се идентификува со
денешните - Прото-Индо Европјани. Англискиот историчар Роберт Гравез
смета дека околу 2000 г.п.н.е. настанале климатски промени кои
предизвикале големи преселби на народите во светот. Така, оваа климатска
промена ги зафатила и Прото-Индо-иранците. Према Max Muller околу 1500
г.п.н.е. новите племиња почнале со миграција од Иранската висорамнина.
Преселбата се спровела во два праваца. Јужната група се спуштила преку Иран
навлегла во денешна Индија и другиот јужен крак, преку Иран, влегле во Сирија
каде го формирале Митанското кралство.

Митанско кралство 1500 г.п.н.е.

Митанското кралството се протегало од Киркук во Курдистан до реката
Тигар на исток и Алеп до средна Сирија на Запад. Староседелци биле Хурити,
познати како Хетити кои се измешале со Индо-аријците. Хетититите се исто така
Индо-аријски племиња кои се доселиле пред 1500 г.п.н.е. Другиот крак од Индоираниските племиња од Касписката област околу 1500-800 г.п.н.е постепено се
селеле и пошле кон запад кон денешна Европа од кои настанале денешните
европски народи. Према историјата и проучувањата на јазиците, како и со
помош на палеогенетиката, која користи DNK анализи за потекло на човекот и
неговиот историски развој, јасно укажува дека околу 5000-1500 г.п.н.е. била
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првата голема преселба на народите во просторот на Евро-Азија. За тоа
сведочат нај разните археолошки докази за тие племиња и артефакти кои се
пронајдени во Европа, како на прмер Свастиката, писмените документи,
лиените метални предмети, етнологијата, религијата и особено јазикот. Во
прилог на оваа теорија се надовржува и Миодраг Милановиќ, антрополог од
Белград кoj пишува: ‘‘....неминовно следи да су Индоевропљани – то и јесте
древни род Р1а1 – Аријевци. Онда све или, у сваком случају много тога, долази на
своје место – и око доласка људи тог рода у Индију и Иран, те ширења људи истог
рода по читавој Европи, а одатле и појављивање индоевропске групе језика,
пошто је то заправо њихов, аријевски језик, или његова наречја и појављивање
иранских језика индоевропске групе, пошто то и јесу аријевски језици. Тим пре што
су се, како чемо далје видети, ирански језици појавили тек после доласка
Аријеваца у Иран, а ако чемо тачније – онда не после, веч су постали резултат
доласка Аријеваца у другом миленијуму пре наше ере‘‘. Милановиќ заговара теза

за преселбата на Аријците од Балкан, со српско потекло, која не е вистина.
Милош Богдановиќ во коментарите на FB од 12 мај 2014 год. во врска со оваа
теоријата за преселбата на Индо-европјаните, која заговара теза за преселба на
Индо-иранците од Балкан вели: ‘‘Нема скелета нордида у културама Лепенског
Вира, Винче, и уопште меѓу најстаријим скелетима Балкана. Најстарији су скелети
кромањонаца и медитеранаца. Чак се динарски скелети јавлјају касније. А
нордијски релативно скоро. Уосталом, да су Словени живели овде раније,

остали би бар неки лингвистички остаци, а да су одавде мигрирали на
исток, повукли би са собом медитеранце и динарце‘‘. Историјата,
археологијата, палеогенетиката и генетиката докажуваат дека Аријците се со
потекло од Централна Азија, како што опишав погоре. Потоа со преселбата од
Касписката област кон запад, со тек на времето се формирале посебни јазични
групи и се формирале посебни народи. Словенечкиот автор Јанез Тврдина во
неговата книга “Zgodovina slovenskega naroda”, koja e izdadena vo 1866 god.(prvo
poglavje »Stari Slovenci«, str. 11): SLOVENCI IN INDIJA, naveduva:”Misli se, da je enkrat
germansko, grcko in slovensko ljudstvo bilo le en narod, ki je v Indii zivel, in se od tod v
Evropo preselil. / ... / Zlasti imamo pa mi Slovenci tudi ves dokazov, da je nasa stara
domovina rodovitna Indija v Azii...” и понатаму вели дека зборовите во јазикот на
Словенците се доказ.

Што се однесува за народите од Европа, во пред историскиот период,
околу 3-2000 г.п.н.е треба да се каже дека први во Европа се појавиле
постарите Прото-евроазиски племиња, а потоа од 8-6 в.п.н.е. во Европа се
појавиле Скитите од Централна Азија, кои живееле во Андроново
цивилизацијата. Тие во историјата се познати како Скити или Индо-Скити. Тие
се Индо-ирански племиња кои се населиле и владееле во северозападна
Индија сè до реката Инд и Џамна. Потоа Скитите од Средна Азија, од
Касписката област, мигрирале кон запад до денешна Украина и формирале
скитско кралство од Дунав до Кина. Владееле 2 века. За нив пишува Херодот и
ги нарекле Варвари. Тие во европските простори се појавиле од 5 в.п.н.е. до 5
в.н.е. Скитите биле Прото-словенски племиња. Скитите ги уништил Александар
Велики во 325 год. Нив ги замениле Сарматите, исто така Скитски и Индоирански племиња кои се појавиле во Русија, Украина, западен дел на Скитија и
јужен Балкан. Околу 100 г.н.е. формирале држава која се протегала до Дунав и
Висла, на исток до Волга, Црно и Касписко море и го зафаќала Кавказ. Скитите
кај Грците и Римјаните се познати и биле наречени Сармати дојдени од
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Пондско-касписките степи. Скитските племиња биле поразени од Хуните.
Превласта на Хуните била од 158-453 година. Тие ја уништиле државата на
Скитите која била формирана од Борат Алон во 350 година, а во 375 год.
навлегле во Европа. Половина век подоцна навлегле Хуните. Тие ги потиснале
Варварите (Скитите) и ги поразиле Остроготите и Визиготите во 434 год. и така
започнала “Големата преселба на народите” во Евро-Азискиот континент.

Географска карта од 100 г.п.н.е.

По смрт на Атила во 453 год. Хуните се распаѓаат. Овие движења на
народите од Монголија и висорамнината Хиндукуш, меѓу кои и Хуните, беа
голема причина за преселбата на предците на Ромите од Индија кон запад.
Миодраг Милановиќ во врска со пределбите во Средна Европа, Балкан и на
територијата на Источна Европа пишува: ‘‘Кад говоримо о Балкану, ниједан део
Европе није доживео толико инвазија као он. Први Р1а насељеници појавили су се
око 3200.г. пре н.е. и припадали су култури врпчасте керамике. Они су протерали из
Подунавља припаднике Винча културе. Потом, у два века (XVl и XV столеќа пре
наше ере) долазе Микењани па Скити и Трачани. Око 1200.г. пре н.е. на Балкану су
Сигини (Sigini) и Илири. Сармати продиру, у неколико таласа, од првог века пре
н.е. до четвртог века нове ере мешајуќи се са домородим становништвом. У
питању су племена Јазига, Анта, Алана и Роксолана. Након њих долазе Срби, Хуни,
Авари и Бугари (око 600.г.) и, најпосле, Маџари. Мада, Срби долазе раније,
номиновани као Илири и делови народа Сармата. Такоѓе и са ранијим
придошлицама, Сигинима (Sigini), имају роѓачке везе. Сви ови народи потичу из
разних делова евроазијске степе, измеѓу источне Европе и централне Азије, те је
томе узрок висока стопа СТР диверзитета пронаѓена у балканској хаплогрупи Р1а‘‘.

Европа во камено доба била населена од староседелците Келти,
припадници на доселените Прото-индо-европски народи и иста јазична група.
Тие биле распространети од Англија до Чешка и на југ до Балканот. Подоцна, со
вековната хомогенизација на разните племиња на доселените Прото - индо европските племиња, меѓу кои и германските племиња, како посебни пемиња се
формирале од 5 век п.н.е. до 5 в.н.е. Келтите живееле во нај големиот простор
на Европа, а потоа биле потиснати од германските племиња кон Западна
Европа, Нормандија, Англија и Шкотска. Што се однесува за германските
племиња, тие се исто така Индо – ариски – прото германски племиња од
касписката област. Со вековна хомогенизација, стопански и културен развој,
тие се појавиле подоцна на историската сцена на народите во Европа. Точно е
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дека Готите се германски племиња кои со преселбата од азиските степи се
населиле и живееле во јужниот дел на Шведска (Готланд) и Данска. Тие во
Европа потекнуваат од островот Јиланд во Шветска. Биле номади и се
раселиле кон средна и западна Европа, во кои простори пред нив живееле
Келтите. Во Средна Европа се појавиле во 3 в.п.н.е. Се прошириле до Дунав и
Карпатите и биле наречени источни Готи. Подоцна источните Готи со Хуните
продреле во Азискиот дел на Турција и на Балкан. За нив пишува Херодот во
440 г.п.н.е. во ‘‘Историја’’ и Овидие во поемата ‘‘Епистулае ех Понто’’. Ги имало
во Бурските Планини и Русија. Во 3 в.н.е. на сцена се појавиа Западнте
германски племиња. За нив пишувал Тацит и за нивните војни со Римското
царство. Во тој период, како што пишува Тацит, имало 60 разни германски
племиња. Покрај Готите познато германско племие биле и Маркоманите кои
исто така војно се судирале со Римската империја. Историска вистина е дека
сите се Прото-индо-ариски племиња. Таква била накусо историјата и
движењето на старите народи во Азија и Европа.
Аријците навлегле во Индија, донеле свој свет, но се прилагодиле на
новата средина. Навлегувањето навистина се случило, но кои биле тие народи
сè уште не е јасно. Д-р Милс, проучувајќи ги Авестите и Ведите, коментира дека
Аријците кога навлегле во Пенџаб ги нашле староседелците кои ги нарекле
“Даси’’. Според пишувањето на Ведите кои се од подоцнежен период, нема
сигурни податоци дека Дравидите биле првите становници, коментираат
индиските научници. Дравидите, велат, дошле многу порано пред Аријците и се
зацврстиле, а вистинските домородци на Индија се Мундите кои се повлекле
длабоко во планините каде и денес живеат. Старите индиски Веди не дават
одговор на ова прашање кои се Ариите, но има некои зборови или имиња на
племиња кои служат за споредба на јазикот. Писмото и првобитниот јазик на
Ариите се слични со иранскиот. Индо-иранските богови, Дјаус (Џаус) кај другите
европски народи се јавува со друго име Зевс, Јупитер во Италија (небески
татко), кај тевтонците Тур и Туи, исто како во Индија ‘‘Дева‘‘- сјаен, небо, ѕвезда
и други значенија. Исто така, боговите Варуна, Ушас, Митра, Перкун
литванскиот Бог на громовите или Перун, а кај Индусите Парџан, е исто Бог на
громовите и други богови кои се слични со старословенските богови. Има
голема сличност со јазикот и божествата помеѓу индиските Веди и иранските
Авест. Индиските Веди (некои индолози мислат дека датираат дури пред 6000
г.п.н.е., други помеѓу 2000 и 1000 г.п.н.е.), и иранските Авести стари религиозни
книги кои имат сличен јазик. Од ова произлегува дека аријците се предци на
племињата кои ги запоседнале териториите на Иран и Индија, но најголемо
влијание имале во Индија. Подоцна со навлегувањето на Хелените во Индија,
Индија како територија го добила своето денешно име Индија и името Аријци се
замени со Индуси. Аријците влегле во Индија во областа на реката Инд и се
населиле во поширокото подрачје на Пенџап. Со нивното навлегување,
направиле големи пустошења, разорувања и страдања, а за тоа сведочат
археолошките ископувања, кои досега се малку, но значајни, од кои се видни
трагите од палењата и големите разрушувања. Покрај големите стадања кои ги
имало домородното дравидско население, тие биле убивани и кон југ
раселени. Новодојдените со себе донеле свој јазик, писменост, религија и
култура. Така почнува цветањето на староиндискиот ведски период со ново
писмо на ведски санскрит и ведска религија се до 2 в.п.н.е., како и главните
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елементи на историската култура, која во новата историја во светот зазема
значајно место. Со доаѓање на Аријците, ведската религија примила верски
обреден карактер, олицетворена во Брамините или верските поглавари. Ариите
им донеле и кастински систем кој бил составен од четири касти (варни):
Брамини, Кшатрии, Вајшии и Шудри. Сите верски книги биле напишани на
санскритски јазик. Книгите можеле да ги читаат само Брамините и тие смееле
да ги вршат верските обреди. Така, браманството почнало да станува
привилегија на Брамините и станала нејасна церемонија, а за појаснување се
пишувале коментари. Од тој период, познати се четири Веди и тоа: Рг-Веди,
Сама, Јаџур и Атарва Веди. Народната ведска религија го губи значењето како
“домашна религија’’ и преминува во теологија. Наместо со жртва (се мисли на
принесување на подароци, храна, вода, цвеќе), се вршеле обреди. Оттука
народот незадоволен, манифестирал грижа за судбината на идивидуалната
душа, манифестирана како универзално ‘‘ОНА’’, тема која ќе тежнее во иднина
кон “домашните обичаи’’ каде индивидуалниот живот се изразува во форма на
вистината, моралот, животни правила и аскетизмот. Врз основа на овие
верувања, Ромите дури до денес ги сочувале своите јазично-етнички обележја.
Тие ќе бидат лекот од последицата за селење на душата, заедничка за сите
Хинду религии во Индија, а воедно ќе тежи кон монотеизам кој во права форма
никако не се случил. Ваквото религиозно верување ги зафати и Ромите во
периодот кога ја напуштија Индија и тоа придонесе да се сочува јадрото на
религијата кај Ромите до денешно време. Населението, покрај војните, било
опфатено и со системот на кастите, кои забранувале мешање од каста во каста.
Писменоста била далеку од луѓето и секојдневието кое било борба за опстанок.
Животот се состоел од земјоделие и сточарство, а доколку имало суша и
поплави, тоа уште повеќе им го отежнувало живеењето. Многу векови се воделе
војни за превласт на целата територија на Индија помеѓу дојденците и
домородното население. Така, Аријците, околу 800 г.п.н.е., се поместиле
источно од Инд во Пенџаб, помеѓу Ганг и реката Џамна, која е богата и
стратешка област, а подоцна со столетија ќе се водат стратешки војни, кои од
тој
временски период до денес никогаш не се видени во светот.
Оттогаш ќе се зборува за аријски кралства кои постепено ќе се шират. Тие ќе се
прошират на целата територија, со ново писмо и религијата. Во тој период се
формирани и првите универзитети за изучување на повеќе науки. Оваа
информација ја споменува Буда уште кога бил жив и тоа за старите
универзитети од 8 в.п.н.е. Ташасила и Каши, а хелените во свои извори го
спомнуваат како Тахила. Подоцна, овој град доби име Бенарес, кој до денес
остана религиозен и свет хиндуистички град. Исто така, се спомнува
универзитетот Наланда од 8 в.п.н.е. Го споменуваат античките извори во
четиритомната ”Индика’’ од Мегастен. Во нив се изучувала граматика, уметност,
медицина, логика, филозофија и други науки. Тогашен моќен крал бил Џанака
од Ајода во 6.в.п.н.е. На југ, главно, останало дравидско домородно население.
Напредокот на науката ги привлекувало учените луѓе од тогашен познат антички
свет. Според Вељачиќ, во Индија биле Демокрит, Ксентиј од книдската школа,
Еуклид и други антички филозофи. Истото го информира Равлисон во книгата
“Легаси оф Индиа”, издадена во 1937 год. Тој пишува за Питагора и вели: ‘‘ Многу
поверојатно е дека Питагора бил под влијание на Индија отколку на Египет. Речиси сите
философски и математички научни теории кои ги подучувале питагорејците, биле познати во
Индија уште во 6 в.п.н.е.... се чини, исто така, дека т.н. питагорина теорема во Индија била
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позната уште во старите ведски времиња, а тоа значи пред Питагора‘‘. Ова становиште го
делат и В. Џонс, Колбрук, а во ново време и Хопкингс, Мекдоналд и
др.научници. Покрај ваквиот подем на стара Индија, имало постојани внатрешни
војни за превласт на териториите. Срадањата на народот од војните биле
големи. Разорувањата, прогонувањата, насилството и преселбите се одвивале
речиси постојано во северозападниот дел – во пределот на Пенџап. Од
пишуваните документи и од археологијата докажано е дека во тоа време имале
врски со Месопотамија и Сусија (Елам). Ахеменидскиот Иран бил на прагот на
Индија и ги користел водените патишта за трговија. Има податоци дека и самите
Индуси подоцна се вклучиле во трговија по воден пат, кон Африка, Арабија и
кон запад, во тогашниот познат свет. За таквите врски пишуваат арапските
историски извори. Арапите подоцна користеле воден пат и трите патишта по
копно и тоа: Кјубер, Болан и Макран и вршеле упади за грабежи во Индија.
Арапските историчари и Де Гоја пишуваат дека од 8 век, Арапите повеќе пати
напаѓале и се обидувале да навлезат во западните делови на Пенџап и сакале
да ги завземат горните приморски градови. Во судирите биле одбивани, на крај
сепак успеале. Подоцна овие патишта ги користеле и самите Синдхи за упади
во Арабија и имале пиратски грабежи. Во меѓувреме, во Индија се формирале
повеќе кралства. Најпознато и значајно за историјата на Индија е Магадха-јужен
Бихар. Магадха е прво автохтоно индиско кралство формирано во 7 в.п.н.е. Се
сметало дека било варварско, а потоа аријанизирано и ќе стане прва автохтона
престолнина на кралството на Маурите во Индија, подоцна се прогласи за
царство на Маурите. Тие го оформиле главниот град Паталипутра, кој подоцна е
разрушен од Хуните во 411 г.н.е. Паталипутра била слична по градба и славен
како персискиот град Персеполис. Во периодот на Маурите, се негувала верска
слобода и се направени многу верски и општи реформи кои оставиле траг до
денес. Околу 7 в.п.н.е., Вардхамана од племето Лишава го основал Џаинизмот
и бил наречен Махавира или Џина (голем победник). Во современата историја
на Индија ова религија ја искористи Махатма Ганди, ненасилството (Ахимса), го
надградил и издигнал на ниво на почитувано движење и ја ослободил Индија од
британска колонизација. Накусо, потоа во истиот период Сидарта 6 в.п.н.е.,
кнезот од племето Шакја, познат како Буда (558-478 ) г.п.н.е., го основал
Будизмот. Со појавата на нови догматски религии, во подем добиваат
народните јазици и силата на Санскритот се губи и опаѓа значењето на
браманизмот. Книгите на Џаинизмот се пишувани на народен Пракрит, а
Будистичките книги се пишувани на Пали народен јазик, кои се сметаат дека се
јазици на калуѓерите. Оваа состојба ќе потрае скоро 8 века, од 6 в.п.н.е. сè до 2
в.н.е. познат како ‘‘Епски период’’. Во тој временски период се родиле
хетеродоксните религии: Чаврака (Материјализмот), Џаинизмот и Будизмот,
кога повторно ќе оживее санскритот со браманизмот. Во тој период се
создадени Махабгарата и Рамајана од ll в.п.н.е до ll в.н.е. и до XVll век со нова
филозофија: Нијаја, Ваишешика, Самхита, Јога, Мимамса и Веданта, во духот
на епската традиција и војнички дух. Значењето на Браманите ќе биде
потиснато.Тие се промениле во интерес на народот, војната структура го зазема
приматот. Кралевите ја превземале војната структура, не Браманите.
Модерниот период почнува од 19 век до денес и има единствена последна
филозофија, т.н. период на Адваита Веданта.
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Со развојот и промените во индиското општество, се дава можност за
развој на разни секти во тој период, кои го величаат Шива, бог на војната,
Вишна - симбол на мир во човечкото срце, Кришна - бог на природата и аватар
на Вишну и негово второ отелотворение богот Рама, јунак на епот Рамајана.
Овие и повеќе секташки религии заеднички се нарекуваат Хиндуизам кој носи
корени од ведската религија. Во тој период се завршени Пуране, збирка на
религиозни и етички приказни, Махабгарата и Рамајана големите индиски
епови. Овие епови и другите пишувани дела денеска се доживуваат како
неодминливи четива за оплеменување и духовен мир. Затоа филозофот Артур
Шопенхауер, читајќи дел од Махабгарата, поглавјето “Багават Гита’’, рекол: “Таа
е нај поучна и нај возвишената лектира во светот. Таа беше утеха на мојот
живот и ќе биде утеха на мојата смрт’’. Во тоа време, повторно се враќа славата
на санскритот и браманизмот, но не како во почетокот, туку се прифаќа како
народна филозофија и религија, а сите книги се пишуваат на санскритски јазик и
писмото Деванагари. Индиските територијални кралеви се збогатиле, граделе
градби со грандиозна структура, но и понатаму се воделе војни за превласт.
Ваквиот подем на индиското општество не останало незабележан од тогашниот
персиски цар Дариј Први (550-486 г.п.н.е.), тој навлегол до Инд и формирал
свои сатрапии (518-515) и оттука можел да го користи Индискиот Океан и Индија
до реката Инд и на народот му наметнал огромни даноци во злато. Оваа
окупација на индиската територија траела 2 века. Според извештаите од тоа
време, Дариј l ја започнал војната со античките градови држави, особено Атина
во 492 г.п.н.е. кога неговата флота од невремето била уништена. Дариј l
повторно се обидел во 490 г. п.н.е. која биле поведени околу 100 илјади
војници. Извештаите за број на војници се контрадикторни. Дариј l ја разорил
Еретрија, но Атина не. Војната со Атина ја изгубил со битката на Маратон. Се
известува дека биле доведени од 18-100 илјади војници. Во овој број на војници
имало и Индуси, затоа што биле под нивна окупација. Ова била првата средба
на индиските војници со европското копно. Чедомиљ Вељачиќ го потврдува овој
факт и напоменува дека во Персиско-Грчките војни, како што пишува, во 480
г.п.н.е., Ксеркс, синот на Дариј повел 300 илјади војници во битка со кралот на
Атина Леонид, од кои 30 илјади биле Индуси. Атињаните ја изгубиле битката со
персијанците и Атина била разорена. Грците со обединета војска во 479 г.п.н.е.
конечно ги поразиле персијанците на море и во битката кај Платеја. Истото го
пишува и Флиндерс Петри во делото ‘‘Египет и Израел’’ од 1923 година, во кое
наведува: “Присуството на значителен број на индиски војници во Персиската
армија за време на војната со Атина 480 г.п.н.е. ‘‘ До каде биле врските на
Индија со запад, покажува пронаоѓањето на индиски кипови во Менфис, во
Египет, околу 5 в.п.н.е. Ова покажува дека индусите таму живееле како
трговци’’, коментира Ф.Петри. Додека Персијците во Индија владеел западно од
Инд, суверените кралеви во внатрешноста на Индија воделе меѓусебни војни за
превласт на територии. Во тоа време, дел од индискиот народ под окупација,
бил притиснат од тешкотиите во окупираната територија. Но, не се исклучува
можност и за народот од другите делови, дека мигрирал кон моќните западни
царства на Азија, соседната Африка и источните соседни кралства, бегајќи од
војните и тешките даноци од кои биле оптоварени од окупаторите и сопствените
кралеви. Од овој период нема никакви податоци од тој вид, но големиот број на
индиско население до Индонезија и другите источни земји и будистичката
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религија го потврдуваат тоа. Ваквата состојба траела сè до продирањето на
Александар Велики кон исток и до неговата победата над Дариј Трети. Тој ја
зазел Персија, а во 331 г.п.н.е. се судрил со индиската војска во близина на
реката Инд, кај Џамна, со кралот Порос, кој веројатно владеел со Пенџап.
Александар Велики од него за малку ќе бил убиен. Во битката, индиската армија
била поразена, а западниот дел до Инд повторно паднал под управа на
царството на Александар сè до неговата смрт во 323 г.п.н.е. Според записите,
кога Александар се вратил кон запад, тој повел со себе поголем број војници,
околу 30 илјади индуси и ова се смета како дел од преселбата на Ромите кон
запад. Најверојатно тие војници, по неговата смрт, или се вратиле, што е малку
за верување, или заминале со неговата војска во Египет, а можно е, да
заминале во Македонското царство. Во походите со Александар биле и
философите Онесикрит, ученик на Диоген, Анасаркх следбеник на
демокритската школа и Пирхо од Елада. По смртта на Александар Велики
започнува т.н хеленистичкиот преиод од Балканот до Индија, се до превласт на
римјаните и започнување на ерата на Римска империја, а пак таа беше
разрушена од Отоманите и германските племиња.
Плутарх во своите историски извештаи за походите на Александар,
информира и за еден млад војсководец од источна Индија, кој се побунил
против својот суверен и нудел сојузништво во војна, но барал со помош на
Александровата војска, да го заземе престолот од својот владетел од
династијата Нанди, од кралството Магадха. Александар Велики тоа го одбил и
не прифатил сојузништво. Тој млад војсководец, познат како Чандрагуптос
(антички грчки извори), ќе одигра важна улога во индиската историја. По смрта
на Александар, тој ги убил античките управители (317-316 г.п.н.е.), а
намесниците биле принудени да се повлечат. Три години подоцна, Чандрагупта
(санскритско име) го земал престолот и станал крал на Магадха (309 г.п.н.е.). Со
него почнува златната ера и подем на Индија и се нарекува ерата на владеење
на династијата Маури. Владеел со големо царство кое се протегало од реката
Инд на запад и на исток до Ганг. Имал добри патишта за кои сам се
интересирал, имал голема вооружена војска и организирана управа со државни
надзорници. Пред 306 г.п.н.е, по пропаста на Александровото царство, еден од
намесниците, Селеук, ја основа династијата на владетели селеукиди и владеел
западно од Инд. Тој не го потценил индискиот владетел, туку му ги понудил
областите на западната страна на Инд и му дал за жена една од античките
грчки принцези. Од тој момент, Индија влегува во кругот на големите сили на
тогашниот свет. Главниот град на Магадха, Паталипутра, стана седиште на
амбасадорите од тогашниот свет. За ова информира Мегастен во
четиритомната “Индика”.
Основателот на династијата на Маурите ги поставил темелите за развој
на државата и ја направиле Индија славна и еднаква со античкиот свет.
Напредувале науката, економијата, градбата, религиите и севкупниот економски
и политички живот во Индија. По неговата смрт, го наследил Биндусар. Тој го
сочувал царството, но за него нема податоци. Го наследил неговиот син, еден
од најмаркантните владетели од династијата на Маурите, Ашока (264-232
г.п.н.е.). Го проширил царството и на исток и на запад до Авганистан. Според
пронајдените археолошки артефакти во Кандахар, имало негов натпис. Имал
дипломатски односи со Сирија, Персија, Египет, Античка Грција, Коринт и Епир.
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Верски врски имал од Кашмир до Цејлон и до грчките земји. Дека постоеле
врски помеѓу Индија и Рим пишува Филистарх во 3 век од н.е. дека емисари
оделе од Рим до Индија и го наведува примерот на мисионерот ‘‘занесеник‘‘
Аполониус од Тијана, кој умрел 97 г.н.е. кој тврдел дека бил ученик на индиски
Браман. Филострарх напишал негова биографија која била полна со чуда за кои
тој зборувал. Римјаните како и христијаните верувале дека со неговите искази,
сакал да му се спротистави на господ. Ова убедување кај Европјаните било од
непознавање на индиската религија, будизмот и техниката на јога. Европејците
исто така, пред појавувањето и прифаќање на христијанството имале
многубожна религија, која се состоела во верување во повеќе божeнства.
Походите кои ги водел Ашока за обединување на Индија, ги водел со голема
суровост и насилство. Во ропство се одведени огромен број на луѓе, убиени
исто така голем број, а погинати во војна многу илјади повеќе. За вакви
спроведени насилства има податоци за војната со Калингите, кои биле, исто
така моќна држава. По заземањето и соединувањето на покорените држави, тој
се покајал за злосторствата кои ги направил. Прифатил будистичка религија и ја
прогласил за државна религија. По смрта е погребан според будистичката
традиција. Своето каење го покажал преку 13 прогласа, кои ги напишал на
високи столбови. Еден од столбовите, поставен во Сарнатх, подоцна е
пронајден и е наречен по името на Ашока – “Ашокин столб”, украсен со лавови
кои во своите канџи го држат тркалото на законот наречен “Дарма чакра’’ (закон
за морал, поредок и религија), кој денес, по 1600 години, е симбол на Индиското
знаме и грб. Тој симбол денес го имат и Ромите на своето знаме. Тој наредил да
се испратат емисари за ширење на будистичката религија низ тогашниот свет,
која во негово време се ширела на исток и на запад и будизмот продрел дури до
античките земји. По неговата смрт, царството почнало да се распаѓа и повторно
настанале војни за превласт. Во таква состојба на индиската држава, се
формирале и на власт дошле индо-антички држави кои биле формирани во
Бактрија, Гандара, Кабул, а истовремено имало постојани војни и биле на удар
од Партите и Иранците. Бактрискиот крал Деметриј околу 189 г.п.н.е. пошол во
поход кон Индија и дошол до Паталипутра. Негов наследник бил Менандер кој
се одржал до 186 г.п.н.е., главно, во Пенџап. По Менандер, на власт доаѓа
првиот владетел од династијата Чунги. Нивниот владетел Пушјамитра (176-140
г.п.н.е) ги поттиснал освојувачите до Инд, а неговиот внук ги поттиснал преку
другиот брег на Инд. Во истиот период, во јужна Индија на Декан, расте моќта
на династијата Андра. Таа почнала да врши притисок врз династијата Чунги (7664 г.п.н.е). Чунгите, под нивен притисок, ја отстапиле власта на династијата
Канава (75-30 г.п.н.е.). Така, во подрачјето на Инд и Ганг, доаѓа до повторно
парчосување, односно до состојбата кога Маурите претходно ја формирале
Индија. Таквата состојба на војни траела скоро 150 год., а државата била
поделена, уништена од постојани војни и не била благопријатна за живот на
тогашното население. Што преживувал народот, дали немало мигрирање во
мирни соседни држави?
Сите овие векови на постојани војни и разорувања биле малку во однос
на новата наезда која се акумулирала во северозападните области на Хотан и
Синкјанг. Околу 80 г.п.н.е., продреле скитите Шака и ги потискувале номадите и
полуномадите од средна Азија од областа Тјеншан. Под нивен налет Индохеленските држави се губат една по една. Индусите нив ги познавале под името
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Шака и се основачи на династијата Кушани во Индија. Шаките се индиска гранка
на Партите, Пахлави се иранско племе, а Кушаните се монголски освојувачи кои
за време на Канишка формирале моќно будистичко царство во Индија. Овој
народ кои зборувал токајски јазик, познати под името Кушани, откако ја завзеле
Бактрија и источен Иран навлегле во северна Индија. Наездата на дојденците
ќе одигра важна улога во историјата на северна Индија. Кушаните основале
големо царство од Охус до Ганг, соединувајќи голем дел Индо-хеленските
владенија и оние што ги држеле Чунгите. Индија доживеала најголем
просперитет за времето на кушанскиот трет владетел Канишка кој владеел
околу 144 г.н.е. и владеел во Мадура. Се прогласил за Махараџа–‘‘голем крал’’
или на кинески ‘‘Раџатираџа’’ - син на сонцето. Во негово време се владeело
космополитски и се негувале различни култури: хеленска, иранска, тибетска,
кинеска, монголска и секако, индиска. Со еден збор, негување на
космополитството. Самиот тој бил будист. Во негово време имало голема
трговска и интелектуална размена. Римската и кинеската трговија цветала и бил
оформен ‘‘Патот на свилата’’. Индија почнала на големо да се занимава со
трговија на копно и по вода. Како што пишува Жанин Аубауер, царот Веспазијан
(69-79) забранил извоз на злато во Индија бидејќи се нанесувало штета на Рим
со размената на роба за злато. Индија извезувала по копнен и по воден пат
дури до Борнео и Целебес. Во ваква атмосфера на толеранција и изобилство,
северниот дел имал корист од обединување под династијата на Кушаните.
Истовремено и јужниот дел на Индија не заостанувал. Се формирле нови
кралства. Таму се формирале кралствата: Пандија (подрачје на Мадурај),
Чатакарна, Керала (Траванкор), Шола на брегот Карамандела со градот
Танеџвар. Во тој период, Индија навлегува во еден сјаен период на културен,
религиозен и интелектуален развој. Но, секое добро не трае долго. Настанал
политички раскол меѓу тогашните кралеви и овој сјаен период на интелекуален
и секаков подем доживува тотален пад. Околу 320 г.н.е., се јавува нова
хегемонија на владеење на династијата на ГУПТИТЕ. Тие, под власта на
Маурите, формираа движење во Магадха на светата будистичка земја и
древната престолнина Паталипутра, од времето на знаменитиот Ашока, која
повторно стана царска престолнина. Малку е познато за првиот владетел
Чандрагупта од династијата Гупти, кој носи исто име со Чандрагупта (од 322
г.п.н.е) од династијата на Маурите. Со него се вратил напредокот и
просперитетот. Го наследил Самудрагупта (335-337г.н.е.), ја зголемил
територијата и споил 35 држави, а нивните владетели ги поставил за вазали. Го
обновил целосно ашокиното царство кое останало во памтењето на народот.
Гуптите го имитирале Ашока, што се претпоставува дека и името му е земено
како знак на неговото силно владеење. Го имитирале неговото владение во
државничка, религиозна и економска смисла. Самудрагупта го наследил
Чандрагупта Втори (околу 375-414 г.н.е.). Тој драстично ја зголемил
територијата на Индија. На запад до Бактрија, а на исток до Бенгал.
Просперитетот на економијата исто така нараснал. Се тргувало по копно и море.
Трговијата се ширела и кон исток. Него го наследи Кумарагупта l, а него
Скандагупта (445-467). По високиот подем на државата, повторно се
надвиснала нова наезда од Хуните. Скандагупта успеал да ги задржи. Според
нејасни податоци, изгледа дека имало недоразбирање во династијата што дало
повод Хуните да навлезат со незапирлива силина кратко по 485 год. Овие
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насилства траеле 50 години. Будистичките храмови биле срамнети со земја,
универзитетите, гордоста и славата на Индија, исто така биле срамнети со
земја, а верниците, монасите и свештенството прогонети. Илјадници биле
одведени во ропство, илјадници убиени. Хуните предводени од Тораман Тимурлан, а потоа од Миниракула (околу 500-540 г.н.е.), продреле дури до
Магадха оставајќи зад себе пустош. Голем број на истражувачи на Ромите
тврдат дека тогаш настанал првиот и најзначаен егзодус на Ромите кон запад.
Биле одведени со нивната војска кон запад каде служеле со разните занаети
кои тамошното индиско население ги знаело. Оваа наезда на Хуните во
историјата на човештвото е позната како големата преселба на народите, затоа
што нивното движење сè до Европа ги потиснувало сите народи кои бегале од
нивната бруталност и воената надмоќ. Династијата на Гуптите ослабнала, а
поглаварите останале локални владетели. За тоа време, владетелите на Декан
останале и ја зацврстувале својата власт. Едно од појаките кралства бил
Танечвар на крајниот запад во Даоб, со главен град Канауџ, кој отсекогаш бил
мета на освојувачите. Благодарение на Хиуан -Тсинг, кинески аџија кој дошол во
Индија, од неговите информации има најдобар опис за владетелот од
династијата Гупти, со владетелот Танечвар Харш (605-647 г.н.е). Тој под негова
власт ги обединил државите од северна и средна Индија. Продолжил со
традицијата на толеранција и помош во севкупниот развој во Индија. Одржувал
дипломатски односи со државите, обновувал храмови и продолжил со
трговските врски. Странците доаѓале да се запознаат со културата и
цивилизацијата на Индија. Ромите во својата меморија го имаат сеќавањето на
“Баро Тхан’’-Големото царство и нивната династија Гупти, а тоа постоело. По
смрта на Харша, Индиското царство засекогаш се распаднало. Севкупниот
духовен, економски и политички сјај на државата пропаднал и никогаш не
успеал да се врати на славата на Ашока, а уште помалку на династијата Гупти.
“Царството се распаднало неповратно, така што целокупната историска наука
запира околу 650 г.н.е.’’, констатира Жанин Аубауер. Населението на Индија
падна во робство, а подоцна бидна колонија на Англија се до 1947 год. Ромите
надвор од Индија беа робови насекаде и подвргнати на геноцид и уништување.
Оттогаш не се зборува за Индија, туку за “Индии’’. Може да се забележи дека
основното обележје на Индија се задржа на Чунгите и Гуптите или средниот
стар век на Индија. Овие династии останале во колективната меморија на
Ромите, но со векови вистинската слика постепено се изгуби. Сепак, останале
траги од таа династија кај другите народи кои ги сочувале до денес, а за Ромите
тоа било ‘‘Баро тхан‘‘, денес Бхарата.
Овој тотален распад на индиското општество подоцна сосема го
урнисале муслиманите од запад. Првиот продор бил 712 год., но потоа немало
напади, следел мирен трговски период. Се развила тровија и имало политички и
економски односи меѓу нив. Тоа траело сè до нападот на турското племе под
водство на Мухамед од Газна во 1000 год. Тој пошол со коњаници и по една
година се судрил со локалниот раџпутански крал Џајпал во 1001 год. кај
Пешавар. Војската на Џајпал била поразена, бил заробен и со откуп бил
ослободен. Во тој судир имало многу убиени и огромен број одведени во
ропство. Индија не се предала. Имало отпор уште два века во кои имало
огромни жртви, прогони и одведени во ропство. Според сведоштвата на АлБеруни, како што пренесува Ѓуриќ во книгата “Преселбите на Ромите’’, индусите
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се претвориле во прашина, расеани низ целиот свет. Според историчарите,
тогаш настанала најголемата преселба на Ромите кон запад, која трае и денес.
Муслиманите се посочуваат како главни виновници за големото раселување на
Ромите. Тие од Индија изгониле во Мала Азија огромен број на цивили,
заробиле војска и команден кадар и раселиле комплетни семејства. Према
извештаите ги продавале како робови. Последен напад на Мухамед од Газна во
Индија беше 1026 год. Нај значајна загуба Индиската воска претрпе во судирот
со Мухамед во 1018 и 1019 год. кај Пешавар. Тогаш многу преживеани војници
поради насилствата кои се случиле потоа, заедно со народот, масовно ја
напуштиле Индија и преку Авганистан и Мала Азија, подоцна пристигнале во
Европа. Во таа група на заробени и протерани имало војни команданти, војници
и цивилно население. Подоцна, истражувачите утврдиле дека тие биле
припадници на Брамините и Кшатриите од северозападна Индија. Кохановски
во книгата “Студии за Циганите’’, издадена во Њу Делхи, том два, пишува дека
миграциите кон Балканот продолжиле за врема на Отоманската инвазија,
особено за време на султанот Бајазит. Тие подоцна им се приклучиле на
избеганите Роми од Азија во Европа. Пишувањето на Кохановски потврдува
дека Ромите биле пред тоа иселени кон предна Азија на што укажуваат и
пишаните документи од арапските историчари. Гурите го наследиле Мухамед од
Газна и во судирите 1191/92 ја завзедоа Индија. Насилствата завршиле дури во
1206 год. кога Кутап-Уд-Дин Аибак навлегол во Индија дури до Делхи. Тој бил
припадник на турското племе Гури. Тие ја урнале последната вазална династија
на султанот Фирускуз во 1215 год. Претходно имало страшен терор во траење
од 2 века. Во тој период им било забрането да поседуваат злато, накити и
народот не го сметале за поданици туку за робови. Кутап уд-Дин Аибак во 1215
год. во Делхи го формирал Делхискиот султанат. Во Делхи ја изградил првата
џамија и тоа требало да биде симбол на помирување и престанок на големите
насилства. По муслиманската инвазија, повторно навлегле монголски племиња
во Индија. Откако хордите на монголот Џингис Кан во Xll ја опустошиле
Централна Азија, навлегле во Индија, ја опустошиле и разориле. Прогоните и
раселувањето на населението надвор од Индија се зголемило и било водено на
запад заедно со монголската војска. Историчарите и проучувачите на Ромите
велат дека таа е втората голема преселба на Ромите кон Европа, кога
настанале групите на Влах Рома во Романија и Европа, кои потекнуваат од
Раџастан. Оттогаш па до денес, историјата на Индија немала никакво влијание
врз историјата на Ромите. По него, во Индија навлегуваат татарски племиња. Во
1526 год. во Индија, навлегол Барбар основач на династијата Могули. Право
име му е Захар-удин-Мухамед кој влегол во Делхи и со него започнува
Могулското царство во Индија. Тој ја изградил Агра и ја напреднал Индија како
Аријците. Внук му познат како Акбар Велики (Dzelaludin Muhamed Akbar)
владеел од 1556-1605 год. Да ги спои муслиманите и хиндусите, се оженил со
раџпутанска кнегиња. Со пријателски сојузи на државите ја обединил Индија. Ги
почитувал сите религии: хинду, мусли- манство, заратруство, а тој бил езуит. За
да ги соедини религиите, планирал да направи единствена светска религија.
Тоа било монотеизам на основа на хинду традицијата, муслиманство, со нота
на заратруство, идеи на џаинизам и езуитите. Забранил аџиство во Мека и
Медина, а во Фатпур Сикриј изградил храм со нова вера, денес позната како
“Религија на Сиките’’. Тој ја формирал религијата на “Сиките’’, која денес е со
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седиште во Армитцар и религиозната книга наречена “Златна книга’’. Сики,
значи учен, нововерец. Таа религија е мешавина од повеќе религии. Тој го
формирал овој “учен’’ религиозен правец, а тоа било монотеизам за Хинду
религијата, со цел да се сопрат верските судири во Индија. Но, единствената
забелешка во врска со оваа религија е таа, што гo поттикнал насилството во
Индија со вметнатите насилни размислувања од муслиманството што и денес
се проблем за традиционалното индиско општеството. Најголемиот дел од
истражувачите, миграцијата на Ромите од Индија ја лоцираат за време на
хунската, монголската, татарската и муслиманската експанзија кон запад.
Општо мислење е дека окупаторите кога навлегувале во Индија, со себе воделе
огромен број на заробеници. Еден број од заробените биле вклучени како
војници, а друг дел на луѓе им служеле со занаетите за разни потреби на
војската. Од 17-ти век, како што велат Вучковачки и Нехру, изворите на Индија
се празни, а би додал, исто онака како што се историските извори на Ромите по
нивниот егзодус. Според пишуваните документи од истражувачите, има
мислење дека Ромите ги имало во предниот дел на Азија и Европа, пред
хунската, татарската и турската инвазија во Индија. Тие таму ја формирале
групацијата ‘‘Роми во Мала Азија’’ кои се предци и дел на Ромите од Европа.
Што се однесува до преселбата на Ромите кон запад, од историјата на
тогашната Индија утврдени се сурови превирања со тамошното население.
Неодминливо е чувството дека луѓето биле принудени самоволно да се селат.
Со наездата на разните завојувачи во тој историски период, како што биле
персијците, хуните, монголите, муслиманите и татарите, биле земени како
заробеници и насилно раселувани во туѓи територии. Ако наводите од
преданието кој го чул Матео Максимов, кои ги пренесува Клебер, се вистина,
тогаш Ромите за време на Хунските војни, тогашните Роми ја следеле нивната
војска низ Азија и Европа. Обврската им била да се грижат за оружјето и
другите воени средства. Ромите имале право, по нападите на градовите по
осмиот ден, и тие да учествуват во земањето на плен. Така пишува Максимов,
француски Ром, по потекло од Русија, евангелист, писател кој напишал
единаесет книги. Неговите дела се преведени на повеќе јазици. Татарите во
своите походи од 1241 год. ја разориле Русија. Ги разурнале градовите Краков,
Вроцлав и цела Полска и дошле дури пред Рим. Клебер пишува дека и Мак Мун
пишувал за европските Бохемиени за кои тврди дека ги следеле хунските,
татарските и селџучките чети. Понатаму вели дека и француските Романичели и
Мануши (име за француските Роми), во тоа време ги следеле Татарите. Според
негово пишување, Ромите им ги калаисале (белеле) садовите, ги оштреле
ножевите, нивните мачеви и вршеле други работи поврзани за војската, додека
крстарале низ Европа. Истото го тврди и Франц де Вил, дека преставниците на
етничката група Џат, се предците на Роми во Европа но, исто така се далеките
предци на Ромите во предна Азија, кои ги следеле освојувачките хорди и за нив
обавувале ковачки, потковувачки, седларски и други занаетчиски работи.
Историјата на Ромите е тажна, а потекнуваат од земја богата со историја,
култура, образование, толеранција на религии. Биднаа талкачи и толку
отфрлени од општествата со илјади години, прогонувани, асимилирани и
убивани. Но, тие продолжиле со движењето, дошле и останале во Европа. Така,
од 19 век, врз основа на јазикот, почнало проучувањето на Ромите. Откриле
дека се од Индија и дека бегале од големите инвазии на варварите, пред кои,
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како што пишува Клебер, “не сакале да се покорат“. Тој отпор кон насилството
го изразиле со преселбата кон запад, која бидна мотив за истражување на
голем број на научници, особено во 19 век. Малкуте податоци за Ромите во
новите територии поттикнале интерес да се проучи движењето на Ромите од
Азија кон Европа, за кои ќе стане збор и во овој ракопис. Како се одвивало и што
се случувало, иако доста оскудно, сепак се даде претстава што се случило. За
тие настани ќе читате во текстовите што следат.
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Ромите во Мала Азија

Во овој дел за историјата на Ромите на Блиски Исток ќе има
информации што се однесуват на преселбите на Ромите од нивната постојбина
кон западните пространства на Азија. Денеска не е спорно дека нив ги има во
сите земји и за нив постојат податоци од званичната статистика на секоја
држава. Целта на ракописот е да се дадат најважните и битни информации што
се случувало за време на нивната миграција кон запад и нивното вековно
непријатно искуство кое го имале низ разните општества. Тоа негативно
искуство на Ромите треба да престане и најпосле тие да бидат дел од
цивилизираниот свет. Нема да го употребам зборот ‘‘интегрирани’’ затоа што и
препораките на научниците за вклучување на маргиналните групи во сите
општества се такви, кои нема да дадат сомнеж за успех во напредокот во
замислата на овие луѓе да бидат рамноправни граѓани во тие општества. Има
информации од различен вид. Тука ќе бидат презентирани оние што ги дале
историчарите и званичните власти, а се однесуват исклучиво на Ромите.
Изборот е на оние закони и информации што битно влијаеле на судбината на
овој народ низ векови, за нивниот статус во конкретните општества, нивната
судбина или прогони. Се смета дека во светот има повеќе од 18 милиони Роми,
раселени од Индија до Америка, Африка и Австралија. Вистинската бројка
никогаш нема да се утврди. Најголем дел од нив не се скитачи (номади), мал
дел се т.н. полуномади и мал број на Запад живеат со подвижни живеалишта
т.е. живеат номадски. Полуномадите за време на сезоната на земјоделството се
селат неколку месеци за работа. Живеат во постојани населби, особено на
Балканот, во градовите и во селата во кои се занимаваат со земјоделие.
Према историските настани и истражувачите на јазикот, Ромите
потекнуваат од предниот дел на северозападна Индија, кога масовно се
иселиле за време на муслиманската инвазија и тоа од стариот голем Пенџап,
Харијана, Химашал Прадеш, Делхи и Раџастан. Давид Мак Ритчи додава дека
не биле само Џати од војската на Рајпут од Пенџап, туку ги имало и од
Баратпур, Лахоре, Карнака, Махараштра и Гуџарат. Припаѓаат на разни етнички
групи познати како Синти (Синдхи), Лом, Џати, Лури или Лохар, Нури, Баргујар и
др. кланови, познати во Македонија, Косово, Србија, Грција и Бугарија како
Бургудџи и Арабаџии, Арлии, Гурбети (Горбат), Влах Роми, Рудари, Бејаши,
Бојаши и др. етнички групации. Во Европа се познати како Синти (Германија,
Холандија, Италија), Калдери, Ловари, Унгарика, Урсари, Бојаши, Мачваја,
Мануши, Гитани и други кланови во Европа и Америка, но сите потекнуваат од
Индија.
Воените насилства, водењето во заробеништво на огромен број на
народи од Индија и самоволното иселување, придонеле за нивно населување
во просторите на денешен Блиски исток, особено Персија, Ерменија, Анадолија
и денешните арапски земји. Денес во тие замји има население со потекло од
Индија. Тоа се денешните Роми, кои таму добиле поинакви имиња.
Политичките, воените и другите настани кои се случувале во тогашниот свет,
укажуваат на тоа дека во тоа време преселбите биле секојдневна наметната
состојба за луѓето кои живееле во тие простори.
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Прататковината на Ромите во Индија

Од таквите превирања настанала нај масовната преселба пред повеќе
столетија, чии последици се видливи и денес. Таа била големата преселба на
народите од Индија, кои се распрснале насекаде во светот. Тие луѓе денес ги
нарекуваат Роми, Цигани, Џипси, Цигојнер, Мануши, Гитани, Синти и други
групации или денес како што тие самите се нарекуваат, Роми и Синти. Од тој
период до денес, во светот лутаат преку 6 милиони луѓе, пишува Клебер но,
точниот број никој не го знае. Според извештаите од тоа време, тие се движеле
со коли кои ги влечеле биволи, а подоцна коњи. Во денешни услови, Ромите кои
се номади, особено во западните земји и Америка, располагаат со камп
приколки, со моќни мотори за превоз. Тие “Се запираале на краевите на
градовите и покрај рекитe или нивите по селата, а во денешно време има
организирани паркиралишта од страна на градовите во Западна Европа, но
најчесто наидуваат на табли со натпис - забрането за номади “ - пишува Клебер.
Жил Блок пишува: “Циганите се сметаат за единствен народ и покрај
дисперзијата на групи и сè поголемата нееднаквост во нивните обичаи’’. Оваа
разноликост во обичаите настанала со повеќе вековната преселба и правците
на преселбите на Ромите од прататковината, со која засекогаш ги прекинале
врските со културата, религијата, обичаите, писменоста и други етнички
особини. Севкупното наследство, со текот на времето и одалеченоста од
татковината, се губело, а останала само усната традиција, која со време добила
надградба од средините на локалното население каде што престојувале.
Идентитетот најмногу се изгубил поради немањето на официјална
административна управа, писменост, образование и биле препуштени на
самите себе и на природата околу нив. Раселувањето на Ромите од нивната
прататковина не може со сигурност да се тврди дека настаналa од воени или
економски причини, иако многу историчари, етнолози, антрополози, лингвисти
даваат мислења како настанала преселбата и во кој временски период.
Хронологијата за масовните преселби на Ромите од Индија може
главно да се постави по следниот редослед :
1.Нај масовна и прва преселба се случила за време на Белите Хуни од
V-Vl век.
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2.Масовните миграции од Vll –Vlll век, кога арапите навлегуваат во
провинцијата Синд, кога настанале големите движења и масовните миграции
кон Блиски Исток.
3.Нај голема и нај значајна миграција била во почетокот на Xl век, кога
муслиманите се обидувале да ја завземат Индија.

‘‘Забрането за Цигани‘‘, позајмено од Фрејзер ‘‘Цигани‘‘.

Значаен судир со муслиманите бил кога локалниот крал на Хиндустан
Џаипал, се судрил со Мухамед Газнави на 28 ноември 1001 год. кај Пешавар.
Џaипал ја изгубил битката. Биле одведени огромен број на заробеници и
робови. Неговиот син Ананд Пал го наследил како суверен крал на Кашмир.
Ананд Пал собрал коалициона војска од повеќе кнежевства во Индија и во 1008
год. се судрил со Мухамед од Газна. Ананд Пал бил повторно поразен кај
Пешавар. Неговата коалициска војска била целосно поразена. Тогаш убиле 20
илјади војници и имало одведени огромен број семејства како робови. Во
заробеништво биле одведени стотици илјади војници и семејства. Тие биле
одведени во провинцијата Кхорасан и во Кабул. Према извештаите, во Кабул,
Газнави за висока цена продал голем број образован кадар од индиско
население. Бројот на дојденците го надминал бројот на тамошните жителите.
Отука, како причина од големата пренаселеност, почнала засилена преселба
кон запад. Према историските податоци во Турско-персиската инвазија на Синд
и Пенџап во Индија, се мисли дека во робство биле одведени 500 илјади
заробеници. Во тоа време тоа била гигантска преселба.
Мухамед Газнави од 1001-1027 год. во Индија навлегол 27 пати и вршел
грабежи на територијата на Индија. Големо и судбоносно навлегување на
муслиманите со Мухамед било кога навлегле во декември 1018 год. до Мадура
и во старата претстолнина и држава Канауџ во 1019 год. и се судрил со Рајпал
Прахтикар и го поразил. Тој го признал надмоќниот Мухамед и Газнави запрел
со походот и се вратил. Локалните кралеви му се налутиле на Рајпал за
признавањето на поразот и во храм од непознат убиец бил убиен. За
навлегувањата на Мухамед од Газна и за упадот во декември 1018 год.
историски податок има во хрониката Kitab-al Yamin од Abu Nasr Al-Utbi (9611040). Ал-Утби дава детален опис на луѓето. Пишува дека во прогон и робство
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биле одведени ‘‘богати и сиромашни, бели и црни и цели семејства‘‘, имало
циркузанти, занаетчии и работници. Овие заробеници се преселени во денешен
Иран, во провинцијата Кхорасан. Таа била центар на преселените Индуси,
тогаш наречени Домба/би, подоцна Дом и тие се исто така предците на
денешните Роми. По смртта на Газнави во 1030 год., на сцената се појави
турското племе Гори. Нај значаен бил Мухамед од Гора. Тој целосно ја уништил
Индија со походите во 1191 и 1192 год. во судирот во денешна Харијана со
армијата на Рајпут, а командант на коалиционата армија бил Притви Рај Чохан.
Према историските податоци Индија во тоа време била развиена и била
трговски и економски центар. Покрај Кхорасан индусите во тој историски период
и од порано масовно ја запоседнале и провинцијата Кандахар.

Големите етнички групи во Пакистан.

Што се однесува до преселбите на Ромите од Индија, причините можат
да се опишат како комбинација од принудни, односно воени насилства,
природни катастрофи, суши, поплави и економски причини, а во суштина не
биле освојувачки. Исто така, се согласувам со мислењето на д-р .С.С. Шаши,
кога вели дека не се согласува со мислењето на проф. Гропер, кој мисли дека
некои прото-Џипси (цигански) банди повремено за егзистенција ја напуштале
Индија. Илјадници луѓе кои биле одведени во ропство или прогонувани, кои
потоа се населиле во голем број на друга територија, не може да бидат банди
кои се составени само од неколку десетици луѓе. Оттука, Бикху Чхаман Лал
Ромите и нивната дамнешна преселба ги нарекол “Заборавените деца на
Индија’’. Таква е и мислата на основачот на “Нехру Рома Хоусе анд Мусеум’’ во
Чандигарх, Индија, истажувач на Ромите во Европа, Вир Рајендра Риши, кој
Ромите ги нарекува “Амбасадори на Индија во Европа...“ и пишува дека
жителите од северозападна Индија (денешната држава Пенџап, Харијана,
Химачал Прадеш, територијата на Делхи, соседни делови од Раџастан и
Кашмир) биле принудени да мигрират во други држави пред муслиманската
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инвазија од 10-13 век. Такво размислување произлегува од хрониките и разните
записи за Ромите во текот на долговековната преселба од нивната
прататковина до денес, а денес раселени низ целиот свет. Ги нарекувале и
уште ги нарекуваат номади, необични луѓе со поинаков изглед, облека, обичаи,
гатачи, питачи, крадци, циркузанти и жонглери, бездомници и крстосувачи низ
патиштата во Азија, Европа и Америка, но луѓе кои не се насилни, луѓе кои
сакаат да си го заработат лебот за опстанок, а самите себе се нарекуваат Роми.
“Единствен пример на совршена одредена етничка заедница која низ времето и
просторот, повеќе од илјада години и далеку преку границите на Европа, среќно
водeла гигантска преселба и не се почувствувала никаква промена во
единството и живоста на таа раса. Освен Евреите, други не можат да се
споредат со ромското раселување’’, пишува Клебер. Др. С.С.Саши, во својата
книга “Роми, светот на Џипсите’’, меѓу другото пишува дека Ромите од Индија се
иселувале кон запад во бранови, не сите наеднаш. Од таа причина што ЏатитеЗотите од Индија кои се селеле во различни временски интервали во пределите
на Мала Aзија, денеска нивниот јазик се разликува по историја и времето на
иселување од Индија. Исто така има мала разлика во јазикот со Ромите во
Европа.
Што се однесува за историјата на Ромите, современите истражувачи,
меѓу кои и др.Јан Кохановски, информира за делото на Де Гоја “Migrations des
Tsiganes a travers L,Azija’’, Лајден, 1903 год., во кое пишува за историјата на
Џатите, иселениците од Индија, населени во арапските простори. Тие биле
војни робови доселени од судирите меѓу Индусите и Муслиманите.
Информациите потекнува од арапски пишани извори, меѓу кои и од Табари. Тие,
Џатите, биле предците на денешните Ромите. Арапите Ромите ги нарекувале
“Зот”, наместо “Џат” (Jat). Тоа кажува дека првите иселеници од Индија во
Арабија околу 7 век и биле наречени ЗОТ. Покрај нив порано и подоцна имало
доселеници кои биле наречени со други имиња. Д-р Саши објаснува, дека
арапите од природата на нивниот изговор, не можат да го изговорат ‘‘Г’’ затоа
што е палатал, тие го изговараат како дентал. Што се однесува за Ромите и
нивното потекло има некои теории во врска со нив, кои ќе бидат приложени и
можат да се надовржат на ова мислење. Д-р Саши информира дека во Индија
постојат повеќе племиња на Џати (Зотти). Индусите нив ги нарекуваат Jat (Џат).
Тој народ живее во Раџастан, а Арапите ги нарекуваат Зот. Тие Џати се
предците на Ромите кои мигрирале од Индија.
Врз основа на атрополошките испитувања, врз основа на телесната
структура и јазикот кај европските Роми, кои ги направил антропологот проф.
Ежен Питард од Швајцарија и д-р Ванија во Утар Прадеш и Раџастан, заклучиле
дека има директна врска кај европските Роми со Кшатриите од Утра Прадеш,
Раџпутите од Пенџап и Раџастан и дека тие простори се нивната прататковина.
Според начинот на живот и занаетите кои ги обавуваат, Ромите се слични со
денешните Банџари кои живеат во Индија. С.С. Саши врз основа на начинот на
живот и занимањата кои ги обавуваат Банџарите, заклучил дека дел од Ромите
припаѓаат на посебната етничка група на Банџарите. Имаат сличен живот но,
етничката припадност не е докажана. Сличноста со животот и занаетите не
докажува дека се предци на сите Роми. Банџарите во Индија со векови така
живеат се до денес. Ромите во Европа постојано се селат и се во потрага за
азил, затоа што не се прифатини во општествата каде престојулале и
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престојуваат, што остава впечаток дека се склони на скитништво. Банџарите
денес се народ кој живее со сличен живот како и Ромите во Европа и затоа ги
споредуваат со Ромите. Истражувачите откриле дека голем број на Роми
припаѓале на војската на Ананд Пал кој ја изгубил битка со Мухамед Газнави во
1008 год. бил погубен, а огромен број на војници и население биле одведени во
заробеништво. Најголем дел припаѓале на Кшатриите – војничката каста и
кастата на Браманите. Тоа е докажано со извршените антрополошките
испитувања, а најголем дел биле од Раџастан. Почетните истражувања за овој
народ започнале со нивното доаѓање во новите средини. Поради блискоста на
Индија и релациите кои ги имале со Блискиот Исток, Ромите таму не биле
непознати, а информациите се однесувале на нивниот начин на живот,
религијата и однесувањето во тие простори. Историските сведоштва зборуваат
дека Ромите во Мала Азија, особено за време на муслиманската инвазија во
почетокот на 7 век па се до 13 век биле одведени во заробеништво како робови
и биле продавани низ Мала и Средна Азија. Др. Актон застапува хипотеза која
искажува мислење дека Ромите на Блискиот Исток се присутни од 5 век како
патувачки музичари во Персија. Сигурно мислел на Лурите на Бахрам Гур.
Преселбите од 700-1000 год. и нивното иселување од Северна Индија кон
предна Азија, било континуирано предизвикано од новата религија – ислам, која
во овие предели била управувана од една власт. Тие тука ги обавувале своите
занаети во интерес на луѓето кои живееле таму, како и музиката која била
различна и интересна. Тие тогаш биле излезени како Џат, кои денес добиле име
Ром/и. Значајно иселување на индусите од северозападна Индија се случило од
Vll век, кога Арапите по повеќе напади успеале да ја заземат областа Синд и
тогаш настанала масовната преселба со водење во заробеништво на огромен
број на луѓе кон арапските простори. Во почетокот на мигрциите, можеби
мислеле да се вратат во својата татковина, но со тек на времето останале
засекогаш заробени во пространствата каде што заминале, а причината биле
војните, постојаните насилства, прогоните во Индија, а подоцна заминале и во
европските земји, секако, не доброволно, туку биле раселени и насилно
одведени. Преданијата кажуваат дека Ромите, по излегувањето од својата
постојбина, во делот на Мала Азија, по одреден период, еден дел се вратил во
својата татковина, но другиот дел продолжил кон запад. Кога ја напуштиле
својата татковина, имало писмени луѓе, особено свештенството. Според
историјата и законот кој произлегува од Ведите на Индија, “обичните луѓе
можеле да ја знаат збирката која претставува религиозни епови на одделни
хиндуистички секти од среден 4 в.п.н.е. и тие се религиозна дидактичка
литература’’ наречена “Пуране’’, а светите книги ги имале Браманите и тие
можеле да ги проучуваат и да изведуваат верските обреди. За другите, тие биле
забранети. Оттука може да се заклучи дека Ромите посветувале особено
значение на усното предание. Сите усни преданија зборуваат дека некогаш
постоело ‘‘Големо царство-Баро тхан/тхем‘‘ во кое живееле некогаш предците
на Ромите. Тоа царство кои постоело во усните преданија и во легендите, до
денес е значајно културолошко и етничко богаство. Затоа денес од Ромите има
голем број на запишани легенди, но нивните содржини се исто така многу
нејасни. Тие се испреплетени со Египет, со христијанството, муслиманите или
со еврејството. Така коментираат истражувачите. Горе наведеното укажува која
била причината за тие легенди. Јасно е дека Ромите се хиндуисти и будист,
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можеби и следбеници на богот Рама, како што пишува Риши. Легендите се само
делумно разбирливи, нецелосни и неможе да бидат доверлив историски доказ,
но сепак мал патоказ, затоа што луѓето кои ги кажувале овие легенди, ги
пренесувале од поглаварите на племето на наследниците, а воедно не биле
писмени за да ги проучат книгите од историја и религија. Сè што кажувале било
автентично, што се однесува за имињата и настаните. Не може да се прифати
толкувањето на Н. Шејтанов во книгата “Студии Романи’’, том први, дека
легендите при нивното формирање, биле под влијание на текстови од
“официјалната култура‘‘, т.е од училишните предмети по историја. Од ваквиот
пристап произлегува дека Ромите конспиративно измислувале историја за
своето потекло. Но, вистина е дека не-ромите за интерес го прават. Настаните,
имињата и другите податоци кои ги кажувале, за обичен необразован човек
тешко е да ги знае, освен за високо образованите, образовани од областа на
историјата и религијата. Очигледно дека некои истражувачи се обременети со
предрасуди и недоверба кон Ромите. Целокупната историја, јазик, религија,
обичаи, приказните и другите усни преданија се повржани со културата на
народите на Индија. Овие елементи се основа и структура за етногенезата на
Ромите во светот.
Подолу ќе се обидам да пренесам мал дел од вистинските и
веродостојните откритија за Ромите, но за волјата на вистина, целокупната
историја на Ромите е расфрлена по архивите на разни земји, онаму каде што се
движеле и не е можно целосно да се пронајде и разјасни. Се работи за судски
пресуди со наведување на име, припадност, за реални или нереални судења на
Ромите. За нив пишува во хрониките на разни градови каде тие патувале или
одделни настани поврзани со историјата на тој народ. Но, она што е проучено е
научно докажано, точно е, веродостојно и го открива потеклото на Ромите од
Индија, како и веродостојноста на јазикот кој припаѓа на групата на новите
Хинди јазици. Оние Роми кои продолжиле кон запад се причината за
истражување на многу научници. Се движеле во нови средини и таму очекувале
подобар живот. Но, тоа не се случило. Горчливата судбина на Ромите во новите
простори е опишана како мора на човештвото, во која ги очекувала закана од
глад, студ, болести, насилства, прогони, ропство, покрстувања, бледо сеќавање
на нивната историја, култура, цивилизација, писменоста, потоа убивања,
холокауст со размери на етничко чистење, повторни преселби, економски
запоставени, без покрив над глава, без имот и несигурна иднина.
Кога станува збор конкретно за историјата на Ромите, може да се рече
дека немаат историја. Кога се зборува за Европа имаат историски матрејал кој е
систематизиран и се нарекува ‘‘Историја на Ромите во Европа‘‘. Кога се зборува
за историјата според современо сфаќање на историографијата, се вели дека е
потребно да се исполнат одредени историски услови за државност. Некои од
нив се дека еден народ треба да има територија, јазик, писмени документи за
историски настани на тој народ, археологија, државна администрација, управа и
други артефакти врзани за територијата и историските периоди за тој народ.
Ромите немаат држава надвор од Индија и не ги поседуваат тие атрибути.
Историјата на Ромите надвор од Индија примила сосема поинаков тек и
преставува историја на народ во движење и била во состав на другите народи.
Пред преселбата тие имале историја која била во состав на државите и
племињата кои живееле во состав на Северозападна Индија. Ромите својата
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историја, потеклото, култура, традиција и религијата, како мигранти надвор од
Индија, го црпат од стекнатите искуства од нивната прататковина Индија.
Современите историчари пишуваат дека по преселбата и потоа: “Нивната
историја е во постојано движење или во состав со народите каде што живееле и
ја делеле истата судбина, а воедно ја испишувале историјата на тие народи.
Ако се однесувала на нив самите, таа била трагична. Во заедништво со
староседелците, испишувале нивна историја, а тие потоа останувале на
маргините’’, пишува Т.Вукановиќ. За волјата на вистина, индиските народи
немаат традиција за оставање на писмени докази, особено да се забележи
времето на настаните, што и денес историографија на Индија има проблем со
минатото и неговата класификација. Во случајот со Ромите, тие самите немаат
пишувани историски докази и не е направен никаков обид да се пишува и зачува
нивното движење, престој или настани. Немало историчари кои исклучиво
пишувале за нив. Тие се препуштиле на судбината на движењето, а локалното
население и хроничарите пишувале кога дошле во нивните средини или се
судрувале со законите во средината каде што престојувале. Нивното паметење
се однесувало на “Ромските преданија“ кои се единствени вредни информации
за најраното навлегување на Ромите во Мала Азија и европските земји.
Традицијата на паметењето и усната традиција, модерната историја ги толкува
како легенди. Кај Индусите е прастара традицијата на паметење на историски
или религиозни прописи. Да ги паметат, трите Веди се напишани во стихови,
само последната Атарва Веда е напишана половина стих, а половина текст. За
да ги запомнат текстовите или настаните, се користеле со специјална техника
за вежбање и паметење на текстови. Се учело напамет од почеток до крај и
потоа од крај кон почеток и тоа било гаранција дека текстот ќе се памти.
Според легендата која е запишана од еден старешина на Ромите по име
Како Чхауди, која ја запишал белгискиот социолог Роберт Хенри, Ромите биле
населени во земјата Калдеа. По долгогодишен престој, територијата им била
мала за престој. Така, старешините и свештениците кои тогаш ги имало со нив,
одлучиле да се разделат. Нај храбрата група се подготвила да се врати назад
во Индија, носејќи ја со себе и збирката свети книги. Другата група тргнала кон
запад во земјата наречена Чхал (Египет), а третата останала во Калдеја. Ова го
пишува Франц де Вил, позајмено од социологот Роберт Хенри, иако целиот свој
живот го посветил на проучување на Ромите, истражувањата што ги направил
сè уште не ги објавил. Друга легенда за преселба на Ромите на Блиски Исток и
Египет, ја запишал опатот Флери, вероучител на француските Роми, а се
однесува на Ромите Синти, која ја пренесува Клебер. Племето Гонд, кои се
познати во Источна Индија, Непал и Бурма, еден дел од нив наречени Синти
или Синдху, според преданието, тргнале кон запад, ја поминале границата на
Индија и таму скротиле многу коњи. Тргувале со скапоцени камења, се
обезбедиле со многу животни и стигнале во земјата Калдеја. Тамошното
население ги примило добро, затоа што биле добри обработувачи на бронза и
злато. Ги подучувале Калдејците во Јога, опасни скокови, скокање преку огин и
други атракции. Тие од нив научиле за тајната на ѕвездите. Останале долго во
Калдеја, кажува преданието. Едно нивно племе го придружувал патријархот од
Ур во земјата на Кананците. Потоа стигнале во Египет, каде ги покажале своите
вештини. Фараонот, наводно, се согласил да останат во Египет. Таа легенда
зборува за присуството на Ромите во тие пространства, затоа што наведуваат
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историски имиња на просторот каде што биле. Научниците подоцна го
потврдиле нивното присуство но, секако, не од времето на фараоните. За
наводите има материјални докази и артефакти од времето на фараоните и
мислат дека таму престојувале како трговци од Индија. Приказните што ги
кажувале Ромите кои се во врска со фараоните, сигурно потекнуват од
раскажувањето на староседелците од тие простори, од кои тие биле
фасцинирани, како од славата, така и од богатството на Египет. Ромите
подоцна се претставувале како Египќани, затоа што престојувале таму, од друг
аспект, географски.
Ваквата состојба на немањето на историски податоци не ги
обесхрабрила научниците, уште од порано, научно да откријат од каде се, каде
оделе т.е. како напредувале кон Европа. Д-р Саши, индиски социоантрополог,
истражувач на Ромите, во својата книга “Рома, џипси ворлд’’, наведува дека
историјата на Синтите - Ромите, воопшто за Ромите, во Арабија ја опишале
арапските автори. Таа е запишана во делото на Де Гоја “Мigration de Tsiganes a
travers l’ Asija’’, Лајден, 1903 год. Во таа книга се содржани сите информации за
Ромите во Азија и нивното движење. Овој автор со неговите истражувања за
Ромите е спомнуван во сите денешни изданија. Неговите забелешки, како и
забелешките од други извори, во оваа книга се наведени делумно, особено оние
кои треба да се цитираат и се од интерес за поблиско објаснување на
настаните. Пред да ги дадам настаните на Блиски Исток, ќе изнесам податоци
за правците на движењето на Ромите за кои сите историчари мислат дека се
клучни за масовното мигрирање на Ромите од Индија кон пространствата на
запад. Од нив зависело формирањето на јазикот и различната историја. Според
истражувањата, на научниците од повеќе области, но нај многу преку јазикот,
заклучиле дека Ромите кога ја напуштиле Индија, се движеле кон запад во два
главни правци.
Еден од нај значајните истражувачи на Ромите, кој ги докажал правците
на движењето кон Блиски Исток и Европа, со помош на споредување на туѓите
вметнати зборови во ромскиот јазик, е Франз Хавиер фон Миклошик, Австроунгарски академик, научник, филозоф и истражувач на ромскиот јазик. Тоа го
открил со помош на собраните зборови од земјите во Европа и Азија што
претходно ги користел и Аугуст Фридрих Пот. Тој е исто така значаен
истражувач на Ромите. Предходно Пот докажал на која современа група на
јазици припаѓа Ромскиот јазик, а пак, Миклошиќ во 1872 год. издал книга: “Uber
die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europa’s“ (За говорите и
движењата на Циганите од Европа) и по две години ја издал книгата “Beitrage
zur Кenntnisse der Zigeuner“ (Прилози за знаењата на Циганите), издадена во
1874 година. Тој во своите истражувања констатирал дека преселбата почнала
преку две насоки, северна и јужна. Патот на движењето на северната група на
Ромите од Индија кон запад била преку Кабулистан и Иран. Северната група се
поделила на две групи. Едната помала група се оделила и преку Кавказ
пристигнала во денешна Русија. Другата група продолжила кон Ерменија. Во
Ерменија една голема група останала подолг период, околу 2 века. Подоцна од
Ерменија групата се спуштила кон Фригија, Лаконија и дошле во денешна
Анадолија. Со навлегување на територијата на Анадолија истата група од
Анадилија се поделила на два дела. Поголемата северна група се движела од
север преку Ерменија и Анадолија поминала преку Босфор и оттука навлегла на
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Балканот. Помалиот дел од северната група од Анадолија, се движел преку
Сирија, Палестина, Египет и Северна Африка. Другата група од Ерменија која се
движела преко црноморското крајбрежје навлегла во Молдавија и Влашка,
продолжила кон Источна Европа и по копнен пат, преку Средна Европа и
Пиринеите навлегла во Шпанија.
Втората група која излегла од Индија била помала. Према откритието,
се движела од јужната страна на Индија и навлегла во Арабија. Се движела низ
Арабискиот полуостров кон Средоземјето. Во Арабија се движела преку
арапските населени места и реките Тигар и Еуфрат и продолжиле кон запад,
каде и денес можат да се сретнат нивните потомци. Во тие простори се
сретнале двете групи, јужната и северната, од Арабиискиот полуостров и од
Анадолија, и заедно продолжиле преку Сирија, Палестина кон Египет. Во
Северна Африка се поделиле. Некои од групата се движеле кон југ, во
Централна Африка, а другите, од северна Африка навлегле во Шпанија и
Португалија и таму се сретнале со северната група од Европа. Така, сите групи
се сретнале и сконцентрирале на Европско тло. Групата што поминала преку
Босфор дошла во денешна Грција, Бугарија и Македонско-српските земји. Во
тоа време овие земји биле во состав на Византија и таму се населиле во голем
број. Потоа навлегле во денешна Романија, Унгарија и северно од Дунав
навлегле во Средна Европа. Истата група на Роми, северната, која останала во
Ерменија се до 13 век, во средината на 13 век, се спуштила преку Црно Море во
Молдавија и во првата половина на 14 век стигнала дури во Шпанија. Тоа се
денешните т.н. Влах Роми. Тогаш попат покрај Арабија се населувале во
Месопотамија, Палестина, Сирија и Египет. Ова движење го одредил Миклошиќ.
До денес нема друго толкување во врска со движењето на Ромите кон Европа.

Правци на движење од Индија кон Европа.

Ромите во Шпанија дошле и преку Пиринеите. Тоа го потврдуваат
извештаите од хрониките. Тие оттогаш во Шпанија ќе останат како посебна
заедница со специфичен јазик, мешавина со арапски зборови, особено оние кои
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навлегле од Северна Африка. Преку изучувањето на јазикот се знае во кои
простори и каде Ромите најдолго престојувале. Мартин Блок вели: “Бројот на
странските зборови кои Ромите ги презеле од туѓи јазици, одговара на
должината на нивниот престој во разните земји’’. Според оваа теза, Ромите
најдолго се задржале на Блиски Исток во Персија, Ерменија, во денешна
Турција и Сирија, потоа во просторите на денешна Грција и тоа во период од 1015 век. Ако се проучи јазикот, ќе се види дека најголем број на зборови кои се
опфатени во ромскиот јазик се персиски, грчки, турски и од ерменскиот јазик.
Еден многу значаен документ за Ромските миграции, кој потекнува од
персијанците, е “Шах Намен’’- eп за кралевите. Тој е прв пишан документ за
иселување на предците на Ромите во Предна Азија и потекнува од 420 год., а e
напишан од персискиот песник Фирдузи, кој пишувал околу 1010 год. Овој еп
подоцна е наречен “Фирдузов Еп’’. Во овој персиски народен еп од 60 000
стихови се спомнува и овој настан. (Грирсо-1888:73 и други автори). Во него се
споменува договорот помеѓу персискиот суверен Бахрам Гур (399-420) и
Шанкал, суверен владетел на Раџастан. Персискиот крал Бахрам бил зет на
Шанкал. Тој сакал да ги забавува своите поданици и побарал од Шанкал да му
испрати 12 илјади Лури. Други извори информираат за 10.000 Лури, свирачи со
танчерки да дојдат во неговата држава.

Роми- танчерки на Блиски Исток. Фот. Мерјан Хрустиц.

Кога дошле кралот им обезбедил храна за една година. Да опстанат, има дал
земја за обработка. Така, тие покрај работата, ги веселеле неговите поданици.
Но, по една година, како пишува, ги потрошиле резервита за храна и не
покажале интерес за работа на полињата. Кралот се налутил на нивното
однесување и многумина од нив биле избркани. Во персиското дело ‘‘Modjamal
at-tawarikh‘‘ пишува дека Лурите или Лулите во денешна Персија се наследници
и потомци од истите тие 12 илјади музичари – Лури од периодот кога биле
доселени од Индија. Дека таа преселба навистина се случила и дека е точна,
педесет години пред Фирдузи, арапскиот историчар Хамза од Исфахан го
напоменува истиот настан, околу 950 г.н.е. кој се случил 420 г.н.е. Тој бил добро
верзиран и упатен во сасанидската историја. Настанот со музичарте кои дошле
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во новата територија, во Персија, во историјата на провинцијата Исфахан во
Иран, луѓето од Раџастан ги нарекувале Зот. Во арапскиот речник ал Камус
пишува дека, Зот значи арабизиран Jat (Џат е коригиран во Зот), тоа се луѓе со
потекло од Индија, поточно Хиндустани. Во лексиконот, Мохит пишува: ‘‘Зот, е
раса од Индија, арабизирана од Џат‘‘. Во библиотеката во Лајден постои една
мала книга многу битна за Ромите од Џаубари со наслов: ‘‘Unveiling of Sekrets‘‘,
издадена околу 1235 година. Во неа пишува за оние кои денес се вели дека се
Циркузанти. Го употребува името за нив Зот и ги опишува нивните знаења и
вештини. Вулер, во неговиот персиски речник пишува и додава: ‘‘Djat nomen tribus
segregate infimae sortes et deserta habitantis in Hindustan‘‘ за кои уште од порано е
познато дека се доселени од Хиндустан. Де Гоја познат арабист, орјенталис,
исламист, професор на универзитетот во Лајден, напишал дека Ромите се
потомци на племето Џат. Покрај друго дава објаснение за далечната историја
на Џатите, предците на Ромите. Во северна Индија Џатите се потомци на
старото индиско племе Јадаваси кои се спомнуват во Махабхарата. По него тие
биле бројна селска каста, која ја има и во денешен Пакистан. Во прилог на ова
сознание оди и мислењето на Индусот М. С. И. Диван кој пишува дека племето
Џат се потомци на Јадаваса од Махабхарата, а тоа било пред нашата ера. Во
Махабхарата се зборува за судир на две роднински племиња во Индија.
Куреите кои живееле во древниот град Хастинапур и владееле со територијата
на горниот тек на реката Џамна (Јамуна). Во нивна близина, околу сто
километри југозападно владееле Пандавите, помлад клан кои
напредувале во развојот и живееле во ново изграден градот
Индрапрашта. Двете племиња биле
припадници на древното
индиско племе Бхарати. Со измама на коцка Пандавите биле
осудени на 13-годишен прогон од нивното царство.
Dr. Michael Jan de Goja (1836-1909).

Се знае дека помеѓу овие две племиња настанал воен судир и од
таа причина дел од населението се иселило и веројатно дел од нив заминале
некаде во просторите на Арабија, каде останале повеќе векови и можеби
никогаш не се вратиле. Губитници во војната биле Куреите. Настанот со војната
помеѓу двете племиња е потврден како историски настан, кој се случил одамна
во предисторијата на Индија. Џатите ги има во Индија и Персија и се протегаат
по патот на миграциите на целиот Блиски Исток. Подоцна се преселиле кон
запад и тие се предците на денешните Роми во Европа. Бидејќи историски
наводи се точни, тогаш предците на Ромите се селеле многу одамна, пред
Лурите на Бахрам Гур и за време на инвазијата на Хуните во Индија. Индиските
и другите западни истражувачи недвосмислено укажуват дека Џатите се
потомци на Скитите. Тоа го потврдуват писмените историски докази и потеклото
на Ромите од Аријската раса. Во минатото, индиските и западните истражувачи
и автори дебатирале за Џатите и нивното потекло. Према дебатата на
истражувачите и на авторите секогаш се потврдувало дека Џатите припаѓат на
Скитите, народ кој потекнува од Централна Азија. Професорот од Индија, денес
професор на универзитетот во Лајден др. Канунго, пишува дека Џатите денес во
Јужна Азија се околу 8 милиони и тие се следбеници на трите нај големи
религии и тоа: Ислам 1/3, Сики 1/5 и Хиндуисти сите останати. Оваа
информација за масовно иселување на Лурите од Индија на туѓа територија, во
царството на Бахрам Гур, за науката преставува прва преселба на Ромите од
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Индија. Научниците потврдуваат и поранешни преселби кои не биле толку
масовни. За овој историски, настан за Лурите, пишуваат сите истражувачи.
Рајко Ѓуриќ во “Селидбите на Ромите’’ изразува сомнение дека тие биле Роми.
Се знае дека никогаш ниту денес во Индија не постои племе Роми. Само имало
и има племиња кои живеат со сличен начин на живот на Ромите. Од кој аспек го
темели оваа мислење не ми е познато. Верувам дека тој Ромите не ги смета
како посебен народ кој нема ништо слично со народите од Индија и нивниот
јазик. Во својот труд бара народи од Индија кои се нај слични на Ромите и се со
ромско потекло, а тоа биле Банџарите. Ромите во Европа и во светот се дел од
тамошното тогашно и денешно население. Индусите незнаат за народ Роми,
туку Џипси кое го превзеле од Европјаните. Денес се прифаќа научното
толкување на истражувањата на етнолозите и антрополозите за потеклото на
Ромите од Индија. Јазикот, културата, религијата на Ромите во светот, е дел од
културата на Индија. Интересот на самата држава Индија за Ромите во светот
има големо значение. Резолуцијата донесена во ООН во 1977 год. се признава
правото на потеклото од Индија на сите Ромите од светот. Многу истражувачи
на Ромите овој историски настан од 420 год. го означуват како прв пишан извор
за преселба на Ромите од нивната татковина, освен сомнежиот кај некои Роми.
Истражувачите на Ромите во просторот на Азија, особено хроничарите и
патеписците даваат повеќе информации, меѓу кои и за учество на Џатите во
армијата на Персија и Арапите. Подоцна кога Синд бил окупиран од арапите,
луѓето од долината на Инд биле однесени во заробеништво кон запад, особено
Персија и подалеку. Од записите дознаваме дека некои племиња на племето
Синд служеле во персиската војска и учествувале во војните во времето на
експанзијата на арапите и персиско-арапските судири, особено околу 7 век кога
арапите се обидувале да ја заземат Персија и да ја срушат моќта на персиското
царство. Синтите-Џати (Зоти) војувале на страна на Арапите, го прифатиле
новото религиозно верување исламот и се населиле во областа Бастра.
Експанзијата на доселениците не се задржала само во таа област, тие во
бранови навлегувале и основале нови колонии на Зотите во тие простори во
Мала Азија. Околу 670 год. Калифот Маувија, Џат-ите (Зот-ите, денешните
балкански Роми) ги иселил од Басра во Антиохија и другите сириски градови,
како заштита од Византија. Подоцна, во 8 век, откако напредувањето на
Арапите се проширило на исток, до областа Синд и таа област целосно паднала
под Арапска окупација. Голем број на Џати од областа Синд биле раселени на
бреговите на реката Тигар. Потоа, во неколку наврати биле иселени поголеми
групи со цел да се населат и раселат на територијата во денешна Сирија и
пограничните простори, а со тоа Ромите биле природна заштита од Византија,
односно ја штителе границата на Арапите. Веќе во 9 век Зотите кои биле
иселени во Сирија, таму биле населени по градовитe и живееле во свои оделни
квартови. Проф. Питард ги опишува Ромите во балканските рамнини и наведува
примери од Квенит кој ги опишува Ромите, номадите на Блиски Исток, кои се
бавеле со ковачкиот занает, кои биле вешти во обработката на железото и
трговци со коњи. Тие биле слични со вештини и занаети со европските Роми.
Живееле на границата на Сирија, а Бедуините ги сметале за Парии. Се движеле
пеш или со магариња. Единствено Фагон и де Гоја тврдат дека Ромите се
населиле во Византија од 855 год. кога Ромите стапиле во воен сојуз со
Византија против Арапите и добиле гаранција дека нивните семејства ќе бидат
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заштитени. Тоа траело 20 год. и биле сместени со своите семејства во
Аинзабра на Византиска територија. Истото го потврдува Филип Хити во
‘‘Историја на Арапите’’, стр.35. Кандреа пишува дека, врз основа на јазикот, ја
одредил 1000-та год. како датум на иселување на Ромите од Индија. Овие
информации ги дава Когалничеу во книга издадена 1837 год. Првата и природна
преселба на Ромите се случила на Блиски Исток и во Арапските земји. Дел од
Џатите, според де Гоја, кои живееле во денешен Авганистан во Кандахар,
(Гандара), Кандохар или Кондохар, во градот Бхаратпур, таму биле преселени
пред стотици години, од времето на инвазијата на Тимурлан, а предходно
живееле во околината на Делхи. Така, Кандахар станала татковина на жителите
од Синд. ‘‘Синд е всушност Пенџаб, татковина на Џатите‘‘, пишува де Гоја. Научниците
подоцна оваа област ја нарекоа долина на петте реки и ја нарекоа ‘‘најстара’’
постојбина на Џатите и Синтите. Тие подоцна се познати како Синдхи (Синти).
Денес Синд е голем дел од Белуџистан. Историја на Кандахар може да се рече
дека е од Џатите иселени од Пенџап односно од Синд во Кандахар и неговата
околина. Овој народ во 1986 год. брои 750 илјади на територијата на Баратпур
во Авганистан, кои се исто така предци на Ромите во Европа. По иселувањето
на Џатите од Баратпур пред стотици години во Кандахар, како што пишува
David Mac Ritchie: ‘‘Хинду Џатите од Бијана и Баратпур, територијата на Кандахар ја
наведуваат како нивна татковина‘‘, затоа што таму се одамна доселени. Некои
истражувачи пишуваат дека Џатите без сомнение припаѓаат на широката
популација на Џати чија денешна територија припаѓа на Лахоре и Карачи.
Понатаму ги опишуваат како атлетски градени, црни, племенити луѓе, кои денес
преставуваат една осумнина од авганистанската популација. Во ‘‘Енциклопедија
ираника‘‘ пишува дека денес во Северозападна Персија во областа Луристан, во
регионот на Козвин и Фарс се спомнуват племинња Чигани или Чигени кои ги
споредуват со Ромите. За нив пишува и Шереф Кан во ‘‘Хрониката на Курдите‘‘
чии племиња се нарекуваат Чегини/ Чигани кои ги има и денес. Према најновите
податоци од статистиката ги има преку 5.000 семејства. За нив пишува дека со
прогоните од Кхорасан се повлекле во овие региони. Вучковачки во својата
книга наведува дека сер Џон Маршал, индолог, вели: ‘‘Гандара, денешен
Авганистан, имала свој секојдневен говор кој бил индиски, а писмо од запад“. Ова јасно
укажува дека на овие простори надвор од Индија имало толку многубројно
индиско население, особено во Гандара, што индискиот јазик на предците на
Ромите бил во секојдневна и јавна употреба. Гандара за време на Александар
Велики и потоа била провинција на Хелените. Како што пишува Маршал,
религијата била претежно будистичка. Според тврдењето на Сер Џон Маршал и
де Гоја, племето Јадаваса се припадници на Индија и ги имало во тоа време во
Гандра и Бактрија, а се знае дека војната меѓу братските племиња од епот
Махабгарата се случила околу 8 в.п.н.е. По смртта на Александар Велики,
владеел хеленскиот намесник Менандер, а тоа било во почетокот на 3 в.п.н.е.
Со тоа се потврдува и има елементи да се верува дека Ромите биле населени
дури до денешна Сирија многу порано од 5 в.н.е. Жил Блок информира дека
персијците први ги спомнувале претците на Ромите со име Караки. Истиот автор
пишува дека на почетокот на средниот век, Сарацен означувал жител на
‘‘Република Каракаин‘‘ населена со население од Индија, која се наоѓала во
устието на делтите на реките Тигар и Еуфрат. Тие исповедувале религија
забеизам. Мухамеданците од среден век Ромите со право ги сметале за дел од
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таа верска секта, а биле иселеници од Индија. Подоцна Византија и
крстоносците, Ромите ги нарекле Сарацени, према името на територијата во
која се населиле во Арабија, во т.н. Република Каракаин. Кога се зборува за
историјата на Ромите во Арабија, треба да се наведе еден пример на
династијата на Синдах кралевите, кои биле преставници на Синдах племето,
иселеници од областа Синд во Индија. Индиското племе Синдах се споменува
во 4 век, а пред тоа воопшто не било никаде спомнато. Основач на династијата
на Синдите бил Акил ал-Мурар. Тој бил посинет од Химјаридите 480 год. од
Хасан ибн-Туба. По неколку наследници, дошол на власт Амр, прекарот му бил
Ибн-Хинд, а потоа Амровиот син Ал-Харт, бил најсилен крал на племето
Синдах, пишува Филип Хити. Мајката на Амр била христијанка од Јемен. Тој е
оној исти Амр кој ја победил војската на Теодор кај реката Јордан пред Вавилон.
Името на племето Синдах и Хинд асоцираат на припадници од Индија кои
прифатиле исламска религија. Таа е прва династија на иселеници од Индија
која владеела со држава во Арабија. Во книгата “Историја на арапите’’ од Филип
Хити, на стр.328 пишува за манихејците, за кои информира и историчарот Ибид.
Тој пишува: “Персијанецот Мани - (умрел 273 или 274 г.н.е.) и пишува: ‘‘Неговото
учење изгледа вршело големо влијание и имало особена фасцинантна моќ врз следбениците
на Мухамед. Затоа ал-Махди и ал-Хади презеле строги мерки против таквите тенденции во
ширењето на тој манихејски религиозен правец. Дури и на последниот умајадски калиф
старателот бил осомничен за манихејство и осуден на смрт како ЦИНДИК‘‘, цитира Ф. Хити.

Во 780 година ал-Махди, во градот Алеп, заковал на крст голем број ‘‘Цинди‘‘,
криптоманихејци (идолопоклоници). Во последните две години во Багдад вовел
инквизиција против нив. Ал-Хади ги продолжил прогоните, a пак Ал-Рашид
именувал специјален службеник да ја води инквизицијата против Циндите.
Зборот “Циндик’’ е изведен од Парс (Фарс), денешен Фарис, а од пахлауди
“Цандик’’. Овој збор се однесувал на муслимани чии верски идеи имаат особина
на персиски догматски поими (маздахизам), особено манихејски кои ги
манифестираат Ромите иселени од Индија. Подоцна називот “Циндик’’
означувал личност со либерален поглед, слободен дух. (Г, Бровн, “Литературна
историја на Персија’’, стр.158). Зборот ‘‘ЦИНДИК‘‘ подоцна ќе има влијание на
називот на името на Ромите во Европа. Цандик во религиозна и етничка смисла
е изведен од зборот Синдхи кој преминал на пахлауди јазик во Циндик.
‘‘Очигледно имало многу манихејци, па дури и комунистички маздакити кои останале живи‘‘,

информират Табари, Шахрастани и Бровн. ‘‘Тој (Ал Рашид) согледал дека е
невозможно да го исчисти паганството од Индија‘‘ - пишува Табари. Ова
спомнување на Табари за ‘‘паганството од Индија‘‘ јасно открива на кој народ се
однесува манихејството. Овој настан е доказ за голем број на луѓе иселени од
Индија, предците на Ромите. Тие се населени пред 8 век на Блискиот Исток и
биле во значителен број со поинаква религија. Прогонот спроведен кон
индиското население, кои подоцна биле наречени Роми, започнало од самиот
почеток на нивното иселување. Прогонот се темелел на верска и етничка
исклучивост. Била воведена инквизиција од страна на муслиманите и тоа е прв
историски податок за етнички геноцид спроведен врз Ромите надвор од Индија,
во просторот на Мала Азија. Ромите прогоните ќе ги следат дури до денес, кој
ќе кулминира со нацизмот во Европа, за време на Втората светска војна.
Коранот не им давал никакво право на почитувачите на идоли, но Исламот
премолчувал помали исламски заедници во Африка и централна Азија, затоа
што биле незначителни да привлечат поголемо внимание во јавноста. Затоа
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правосудството важело само за муслиманите, а муслиманите припадници од
други народи припаѓале под автономијата на своите поглавари, па и Ромите на
тие простори го имале тоа право, што подоцна ќе се прошири се до Европа.
Историски пишувани документи од Блискиот Исток, поврзани со Ромите
од 1-10 век, се малку и не може да се каже од кога се присутни таму.
Напоменати се одредени тврдења кои се сигурни. Едно е сигурно - дека врските
меѓу средоземните држави: Египет, Персија, царството на Александар Велики,
Римско царство, подоцна Византија и земјите од Арабија, со Индија биле
големи. Тоа е споменато во првиот дел за историјата на Индија. Во книгата на
La Pleiade “Encyclopedie de L,Histoire’’ и другите автори пишуват дека се знае
дека Ромите во 9 век живееле во долината на Месопотамија, помеѓу Басра и
Багдад. Таму има појас од лагуни каде што се населило индиско население. Тие
биле постојано во судири со власта затоа што вршеле постојани напади врз
трговците кои патувале преку Свилениот пат, кои доаѓале од Кина и Индија.
Арапскиот историчар Табари за движењата на Индусите и Арапите, дава
информации кои кажуваат дека на крајната западна граница на Синд живееле
становници кои биле номади со овци, коњи, камили и биволи. Биле многу вешти
стрелци. Некои муслимански монарси, ги земале Џатите во својата војска кои
биле познати стрелци. Џатите на тој начин се стекнале од Арапите со нивната
позната вештина за пловидба и пиратство. Едно од племињата на Џатите
(Готс), навлегло во Џеда во 768 година во пристаништето пред Мека, за време
на владеењето на калифот Ал Мансур. Заробиле Арапи кои подоцна ги вратиле,
пишува Де Гоја. Појавата на нивните бродови (бари, ромски-беро),
придизвикувал страв, како од името, така и од изгледот на бродот и од самите
пирати, пишува во Ал-Беруниевата Индија. Понатаму се кажува дека околу 9
век, Зотите живееле во долината на реката Тигар. Тие се преселиле од Индија,
поточно од областа Синдх откако, поради суши, се појавил глад и 4000
семејства останале без намирници за исхрана, особено нивните биволи. Тие
пошле во барање на нова територија и затоа почнале со преселба кон запад.
Калифот им дозволил да се населат во незамисливите услови за живот во
мочварите помеѓу Тигар и Еуфрат, кои биле неплодни и сурови за живот, во кои
ни власта не ги депортирала осуденте. Џатите (Готс) мочварите ги оплемениле
со водни канали и за неколку децении ја озелениле и барата ја направиле
плодна земја. Оваа мала територија претставувала држава на Синдхите,
наречена Каракхане, во долината на реките Тигар и Еуфрат. Бидна силна
држава во состав на големата муслиманска империја. Масуди пишува Дека
муслиманските генерали се обиделе да ги покорат. Но, не можеле да ги покорат
населените Зоти (Џатите). Генералите како на пример Иса Ибн Јазид, Даут Ибн
Манијор, ниту останатите генерали на Калифот не успеале. Ромолозите и
арапските историчари веруваат дека Ромите брзо се опоравиле од судирите со
Арапите кои биле населени во долината на Тигар и Еуфрат со новото
навлегување на Џатите од Синдх околу 9 век. Масуди понатаму пренесува дека
Џатите (Ромите) не се избркани од нивната територија, туку напредувале од
глад. Ова го тврди врз основа на судирите со Арапите пред да ги избркаат од
долината на Тигар и Еуфрат, бидејќи постојано доаѓале нови населеници од
областа Синд и на Арапите им пружале постојан отпор. По неуспехот по Ибн
Ал-Факик, почнале да ги поддржуваат, пишува Де Гоја. Подоцна, према една
друга историска верзија на истиот настан кај Арапите пишува, кога Арапите
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биле под водството на Мотасин, тој одлучил да го реши проблемот со Зотите Роми и да ги исели отаму. Мотасин им ги прекинал патиштата за снабдување,
особено водата, ветил дека ќе ги интегрира и ги отселил оттаму. Откако се
предале, околу 834 година некои биле одведени како робови околу 100 милји
североисточно од Багдад и северно од Сирија и се претпоставува дека
работеле во рудниците за производство на барут. Мажите, дел од нив,
Мотасин ги вклучил во муслиманската армија и имале сопствено раководство.
Тие Роми подоцна ќе ги раселат заедно со Турците во Македонија и Бугарија.
Дека биле долг период во просторите на Арабија доказ е нивниот антрополошки
изглед кој е доста изменет и попримил мешавина од арапите. Тоа се денешните
Барутчии во Скопје и нивните собраќа во Бугарија и Албанија. Тие зборуваат со
одреден арлиски дијалек кој превземал дентални гласови од арапскиот и ги
изгубил заднонепчаните гласови.

Околу 855 год., овој ист настан се спомнува во извештаите на Византија
кои ги цитира Де Гоја и овој настан го зема како историски документ за
присуството на Ромите во Мала Азија. Овој извештај ќе го презентирам иако се
однесува за ист историски настан, затоа што тој дава поинаков историски
извештај и толкување. Во византискиот извештај пишува дека калифот Мотасин
не можел да се справи со нив и тој дошол до генијален изум во јули 834 год.
Против нив ги испратил бунтовниците од мочварите на египетската делта и тие
успеале да ги совладаат, а потоа ги преселиле во просторите на Месопотамија
каде формирале заедница позната како Мисир. Истовремено друга група била
раселена 100 милји североисточно од Багдад кон северниот предел на Сирија.
Затоа некои историчари велат дека Ромите потекнуваат од Мисир. Некои Роми
подоцна ја замениле областа Мисир од Арабија со територијата во Египет која
се викала Мисур и веруваат дека се Египќани. Према мене оваа име може да
потекнува и од областа Маисур, која се навоѓа во областа Синд во Индија и со
замена погрешно се толкува како потекло од Мисур од Египет. Тоа биле
населениците од индиската област Синдху (Синд), кои се населиле во барите
на реките Тигар и Еуфрат и формирале држава во рамките на калифатот, со
силна војна управа и одбрана. Во овие простори, Арапите често одрекувале
дека Ромите се Арапи, а пак Иранците и Турците ги дискриминирале. Ова е
историски доказ дека Ромите ги имало во Сирија и во Месопотамија и другите
области на Блиски Исток или подобро речено насекаде од Арабија до
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Средоземното море. Арапите заробените Роми ги третирале како робови и има
извештаи дека се продавани по пазарите за робови во Азија.
Легендата која е запишана од усното предание за нивниот престој на
Блискиот исток од Како Чхауди кој ја споменува земјата Калдеја, спомнувањето
на Вавилон и владетелот на асирците Кир, се историски точни. Кир го завзел
Египет во 616 год. и го разорил градот Пелузиум (Фарама). Според Табари,
датумите кои се дадени за окупација на Египет не се сигурни, но велат дека
арабјаните во 640 год. го зазеле Пелизиум, се приближувале кон Вавилон кој е
североисточно од Каиро и брзо напредувале. Пред тоа владеел Хераклије, но
Кир го победил и го вратил царството во негово владение во 631 год. Потоа бил
назначен за александрискиот патријарх и намесник на царот во цивилство. Во
овој судир попмеѓу Византијците и Арапите во 640 година, Кир (арап. алМукавкис) побрзал и влегол во Вавилон со 5 илјади војници и се стационирал во
тамошниот гарнизонот. За тоа време, Византиската војска на чело со
Аугусталис Теодор, братот на Хераклие, пошла кон Вавилон за засилување и
помош на Кир со 20 илјади војници. На пат, војската на Теодор била нападната
од Амр со 10 илјадна војска и кај реката Јордан била целосно поразена во 640
год. (Филип Хити - Историја на Арапите, стр.158). Во оваа битка, Ромите
учествувале на страната на Арапите, бидејќи од почетокот на 7 век биле во
состав на Арапската армија. Подоцна, во 670 год. биле протерани. Другиот дел
кои биле населени на територијата на Византија, војувале против Арапите.
Хрониките од тој период укажуваат на тоа дека Ромите биле присутни во Мала
Азија и во Јужна Европа пред наездата на Турците и Татарите на Балканот.
Арапите од Арабискиот полуостров се појавиа како нова светска сила и ја
зазедоа Персија уште од 642 година. Во Сирија избувнала војна меѓу Арапите и
Византијците 855 година, победници биле Византијците. Тогаш голем број на
Роми беа заробени и одведени во заробеништво во христијанските земји на
тогашна Византија и дадени како робови на имотите и црквите. Водењето во
заробеништо сигурно било учеството на Ромите во војниот судир на страна на
Арапите. За тој настан информира арапскиот хроничар Табари. Ромите тогаш се
запознале со христијанството во просторите на Византија, во просторот на
Блиски исток. Седум века пред судирот во делот на Византија, таму
христијанството беше веќе државна религија, како и насекаде во Европа.Тогаш
Ромите ги имало и во христијанската Византија, особено Сирија, Анадолија и
Ерменија. Егзодусот на Ромите покрај Персија и денешните арапски држави
била опфатена и Ерменија, каде Ромите долго останале, но судирите помеѓу
Византија и Арапите допринеле таа во еден подолг период да биде скоро
целосно уништена, се до моментот кога Византијците ја зазеле Ерменија. Таму
имало голем број на Џати, кои ги нарекувале Лом, кои подоцна мигрирале кон
Европа особено во 14 век. Ерменија во 11 век беше заземена од Селџуците,
кога Ромите самоволно се селеле од Ерменија пред налетот на Селџуцките
хорди, кон византиските простори на Мала Азија, Константинопол и Тракија.
Друга група на Роми во почетокот на 14 век, преку Црно море и Молдавија
пристигнале во Влашка. Долгото престојување на Ромите во Ерменија остави
траги во промена на јазикот на Ромите и тие денес се припадници на Влашките
Роми и влашката јазична група. Преселбата на Ромите се забрзала со брзото
напредување на Селџуците по битката со Византија во близината на езерото
Ван 1071 год. во Ерменија. Византијците претрпеле пораз и така голем дел од
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Анадолија бил изгубен. Ромите пред судирите се повлекле кон Балканот и
Европа. Бидејќи долги години биле во состав на Византија тие биле под
влијание на грчкиот јазик и култура, која и денес е видлива, особено во јазикот и
религијата. Тогаш почнала инвазијата на муслиманите на Балкан. Во 11 век,
селџукот Тугрил Бег дошол на власт и го освоил Хорасан во кој живееле
Ромите, а потоа ги завземал Ерменија, Персија, Медија и Ирак, а во 1055 год. го
зазел Багдад. Така, напредувајќи, ги водел или ги туркал Ромите кон запад и ја
оформил државата на Селџуците и владеел од Босфор до Туркистан. Неговиот
наследник, Алп Арслан Мухамед идн-Даут, го освоил Алеп 1070 год. каде што
имало голем број на населени Роми. Овој град е познат по голема колонија на
ромски семејства. Со продолжување на војните, ја освоиле Сирија, Палестина,
Грузија, Месопотамија и голем дел од Мала Азија. Муслиманите го завзеле
Ерусалиум 1076 год., што предизвикало Крстоносна Војна. По смртта на Малик
Шах, наследниците ја поделиле селџучката држава на повеќе султанати.
Најзначаен султанат бил Иконијскиот (Конијски) Султанат, познат како
Румелијски Султанат. Тој ги опфаќал византиските провинции во Мала Азија,
Багдатски Калифат, во чиј состав биле Ирак, се протегал до северозападен
Иран, Ерменија, Сирија и Палестина. Селџуците го превземаа водството од
арапските муслимани и оформија моќна Отоманска империја и владееа со
огромно и моќно царство од 1299-1923 година кога се распадна и остана само
денешна Турција. Како што наведуваат историчарите, по освојување на
Хорасан, Ромите се раселиле низ сите овие области каде што биле освојувани
од новите освојувачи. Од извештаите јасно се укажува дека Ромите биле
одамна и во голем број населени во Авганистан, Персија, Ирак, Арабија, делови
на Турција, Анадолија, Ерменија, Сирија, северна Палестина, Египет,
приморскиот појас на Средоземјето. Подоцна дел навлегол кон Африка, на
север ги имало во Средна Азија. Тие биле поодамна населена од дојденци од
Индија како последица на присилни и економски раселувања. Тоа почнало од
времето на Дариј l, Александар Велики и античките намесници по распадот на
империјата и смртта на Александар Велики, а потоа од Хуните, Туркмените,
Татарите и другите окупатори на Индија.
Периодот на преселбата на Ромите од Индија кон запад, истражувачите
ја лоцираат во разни временски интервали. Најраната преселба, според
структурата на јазикот и писмените информации за Ромите, Пјер Мајл мисли
дека започнала во 5-10 век и тоа го напишал во: “Observations sur la Langue
Tsigane’’ и “Еtudes Tsiganes’’, Париз, 1955 година. Пјер Мајл сигурно го имал
предвид и епот ‘‘Шах Намен‘‘ од Фирдузи и настанот со Лурите од 420 година и
муслиманската инвазија. Исто така го имал во предвид и толкувањето на де
Гоја, дека Џатите се припадници на Јадаваси, сојузничкото племето на
Пандавите во судирот против Куреите опишан во Махабгарата. Тој судир се
случил далеку во преисторијата. Мaртин Блок во книгата, “Zigeuner Ihr Leben
und ihre Seele’’, Лајпциг, 1936 год., смета дека преселбата се случила од 10-11
век. Мартин Блок мислел веројатно на муслиманската инвазија во Индија, а
подоцна инвазијата на Монголите, кога имало масовна преселба и биле во
состав на тогашната војска, за која обавувале разни занаетчиски дејности и ги
следеле воените трупи на Монголите и Муслиманите кон Европа. Од историјата
се знае дека на Блиски Исток имало голема колонија на Џати од Индија т.е.
Роми. Порано Блискиот Исток се нарекувал, “Malа (Klein) Азија’’. Со преселбите
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врз основа на ова име, Ромите со замена на името подоцна се претставувале
како дојденци од “Мал Египет’’ кои биле осудени на покајување и талкање по
светот. Легендата на македонските Роми кажува дека тие биле владетели на
голема држава, а кралот се викал Чир-Ма-Чин (Ромите на ромски јазик така го
нарекувале Кир, а пак арап. ал-Мукавкис), што алудира на персијанецот Кир, онака
како што ја раскажа легендата Бајрам Дурмишовски - Бале од Куманово, кој
неодамна почина. Истата легенда е запишана во збирката легендите на Ромите
во Македонија од Адалета е Динаскири-Загреб, во која настанот се опишува
како воен судир помеѓу Арапите и Персијанците поинаку и името се споменува
како Чхин-ма-Чхин. Дурмишовски раскажа: ‘‘Тој одлучил да изгради висока градба
(Вавилон) за да се судри со Господ, но овој со својата моќ ја урнал високата градба и така
Ромите останале без царство. Оттогаш се осудени на скитање по светот‘‘. Адалета истата
легенда ја забележала сосема поинаку: “Нашиот цар Чхин-Ма-Чхин… бил многу моќнен...,,(Во
Легендите на Ромите од Адалета е Динаскири, издадена во Загреб, го навела како Чхин-МаЧхин). Запишаната легенда зборува за воен судир меѓу две армии. Кога ги заробил
противниците, ги построил. Да покаже строгост, како биле построени, на еден му ја сечел
главата на друг не. Притоа велел: ,,Чхин-ма-чхин - сечи не сечи,,. Битно е дека легендата

кај македонските Роми ја има и го спомнуваат како Чир-Ма-Чин или Чхин-МаЧхин. Од историјата е познато дека Арапите со помош на Синдите и Зотите
воделе војни да ја урнат моќта на Персија. По поразот на Византија, Ромите се
иселиле кон Египет и Анадолија во посигурните предели на византиската
територија. Оваа легенда раскажана од Бајрам Демушевски од Куманово,
Македонија и другите историски извори, јасно укажува и ги побива тезите, дека
од Индија се иселиле околу 10 век од новата ера. Легендата јасно укажува на
постоењето на древниот Вавилон и неговиот распад, а Ромите со други називи
биле присутни таму пред 10-ти век. Познато е дека Вавилон бил целосно
разрушен од т.н. Бели Хуни во 465 г.н.е., а бил изграден како резултат на
надградба на разни култури. Социологот Роберт Хенри (Белгиец) забележал од
Синти Ромот Како Чхауди, кој му раскажал дека една од трите разделени групи на Роми
останала во Калдеја и склопиле сојуз со Асирците (Асирес). Ромите Имале двајца кралеви.
Еден Пудило и еден негов син Романо Нирано, кои управувале со државата. Го изградиле
Бабила (Вавилон) и таа им била престолнина. Тоа траело сè дури не стапиле во војна со
Арапите, предводени од Византија на чело со Персијанецот Цирусо (Кир), (а по оваа битка кај
Вавилон во 640 година) заминале во земјата Чхал (Египет), кој бил под управа на Византија.

Оваа легенда ја кажуват романските Влах Роми кои дошле од Ерменија во
Влашка во 14 век и тие Кир го нарекуваат Цирусо, а пак т.н. турските Роми го
нарекуваат Чир-ма-Чин. Ромите биле дел од Византиците кога се судриле со
Арабјаните. Подоцна со надмоќта на Отоманите биле принудени да се повлечат
во Египет и биле населени во византиската империја, а дел останале во
пределите на Сирија, Ирак и денешна Турција, особено Анадолија. Оваа
легенда е доказ дека Ромите ги имало во голем број и тоа порано од 10 век и
дека таму останале долго време, па дури и биле учесници во судирите со
Арапите. Овие настани им останале во сеќавање и усното предание. Ова
предание е потврдено од историчарите на Блиски Исток и биле вистински
историски настани. Во периодот на нај големата преселба на Ромите кон
предна Азија и Европа во тој дел на светот владееле муслиманите и Византија.
Пред тоа римјаните империјата ја поделиле на источно и западно византиско
царство. Целокупната историја на Ромите во овој дел траеле неколку веке и е
поврзана со Византиската империја и нејзиното владеење се до моментот на
навлегување на Отоманите и масовно селење на Ромите кон Западна Европа.
Ромите подоцна се повлекувале од Ориентот, во делот на Балкан, пред Турците
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да навлезат во тогашната Византиска империја. Тие уште пред тоа навлегле во
Византија бидејќи таа се протегала на тој дел на нивното движење, кон
Анадолија и Сирија. Се верува дека живеело бројно Ромско население под
управа на Византија. Ова го пишуваат историчарите во врска со договорот за
сојуз кој бил потпишан меѓу Ромите и Византија, кој траел 20 год. Арабистот де
Гоје пишува дека судбината на 12 илјади војници и судбината на 15 илјади
членови на нивните семејства била доведена во прашање кога биле потиснати
од легиите на Византијците, кога тие биле на страна на Арапите. Де Гоја додава
дека 12 илјади Џати (Роми), кога се сретнале со византиската армија, не сакале
да војуваат, затоа што Арапите ги предале. Стапиле во преговори за да склучат
мир со договор дека ќе им помогнат во судирот со Арапите доколку овие им ги
заштитат семејствата и така Византија беше победник. Тоа се случило 855 год.
и тоа била прва спогодба помеѓу Византија и Ромите кои останале да живеат во
долината на Аинзабра. Ромите останале да живеат во Аинзабра во служба на
Византија во наредните 20 год., заедно со своите семејства, врз основа на
спогодбата што ја склучиле со нив.(С.С.Саши “Рома д’џипси ворлд“). Во
историјата има податоци дека одамна во Аинзабра имало 27 илјади Роми, кои
по налетот на Турците, први се нашле во Цариград 1068 год. ( информира Ѓорѓе
Антонски, манастир Ивирон на Атос) пред големата миграција на Ромите пред
Турците. Соулис (“The Gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans’’) вели
дека Ромите веќе живееле во Византија пред Турците да ја нападнат Ерменија.
Тие заминале во Цариград и се споменуваат таа артистичка група. Кога
Ерменија ја нападнале Турците, Ромите масовно се движеле кон Анадолија која
била под Византиска власт и така Ромите навлегле во Византија, потоа на
Балканот и Европа. Како што пишува Јарон Матрас во изданието “Roma und
Cinti in Hamburg“, арапските и персиските историчари од раниот среден век
пишувале дека со инвазијата на муслиманите на Индија, стотици илјади биле
одведени во заробеништво. Тие биле населени како заробеници на границите
на муслиманската монархија со Византија, во денешна Сирија. Наскоро
избувнала повторно војна помеѓу муслиманите и византијците. Во таа војна
победила Византија. Со победата над нив, сите заробени Роми, кои биле повеќе
од 30 илјади мажи, жени и деца, сите биле одведени во ропство и се населени
низ просторите на тогашна Византија. Биле дадени како робови на
земјопоседниците и на манастирите, каде што биле третирани како вистински
робови. Историчарите ова го потврдиле преку разни историски извори.
Населувањето на Ромите од тој период на островите под венецијанска управа и
Пелопонез, било затоа што со водењето на постојани војни биле опустошени и
без становништво. Во Романија и другите балкански држави, исто така, се
распоредени како робови на феудалните газдинства и црквите. Ропството на
Ромите во овие простори траело со стотици години, особено во Романија каде
што завршило дури во 19 век. На Јужен Балкан, ропството завршило во 14 век
со навлегување на Турците. Тоа кажува дека тие веќе биле на Балканот многу
порано пред Турците. Кога Турците навлегле на Балканот, тогаш настанала
втората миграција на Ромите кон Европските земји. Во Багдад доаѓале песници,
шегаџии во циркуси, музичари, пејачи, пејачки и други забавувачи. Ова го
пренесува Филип Хити во своето дело напишано за историјата на исламот. АлНадим напишал монументален запис под име Ал-Фихрист, кој се однесува на
предците на Ромите, на постоечки списи кои пишувале за хипноза, жонглерство,
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голтање на мечеви, џвакање на стакло и други знаења и вештини за тоа време,
а тоа биле Индуси т.е. факирите, дел од јогините, кои имале патувачки циркуси.
Подоцна тие вештини ги забележале и за нив пишувале хроничарите во Европа,
чии вештини се задржале кај некои кланови сè до денес. Тоа се без сомнение
Ромите кои патувале во групи и ги покажувале своите вештини. Додека
престојувале на овие простори, сигурно е дека се мешале со Арапите, што
подоцна нацистите го потврдиле во својата расно-биолошка фашистичка
теорија за мешањето на Ромите по патот на движењата. Предците на Ромите
од Арабија се движеле кон Египет. Потоа навлегле во Шпанија како Гитани,
односно Цигани и оттука, поради долгиот престој на Блиски Исток и мешањето
со другите народи, тамошните Гитаноси го мешалеле јазикот т.е. имаат многу
арапски и шпански зборови во својот речник и тешко можат да се разберат со
Ромите од источна и западна Европа.
Жил Блок напоменува дека Персијанците прв пат Ромите ги нарекле
Караки (или Карагхи), кој назив е ист со Сарацен и е име за муслиманизирани
Индуси и потсетува на нивна прва самоуправа надвор од Индија т.н. Република
Каракхане. Тоа не потсетува подоцна на името Сарацени кое произлегло од
нивната колонија Каракхане. Во врска со нив се знае дека на почетокот на
средниот век, Сарацен означувало име на граѓани на Република Кхаракхане,
која се наоѓала на делтата на реката Тигар. Тој народ исповедал религија
Забеизам, за кој мухамеданците од среден век ги сметале за секта на
мухамеданството. Крстоносците јасно правеле разлика помеѓу Сарацените,
мухамеданци од стар ков и муслиманите-Туркмени. Подоцна тоа име Сарацен
поминал во општа употреба името Цигани т.е Роми. Филип Хити, на стр. 55-56,
пишува дека зборот “Сарацен“ е од арапско потекло. Тој збор е спомнат во
стариот завет, “Qedem“ – што занчи исток и “Bene qedem“ –‘‘деца на истокот‘‘ т.е
деца на Индија (бене-деца). Овој збор за индиските иселеници се употребувал
уште од lX век, а имал своја историја уште пред појавата на исламот. Тој збор
се употребува за означување на други народи, а не на Арабјани и Арапи. Се
употребувал само за иселениците од Индија. Подоцна настанало културно
обединување на народот од Индија со средновековните мухамеданци и се
заборавил зборот Сарацен кој посебно ги означувал иселениците од Индија.
Карака на турски значи црн, а подоцна Арапите ги нарекле Кхарај. Овој назив се
спомнува во Коранот, што значи давање на награда, не порез, а пак Кхарај (грч.
Чхорфегија или Арамејски Чхерага) со значење плаќање порез на земја и оној
кој плаќа данок. Караки во Европа значело Роми кои практикувале борење на
плоштадите и јавните места. Ова го опишува Хенри Роланд во 19 век. Бидејќи
во тој дел на светот имало интензивни врски, имало и размена на научни
сознанија. Во 771 год., некој Индус дошол во Багдад и донел книга за расправа
за астрономија, астрологија и броеви под име Сиддханта, а ја превел Ибн
Ибрахим ал Фазари помеѓу 796-806 год. Тој Индус донел теорија со
математичка расправа. Исламот ги прифатил бројките, а во 9 век го прифатиле
и децималниот број. Подоцна Европејците ги презеле и ги нарекле арапски
броеви, а не индиски. Во историјата на Арапите се спомнува Кхалид ибн-Бармак
кој бил поставен за шеф на финансиско одделение (диван ал-кхарај), а
потекнувал од мајка заробеничка од војната во 705 год. Ја заробил Кутајбах
ибн-Муслим во Балк. Татко му на Бармак бил свештеник во будистички храм и
се оженил со заробеничката. Тоа зборува дека Бармак бил будист од Индија во
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религиозна мисија каде што имало заедница на будисти од Индија. Неговиот
син достигнал висока функција во исламска држава во тоа време. Историчарите
посочуваат дека бил Персиец. Малку е веројатно дека некој Персиец бил
будист. Тие биле зороастри, најмногу се маздаисти. Подоцна прифатиле
муслиманство. Филип Хити во “Историја на Арапите“ (стр.233), пишува дека Св.
Иван од Дамаск (умрел 748 год.) напишал “Расправи за Барлаам и Јозефат во
разговор со Сараценот“. Таа била христијанска верзија од епизодата на животот
за Буда. Приказната за “Барлаам и Јозeфат“ претходно била преведена и
напишана на латински, грчки и ѓорѓијански јазик, а Aрапите ја превеле од
Пахлави јазик и ја поместиле во книга, напишана по смрт на Св. Иван. Ова
укажува дека Арапите само се запознале со него и воопшто не биле под
влијание на будизмот, особено затоа што се споменува “расправа со
сараценот’’, а тој сарацен е Индус - Буда. За книгата има известување во
“Фирист“ како “Китаб ал Буда” и “Китаб Будасај“. Тоа е потврда дека во Арабија
имало ромски заедници (името Роми во Азија не е познат, освен во делот на
Византија) и имало потреба од свештеници будисти (Исламот не толерира
икони и бисти како Буда), а Бармак им припаѓал на Ромите (будист по татко) и
не било пречка да достигне висока државна функција. Тоа зборува дека
подоцна со зацврстувањето на исламот, дури по еден век имало толеранција
кон други религии и народи, бидејќи будизмот не вршело влијание врз
муслиманите. Во тоа време, исламот ги примал колонистите во ‘‘Асабијах“, во
дух на народот. Ги сместувале во своите земји расподелени по племињата. Со
ново преобратените од покорените народи постапувале како со нивни
припадници. Арапите народите кои ги муслиманизирале ги нарекувале Мавали
или Мавла, подоцна наречени Мавари. Мавари е назив најчесто употребуван за
Ромите во просторот на муслиманските земји во Мала Азија. Во 750 год., со
битката во Сирија кај Аинзаба, притока на Тигар, арапскиот халиф ја изгубил
битката од Абдулах-ибн-Али и избегал во Египет во градот Бусирис и таму во
црква бил убиен. Паднал Дамаск и Умајадите биле поразени. Владеењето го
презела династијата на Абасидите и се нарекле Давлах династија (ДавлахДевел ромски м.з.), Ирак се ослободил од Сирија и навистина била нова ера на
Давлах династијата (Династија дадена од Бог). Старата чиста арапска династија
се заменила со офицерска која била мешавина од многу раси. Сите овие верски
преобратени муслимани биле странци и почнале да се мешаат со бракови и
постепено се претопувале со Ирачаните и Арапите, па дури и презеле персиска
култура и турбан. Тоа го сторил прв Ал-Мансур, пишува Филип Хити.
Разбирливо е зошто муслиманите ги прифаќале мигрантите во свои редови и ги
храбреле да се доселат. Причина биле постојаните меѓусебни војни со арапите,
немуслимани и евреите (христијани), како и првобитните прогони на
муслиманите и иселувањето двапати во Абесинија затоа што ширеле нова
религија - Ислам. Во војните гинеле припадниците на исламот и останале во
мал број. Им одело во прилог да примат луѓе кои сакале да стапат во нивните
редови и прифатат муслиманство. Во таква состојба, во Коранот имало објава
за еднаквост на луѓето без оглед на раса и пол, но услов бил да прифатат
Ислам. Ромите имале причина да прејдат во Исламот затоа што бегале од
насилството и економската принуда и од друга страна сакале да го напуштат
хиндуизмот и кастинскиот систем во кој биле подредени, а имало огромен број
на луѓе кои припаѓале надвор од каститинскиот систем и на таков начин биле
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дискриминирани. Биле на маргините на тогашното класно поделено индиско
општество. Тие поткасти настанале со мешање на луѓето од разни поткасти. Да
го избегнат тој подреден статус и парадокс во индиското општество, прифаќале
Ислам. Денес Индија е најголемата земја со муслиманска вероисповест. Горе
наведените примери покажуваат дека Ромите биле присутни одамна во
арапските простори, па дури и заземале високи државнички функции и
формирале свои колонии. Голем број биле христијани или будисти, но биле и
муслимани. Историчарите ги одредуваат како христијански религиозни
припадници, особено оние кои биле населени во Византија, а биле во голем
број. Оние кои останале во рамките на муслиманството, ја прифатиле
исламската религија. Причините биле избегнување од прогон од муслиманите
со нивната спротивна идолопоклонска религија и од лични причини, бегањето
од кастинските стеги од Хинду религијата во Индија. Според учењето на
исламот, нација не постои. Сите кои прифатиле ислам се браќа и се третираат
подеднакво. Хити во својата книга наведува пример дека, пред да го нападнат
Арапите опсадениот Вавилон, Кир сакал да преговара со нив. Тој бил многу
изненаден кога на преговорите се појавил црн човек, кој бил задолжен да ги
води преговорите. Затоа, во теоретска смисла, Исламот може да се третира
како предходница на глобализација со божја писмена објава под една религија.
Хенри Потер кој истражувал во минатото столетие во Синд и
Белуџистан, открил голема сличност со европските Џипси, т.е. измеѓу Ромите и
тие народи кои живееле таму. Зборувале со сопствен јазик и имале свој крал.
Уживале во алкохол, песна и играње. Покрај своите инструменти за свирење,
воделе мечки и мајмуни кои биле дресирани да ги забавуваат луѓето и на тој
начин заработувале за егзистенција, исто онака како што ги имало кај Ромите во
Европа, особено источна, во минатиот век. Денес со закон е забрането мачење
на животните, особено мечките. Покрај тоа, имало и некои меѓу нив кои се
занимавале со претскажување на иднината на луѓето. Забелешките на Потер се
сосема во ред, особено кога се работи за народи кои потекнуваат од иста
средина. Меѓутоа, зошто постојано се трага за народ кој има посебен идентитет,
како што велат ромски. Тие народи од северозападна Индија, имаат сличен или
ист јазик, исти обичаи и религија. Целокупната историја на Ромите е поврзана
со Индија и така треба да се третира. Не треба да се слушаат толкувањата на
Ромите кои немаат научна ниту историска поткрепа со потеклото на Ромите.
Тие, држејќи се до своите одамна напуштени кастински поделби, тврдат дека
вистински Ром е оној кој припаѓа на неговиот клан како на пример: Арли, Гурбат,
Влах Ром или Синт што не е точно. Сите потекнуваат од Индија и се разбираат
меѓусебно на основа на јазик, но потекнуваат од различни племиња. Тоа го има
и кај современите европски народи. Истражувачот Хутон го прецизира описот и
вели дека Лурите се народ кој патува и се занимава со калајџиство, обработка
на злато, пеење, свирење и меѓу другото, жените биле бабици за породување.
Во тие историски услови луѓето се бавеле со такви занаети и знаења за разлика
од денеска современите општества. Во земјите кои сеуште се на ниско ниво на
развој, ваквите вештини и знаења се значајни за тој свет како и номадскиот
начин на живот се со цел да опстанат. Дури и денес во провинцијата Луристан,
Ромите ги нарекувале Лури, во Персија Цанги, што е блиску до арпскиот збор
Циндиг, а подоцна ги нарекле Караки. Според истражувањата, Ромите најпрво
се движеле и продреле во Авганистан и Персија, а оттаму продолжиле со
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движењето кон запад и добиле разни имиња. Во Белуџиста се викале Лури. Во
Авганистан ги нарекле Каули, во Турција Чингене (спореди Цанги, Циндиг) кој во
Персија преминал во Чегини/Чегени. Подоцна Турците го превзеле зборот
‘‘Чегини‘‘ од персијците и ги нарекуваат Чингене/Ченгене. Јарон Матрас,
германски евреин, лингвист, пишува дека Турците ги нарекувале Ромите
‘‘ЧИГАН’’ што значи ‘‘сиромашни луѓе’’, луѓе кои немале ништо. Вистината е
дека називот е од северозападен Иран. Во Сирија се познати како Курбат и
Халеби по името на градот Алеп и имале своја заедница, кои во 780 год. во
најголем број биле изгонети, но таму биле познати под името Цингханес, исто
како што ги нарекувале Турците. Во Палестина и Египет се познати под името
Нури, Навар, но и под името Зат кој е изведено од Џад (Jat). Тоа укажува дека
во овие простори името Лури поминало во споменатите имиња. Нури можно е
да произлегува од арапскиот збор “Навар“ и има исто значение за Ромите
муслимани. Јужното крило на Ромите кое пошло по долината на Тигар и Еуфрат
подоцна се познати под името Дом. Ова име, според истражувачите, означува
име на каста во Индија Дом, а се базира врз називите за Ромите во Ерменија
кои ги нарекуваат Лом, во Сирија и Персија ги нарекуваат Дом. Жил Блок
пишува дека племето Дом во Индија е одамна познато. Тој прецизира дека
името Дом е од санскритскиот јазик и означува луѓе кои живееле од песна и
свирење. Жил Блок тврди дека тогаш и денес од Персија до Египет, меѓу
другите свирачи, најбројни се Ромите. Поп Сербојану тврди дека на оваа група
им припаѓаат Рагари, египетски и нубијски Роми, како и имињата Мурит и
Елебји, кои 1422 год. Симеон Симонис ги сретнал на Крит. Покрај сите овие
размислувања, неоспорно е дека Ромите и денес ги има на Блискиот Исток и во
Африка. Нивната преселба се одвивала преку Ромите кои се движеле од Индија
кон Сирија, Египет и другото крило, по мое мислење, помалото од Арабија, које
се селело од Индија, навлегло во северна Африка, односно Абесинија.

Ромска населба во Бејрут. фото д-р.Вилиамс.

За оваа моје мислење се повржувам и на мислењето на Вулканиус
Бонавентура во 1697 год. кој напишал дека Бохемијените (Во Франција име за
Ромите кои дошле од Чешка) дошле од Нубија.
По долгиот престој на туѓа територија, заборавиле како се вика нивната
татковина, но знаеле дека се дојденци во новите територии. Денеска во светот
има повеќе народи кои не знаат од каде потекнуваат, меѓу нив се и Ромите, иако
за нивното потекло има историски и јазични докази. Затоа Роберт Самуел видел
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во нив први потомци на Египќаните затоа што и тие така се преставувале,
потпирајќи се на Езехијеловото пророштво кое вели: ‘‘И ќе ги расеам Египќаните
меѓу народите и ќе ги расејам по светот’’. Во “Диктионаре Инфернал’’, Колин де
Планци кажува како дошлe до тоа мислење и вели дека тие на основа на
едноставни претпоставки, заклучиле дека Бохемиените дошле во Европа од
Азија, Нибија, Килкија, Абесинија и Калдеја, врз основа на легендите кои ги
кажувале самите Роми или поврзувајќи ги со легендите од Библијата.
Ромолозиле се обидувале преку легендите да го откријат потеклото на Ромите.
Легендите кои Ромите ги кажуваат најчесто се поврзани со христијанството, што
не е точно. Тоа е затоа што со преселбите на територијата на Византија,
христијанството било зацврснато и било прифатено како државна религија.
Новодојденците, Ромите во контакт со верниците, ги слушале христијанските
проповеди и легенди. Подучени од сеќавањето од прататковината за
толеранција на религиите, не покажале одбивност да се запознаат со новите
верски убедувања. Во религијата на Индија, во Хиндуизмот, постои легендата
за десетиот аватар Кришна. Според хиндуистичката религија Кришна имал
слична судбина како и Христос. Затоа на Ромите христијанството им било
блиско, освен христијанскиот јасен монотеизам. Но, дека ги имало во Египет,
пишува Белон и вели дека не е сигурен за нивното потекло, но тврди дека не се
нималку Египќани бидејќи ги сретнал во Египет каде што ги сметале, исто така
за странци како во Европа. Има еден интересен податок во врска со потеклото
на Ромите кој го објавил Лоренцо Палмирено, полиглот од 1540 год. Тој вели
дека сретнал една група Гитаноси и дека тие не го разбирале египетски јазик,
додека извесен број меѓу нив многу добро владееле со грчкиот јазик,
информира Р. Ѓуриќ. Оваа информација на Палмирено расветлува две работи.
Ромите во Шпанија се дојдени преку Европа, со исклучок на мал дел и дека не
се Египќани затоа што не го знаеле јазикот на старите Египќани. Наследниците
на Египќаните се денешните Копти, христијани по вероисповест. Старите
Египќани Ромите ги нарекувале Халаби или Халеби, што е поврзано со градот
Алеп. Алеп е стар град основан од Хетитите. Кога Алеп бил освоен од Арапите
638 год. Во кој Ромите долго престојувале и имале свој кварт. Подоцна биле
избркани од него, сепак во голем број останале се до денес. Денеска во Египет
Ромите се среќават под името Навар и Масалиб. Современите истражувачи
покажале интерес како Ромите дошле во Египет со цел да го објаснат нивниот
назив Египќани. Џовани Канава, пренесува Р. Ѓуриќ, истражувал кај ромските
племиња во Египет, 1979 год., и заклучил дека дошле во Египет пред 500 год.
Старешината на племето, пишува Канава, Јузеф Мазен Мохамед Калифах
Решван, тврди дека предците им дошле од Сирија од Курдистан. Оттаму биле
протерани и дошле во Египет. Тука се помешале со другите племиња и денес
живееле по името Навар. Наварите се бават со музика, а жените со играње и
живеат во долината на Нил. Халебите се бават со ковачкиот занает. Овие
старешини тврдат дека во Египет дошле од Судан и тие се нарекувале
Матакиле. Ромите се спомнувани во египетските епови Абу Зејд-ел-Хилали и во
епскиот циклус за Бану Хилал. Историчарите наведуваат дека египетските Роми
се дојдени од Персија. Ромите на Блискиот Исток ги има и денес. Ги има на
целиот Азијски простор. Оттука, Девил тврди дека номадите Роми сигурно се
присутни многу порано во Египет и дека продолжиле понатаму до Судан, каде
што и денес ги има. Клебер во својата книга пишува, дека ако се опушти на
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етимологијата, убеден е дека Ромите престојувале и во денешна Мавританија,
затоа што Египтанос асоцира на Египет, а од него произлегува Тангер, а тој
некогаш бил главниот град на Тингатанска Мавританија. Неговите жители се
уште се нарекуваат Тингитаноси. Тоа е точно, затоа што се знае дека Ромите од
Европа биле во голем број депортирани во Африка, но и самите се движеле и
навлегувале во Африка. Денес во Африка има Роми кои се доселени со
депортација од европските земји и со преселбата на самите Роми кон Африка.
Освен претходно кажаното за епот ‘‘Шах Намен’’ и пишуваните документи за
престојот на Ромите во долините на Тигар, Еуфрат и Алепо во Сирија и наодите
кои ги изнесов, со исклучок на де Гоја, другите истражувачи не се цитирани.
Други документи не се наведени. За конкретни сознанија можат да се
консултират и другите автори. Од цитираните документи, јасно е дека Ромите ги
имало во тој простор, што е логично, инаку не би можеле да бидат во Европа и
Америка. Може слободно да се заклучи дека тие биле присутни на Блискиот
исток и надвор од Индија многу порано пред 10 век. во однос на она што
пишуват истражувачите. Малиот број на информации за масовниот престој на
Ромите во Мала Азија и во Африка е затоа што и таму имало, исто така, многу
племиња кои живееле номадски, ретко населени и антрополошката разлика е
мала. Во тоа време не се обрнувало големо внимание на странците но, сепак
биле дискриминирани и биле друг народ. Покрај тоа, може да се каже дека
порано сите биле многубошци и имаат многу сличности, како и антрополошка
сличност. Подоцна прифатиле христијанството и исламот, што значи дека
имало религиозна разноликост. Што се однесува до Ромите, тогаш, во средниот
век, биле многубошци но прифатиле муслиманство и христијанство.
Истовремено, Индија за време на влијателните индиски кралства, имала
трговски и религиозни врски со запад сè до Рим. Тоа е цитирано во напишаното
за индиската кратка историја. Со појавувањето и силното влијание на
христијанството и подоцна на Исламот, почнале силните поделби по верска
основа. Ова може да се заклучи од наводите за прогони и воведувањето
инквизицијата во муслиманските земји против Ромите од страна на
муслиманите, особено во Алеп и во долината на Тигар и Еуфрат каде имало
поголеми заедници. Подоцна истото се случило и во Европа. Со верската
поделба и сегрегација, почнале Ромите да ги опишуват како верски
неприфатливи. Од тие причини почнале прогоните кон нив, а со тоа за нив
имало и повеќе информации. Животот на Ромите во овие пространства бил
постојано населени и номадски. Се занимавале со своите традиционални
занаети и вештини. Затоа има пишувани податоци дека се занимавале со
занаетчиство, музика, пеење и циркуски вештини. Друг извор за овие занимања
и вештини оставил ал-Умари, службеник на високиот апелационен суд во
Мамелук, кој умрел 1341 год. Тој напишал голема информативна книга со
наслов “Патувања во очите на царствата на различни земји“, а пренесува Е.
Кутрмет, Париз (1838), кој исто така, пишува за луѓе вешти акробати кои оделе
по огнена патека во Сирија и Палестина. Подоцна, средновековните извори ги
спомнуваат како патувачи- жонглери од Египет и тие со време дошле на
Балканот, пренесува Гратан Пухон. Тие биле Роми кои во тоа врем ги нарекле
Лури, подоцна Лом и од 1235 год. означува Ром. Де Гоје го цитира Jaubari во
‘‘Циганите од Индија‘‘ 1886 год., кој напишал дека Зот е артист во циркус или
шоумен. Со напредокот на Исламот и Отоманите, се приклониле кон нив,
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особено оние кои останале на тие простори каде биле исламизирани. Оние кои
продолжиле кон запад се приклониле на христијанството, а дел останале со
своја религија која до денес скоро не ја ни познаваат и денес можат да се
препознаат како атеисти. Влијанието на христијанството се забележува од
имињата на Ромите во тоа време кои се исти како и на староседелците.
Воопшто нема имиња кои асоцираат на имињата од прататковината. Тоа
зборува дека биле одамна присутни на овие простори. Погоре има напоменато
за прогоните на Ромите од муслиманите поради нивните верски ставови кои не
биле во согласност со Исламот, освен оние кои го прифатиле исламот.
Подоцнежните извори информираат дека не биле третирани рамноправно како
Арапите и муслиманите. Но, во споредба со она што ќе им се случи во Европа,
не можеле да замислат. Денеска Ромите ги има во Мала Азија и тоа во доста
голем број. Живеат во градовите и селата и се постојано населени. Некои се
занимаваат со трговија, некои работат во странство, а се исто така државјани на
државите каде што живеат. Дел од нив се сè уште номади и се занимаваат со
традиционалните занаети и ги нудат своите производи на тамошното
население. Поединци живеат од питачење и живеат на маргините од
општеството. Меѓу нив има кои се занимаваат со музика, а жените со пеење.
Некои од нив се занимаваат со ковачкиот занает и обработка на метали.
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Ромите на Балканот

Со военото напредување на Отоманите во Мала Азија имало големо
раселување на Ромите кон западните делови на Мала Азија и кон Балкан. Пред
завземањето на просторите на Балкан турските историчари Х.Иналџик и
М.Сертоглу, пишуват дека Ромите во Румелискиот (Руми) Султанат имале своја
посебна организација Цигански Санџак. Организацијата имала своја територија
што ги опфаќала сите Роми во Румелија, која Турците таа византиска
територија ја нарекувале Руми, сè до Истанбул, пред да навлезат на Балканот.
Подоцна Ромскиот санџак бег се проширил на цел Балкан. Во тоа подрачјето на
Румелискиот Санџак, според пописот и систематизацијата на бројот на Ромите
кои ги изнесува А.Стојановски, нивниот број изнесувал 66 илјади, од кои 47.000
биле христијани. Таа разлика во корист на христијанството била затоа што
предходно Ромите живееле во византискиот христијански дел на Мала Азија и
го прифатиле христијанството. Османлиите во тогашната територија на
денешна Турција, покрај организирање на посебна управа за Ромите, им
одредила права и должности. Оваа организација подоцна, кога навлегле на
Балканот, се проширила на сите Балкански држави во т.н. “Румелиски санџак
бег’’ со сите податоци за Ромите. Тие во пределот на денешна Турција биле
опфатени и во државните служби во склоп на војската и цивилниот дел. Во
Анадолија биле ослободени од давачки за царството, бидејќи работеле во
рудниците за шалитра, од која се произедувал барут. Султанот Селим Втори
објавил ферман за ослободување на Ромите од давачките и тоа за обавување
на специјални дејности. Со навлегувањето на територијата на денешна Турција.
Се префрлиле на Балканот, а со нив и Ромите, но има известувања дека тие
веќе биле таму, во предниот азиски дел, пред навлегување на Селџуците. Така,
денес во современа Турција и Арапските земји, живеат голем број на Роми кои
останале од таа временска епоха. Живеат по сите големи градови и села и се
бават од земјоделие до ситна трговија, но поголемиот дел од нив живеат
сиромашен живот. Историски гледанo нај значајните империи за европската
цивилизација кои оставиле значајно културно и историско наследство на Европа
е Античката и особено Римската империја. Нивната важност за Европа е
значајна и денес. Покрај културата, особено значајна е Римската империја со
нејзината државна управа, законодавството и економијата. Покрај овие темелни
знаења важни за европската цивилизација, значајно е тоа што римјаните го
прифатиле христијанството и го прошириле кон Европа. Византија дала нај
силен допринос за христијанската религија озаконета од Константин Велики која
се проширила во Европа и подоцна кон американскиот континент. Европа и
денес се идентификува со античките култури, но нај многу со Римската
империја. Со распадот на Римското царство се формитаа две царства, западно
Ромско царство и источно Римско царство. Источното Римско царство е познато
како Византија. Од тие причини ќе се задржам на историјата и распадот на оваа
империја, која исто така има важност и за Ромите во Европа, особено за
нивната историја. Историчарите, од порано и денес со право констатирале дека
Римската имприја ja уништле Вандалите и германските племиња. Рим со својот
сјај и богатство секогаш бил на удар на освојувачите. Целокупната историја на
Рим се темели на воена хегемонија од времето од пред историјата па се до
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средината на шести век од новата ера, кога се распадна и се изгуби од
историската сцена на народите во светот. Но, нај значајни напади и забрзување
на распадот на Рим бил упадот на Хуните со Атила кога навлегоа во Галија 430
г.н.е. Значаен упад во Римската империја е направени за време на императорот
Ромул Аугустилис од Готите на чело со Аларих во 410 год. кога навлегоа во Рим
и го ограбиа. Подоцна во 451 год. императотот Аугустилис помогнат од
Визиготите на чело со Теодорих, во битката кај Каталанското поле го победил
Атила и со тоа ја острани нивната опасност. Теодорих не го уништил од
тактичко-политички причини за неговите подоцнежни намери за превласт во
Рим. Целосен пад и распад на Римската империја го предизвикале германските
племиња под водството на Отокар (Одоакар) во 476 година. Со свргнувањето
на Ромул Аугустилис од власт, Римската империја целосно се распадна. Таа
година се смета за распад на Западното римско царство. Источното римско
царство познато како Византија, се одржа се до 1436 год. Со завземање на
Константинопол во 1453 год. од Мехмет l Фатих, Византија се изгуби од
историската сцена со губењето на целата територија под налет на Отоманите.
Историски гледано, Римската империја се распаднала уште за време на
Источно царство со седиште во градот Константинопол и Западно римско
царство со седиште во Рим. Вистинската поделба настанала во 395 година. Со
распадот империјата го промени името од ‘‘Imperium Romanorum‘‘ во ‘‘Василиа
Ромеон”, а жителите се нарекувале Ромеи. Од 7 век латинскиот јазик постепено
се изгуби, преовладал грчкиот јазик и јазиците на доселените словенски
племиња. Подоцна источното римско царство се здоби со ново име познато како
Византија.

Карта на европските племиња и големата преселба на племињата во
Европа од 100-500 г.n.e.(Англи,Саси,Франци,Готи,Визиготи,Остроготи,
Хуни,Вандали). (Google).

Името е добиено према една стара населена грчка колонија наречена
Бизант, која се наоѓала на Дарданелите, а подоцна во неа е изграден градот
Константинопол во 330 год. од Константин Велики. Во тој дел на Бизант во
колонијата живееле Грци и хеленизирани народи. Сите тие жители на
Источното римско царство се нарекувале сами себе Ромеи. Подоцна оваа име
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ќе одигра значајна, но погрешно превземена етничка употреба од Ромите, со
превземеното име од тогашна Византија и нивните жители Ромеи во име Роми.
Уште за време на Римјаните христијанството се прошири во сите колонии и во
Европа. Така, христијанството за време на Византија и пред тоа било
проширено во Азија, особено денешна Турција, Сирија, Палестина и Северна
Африка. Влијанието и запознавањето со христијанството во овие предели кај
Ромите било големо, кое се задржало дури до денес. Подоцна Византија ќе
биде првото нивно прибежиште, со повеќе вековен престој под нивна власт и
промена на името во Роми.
Нај рани историски податоци кои информират за Ромите во Византиа и
на Балканот е кога настанала преселбата од Мала Азија уште од 856 година.
Тогаш Ромите беа раселени и дадени нако робови на имотите на црквите во
тогашното византиско царство и тоа од Грција до Романија. Масовното
преселување на Ромите се случило со појава на Отоманите. Откако Отоманите
напредувале кон предна Азија, Ромите од тие територии сами се преселувале
кон балканските земји и таму се населувале. Историските податоци информират
дека тие уште од порано биле присутни на овие територии, но биле во мал број.
Со преминувањето на Босфор и Средоземното море, Ромите стапнале на тлото
на Европа и оттука започнува нивната нова историја ‘‘Ромите во Европа‘‘.
Отогаш започнува нивната борбата за опстанок, преживување, негаторство,
прогони, верската и расната дискриминација, општествена исклученост,
класично ропство. Откако во најраната преселба навлегле во Европа, за нив ќе
има повеќе информации отколку на Блискиот Исток и отука историјата на
Ромите започнува со повеќе информации кои можат да се наречат историја. Во
своето движење ‘‘Ромите никогаш и никаде не преставувале никаков проблем
за староседелците ниту во етнички ниту во конфесионален, ниту пак, во класенсоцијален поглед‘‘, пишува Зоран Глушчевиќ во предговорот на книгата на
Татомир Вукановиќ ‘‘Роми (Цигани) у Југославију‘‘. ‘‘Ваква етничка, јазична и
фолклорна заедница, можела да се сочува само по цена на сиромаштија,
заостанување и изолираност од општеството, но не по нивна сопствена желба.
Животот во гета надвор од градовите или изолирани во селата, во населби без
елементарни услови за живот и бедата, се цената која ја платиле за нивната
автентичност, но и со општата заостанатост во новите средини каде што
живеат‘‘, пишува Т.Вукановиќ. Кога условите биле поволни за нив, особено во
Отоманската империја и феудалниот Балкан, тоа преставувало можност за
губење на идентитетот и барат спас од дискриминацијата со премин во другите
етноси. Тој процес на симбиоза и асимилација со т.н. мимикрија, се одвивал и
преку малку мешаните бракови, преку промена на религијата и промената на
местотo на живеење во друга територија, град или област, но најчесто, дури и
денес, по пат на мимикрија. Тие прифаќаат друг етнос и не го признаваат
ромскиот идентитет. Ваквите случувања на мешање во почетокот имало и биле
незабележителни. Со текот на времето и влијанието на религијата, како етнички
мешани бракови скоро сосема ги снема. Онаму каде живееле и патувале
заедно, заедницата останала компактна во своето движење и под условите
какви што биле во Мала Азија, кои не биле толку неподносливи како подоцна на
европското тло. Миграцијата кон Европа се должела на воено-политичките и
економски услови во некои земји, но најмногу и особено од верска и расна
нетрпеливост, прогоните и постојаните движења на кои биле принудени од
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власта, црквата и населението. Во тој период, верската нетрпеливост се
поттикнувала од веќе зацврстеното христијанство на тогашното Византиско
царство, од самата власт, и од цркват со издавањето на разни едикти во врска
со Ромите, како на Балканот, така и во Европа. Од таквите настани биле
принудени повторно да се селат или да го прикријат своето етничко потекло,
што секако било тешко и неможно од причина што антрополошки се
разликуваат од европските народи, културата, религијата, како и бројноста на
луѓето кои се движеле.
Во овој наслов за историјата на Ромите ќе се задржам на помалку
детали затоа што на Балканскиот простор постои достапна литература од која
може директно да се проучи историјата, религијата и обичаите од поранешното
и сегашното историско минато на Ромите. Освен неколку комплетни изданија, за
волјата на вистината, другите изданија се однесуваат на разните облици на
животот на Ромите, особено јазично, етнолошко и демографските движења на
Ромите на Балканот. Оние који ја проучуваат оваа заедница знаат дека Ромите
со векови се во Европа, особено на Балканот, но ги следат писмените извори,
оние што ги имало. Тогаш кога дошло до недоразбирање на Ромите со црквата
или домашното население, се пишувало за настаните поврзани со нив, кои
денеска ги имаме како историски записи. Многу истражувачи пишувале за
Ромите, а меѓу нив има некои кои објективно известувале за настаните и ја
опишувале вистината, но некои ги вулгаризирале со описот, особеноста,
религијата и начинот на живот. Во најново време, делата кои авторите ги
издаваат, воопшто не ја обработуваат истражувачката вистина. Своите изданија
ги правдаат дека во нив ја кажуваат вистината за Ромите или некои кажуват
дека е уметничка замисла и ги претставуваа како егзотичен народ и така
создават искривена и невистинита престава за Ромите. Оние дела кои се
однесуваат на проучувањето на Ромите, не ја пресликуваат вистината туку
изнаоѓат и ги потенцират стереотипите и негативностите и со тоа уште повеќе го
зацврстувата расизмот и циганофобијата кој и онака постои. Дека Ромите се
иронизираа до тој степен, уште во 80-тите година од минатиот век, во Титова
Југославија, ќе наведам еден натпис од тогашната “Илустрована Политика’’.
Текстот и авторот на текстот, за жал не го сочував. Во него тврди дека Ромите
во својот речник го немале глаголот “работи“ што е навистина глупост и
непознавање на јазикот. Глаголот “работи“ во Ромскиот јазик се формира со
помош на глагол и се вели “керел бути“ и така се конјугира во сите времиња.
Тоа се тие стереотипи, кои зборуваат дека Ромите се мрзливи до таа мера што
не сакаат да работат и не се работен народ, па дури тој збор го немале во
својот јазик, како што навел авторот на тој неприфатлив текст. Таквите описи
нанесуват повеќе штета и одбојност кон овој народ отколку што ја опишуваат
вистината и нивната желбата за вклучување во општеството. Тоа го
констатираат Клебер и Вукановиќ, а пак Сигмунд Волф искажува разочарување
по прашање на Ромологијата по 1900 год. Го посочува последното сериозно
истражување и сериозно издание на Рудолф Сова и вели дека подоцнежните
изданија се слаби и навредливи, особено начинот како се претставуват Ромите.
Омразата кон Ромите беше искористена порано и пред Втората светска војна.
Поранешните истражувањата и списоците на истражувачите кои работеа со
Ромите во Германија, беа земени од нацистите и нанесоа огромна загуба по
животите на Ромите во Германија и Европа. Тоа беше само продолжение од
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самиот почеток кога дошле на европско тло, на Балканот, кога се соочиле со
сегрегација, стереотипи и неприфаќање. Покрај сите тешкотии и маки во
нивното движење, Ромите продолжиле со напредувањето кон запад но, пред
тоа се задржале долго во пределот на предна Азија и се мисли дека таму
останале помеѓу 5 и 7 век. Оттаму, навлегле во Европа, пишува Солиус. Постои
црковен доказ за присуството на Ромите во овие простори. Таков писмен
документ постои од советот во Трило, одржан 692 година. На тој совет одлучиле
дека Ромите не можеле да бидат свештеници. Тоа укажува дека тие одамна
биле на овие простори, прифатиле религија и покажале интерес да бидат
христијански свештеници и сакале да се изедначат со староседелците. Уште од
самиот почеток имало отпор и напади врз Ромите, кој започнал од црковните
великодостојници на христијанската религија. Првото масовно доселување е
направено од самите Византијци, како што е горе напоменато, во 855/6 год.
Оваа информација од де Гоја е цитирана од сите проучувачи на Ромите од
Балканот и Европа. Тој има голем број на податоци за Ромите од Блиски Исток
и Европа. Пишува дека Ромите во Византија биле веќе поодамна присутни и тоа
во поголем број од 855 год. кога се спомнуваат во извештаите. Неговата
информација се однесува на победата над арапите и преселбат од византијците
во 856 година. Таа година 30 илјади ромски семејства биле заробени и биле
распоредени во тогашното Источно византиско царство, во денешна Грција и
балканските земји. Тој настан го обележиле арапските, персиските и
византијските хроничари.
За присаството на предците на Ромите на Балканот пишуваат
историчарите Струв и Калистов. Пишуваат дека во 3 в.п.н.е. со археолошките
ископувања во подрачјето на Босфор пронајден е натпис на амфора на
ерменски јазик со 226 имиња. Сите имиња биле имиња на античките народи,
освен некои кои се викале "Синд" и "Сик". Овие имиња упатуваат на тоа дека
помеѓу месното население кое живеело на Босфор имало жители кои по
етничко потекло асоцирале на луѓе од Индија, констатираат овие историчари.
На натписите за имињата на племињата кои се во состав на државата на
наследникот на Персид Први (348-309 г.п.н.е) Леукон, стои: ‘‘Цар на Синдите‘‘ и
‘‘Маитите‘‘ што укажува на присатност на народ од Индија, предците на
денешните Роми.
Ромите во 9 век. биле во голем број на Блиски исток, според една
хипотеза, 27 илјади луѓе кои живееле во долината на Аинзабра во Сирија, кои
веќе биле во состав на Византија, се поместувале кон Европа. Се спомнува
дека тие први стигнале во Константинопол во 1068 година. Дошле пред
Селџуците кога ја нападнале Ерменија во која Ромите масовно живееле. Под
нивен притисок се движеле кон Анадолија, која била во состав на Византија.
Потоа преку денешна Турција се префрлиле на Балканот, пишуват историските
документи од византијски автори, тврдат истражувачите. Во 10 век, за време на
царот Баград, се спомнуват Атцингани како еретици, Исмаелити и Етиопќани,
забележува Јоанес Гаметиат во делото ‘‘Corpus skriptum Historiae Bizantiae‘‘. Тие
Атцингани во Солун добиле земја која им била дадена да се населат и во таа
колонија живееле, но биле акробати. Историчарите ги препознаваат како
доселеници од Индија, предците на Ромите. Историчарите пишуват за овие
доселеници наречени Атцингани, што значело недопирлив или нечист. Пема
мое мислење, Атцингани повеќе асоцира на верски неприфатлива секта, за која
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пишува дека била еретичка секта со манихејски источни верувања. Тие
претскажувале иднина-гатале и се бавеле со магија, исто онака како што
правеле некои кланови на ромите во Азија, Африка и во Европа. Оваа секта
била прогонувана од тогашните византиски владетели. Манихејството како
верување било прогонувано затоа што било спротивно на христијанската
религија. Некои историчари пишуват дека ‘‘Атцингани‘‘ значело недопирлив, во
нивна смисла на толкувањето како ‘‘валкан,нечист‘‘ што е сосема неточно. Тоа
мислење е на основа на стереотипи кон Ромите. Ова го поткрепувам затоа што
и историските документи велат дека била ‘‘еретичка секта со манихејски
источни верувања‘‘ и била неприфатлива за христијанството, а не дека била
валкана. “Валкан, нечист” го толкувам како религиозно неприфатлив. Не биле покрстени
или христијанска религиозно-етнички поинаква неприфатлива секта. Подоцна
од нив се проширило манихејството и Богомилството. Подоцна втората
квалификација, класно-етничка класификација, била прифатена и така
настанала сегрегацијата, расната и етничката нетрпеливост кон Ромите.
Етнонимот Атцингани е додаден за Ромите кога дошле во овие простори.
Нивноте етнички имиња се познати во Мала Азија, освен во Византија каде ги
нарекле Атцингани. Во суштина сите тие сакаат да кажат дека Ромите припаѓаат
на кастата на ‘‘пари‘‘ и одат во прилог на расисно-фашистичката теорија за
Ромите како безвреден и расно назаден народ. Во врска со името Атцингани
пишува и Мартин Блок кој вели дека грузиските извори пишувале за
‘‘маѓепсници Атсцингани‘‘. Непознат лингвист со потпис Ettnonymus во ревијата
‘‘Vue et Langage‘‘ во 1957 год. пишува дека Романичелите добиле назив
Атцингани по име на некоја еретска христијанска заедница во византијското
царство, што е апсолутна вистина. Ромите се хиндуисти и Индуси. Христијаните
ортодокси, на оваа секта и препишувале магиски обреди. Покрај тоа, ако било
вистина, имале забрани за телесната хигиена и со тие нивни обредни мании
биле повод да ги наречат така-нечисти. Кај Ромите забрани за телесна хигиена
никогаш и никаде не постоеле ниту постојат и таа е измислена споредба во
врска со хигиената со Ромите и византијските Атцингани. Веднаш по
пристигнувањето на Ромите од Мала Азија, ортодоксните христијани Ромите ги
нарекле со исто име Атцингани. Во врска со ова име ‘‘Атцингани‘‘ има историски
документ од Теофан Исповедник (Континуат) кој пишува за ‘‘Атцингани‘‘ во 800
година. Нив ги имало во Фригија и Лаконија. Биле прогонувани бидејќи
претскажувале судбина со гледање во дланка. Се бавеле со надрилекарство и
историчарите према занимањата кои ги манифестирале, сметаат дека се
предци на денешните Роми. Теофан Исповедник во своето пишување опширно
го објаснува пријателството на Никифор l (802-811) со Ромите, односно
‘‘манихејците кои себе се нарекувале ‘‘Павликијани‘‘ и ‘‘Атцингани‘‘ при што
Атцинганите му помогнале против востаниците за задушување на востанието во
803 година. Тој како благодарност кон нив им дозволил слободно да се движат
низ целата Византиска империја, од кои еден дел ги населил во Тракија. Некои
истражувачи тврдат дека зборот Атцингани доаѓа од персиски пахлави јазик
пред 10 век, а произлегува од наводно асинкар со значење железо, ковач т.е.
ромски апсин-челик. По прашањето на името Атцингани се произнел и
Миклошик и вели дека е искривен збор изведен од асинкар. Оваа мислење го
дели и де Гоја. Тоа е делумно точно дека потеклото на зборот е од пахлави и
дека потекнува многу порано пред 10 век. Таму е познато како се нарекувале, со
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поинаков назив, ги нарекувале Циндиг. Некои истражувачи пишуват, меѓу нив се
Марушиакова-Попов, дека зборот доаѓа од ‘‘ценгари‘‘ или ‘‘цингари‘‘ патувачки
музиканти и танчарки од Индија со кое име почнале да ги нарекуваат Ромите од
9 век. Дека потеклото на тој збор е од Индија е точно, но од други причини како
што ќе објаснам подолу во поглавјето за имињата на Ромите. Името Цигани и
Атцингани се различни како по потекло така и по лингвистичка историја. Тука ќе
го наведам и двојниот назив за Ромите ‘‘Цигани‘‘ и ‘‘Египќани‘‘ од 14 век. За нив
пишува во ‘‘Синтагма‘‘ од Матеја Властар од 1335 год. во која зборува за
‘‘циганки‘‘ кои прават магии и ‘‘циганите‘‘ кои носат змии во пазувите и ги
покажуваат пред граѓаните и дека им е забрането причествување. Името
Египќани се сретнува од 14-15 век и од 15 век има влијание во Западна Европа.
Друг пишан докумен кој известува за Ромите е житието на Св. Ѓорѓи Антонски,
напишан во манастирот Ивирон (Иберон) на Атос околу 1068 год., во
Ѓорѓијански текст, во чиј текст за прв пат се спомнуват Ромите во Цариград под
име Атсинганои или Атцинганои. Автор на тој Ѓорѓијански текст е монахот
Гиорги Хуцесамоназони. Клебер пишува дека е од 1100 год., во кој текст еден
грузиски монах известува дека пристигнала група Атсингани или Атхигани на
Атос. Према содржината на текстот можно е да се работи за известување од
истиот монах за Атхингани-те кои пристигнале во Цариград и на Атос. Тие биле
магионичари и илузионисти, типични знаења на иселените Роми од Индија.
Сето тоа со знаењата и вештините е точно, само погрешно употребен етнички
назив- Атцингани. Постои документ кој опишува настан од 11 век, од кој може да
се заклучи дaли тоа биле Роми. Константин Мономахос (1042-1055) имал
проблем со кучињата околу 1050 год. кои го напаѓале дивечот за лов во паркот
филопатион во Констатинопол. Ги повикал на помош ‘‘луѓето Сармати,
прадедовци на Симон Магациани, по име Атсинхани‘‘. Мономахос го прецизира
етносот на овие наречени Адсингани, а тоа биле Сарматите кои ги имало во
историјата на Европа и се појавиле после Скитите. Потеклото им е од
Иранската висоравнина. Ги имало на тлото на Европа од Дунав до Кавказ и
околу 100 г.н.е формирале држава. Нив ги уништиле Хуните. Оттука и
предпоставката дека Ромите се припадници на Атсинганите е погрешна и
случајна. Сличноста била во занимањата и начинот на живот. Атцинганите како
ги нарекле или денешните Ромите се нафатиле да го решат проблемот со
кучињата, ставајќи отров во месото ги отруле кучињата. Императорот одушевен
од успехот, ги замолил да го повторат истото и покажат пред него како го
сториле тоа. Донеле куче и пред кучето да го јаде затруеното месо, Св.Ѓорѓе
Антонит направил преку месото знак на крст. Кучето не умрело затоа што во
месото ставиле малку отров. Св.Ѓорѓе Антонит верувал дека христијанската
вера била посилна од магијата што ја направиле Ромите. По ова, императорот
му бил наклонет на Св. Ѓорѓе. Ова го пишува во еден поголем напис за
“Животот на Св. Ѓорѓи Антонит“, составен во манастирот Иверон на Атос, а го
напишал ученикот Георги Хуцесмоназони 1068 година. Овој текст меѓу другите
го пренсува и Гратан Пухон кој истовремено пишува дека Ромите во Византија
дошле најмалку сто години пред да дојдат Турците на Балканот, а можно и
порано. Како што пренесува Марушиакова-Попов, Матеја Копитар пишува дека
архиепископот Теофилакт Охридски испратил писмо до императорот Алексеј l
Комнин кој владеел при крај на 12 век и почеток на 13 век, во кое спомнува за
скитници ‘‘Атцинганои‘‘ за кои некои мислат дека се Роми, а некои се сомневаат
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во тоа. Подоцна Ромите во првата половина на 14 век во Византија ги
нарекувале Ромити и Египќани. Од овие имиња се изведени називите на
Ромите на Балкан и Европа, врз основа на латински јазик со кој ги нарекле
Секани, а подоцна произлегло Цингари, Цингарус, Цигојнер (Германија),
Тциганес (Франција), Цингари (Италија), Цигањок (Унгарија). Како што пишуваат
истражувачите на Ромите, се уште не се сигурни од каде потекнува називот на
Ромите ‘‘Цигани‘‘ и значението на зборот Атхингани. За присаството на Ромите
во просторот на Византија пишува византискиот историчар Н. Грегорас, за
време на Андроник ll (1282-1328), во текст од 1332 год. во кој спомнува
артистичка група во Цариград која дошла од Египет, потоа продолжила кон
Тракија, Македонија и стигнала дури до Шпанија. П. Сингхал во “Индија и
светската цивилизација“ (1972 год.), пишува дека калуѓерот Симон Симеонис,
кој патувал на аџилак од Ирска во Ерусалим-Палестина, кога го посетил Крит во
1322 год., ги опишал Ромите во Кандија, сместени во долгнавести црни шатори,
кои живееле надвор од градот како Бедуини. Десет години подоцна ги видел
истите на Кипар населени во планините во слични шатори. Тој, Ромите ги
поврзува со расата на Хам, но религијата што ја исповедувале била иста како
што биле грчките христијански обреди. По таа година, во Египет калуѓерот
Симеонис сретнал некои заробени ‘‘Данубијци‘‘ кои биле многи црни и кои му
личиле на азијатските Индијци. Тие заробеници биле припадници на исламот.
Исто така, тие практикувале тетоважи. Овие наводи на Симеонис, кој ги нарекол
‘‘Данубијци‘‘ е ист назив онака како ги спомнал Херодот ‘‘Сигујните‘‘ денешните
Цигани во областа Медија, кои живееле покрај реката Данубиус (Дунав) и
Медиите кои живееле во областа Синд во Индија. Исто така и тетоважите се
типични за Ромите од тој период до денес, како и наводот дека се Индуси, што
сугерира дека биле Роми. Симеон Симеонис пишува дека Ромите ги имало во
Кандија (Ираклион) на Крит, а во втората половина на 14 век ги имало сè повеќе
на Крф каде што го формирале ‘‘феодум Ацинганорум’’, посед на Ромите кој
останал дури до 19 век. “, а бил под власт на Анжуите. Жителите биле
земјоделци, ковачи и котлари, а командувал “барон“.Тие биле прифатени од
Баронот Ѓанули де Абитабило. Имало преку стотина возрасни со типични
ромски занаети и тоа ковачи, котлари, трговци на коњи и други занаети. Тие
биле должни да плаќат даноци на 6 месеци и данок на женидба која се состоела
во натура со кокошки. (Гроом-1899 и А.Мујиќ во ‘‘Положба на Ромите во
југословенските земји под Отоманска власт‘‘). Нивното населување го потврдува
подоцна и владеењето на Карло ll и Филип l од Таранто (1285-1331), кои
забележале дека луѓето од Вегенација –“сиромашните мигранти“, се преселиле
од Епир на островот Крф, а дошле од територијата на денешна Грција каде што
биле вазали. Царицата Катерина од Кортни - Валоа им дозволила на локалните
власти Ромите да ги населат на островот Крф и донела декрет за нивно
населување на 4.11.1373 год., пишува Џорџ Соулис во книгата “The Gypsies in
the Byzantine Empire and the Balkans“-1961 год., каде што се кажува дека Ромите
дошле на островот да се населат и плаќале данок за престој. Подоцна островот
паднал под власт на Венеција која го зазела Крф од Анжуите во 1386 год. и
островот бил под нивна управа, кои исто така им дозволиле да останат и да
живеат во своите “Феудум Ациганорум“. Венеција сакала да има контрола и
надмоќ над средоземјето и склучила договор во 1204 год. за поморски пат и го
задржала Модон и Корон на Пелопонез, бидејќи пловела од Венеција,

66

Дубровник, Крф и понатаму кон Сирија и Индија. Со поделбата на островот, се
формирал нов феудaлен посед под име “Атцигани феудално добро’’, пишува
Вилијам Милер во книгата “Латини во Левант“ -1908 година. Исто така вели дека
дошле и се населиле сто фамилии Атцингани. Истата приказна Милер ја
повторува во делото ‘‘Историја на Франачка Грција 1204-1566 год.‘‘. Биле
третирани како кметови, па дури и им се заканувала смртна казна доколку ги
прекршиле прописите, но сепак дозволувале да се населат заради недостаток
на луѓе поради честите војни. Венецијанскиот поткрал Октавиано Боно во 1395
год. ги потврдил привилегиите на Атциганите кои им биле дадени на нивните
прадедовци на Пелопонез и од 1444 год. имале поглавар Јоханес Цинганус со
византиска титула Drungius Acinganorum-Командант т.е управител на
Атцинганите/Цингаруси. Под негова команда, Ромите биле вооружени и ја
бранеле Науплија од продирањето на Турците. Венеција го изгубила островот
во 1540 година. Тогаш островот го завзел Антониус Епархос и бил назначен со
титула ‘‘Guidiice e Capitano delli Acingani‘‘, а бил војник и поет. Имотот на
Атсинганите постоел се до 19 век. Ромите не биле населени само на Пелопонез
и Крф, нив ги имало и во други области во денешна Грција. Ги имало скоро
насекаде во Грција дури и на Кипар и плаќале дажбини на државата. За ова има
сведоштво од Флорио Бустрон во “Хрониката на Кипар’’ од 1468 гоодина. Ги
имало од порано и тоа околу 1398 год. во Науплија, во северен Пелопонез и
други места во Грција. (Информират Батијард 1889-1890, Гроом 1899). Се
спомнува дека ги имало населени во 1378 год. на Пелопонез. Роми имало и во
провинцијата Епир. Еден текст од 1415 год. спомнува Египќани, кои се една од
главните бројни националности кои го населувале Пелопонез и зборувале свој
сопствен јазик. Тоа го потврдува византискиот писател Мазарис во 1415 год. и
напишал дека на Пелопонез од седумте нации кои живееле таму, една
претставувала “Египќани’’. За нациите кои живееле на Пелопонез пишува
Мазирис во своето дело ‘‘Престојување на Мазирис во Адот‘‘ дека таму, на
Пелопонез живееле измешани народи. Во тој простор можело секојдневно секој
да го чуе говорот на Лакедамонци (Спартани), Италијани, Пелопонежани,
Словени, Илири, Египќани и Евреи, со подгрупи кај сите седум народи. Ромите
биле населени многу порано на овие простори во Грција. Тоа се потврдува ако
се земе во обзир фондот на грчките зборови во јазик на Ромите кои ги задржале
уште од тоа време до денес. Од него може да се заклучи дека таму биле долго
време пред да заминат во Европа и Америка.

Правци и периоди на движење во Европа.
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Таму, на Пелопонез, во предградието на градчето Модон, постоело
место наречено “Мал Египет’’. Таа населба била место каде живееле Роми.
Населбите во кои живееле Ромите во тој временски период се нарекувале
‘‘Гифто кастрони‘‘ (Цигански тврдини), од кои можат да се најдат урнатини низ
цела Грција и Мала Азија. Модон се наоѓа на Пелопонез. Ова место кај Модон
наречено ‘‘Мал Египет‘‘ подоцна на Балкан и во Европа ќе има долгорочно
значение за нивниот погрешен идентитет. За Модон наречен ‘‘Мал Египет‘‘,
постојат повеќе извори на информирање. Ромското предградие во Модон, фон
Харф го спомнува како Гипи, кој подоцна добил име “Мал Египет’’, а во него
живееле “Ромити“, како што напишал Фрескобалди.Тоа е разбирливо затоа што
сите жители на Византија во тоа време се нарекувале така-Ромеи. Тој ја
забележал таа населба до ѕидините на Модон во 1384 год., која се викала Гипе.
Гипи се наоѓа пред гратчето Модон, на едно ридче, на кое живееле “Египќаните’’
во 300 мали колиби. Ромите од Модон, од населбата Гипе во Модон, живееле
сè до 15 век и било нивно живеалиште 2 века. Тој преставувал нивна втора
татковина наречена “Мал Египет’’ и тоа место добило име “Мал Египет’’. Таква
информација ја има од Стефан од Византија, од 5 век кој спомнува ‘‘Египет‘‘ и
‘‘Мал Египет‘‘ како област во империјата, која се протегала во Мала Азија.
Според искажувањето на Стефан од Византија, можно е ова име ‘‘Мал Египет‘‘
да произлегло од териториата која постоела некогаш на тие простори, како што
самиот напишал, во Мала Азија. Према мислењето на некои истражувачи ‘‘Мал
Египет‘‘ добил име веројатно од времето кога некогаш во старите карти, Мала
Азија на германски јазик се викала “Klein Asien’’. Можно е таму да имало област
т.н. “Мал Египет’’, по која Ромите го крстиле ритчето Гипе на Пелопонез во “Мал
Египет’’ кај Модон, онака како се викала областа каде порано живееле во
пределот на предна Азија. Како знак на сеќавање на поранешниот престој, ова
ридче кога се населиле на Пелопонез, го нарекле Гипе, а населбата ‘‘Мал
Египет‘‘. Името, како што пишува Пухон, цитирано од Старки, можеби дошло од
доаѓањето на Ромите во Грција од левантинските пристаништа и Александрија
од Египет.
На источен Пелопонез се наоѓа познатата Науплија, каде во градот и во
околината на Науплија живееле Роми (Ацингани). Со навлегување на
Отоманите Ромите оттаму биле избркани. Од нивниот притисок се преселиле на
западниот брег на Пелопонез, во околината на Модон денешен Метхони. Таму
биле населени од 1384 год. при што Валтер Штарк споменува област ГупеЏипе. Тој пишува дека биле избркани од Науплија. Тие се повлекле и се
населиле во Модон. Италијанецот Леонардо ди Николо Фрескобалди го посетил
Модон во 1384 год. и видел многу луѓе кои се викале ‘‘Ромити‘‘ и биле ковачи.
Подоцна во 1438 год., Брајденбах забележал “многу колиби“ населени со црни
луѓе, а неговиот сопатник, Еберхард Ројвик, направил цртеж на Модон каде што
се гледаат колибите на Ромите со темни покриви надвор од градските ѕидини.
Меѓу другите хроничари и Жан де Балеста во 1470 год. кој пишувал за Ромите
од Модон и Мореа. Меѓу другото, напишал дека тие самите се нарекувале
“робови“ исто како оние кои биле во Епир и Крф, каде што ги третирале така, а
пак во 1486 год., Конрад Груненберг забележал дека имало 300 живеалишта.
Пред Харф, во јуни 1490 год., француски аџија Жан Кашармојс престојувал во
Модон. Тој забележал, надвор од зидините на градот, дека имало населба која
се викала Гипте, а пак во 1491 год., Дитрих фон Шахтен напишал нешто за
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нивниот живот. Тој поминал низ предградието кое било населено од многу
сиромашни луѓе, црни, голи, кои живееле во мали куќички покриени со трска. Во
таа населба на Ромите, живееле околу 300 семејства. Дали Шахтен
живеалиштата ги заменил со семејства или пак за него тие имаат исто
значение, живеалиште-семејство. Дури и да е така, дека биле 300 семејства,
приближната бројка би била од 1.200- 2.000 лиѓе, а таква населба во тоа време
навистина била голема.
Во пописот од 15 век се споменуваат некои места и области населени со
Гупи и така се нарекувале тие места, според името на народот кој ги населувал
Гупи, а можеби се нарекувале Ѓупти, што асоцира на индиска династија во
периодот пред нивната преселба, а пак Дитрих фон Шахтен 1491 год. и Петар
Фасбендер 1492 ги опишуваат со нивен занает како ковачи. Грофот Александар
од Палатинот на Рајна, исто така го опишал ридот близу Модон по име Гипе во
1495 год. Тој во написот напишал дека имало околу 200 колиби населени со
Роми и напишал дека некои луѓе овој рид и неговата околина го нарекувале
‘‘Мал Египет‘‘. Подоцна Швајцарецот Лудвиг Чуди кога минал низ Модон 1519
год. забележал само 30 ромски колиби.
Намалениот број на семејства кои
останале да живеат, историчарите го толкуват дека Ромите се повлекувале и се
селеле кон запад, откако Пелопонез и Модон 1500 год. бил завземен од
Отоманите.

Географска карта на Пелопонез-Науплија.

Ќе цитирам еден важен историски извор за Ромите во Грција од тој
период. Тој документ има значење за Ромите до денес. Тој извештај го цитираат
сите кои пишуваат за Ромите бидејќи преставува комплетен извештај за нив.
Се работи за натписот на Арнолд фон Харф, кој го споменува ромското
предградие во Модон, Гипи или ‘‘Мал Египет’’. Фон Харф, од 1497 или 1499 год.,
ги видел истите луѓе во Науплија и ги викале Сигујнер. Ромите биле населени
на Пелопонез, особено Модон и Науплија, а во истиот период ги сретнал луѓето
Сујгинер (Сигујнер) кои живееле во Науплија. Во Модон му рекле дека дошле од
едно друго место и се населиле во местото наречено Гипе-Џипи недалеку од
Модон. Фон Харф чул и напишал дека Турскиот султан им ја присвоил
територијата во Гипе, а некои грофови и лордови на Ромите избегале во Рим
за да бараат помош. Фон Харф ‘‘им дал писма за светиот римски поглавар,
барајќи од него да им даде помош“. Во својот извештај фон Харф напишал:
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‘‘Излеговме на периферијата, каде што живеат многу сиромашни црни боси луѓе
во мали куќи со покриви од слама, околу 300 домаќинства. Ги нарекуваат
Suyginer (Цигани). Ние, кога патуваме во овие земји, нив ги викаме безбожници
од Египет. Овие луѓе ги работат сите видови занаети, како што се правење и
поправка на чевли, како и ковачкиот занает, што беше посебно интересно да се
види, зошто наковалната стоеше на земја, а човекот седеше крај неа, како што
седи и шивачот во оваа земја. Покрај него седеше и неговата жена која
предеше, така што огнот беше меѓу нив. Покрај нив имаше две мали кожни
торби како гајди, полу изгорени на газерот од огнот. Како што седеше предејќи
жената, од време на време ја поткреваше едната или другата торба од подот и
повторно торбата ја притискаше надолу. Тоа предизвикуваше движење на
воздухот по тлото кон огинот и така му овозможуваше на мажот да работи. Овие
луѓе доаѓаат од една земја што се вика Гипе, од градот Модон, која се наоѓа на
околу четириесет миљи. Оваа земја била заземена од турскиот император во
последните шеесет години, но некои господари и грофови не сакале да служат
под власта на турскиот император и избегале во нашата земја, во Рим, кој
нашиот свет татко, Папата, барајќи од него утеха и подршка‘‘. Отука, тој им дал
писма со препорака до римскиот император и до сите кнезови на царството, да
им овозможат безбедност и заштита, бидејќи биле изгонети затоа што биле
христијани: ‘‘Овие им ги покажале писмата на сите кнезови, но ниту еден не им
помогнал. Пропаднале во беда и им ги оставиле писмата на своите слуги и
деца, кои до денес скитаат во овие земји и велат дека се од Мал Египет. Но тоа
не е точно, бидејќи нивните родители се родени во земјата Гипе, наречена
Сугиниен, каја се наоѓа нецел половина пат од тука, од Колоња, до Египет‘‘,
цитира А.Фрејзер од делото на Winstedt ‘‘The Gypsies of Modon‘‘. Од текстот се
заклучува дека Ромите биле поодамна присутни на Балканот и дека биле
христијани, а воедно дека Византија ја чувствувале како своја татковин и некои
заминале да бараат помош од врховниот поглавар во Рим, од Папата. Отука
произлегува заклучокот дека името ‘‘Ром‘‘ не е ништо друго туку приврзаност
кон државата во која живееле најмалку два века пред да бидат избркани или
самите се повлекле пред Отоманите, од каде го превзеле државјанството во
Византија во која сите жители се нарекувале Romei. Така Ромите, Romei го
презеле како свој нов етнички идентитет како Роми, за кој подоцна ќе објаснам.

Византија и Отоманската империја 1355 год.
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Во 14 век сите околни простори биле завземени од Османлиите и се
стационирале во Галиполе во 1345 година. Византиското царство на почетокот
на 15 век се сведувало на Константинопол, Солун и Мореја на Пелопонез, кои
сеуште не биле завземени од Отомание. Подоцна Турците ја нападнале и ја
зазедоа последната област Мореа (Пелопонез) во 1436 год. и со тоа државата
наречена Источна Византија целосно пропадна. Со тој историски настан
Византија од историската карта на државите на Балкан ја снема, особено со
завземањето на Константинопол од султанот Мехмет l Фатх на 29 мај 1453 год.
и градот го преименувал со име Истанбул. Окупирале голем дел од Грција.
Истовремено продолжиле со освојувањето на денешна Бугарија, а Србија по
битката на Косово поле во 1389 год. на Газиместан прифати вазален статус. По
окупацијата на Балкан Отоманите се проширија на територијата на АвстроУнгарија од Босна до Виена и истовремено ја зазедоа денешна Романија, на кои
им дале исто така статус на вазални држави. Бидејќи Ромите најпрво ја населија
територијата на денешна Грција, ги имало во поголем број, сиромашни, но
имале различни привилегии во зависност во која територија во Грција биле
населени и од оние кои биле населени на островот Крф. (Гратан Пухон, “Ромите
во Македонија и Византија’’. ( Гратан Пухон е истакнат борец за правата на
Ромите во светот и прв Генерален секретар на “Унијата на Ромите’’ од 19711983 год. до Третиот Конгрес на Ромите во Готинген, Германија). Полажбата на
сите Роми не била еднаква. Статусот бил различен од оние под венецијаните на
Крф и Ромите на Пелопонез и во останатите византиски простори каде имале
поинаков статус. Црквата од Констатинопол имала сосема поинаков однос кон
Ромите, особено поради нивното однесување кон христијанството, начинот на
живот и занимањата. Така од 12 век постои еден коментар кој го напишал
канонистот Теодор Балсамон кој починал 1204 год. А се однесува на канонот 61
на Советот од Трило кој се одржал од челниците на христијанството во 692
година, во кој пишувало дека ќе добие забрана од шестгодишно остранување од
црквата на ‘‘верник кој е член на црквата‘‘ доколку заработува со забава на
публиката, со мечки и други животни или гата, како и оние што зборуваат од
стомах. Оваа забрана јасно укажува дека Ромите во тоа време биле христијани.
Живееле на тие простори пред 691 год., затоа што забраните се однесуваат на
‘‘верник кој е член на црквата‘‘ и обавувал занимања кои биле специфични за
Ромите. Тоа јасно укажува дека биле христијани, но се бавеле со занимања кои
во христијанската религија се забранети. Постои еден друг коментар кој е од
подоцнежен период во кој пишува за несогласувањето на црквените
великодостојници во врска со Ромите и со религиозното однесување на Ромите.
Патријарх на Константинопол (Истанбул), Атанасиј l, испратил циркуларно
писмо од 1289-1309 год. во врска со канонот 65 од Советот во Трило до
свештенството на Грција и балканските земји. Тие требало да го опоменат
народот да не контактира со гатачите, чуварите на мечки, скротувачите на змии,
а особено да не им дозволат на “Атциганоите’’ да влезат во нивните домови,
затоа што знаеле вешти работи. Објавата ја пренесува А. Павлов во 1897
година. Ваква слична наредба, позната на Балканот, е донесена со
Византискиот номоканон од 15 век. Во текстот било напишано, ако некој повика
некоја Aiguptissas (Египќанки), да им гата или доведе некој во својот дом да им
гата кога се болни или имаат друга мака, им забранува на христијаните да
учествува на светата миса пет години. Така предвидувал црковниот канон 24 од
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црковниот Советот во Анцира. Овој канон подоцна е преведен на јазикот на
словените и во преводот се наведува називот Циганки, а не Египќанки
(Aiguptissas). Од горните примери кои зборуват за донесување на разни канони
со забрани против Ромите, особено забраната од Советот од Трило од 692,
зборува за оние кои биле ‘‘членови на црквата‘‘, а се бават со гатање и
заработувале од забавата со мечки и други животни. Таа забрана јасно зборува
дека тие биле присутни во христијанскиот свет на Блискиот исток и на Балканот
и биле христијани пред 7-ми век. Дека биле присутни на територијата на
Византија се зборува и во изворите од Блиски исток, особено Сирија, северна
Палестина, Анадолија и Ерменија кои биле под Византиска управа, со
христијанска религија. Оттука се заклучува дека Ромите на Балканот биле
присутни од 5 век или уште порано. Исто така го подржувам мислењето на Пјер
Миел од 1955 год. кој вели дека ‘‘според структура на јазикот и писмените
докази‘‘ Ромите од Индија се иселиле од 5-10 век. Моето мислење према сите
пишувани докази е дека Ромите се селеле многу порано, но масовно се селеле
од 5 век кога Ромите масовно се иселувале од Индија, особено за време на
инвазијата на Хуните. Покрај сите итражувачи, Фагон и де Гоје преселбата на
Ромите ја поместуваат и тврдат дека Ромите биле населени во Византија во 855
година. Кандреа, на основа на лингвистика, тврди дека е 1000 год.
Во 11 век, муслиманството веќе било зацврстено во арапскиот дел се до
границите на Византија. Тогаш првиот значаен контак со мислиманството бил со
масовната преселба на Ромите кон Персија и Арабија, а подоцна со
христијанството се запознале во пределот во Византија. Ромите
муслиманството во Индија го запознале со првите навлегувања на Арапите
уште од 7-ми век, но тоа било безначајно, краткотрајно. Потоа муслиманите во
Индија биле окупатори и вршеле насилства. Бидејќи преселбата од Индија била
од порано и безначајна, пред појавата на муслиманството, Ромите во тој дел во
почетокот имале хиндуистичка религија, особено Будизмот. Подоцна со појава
на муслиманството ја прифаќале новата религија но, подоцна во Византија
прифатиле христијанството, кој во тој период веќе било зацврстеното кај
римјаните и византијците. Ромите во овие простор на Византија, го прифатиле
зацврстеното христијанство и како такви се селеле кон запад. Историските
податоци за вероисповеста на Ромите во тој простор тоа го потврдуваат, како и
писмените докази дека Ромите во Византија и на Балкан биле христијани пред
да се преселат од азијска Византија кон Балкан. Предходно од 7 век Ромите кои
биле населени во арапскиот муслимански свет, се запознале и прифатиле
муслиманство и како такви биле преселувани со Отоманите кон Балкан.
Потврда дека Ромите во Византија биле христијани, се Ромите кои останале два
века во Ерменија која биле христијанска, а со напредокот на муслиманите во 14
век, тие се иселиле во денешна Романија и Трансилванија. Тие се денешните
Влах Роми, кои уште од тогаш, од Ерменија и денес се исклучиво христијаниортодокси. Мал број се оние кои се атеисти, односно несвесни хиндуисти,
особено номадите. Исто така, документот од Трило од 692 год. тоа го
потврдува. Христијанството на тој простор било зацврстено и била државна
религија. Од тие историски вистини христијанството на Ромите недвосмислено
се потврдува дека биле христијани, особено со заклучокот дека на Атхцинганите
им се забранува уште во 8 век да ‘‘бидат свештеници‘‘. Одттука и пишувањето
на историчарите дека Ромите на Балканот дошле како христијани и тоа е
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вистина. Подоцна со преселбата на Отоманите некои дошле како муслимани, а
другите муслиманството го прифатиле подоцна. Причина за преоѓањето на
Ромите во муслиманство, бил отпорот на христијанското свештенство за
прифаќање на Ромите во христијанската религија и анатемите кон нив.
Најпознат историски документ за присуство на Ромите во овие простори
од тоа време, е доказот за гостување на една акробатска група за време на
владеењето на византискиот император Андроникус ll (1282-1328). Патописецот
и историчар Никифорус Грегориас за артистичката група од 40 члена
информира во книгата "Историја на Византија" и дека во овие простори биле
присутни во 1323 год. Џорџ Солиус пишува за истата група, но споменува 20
акробати кои дошле директно од средни Исток. Имале циркуски претстави во
Арабија, Персија, Ерменија и Кавказ, пред да стигнат во Тракија и Македонија.
Тие скитале низ целиот свет за заработувачка и популаризарање на својата
уметност, пишувал Грегорас. Вукановиќ укажува дека Ромите ги имало и порано
во тие простори. Конрад Берковици мисли дека Ромите во областа Македонија
биле присутни “уште од дамнешни времиња". Сепак истражувачите цитираат
наод дека за време на кралот Стефан Дечанин, од 1323 год., во овие простори
дошла поголема група од 20 артисти и ги посетиле балканските земји, пишува
Станоевиќ- 1934 год.
Тој пишува дека групата била составена од 40 членови. Понатаму
опишува повеќе вештини кои биле запрепастувачки за публиката. Претставите
биле толку опасни, што и тој видел како еден паднал од затегнато јаже и умрел.
Стрелале со стрела во јаболко ставено на глава на човек кој стоел високо на
јаже со неверојатна прецизност. Јавале на коњ со изведување на акробатски и
други забавни вештини. Е. Кутрмет, Париз 1838 година. Тој пишува за луѓе кои
биле вешти акробати и оделе по огнена патека во Сирија и Египет, што јасно
укажува дека биле Роми. Друг доказ за овие вештини оставил и ал-Умари,
службеник на апелационен суд во Мамелук, кој умрел во 1341 год.Тој напишал
голема информативна книга во која зборува за Ромите и нивните акробатски
вештини, а се однесувала за истата група, кои се движеле како патувачки
циркус. Првот контакт на Ромите со Европа била Грција и таму се задржале
долго. Извештаите укажуваат дека тие почнале да се движат кон Европа под
притисок на Турското напредување кон Балканот. Масовната миграција на
Ромите кон Балканот била под притисок на Отоманите кои ги туркале кон овие
простори, но имало и групи кои доаѓале со нив. Со нив доаѓале занаетчиски
групи за потребите на турската војска, но и други популациони групи. Исто така,
се кажува дека сите групи кои престојувале на територијата на Византија, во
пределот на Мала Азија, која завземала територија на Блиски Исток, во
почетокот биле христијани. Тие исто така почнале да се движат пред
навлегување на Отоманите на Балкан и се раселиле низ балканските земји.
Ромите ги имало во голем број на византијските територии и во балканските
земји, во период од 1289-1309 год. Жил Блок кажува дека Ромите пристигнале
во Србија во 1348 год., а во Загреб биле забележани во 1378 год. Откако
Цариградскиот патријарх Ромите ги анатемисал тие биле дискриминирани и
под силен притисок на црквата и населението. Последиците од тоа време
оставиле траг до денес. Поради оваа состојба од 12-14 век има малку
информации во врска со Ромите. Се смета дека тогаш бил период на тотална
исклученост на Ромите на Балканот и тоа во секој поглед. Историчарите и
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писмените информации упатуват на тоа дека биле робови. Тој период се смета
за особено тежок во историја на Ромите во овие простори се до навлегувањето
на Отоманите, кога настапил нивниот помирен живот. Ромите се спомнуваат во
еден практикон во манастирот Ксиропотам на Атос, кој го наведува Солиус. Во
овој напис се спомнува дека ќерката на Ана на Лимоцервула, повторно се
мажела со маж Еѓуптин, цитират авторите, кои кажуваат дека во тоа време
имало лабав соживот со Ромите и ретки мешовити бракови, што и било причина
да се забележи. Таквиот сомнеж за дискриминација се потврдува затоа што бил
наведен како куриозитет во практиконот на црквата. Во Серез, во тој дел на
денешна Грција се спомнуваат ромски маали од 1478/79 год. Со тоа се
заклучува дека на Балканот биле населени и формирале свои населби и тоа во
првата половина на 15 век, можно и порано. Не биле населени само во Серес
туку ги имало и во другите краеви во тие предели, како на копнен така на
островскиот дел на средоземјето, особено во пределите каде имало
земјоделско население, во тоа време и денес. Работеле на имотите и
заработувале со своите семејства. Познато е дека голем број од нив се
занимавале со своите традиционални занаети, особено ковачкиот и ситна
трговија, со производи кои самите ги изработувале. Подоцнежните откритија
укажуват на голем број на грчки зборови во ромскиот јазик. Оттука откриле и
тврдат дека во пределот на денешна Грција Ромите се задржале најмалку 2
века. Како резултат од тоа откритие истражувачите заклучиле дека: ‘‘Грција, како
европска земја, се смета за втора прататковина на сите ромски групи, кои се распрснале низ
Европа, при што треба да се смета дека останале долг временски период, пред да се разлеат
во Средна Европа‘‘, напишал Хајнрих фон Вислоцки, 1890 год., во книгата: “Vom

wandernden Zigeunervolk". Оваа констатација на Вислоцки треба да се земе со
резерва, особено кога се зборува за Ромите кои се движеле од северна Африка
и дел од Ромите во Шпанија, затоа што тие поминале преку Северна Африка,
дел отишле кон југ во Африка и еден дел преку Гиблатар влегле во Шпанија.
Ромите во Шпанија исто така дошле преку Средоземното море и островите.
Ромите кои навлегле од Ерменија во 14 век преку источна Европа, во Русија и
Романија, тие воопшто не биле присатни во пределите на предна Азија во
Арабија, денешна Турција, Сирија и Балканот. Секако дека Ромите пристигнале
во Шпанија и преку средна Европа и преку Пиринеите навлегле таму. Нема
сигурни извори за присуство на Ромите во Балканските земји до почетокот на 12
век, пишуват истражувачите. Прв писмен документ кој ги спомнува Ромите во
Бугарија потекнува од времето на кнезот Иван Шишман од 1378 год., во кој
пишува дека на Рилскиот манастир му остапува неколку села во кои живееле
Роми (Агупови клети – Цигански села). Овој податок укажува дека некои кланови
на Роми во овие простори биле населени и формирале поголеми заедници но,
биле третирани како робови или кметови, бидејќи владетелите ги остапувале на
црковните поседи и богатите газдинства. Во тоа време, денешна Бугарија била
поделена на три кнежевства. Во 1365 год., кралот на Унгарија, Лајош l, го
нападнал Видин и ја урнал Видинска Бугарија. Во војната го заробил синот на
Јован Александар, Страцимир. Тој признал вазален однос кон Унгарија и го
вратил синот Страцимир на власт. Јован Александар по две години ги победил
Унгарците. По неговата смрт во 1371 год., Бугарија се распаднала на три
кнежевства:
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1. Видинска Бугарија - со седиште во Видин, со Јован Страцимир.
2.Трновска Бугарија - со седиште во Трново, владеел
Шишман од 1348-1386 год.
3.Добруџа-со седиште во Корвун, владеел Добротица
од 1347-1386 год.
Најсилно кнежевство било Трново под власт на Шишман. За раното
присаство на Ромите во Бугарија, покрај документот за поклон на Иван
Шишман од 1378 год. за кој велат дека не е сигурен податок, но со сигурност
може да се каже дека приближно време на населување на Ромите е 13 и
почетокот на 14 век. Ако се земаат во преглед предходните црковни извештаи,
Ромите на Балканот биле присутни уште од 5 век. Но поголем прилив и масовна
преселба се случила подпцна, во почетокот на 11 век.
Со навлегувањето на Отоманите и заземањето на Пловдив во 1363 год.
и по битката на Марица во 1371 год. Бугарија била завземена и претворена во
вазална држава на Отоманите, а Шишман се прогласил за вазал. Така, Бугарија
од 1363-1389 год. со сите три кнежевства била под Отоманска власт. Отоманите
Скопје го завзеле 1392 год. и овој дел на денешна Македонија бидна вазална
провинција. По Косовската битка 1389 год. на Газиместан и по падот на Белград
1521 год. Балканот целосно паднал под Турска власт се до Босна и Дунав, а
подоцна се прошириле и до денешна Романија, Унгарија до Виена. Во овие
простори Ромите ги стекнаа истите права како останатите народи во
Отоманската империја. Со окупацијата на балканските простори од Отоманите,
Ромите се стекнаа со целосна слобода и права. Со нивното доваѓање
феудалното ропство на Балканот се изгуби. Донесоа нова управа и поредок кој
бил олеснување за Ромите.
Откако Отоманите ги завзеле овие простори, секаде вовеле
административна управа и спровеле попис на населението со цел за
прибирање на даноци и да знаат колку и какво население живее. Отогаш има
доверливи податоци за присаство на Ромите на Балканот. Како што информира
Олга Зироевиќ, турскиот историчар Гокбилгин и Халид Иналџик пишуват дека во
румелискиот Елајет-Вилајет, постоел "Цигански санџакбег" (Санџаги Чингене) со
посеба административна територијална организација за Ромите со седиште во
Лозенград. Во него се прибирале даноците од Ромите. Тој бил под јурисдикција
на Отоманите. Се протегал од Анадолија и целиот Балкан, сè до Босна.
Циганскиот санџакбег бил во состав на вилајетот-провинцијата Румелија (Vilajet
Rumeli) која била во состав на Османското царство. Румели значи ‘‘земја на
Римјаните‘‘. ‘‘Румелија‘‘ или на турски јазик ‘‘Румели‘‘ е име за источното Римско
царство или Византијско царство кое било во употреба од 15 век за дел на
Балканското полуострово под управа на Отоманското царство. Порано името
‘‘Румели‘‘ се однесувало и за Анадолија која била под власт на Византија, се
додека не паднала под управа на Отоманите. Пописите кои ги спровеле
Отоманите од нив се дознава во кои градови и села имало Роми во денешните
балкански и другите држави каде што тие владееле. Како секаде на Балканот,
така и во Бугарија, за време на Отоманското царство, Ромите биле дел од
Румелискиот цигански санџакбег. Ги имале сите права и обврски, биле
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опфатени со воеана обврска како и сите други. Голем дел биле христијани, а
помал дел муслимани. Првиот попис на населението во Румелискиот вилает, со
кое се потврдува присаството на Ромите е од 1475 год. за време на Мухамед ll.
Првиот попис го спровел Мехмед ll (1451-1481) во 1475 год., се споменува
давачка која требало да ја дадат Ромите за арач била 9 илјади дукати и тоа
однапред за 3 години и за еден член било 42 акче арач за две години. Оние кои
работеле за војската, во рудниците и ковачите кои работеле во тврдините, биле
ослободени од данок. Отоманите се труделе да ги населат и ги сместувале во
нивни џемати. Во сите пописи кои ги спроведувале Турците, Роми имало по сите
градови и села. Биле рамноправни со останатите поданици, имале право да
бираат и биле присутни секаде. Некои живееле во тврдините каде што била
турската војска и во близина на тврдините. Другите живееле во предградијата
во свои маали, како што се наведува во пописот од 1530-1531год. Со акт било
забрането Ромите муслимани да се женат со Роми христијани, а од данок се
ослободувале оние кои живееле во тврдините или биле ковачи, кои работеле за
турската војска. По пописот од 1487-1489 год., донесена е објава во 1491 год. со
која се донела наредба за Ромите христијани кои живееле на денешна
територија на Бугарија, во која се спомнати именично сите градови, плаќале
годишен данок од 25 акче, како и други дополнителни даноци-испенџе и
крварина на прва брачна ноќ. Ромите муслимани плаќале 22 акче. Испенџе
муслиманите не плаќале. Во пописот се наброени 3237 домаќинства и 211
домаќинства вдовачки. Со пописот од 1522-23 год., за прв пат имало комплетен
попис во Циганскиот санџакбег и се наведен во дефтерите. Во нив се
наведуваат Ромите од кои се гледа дека Роми во Румелија имало: 17.191
домаќинство од кои 10.294 биле христијани. Р.Ѓуриќ наведува 5.701
домаќинства или 28.500 луѓе. Исто така Елена Марушиакова-Попов пишуват
дека имало 10.294 христијански семејства и 2694 муслимански семејства, кои ги
имало во ‘‘Чингене санџакбег‘‘. Према Александар Стојановски во ‘‘Циганскиот
санџакбег‘‘ имало околу 66.000 Роми, од кои 47.000 биле христијани. Веќе од 16
век Ромите биле стално населени, а тоа се потврдува од голем број на
документи. Према овој попис интересни се податоците на населеност на Ромите
према држави: Турција-3185, Грција-2512, Албанија-374, Србија-4382 и Бугарија
5701 домаќинство. Према пописот најмногу Роми имало во Бугарија. Према
вероисповест имало голема разлика, што се гледа преку бројките. Со ‘‘ Законот
за Циганите во Румелија‘‘ донесен од Сулејман Велчанствениот во 1530 год. им
се одредуват давачките за секоја куќа и возрасен по 22 акче. Ромите христијани
плаќале по 25 акче. Свадбарина, казни и други даноци, Ромите плаќале исто
како и останатата раја. Со овој закон за оданочување Сулејман ги
дискриминирал Ромите по верска основа. Што се однесува до останатите
балкански простори повржани со Ромите и нивното присуство има историски
информации во одредени наслови од балканските автори. На крајот на 13 век,
царот Милутин (цар од 1282-1321) испратил чевлари во манастирот Хилендар
на Атос, кои биле Роми (ги третирале како робови). Друг таков познат документ
кој потекнува од Балканот има од времето на цар Стефан Душан. Во чест на
своето крунисување, тој испратил неколку Роми во манастирот Св. Михаил и Св.
Архангел во Призрен во 1348 година. Меѓу нив се спомнуваат Рајко, Бојко,
Златаревику, Василу, Пресветицику, Соколи и Сукијасовику. При давањето на
поклонот биле запишани и наречени ‘‘Cingarie‘‘ (Фрејзер‘‘Цигани‘‘), што видно
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укажува дека биле Роми. Пишува дека сè додека биле поврзани со манастирот,
морале да даваат данок на царот по 40 коњски потковици - пишува Г.Пухон во
“Ромите во Македонија и Византија", 1974 год. Овој извадок од наредбата
укажува на тоа дека со ковачкиот занает се потврдува дека се Роми и морале да
дадат данок на државата во натура со потковици, бидејќи биле ковачи. Второто
укажување е дека биле делумно слободни, затоа што царот ги подарил како
слуги на црквата и дека биле христијани што се заклучува од нивните имиња.
Клучен доказ дека се Роми е наводот во документот за поклон со етничката
припадност ‘‘Cingarie‘‘. Царот Стефан Душан во 1348 год. со специјален закон ги
задолжил ‘‘Цингарие‘‘ и им одредил да плаќаат даноци како мајстори за
потковување и оправка на коњски седла. Во тоа време во градот Серез царот
Душан бил прогласен од византискиот патријарх од Константинопол за цар во
1345 година. Наредната година, Душан бил повторно прогласен на Велигден за
цар на Србите од првиот српски патријарх Јоаникије и бил крунисан на
тврдината Кале во Скопје, на 10 април 1346 год. Со тоа сакал да се потврди
како цар на Србите. Сето ова наведува дека Ромите биле дојдени пред 14 век
на Балканот и ги прифатиле законите, обичаите, религијата како и
христијанските имиња. Тоа се гледа од наведените имиња за поклон на луѓето
на манастирот во Призрен. Од извештајот на фон Харф се чита дека Ромите
биле ковачи, чевлари и знаеле многу други занаети и нема сомнение дека биле
Роми. Миграцијата на Ромите на Балканот е во периодот пред турскат инвазија.
Племињата кои навлегувале, главно, биле христијани и биле дојденци од
византискиот дел на предна Азија, каде доминантна религија била христијанска
под управата на византиската империја. Подоцна, откога навлегоа Отоманите,
има информации дека Ромите ги има скоро насекаде на Балканот. Кога Tурците
дошле на Балкан, еден дел од Ромите кои предходно живееле на овие
простори, прифатиле ислам и биле муслимани, а имало и Роми муслимани,
особено оние кои на Балканот биле преселени од Турците од пределот на
Азија. Нивните обврски биле различни според статусот и работата која ја
вршеле за Турската Империја. Историчарите кои го обработиле средниот век на
Балканот и Отоманската Империја, наведуваат извори од кои се чита дека
Ромите кои работеле како ковачи во тврдините и за турската војска, како и
општополезни работи за царството, биле ослободени од данок, примале плата
и имале обезбедена храна. Ромите христијани и останатите Роми муслимани
морале да ги плаќаат сите даноци, во зависност дали се христијани или
муслимани. Ромите биле населени и во градовите каде имале и свои маала,
живееле по селата, особено ковачите и земјоделските работници и за нив има
известувања од пописите. Према пописот поголем број биле населени во
селата, а помалку биле во градот. Таквото населување низ селата е
разбирливо, затоа што во тој период овие простори сеуште биле феудални
земјопделски пространства во кои работеле и егзистирале. Најблагопријатен
период за Ромите на Балканот бил за време на Отоманската Империја, кога
немале никакви притисоци, прогони или загрозување на нивниот етнички и
културен идентитет. Имале слобода за слободно делување, но биле принудени
да останат на едно место, а доколку сакале да се селат за потребите на
работата, морале да известат, да ги платат даноците и да има информација
каде се. Тоа е разбирливо бидејќи биле занаетчии, се движеле по селата и по
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маргините на градовите и обавувале дејности или полски работи и на тој начин
заработувале за живот.
Вукановиќ во својата книга пишува дека пред доаѓањето на Турците на
Балканот, Ромите го прифатиле христијанството и биле христијани, а тие кои
дошле подоцна со Турците биле муслимани. Ова тврдење на Вукановиќ е
сосема точно и денес за тоа постојат видни докази. Доказ за тоа се Ромите
христијани, кои имаат христијански имиња и христијанска вероисповест, а
истото се потврдува и од спроведените пописи од страна на Отоманите. Некои
Роми христијани не го знаат ниту го зборуваат ромскиот јазик и се декларираат
како припадници на христијанските народи, онаму каде што живеат. Така на
Балканот нив ги нарекуваат: К‘рци, Пршкалевци, Гаџикане Рома, Дасикане
Рома, Масрмангрја, Кавурски Цигани, Православни Цигани, Цигани христијани,
Ѓорговци, Дардановци, а во суштина сите тие се Ѓорговци, Роми христијани. Во
Европа ги нарекуваат Гаџикане Рома (Роми христијани). Овој етноним исто така
нај често се користи за назив за германските Синти, но тие знаат и зборуват
Ромски јазик, а културата и тардицијата им е ромска. Кога се зборува за Ромите
од христијанската вероисповест, треба да се прави разлика со оние кои се
доселиле од Романија кои уште од таму прифатиле и биле христијани. Тие се
оние кои пред ослободувањето од робството бегале од Романија, потоа со
окупацијата од Аустро-Унгарија на Балканот, по ослободување од ропството и
по српските востанија се доселиле на овие простори. Од сите овие настани се
преселиле кон јужен Балкан и биле христијани. Тие се Роми христијани, а тие се
Ѓорговците, Лингурите, Каравласите, Бојашите во Србија, Војводина и
Славонија, потоа Ромите наречени ‘‘Германски Роми‘‘ доселени од Унгарија во
Хрватска и Војводина и тие се христијани католици, Белите Цигани од Босна се
муслимани, Рударите и Коритарите во Бугарија се православни. Тие говореле
дел ромски, дел романски јазик. Некои кланови од Ромите подоцна на Балкан
прифатиле муслиманство и се наречени Турски Роми. Некои се
се
албанизирале како што се Египќаните и Ашкалиите, Маљоците и Маџупите. Тие
живеат во регионите со мнозинско албанско население но, знаат и зборуват
ромски јазик. На Балкан има и други надградени етноси со ромско потекло од
Индија. Со доаѓањето на Турците, дел од христијанските Роми преоѓале во
муслиманство, затоа што христијанството не ги прифаќало во религијата и ги
анатемисало. Причините биле нивното гатање и еретското религиозно
однесување, кое било различно од христијанството, кое и денеска го
манифестираат во помал обем, како и различната етничка припадност, особено
бојата на кожата.
Стојановски пишува дека Ромите се преселени од Анадолија на
Балканот во 1402 година. Ги преселил султанот Бајазит. Биле преселени 20
илјади луѓе, мажи, жени и деца и се создале услови во провинцијата Румелија
да се формира “Румелиски санџак" на чело со “Ромски санџакбег"(Санџаги
Чингене) во 1531 год. со седиште во Лозенград во Бугарија кој бил одговорен за
собирање на данок од Ромите. ‘‘Ромскиот румелиски санџак‘‘ ги опфаќал исто
така и Ромите кои биле муслимани и биле преселени од Анадолија и другите
област и го примиле исламот во Мала Азија. Таму муслиманството било
доминантна религија, особено во периодот на најголемата преселба на Ромите
од Индија. Во врска со ‘‘Ромски санџакбег‘‘ донесен е закон од 1541 год. т.н.
‘‘Закон за раководители на ромскиот санџак бег‘‘ што подразбира закон за
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територијално-административни единици, опфатено во неа со ромското
население. Имало законски писмени наредби кои се однесувале исклучиво на
Ромите и обврските кон Отоманската империја. Султанот Сулејман
Величествени во 1530 год. донесува ферман за регистрирање на лицата и
регулирање на недозволени дејности (проституција) и плаќање данок за таа
дејност во градовите: Константинопол, Адрианопол, Софија и Пловдив.
Неговиот син Селим ll во 1574 год., наредува Ромите во Босна кои работеле во
рудниците да се ослободат од данок и да изберат водач за секоја група од 50
луѓе. Потоа наредил да ги привикнат на замјоделие и на постојано место за
живеење. Со ферманот донесен 1604/5 год. од Сулејман Ахмед l, наредил
даноците да бидат собирани од ‘‘Kibtian‘‘ во западен Балкан во областите на
јужна Албанија и северозападна Грција, што значи за прибирање на данок од
Ромите бил назначуван Ром. Населените Роми кои биле заведени и номадите
кои не биле заведени плаќале 180 аспри за секој поединец, 250 аспри требало
да плати секој христијанин и глоба за прескокнување за не палаќање навреме
на данок. Во некои краеви Ромите биле ослободени од данок затоа што
обавувале работи од државен интерес. Таков пример имало во денешна Србија
во пиротската нахија, во која Ромите биле ангажирани за стражарење на
теснеците, клисурите и други опасни премини, биле ослободени од данокотавариз во годините 1546-1547 и 1570-1571 год. Биле нарекувани дербенџиистражари. Ромите музичари-мехтери, војни музичари со ферманот на султан
Селим ll, како музичари уживале извесни даночни олеснувања кои биле вкупно
на број 18 семејства и двајца не оженети музичари. Мехмед ll донел законска
одредба во 1530 год. Ромите да плаќаат Арач и Џизија, а се ослободени од
Авариз, Испенџе и др. порези. Ромите кои биле во ‘‘Ромскиот санџакбег‘‘ кој
опфаќал голема територија во годината 1530/31 платиле 150 илјади акче, што е
една третина од данок која изнесувал 438 507 акче, бидејќи многумина биле
ослободени од сите давачки освен Арач. Мујиќ пишува дека со порезот собран
од Ромите во Мостар во 1648 год. се исплаќале професорите и собирачите на
данок. Според извештаите на патеписецот Евлија Челебија, Мехмед lV барал
данок и за умрените Роми, кои не платиле, а ги задолжувале нивните роднини
ако се најдат, бидејќи било наредено да бидат стално населени. Подоцна
даноците се зголемиле особено со ферманот од 1684 год. испратен во Солун,
Бер и Јаница за Ромите кои чувале свињи требало да платат 720 аспри за секој
поединец, а биле Роми христијани. Давачките кои ги плаќале Ромите ги
собирале Роми главатари. Отоманите не се мешале во нивната работа. На
Балканот, по закон, на 50 Роми имало еден черибашија кој се грижел за наплата
на даноците. Покрај черибашијата, имало и џизедери-харачлии кои имале
управно-административна власт над Ромите (М.Мујиќ). Во тоа време во
‘‘Румелискиот санџакбег‘‘ имало 45 000 Роми од Мала Азија и Балкан. Од нив 10
илјади биле муслимани останатите биле христијани. За време на Отоманите,
Ромите биле регрутирани за служење на воена обврска и во разни периоди
бројот бил зголемуван. Двајца хроничари од 17 век даваат разни статистички
податоци за Ромите кои биле опфатени со регрутација за војна обврска. Сер
Пол Рико наведува 15 630 Роми, а Евлија Челебија пишува за 11 280 Роми од
машки пол на возраст за регрутирање во Отоманската војска во Румелија,
турската провинција на Балкан. Отоманите повремено воделе грижа за застојот
во напредокот на Ромите, особено во образованието. Така, Мурат lV огласил
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ферман за забрана на номадството на Ромите во српските предели во 1630 год.
со цел да се населат и прилагодат на постојано место за живеење и унапредат
во образованието. Некои кланови на Роми имале дозвола за движење и тоа
можеле да го прават затоа што се бавеле со таква дејност за стекнување
средства за живот. Инаку во рамките на Отоманската империја граѓаните
можеле слободно да се движат каде сакале без ограничување, но да имаа
место за постојан престој. Познато е дека султанот Бајазит, инаку познат по
својата суровост, како што наведов, ги преселил Ромите од Мала Азија во 1402
год. од Анадолија и ги населил во областа Румелија, денешен Балкан. Дел од
нив се преселени како земјоделско население и занаетчии, особено ковачите за
потребите на турската војска. Дел од нив се преселени заради нивното
познавање на обработка на барутот и неговата подготовка која ја вршеле на
Блиски исток. Тие што ја познавале техниката за правење на барут биле
преселени во Бугарија и Македонија. Со отоманската окупацијата на Балканот,
Ромите ги имало насекаде. Со напредување на Отоманите беа раселени и
населени од Мала Азија во територијата на Балкан, во Бугарија и Македонија,
особено од 14 век. Одредени кланови кои биле населени околу Софија и на југ
биле стално седелци, а истовремено биле населени по селата каде биле
земјоделци. Уште од тој период имало села исклучиво населени со Роми. Вакво
сведоштво оставил Вилиам Макмајкл од 1818 год. кога патувал низ Балканските
земји. Тој информира дека во долината на Јантра неколку мали села биле
целосно населени со Роми кои биле стално населени и се занимавале со
земјоделие. Тие биле муслимани и плаќале арач. За слична состојба
информира и Стефан Захариев, кој во Татар-пазарџик каза набројува повеќе
села населени со Роми. Така, тој ги набројува: Јамурлар - 10 куќи Роми
земјоделци, Черганлк турско село-30 куќи Роми со 100 жители и други градови и
села. Во градовите на Бугарија во 19 век имало голем број на Роми и се
проценува дека во тоа време имало околу 620 000 Роми во европска Турција.
Животот им бил организиран како постојано населени во ромските маала кои
биле доста големи, а во некои градови бројката изнесувала до неколку илјади
Роми, како што е градот Сливен и тоа се прави гета. Во северниот дел на
Бугарија, имало бројно номадско население кои живееле со таков начин на
живот. Ромите во Бугарија од
својата рана историја зборувале
ромски јазик, турски, додека
подоцна Лингурите пребегани од
Романија зборувале романски
јазик и биле со романска
самосвест.
Бугарија, период 1920-30 год.

Кога се зборува за
статистичките
податоци
на
Балканот, треба да се има на ум,
дека за време на Отоманската
империја може да се каже дека
податоците се приближно точни.
Со национално ослободителните
движења кои настанаа за врема на Отоманската империја, а посебно по неа,
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статистичките податоци се различни. Причината е промената на границите на
државите и со тоа има разлика на бројот на Ромите во оделните држави, како и
тенденциите за асимилација и миграцијата. Во поновата историја на Ромите во
балканските земји односот кон Ромите сосема се измени. Со пропаѓање на
Отоманската империја, на Балканот се формираа нови држави и Ромите беа
поделени како територијално така и семејно. Со заминување на Отоманите се
промени однесувањето кон Ромите како на населението така и на самата власт.
Така, историјата од раната преселба на Ромите на Балканот повторно зема
замав со повраток на стереотипите, предрасудите, верската и етничка
нетрпеливост, засилена дискриминација, асимилација и запоставеност. Бугарија
се ослободи од Отоманите во 1886 год., тогаш бил забранет влез на номадите
Роми. Бугарија како балканска држава и најблиска до азискиот дел, Ромите со
своето населување беа масовно населени и како заедница преставуваа голем
процент на населеност.

Софија, 1940 год. фот.Andrzeja Grzymala-Kazlowskiegо.

Тоа го покажуват статистичките податоци од времето на Отоманите,
како и подоцна кои беа спроведени во Бугарија. Со податоците се манипулира,
со цел да се прикаже помал број на жители Роми. За животот,
распространетоста и кланови на Ромите во Бугарија значајни податоци од
минатото оставил англискиот вицеконзул B.Gilliat-Smith со псеувдоним
Петуленгро (позајмено од ромски збор петало-потковица) кој воедно бил и
истражувач на Ромите во Европа. Во почетокот на 20 век за Ромите во Бугарија
издал повеќе наслови на книги од сите области на нивниот живот и од разните
географски подрачја во Бугарија каде живееле Ромите. Петуленгоро главно
Ромите во Бугарија ги дели на две главни групи и тоа: Турски Роми и Роми
христијани, а некои меѓу нив имаат бугарска самосвест и не го признаваат
ромско потекло и тие се романските Роми кои зборуваат романски јазик. Меѓу
ромските групи со ромски говорен јазик набројува нај различни кланови и тоа
врз основ на занаетите кои ги обавуваат, но сепак е битно дека кажува дека се
говорници со ромски јазик и нај голем дел зборуваат, како тој што напишал
ерлиски јазик (Арлиски јазик). За сите кажува дека знаеле да зборуваат
бугарски и турски јазик. Се бавеле со нај различни занает меѓу кои ковачкиот.
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Таа групација била нај напредна и компактна, додека романските избеглици
како што пишувал, се нарекувале Рудари и Лингури и биле избеглици од
Романија. Се бавеле со обработка на дрвени предмети и зборувале романски
јазик и биле населени по течението на Дунав. Пишува дека Ромите ги имало
скоро во сите области на Бугарија. Поголем дел биле стално седелци, а имало
номади, како што ги нарекуваат ‘‘Чергари‘‘. Меѓу нив имало полуномади кои за
време на сезоната се движеле по територијата и кажува дека никогаш не
зимувале повторно во исто село, секогаш биле на друго место. Во врска со
јазикот пишува дека нај чист ромски дијалект имале Демирџиите (од турски
железо), обработувачите на железо-ковачи кои биле номади, не стално
населени и како што тој пишува зборувале со јазикот за кој Паспати оставил
писмени податоци, исто така познат ромолог. Тој оставил податоци за т.н
Турски Роми и нивниот јазик. Спомнува повеќе групи на ковачи, но спомнува
една група кои се нарекуваат Бургудџии. Нив ги има и во Македонија и Косово.
Биле многу повржани т.е. етноцентрични и со тоа се гордееле што се повржани
и себе си се нарекувале дека се ‘‘чисти, вистински Роми‘‘ и од тука го имаат
називот за себе ‘‘Парпулии‘‘. Петуленгро спомнува една група на Роми околу
реката Дунав кои одгледувале биволи. Се бавеле со трговија на коњи, жените
биле покриени со фереџе. Немале шатори за спиење. Се движеле со коли
покриени со рогожи (асури) и во нив спиеле. Понатаму ги дели на стално
населени кои ги има еденаесет групи, од кои четири групи христијански и
Чергари-номади кои биле исто така четири групи. Таквите поделби не се
вистинска етничка поделба, туку поделба према занаети и вршење на
занаетчиски услуги. Тоа претставува вештачка творевина на групации кај
Ромите. Сите тие се етнички Роми и затоа етнолозите ги класифицираат во
ромска етничка припадност и тоа е јасен доказ дека се сите денес наречени
припадници на Ромите во Европа. Основно е дека сите ги поврзуваат јазикот,
традицијата, културата и другите етнички обележја кои ги имаат Ромите.
Исклучок се поромунчените Роми кои преку мимикрија присвоиле христијанска
вероисповест, прифатиле јазик, култура и обичаи од доминантното романско
население и строго се придржуваат на нив. Не признаваат дека потеклото им е
од Индија. Ромите во Бугарија се присатни од почетокот на нивно навлегување
и со долгогодишно престојување не само во Бугарија, туку и на целиот Балкан,
тие се познати меѓу народот. Прифатени се на релација ‘‘ние и тие‘‘ односно,
Ромите кои се дел од тие општества, јасно се препознатливи и се разликуват од
останатото бугарско население. Со националистичките и ослободителните
движења за формирање на посебни држави на Баклканот, кон Ромите се пријде
со посебно однесување со државно-религиозно асимилирање. Да се прифатат
во средината било нужно нивно покрстување и промена на нивниот етнос. Во
Бугарија таа свест се засилилила по Руско-Турската војна 1877-1878 год. и со
формирање т.н. Санстефанска Бугарија. Од тогаш па до Втората светска војна
тоа не било толку силно нагласено иако имало притисок од државната политика.
Покрај промената на историските настани, особено по ослободување од
Турците, во Бугарија не се направи промена за прифаќање на Ромите и не се
направи ништо за нивниот напредок. Тие не биле равноправни и почитуван
граѓани на Бугарија. Се судриле со расизам и сегрегација, пишуваат
Марушиакова-Попов во книгата ‘‘Циганите во Бугарија‘‘ и велат : ‘‘бугарското
население, не само што не ги признава како Бугари, туку не ги прифаќа ни како
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равни на себе, кој процес провејува целосно на самата личност и семејство...‘‘.
Ова јасно укажува за општествената сегрегација и се формира став дека
бугарите сакат сите малцинства да се Бугари но не се еднакви со нив. Авторите
продолжуваат и пишуваат дека ‘‘Бугарија мора да сфати дека етничката, верска
и расна определба е волја на поединец и тоа треба да се почитува‘‘. Понатаму
пишуваат: ‘‘Не е упатно сите граѓани со декрет да се изедначат во една нација,
конкретно бугарска‘‘. Ромите во Бугарија последен пат биле споменати како
Цигани во пописот во 1956 год. и отогаш ги немало во пописите се до распадот
на комунизмот. Од 1956 год. започнува законското ограничување за
официјалното прикажување на Ромите во Бугарија и се забрануваат употреба
на јазикот и муслиманските имиња на сите Роми. Тој процес се зајакнува по
војната, кога Бугарија на државно ниво превзема акција за бугарчување на
Ромите. Уште за време на т.н. Априлско востание 20.04.1876 год. на Бугарите
против Отоманите, оттогаш започнале насилствата против Ромите, пишуват
авторите Марушијакова-Попов (стр.211). Востанието беше неуспешно и избувна
Руско-Турската војна и Бугарија го искористи тој историски момент и се
ослободи со подготвителна Цариградска мировна конференција од 23.12.1876 20.01.1877 година и се формира како држава со Санстефанскиот мировен
договор во 1878 год. Одтогаш почнува историската определба на Бугарија за
‘‘преродба на Ромите‘‘ за нивно етничко искоренување и бугарчување.
Историските настани на Ромите во Бугарија и Балканот по ослободување од
Отоманите, особено се значајни. Затоа ке посветам повеќе внимание на
настаните кои се однесувале за Ромите, особено нивната бројнос и притисокот
врз нив. Бројноста на ромското население во Бугарија, по нејзиното
ослободување од Отоманската империја, особено во периодот од 1878-1944
година допринесе да се формираат разни здруженија и занатски еснафи и преку
нив да се формира самосвест за посебноста на идентитетот на Ромите во
Бугарија. Во таа насока здруженијата организирале акција на Ромите против
укинување на нивните права од 1900 год., и се дигнале на бунт барајќи права и
слободи и воедно образование за деца. Да се смири состојбата, им било
дозволено образование, но по кратко време се укинало. Првиот чекор за
општествената улога на Ромите во Бугарија се појави во 1901 год. на
конференцијата во Видин во врска со избирачкото право на Ромите кога беа
комплетно избришани од списокот на избирачи. За односот кон Ромите во
Бугарија јасно зборува законот за избирачко право за време на владеењето на
Фердинад l, кога ново формирано Народно собрание донесе закон ‘‘за измени
во избирачко право‘‘ на 31.05.1901 година. Со тој закон им се укина избирачкото
право на сите ‘‘Цигани нехристијани (муслимани), како и сите оние Цигани кои
немаат постојано место на жителство (номади)‘‘. Со овој закон Ромите
муслимани и номадите биле избришани од списокот на избирачи, а тие биле нај
бројни групации во Бугарија како и Ромите номади, како што ги нарекле
Чергари. Како што пишуваат истражувачите, во Собранието никој не реагирал
на овој дискриминаторски став на званичната бугарска политика, која ќе влече
корени дури до денес. Према Трновската конституција во законот стоело дека
‘‘Избирачи се сите бугарски граѓани кои се постари од 21 год. и се стекнуваат со
граѓански и политички права‘‘. Ромите реагирале на овој став за губењето на
изирачкото право, а пак бугарската јавност била изненадена. Така Ромите во
Видин 1901 год. свикале прва конференција на Роми на која донеле одлука за
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кампања против овој дискриминаторски закон во Бугарија. Кон оваа кампања се
придружил и д-р.Марко Марков, адвокат и публицист. Овој господин од страна
на собранието и граѓаните Бугари бил подвргнат на дискриминирачка критика и
подбив и го нарекле ‘‘Циганска цар‘‘. Марков под притисокот од јавност ја
напуштил Софија и заминал во градот Русе, а во врска со законот ништо не
превзеле. Тогаш Ромите се собрале во Видин 1901 год. и на првата ‘‘Циганска
конференција‘‘ одлучиле да се започне со кампања против законот со кои им се
одземени правата. Власта не го изменила законот. Врз основа на
подготвителните акти и одлуките кои ги донеле на конференцијата 1901 год.
‘‘Черибашијата на бугарските Роми‘‘ Рамадан Али, кого Бугарите го нарекле
‘‘Цар и татко на бугарските Цигани‘‘, во 1905 год. ги собрал сите водачи на
Ромите од Бугарија во Софија. Составиле општа петиција со која ги барале
своите права, за изедначување со останатите граѓани и измена на законот за
гласање. На 1 јуни 1905 год. ја однеле општа петиција во Народното Собрание
на Бугарија. Откако не добиле одговор, свикале Прв Конгрес на Ромите од
Бугарија, во Софија, на 19.12.1905 година и повторно се
достави нова петиција во Народното собрание.
(Џејмс Баучер (1850-1920), дописник на ,,Тајмс,, Лондон).

Овој настан предизвикал големо вниманије во Европа и
светот и преставувал нешто ново во движењето на Ромите
во светот. Со притисок од Ромите и притисокот од
меѓународната јавност, се подготвил нов закон, со што
предходниот закон се укинал и Ромите се стекнале со
правото за учество во изборите во Бугарија. Голем допринос за меѓународно
запознавање со проблемот на избирачкото право, допринел и дописникот од
Бугарија на лондонскиот ‘‘Тајмс‘‘ Џејмс Баучер, кој известувал за конгресот на
Ромите во Бугарија во 1905 год. и нивната битка за избирачкото право. Бугарија
во Втората светска војна беше на страната на фашистите и по нападот на
Русија на 9 септември 1944 год. таа капитулира и прејде на страната на
антифашизмот под влијание на КПБ. Во Бугарија со настанатата промена на
системот, од септември 1944-1950 год. се водеше политиката на СССР со која
Ромите се третираа како равноправни и како посебна етничка заедница во
бугарското општество т.е. определени како етнос Цигани.За организациите на
Ромите во Бугарија и за депортациите на Евреите од Бугарија, податоците ќе
бидат дадени во посебните поглавја во ‘‘Обид за организирање на Ромите во
светот‘‘ и ‘‘Нацизмот и геноцидот извршен врз Ромите‘‘. За ‘‘подобро‘‘
вклучување на Ромите во бугарското општеството се донесени повеќе закони
кои со тек на времето биднаа контрапродуктивни и етничките малцинства
настојуваа да ги опфатат со еднозначно значение запишани сите како Бугари,
што истото се однесуваше и за Ромите. Со тоа започна кампања за целосна
асимилација, деетнизација и побугарчување на Ромите во Бугарија врз основа
на законите на државната стратегија. За таа цел се донесени повеќе закони и
партиски препораки. Носител на деетнизацијата на Ромите беше Отечествениот
фронт на Бугарија. Првото повоено прифаќање на Ромите и нивна организација
била направена на 6 март 1945 год. со формирање на организација ‘‘Општо
Циганска организација за борба против фашизмот и расизмот и културно
издигање на циганското малцинство во Бугарија‘‘. На чело на организацијата
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беше Шакир Пашов. Веќе на 2 мај 1948 год. на ‘‘Националната конференција на
Циганите во Бугарија‘‘ организацијата ја потврдува својата обврзаност кон
политиката на ‘‘Отечествениот Фронт на Бугарија‘‘ со што организацијата е
поставена под туторство на ОФ на Бугарија. Од 50-та година започнува
‘‘преродбата‘‘ во Бугари за промена на имињата и етносот на Ромите. Вакви
одлуки не се осамени само за Бугарија, туку порано ги имаше исто така и во
Србија и другите балкански и европски простори. Со тие одлуки почнува
засилена и отворена асимилација, маргинализација, деетнизација и сегрегација
на Ромите. Настана целосен информативен мрак за известување за Ромите и
нивниот напредок во социјалниот и економски живот. Од 50-та година се
распуштиа сите локални организаци на Ромите и започнува смислена политичка
кампања за асимилација и бугарчување на Ромите со промена на имињата и
етносот. Шакир Пашов иако бил пратеник во Народното Собрание на Бугарија,
оди во затвор во бугарскиот логор Белане. До распадот на Комунизмот
(Социјализмот), Ромите последен пат во пописот биле спомнати во 1956 година.
На 19.08.1957 година Министерскиот совет донесе одлука за ‘‘решавање на
прашањето на циганското малцинство во Бугарија‘‘. Со оваа законско решение
се даваат напаствија за однесувањето кон Ромите. Наскоро следува нова
уредба од 17.10.1958 год. со ‘‘Наредба за уредување на прашањето на
циганското прашање во НР Бугарија‘‘. Согласно овој закон покрај другите
одредби се забранува номадството и питачењето. Со овие одредби се нареди
сите граѓани да се бават и задолжат со општо полезни работи според можност и
знаење, а истовремено да се превземат мерки за образование, домување и
вработување. Со ова се стави крај на номадите, како што пишуваат
Марушиакова-Попов, крај на чергарењето, кои тогаш ги имало околу 14 000
луѓе. Ваквата мерка од истражувачите се толкува како корисна, што навистина
била за поздравување. За ова цел се задолжиле сите месни комитети да
обезбедат место за постојан престој, работа и превоспитување на сите номади
Роми во социјалната средина. Бугарија има донесено и порано сличен закон во
1886 година. Тогаш со закон се забрани номадството и забрана за влез на Роми
во Бугарија. По војната се донесе закон од Политбирото на ЦККПБ со кој се
нареди кај сите да се ‘‘прекинат тенденциите на потурчување....на
мухамеданците, циганите и татарите...и да им се зајакне патриотскиот дух‘‘,
пишуваат Марушиакова-Попов во книгата ‘‘Циганите во Бугарија‘‘. По ова
следуваат низа наредби како на пример од 1978, 1979 со кој се предвидува
целосно укинување на употреба на јазикот, на културниот и етничкиот идентитет
на Ромите и подобрување на образованието, за која цел беа изградени 131
училиште, од кои 31 за изучување на занаети. Ваквиот број на училишта не ги
задоволи потребите за образование, затоа што во 70-те год. во Бугарија имаше
547 ромски маали, кои со ‘‘преродбата‘‘ беа само 36 целосно ликвидирани.
Училиштата кои се градеа беа изградени во ромските маала и тоа до основно
осмо одделение. Биле скоро сите вработени, социјално и материјално
обезбедени. Откако ќе наполнеле 18 год., доколку не продолжиле со
образованието, морале да работат. По ваквата иницијатива, до 1975 год. се
изградиле 145 домови каде биле сместени децата од школска возраст и децата
продолжувале со образованието. Истражувачите на Ромите го истакнуваат
позитивното влијание на ваквата реформа. Многу деца се стекнале со
најразлични образовни вештини и голем број од нив се стекнале со академски
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дипломи и заедно сите се вклопија во општеството. Родителите добиле
можност за населување на државно земјиште. Со помош на владата изградиле
свои домови. Многу од нив биле населени по селата и државата им доделила
земјиште. Така во близината на Софија во селото Лесново им се додели 500
хектари земја. Но не само таму, тоа било направено низ цела Бугарија каде што
и денес има села со голем процент на Роми, каде исклучиво населено
население се Роми. За ваквата мерка истражувачите велат дека била корисна.
Негативно било што не им се дозволило негување на нивната етничка култура,
ниту пак здружување на локално ниво. Тоа укажува дека Бугарија покрај
напорите што ги направи за образование, сепак Ромите беа сегрегирани и
оставени во нивните средини, во ромските маала. Немаше програма како да се
изгради соживот, вклученост и прифаќање во општата средина. Овој закон
покрај недостатоците, имало опструкции и отпор од расистите во самите
градски комитети. Ако се анализира законот сепак е добар и даде некои почетни
резултати особено во делот на образованието. Поради ваквата политика на
Бугарија за населување на Ромите, нивно домување и образование многу
истражувачи и проучувачи на Ромите во Бугарија сметаат дека е позитивна.
Паралелно се спроведувале и првите преименувања на Ромите кои започнале
во 50-те год. од минатиот век. Отогаш па се до 90-те години се издадени повеќе
закони во врска со Ромите во Бугарија и нивната бугаризација. Последната
фаза за асимилација и деетнизација на малцинствата во Бугарија заврши со
проектот т.н. ‘‘преродбен процес‘‘ кој се случи 1984/5 год. кога се изменети
турско-арапските имиња на преку 180.000 Роми. Со политичкиот притисок во 60
год. од минатиот век, биле принудени да си го менуваат етничкиот идентитет, но
сепак тие останале етнички Роми и го задржале својот мајчин јазик. Под
притисок биле запишани и заведени во матичните книги на родените со
христијански имиња и по националност морале да бидат сите Бугари. Имале
забрана за употреба на јазикот и манифестирање на ромската култура. Како
што пишуваат Марушиакова-Попов, откако не било можно да се обезбеди
‘‘научна основа‘‘ за нивна бугарска етничка основа, официјалната бугарска
позиција била, дека Ромите воопшто не постојат и така во голем број на градови
каде имало ромски гета, се издигнаа високи бетонски ѕидови, да ги сокријат од
погледите на странците кои патувале во Бугарија, пишуваат авторите
Марушиакова-Попов. Се до 1990 год. развојот на Ромите во Бугарија бил под
контраола на Отечествениот фронт и КПБ. Во образованието биле ангажирани
и Роми наставници. Како на пример во квартот на ромите Филиповци-Софија,
каде имало училиште ‘‘В. Друмев‘‘ во кое имало драмска секција за која имало
задолжен како уметнички раководител Ром. Бидејќи раководителот направил
грешка во спроведувањето на напаствијата во врска со бугаризацијата,
градскиот комитет на БКП во Софија, побарал одговорност од уметничкиот
директор Мануш Романов (Мустафа Алиев)-Ром. Како што констатирале,
поради не внимание и не придржувањето на забраната за употреба на јазикот
на Ромите во Бугарија, Мустафа Алиев (Мануш Романов 1928-2004). беше
обвинет на 16 јули 1980 год. од градскиот комитет на БКП и затворен.
Причината била, бидејќи како член на партијата поставен како раководител на
естрадно-драмскиот состав во училиштето ‘‘В.Друмев‘‘ во населбата
Филиповци, во текстот на преставата го напишал зборот ‘‘Цигани‘‘ и во
репертоарот вклучил ромски песни и затоа бил виновен. Меѓувреме неговата
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ќерка да го избегне политичкиот притисок, се омажи во Македонија за Ром и
остана да живее таму. По наобразба таа е просветен работник. Таа била
наводно причината, но суштината била државна политика со која на Ромите се
гледало како на ‘‘дејност на националистички настроени бугарски цигани‘‘.
Покрај внатрешниот притисок на Ромите во Бугарија, тие строго внимавале и на
нараснатата тенденција за меѓународното повржување на Ромите и нивната
желба за заштита на нивните права и слободи. Затоа тие гледале опасност од
наводно ‘‘...националистички настроени бугарски Цигани‘‘ заедно со
‘‘Мегународниот ромски сојуз‘‘- (Конгресот на Ромите во светот) како пишува во
доверливиот документ. Тие биле опасен елемент за бугарската држава за кое
има документ од тајните служби на бугарската полиција, а спроведуван под
покровителство на БКП за игнорирање на постоењето на ромското население,
нивниот јазик, култура и целосна асимелација од 70-80 год. од минатиот век,
пишува Михаил Иванов. Михаил Иванов бил советник за етнички прашања на
поранешниот претседател на Бугарија Жељу Жељев. Овој документот е објавен
на Facebook со наслов ‘‘Зошто циганите се неписмени и неорганизирани‘‘ во
ноември 2012 год. од Димитар Атанасов, Бугарин, автор на две книги напишани
за Ромите ‘‘Светот и циганите‘‘. Документот е заведен со архивски број АМВР,
фонд 22, опис 1, архивска единица 88,стр.1-9. : Строго доверливо. МВР, шеста
управа ДС, No 684.Ekz.No 2. 22 јануари 1979 год., Софија. Да не направам
грешка со преводот на овој документ кој е еден од повеќето објавени документи
кои ги објави на ФБ, текстот ќе го напишам на бугарски јазик, како што е даден :
‘‘СПРАВКА, Относно:-Националистички пројави и тенденции сред
блгарските цигани. ‘‘...През последните години се забелезва тенденција на
активизиране дејността на оделни националистички настроени цигански и
провеждането на вражбено-престпна дејност (курсивот е мој-М.И (Михаил
Иванов) в Софија и некои рајони на страната. Те се спремат да организират
циганите в самостојателни културно-просветни организации, самодејни,
художествени, спортни и други колективи. Има случаи до ЦК на БКП, МС и други
ведоместа да се отправат анонимни и открити изложенија од блгарските цигани
с исканија за оделни училишта, издигане на кадри от средите на циганите в
државата и административен апарат‘‘, понатаму во документот се посочуваат
лицата и нивната заложба и пишува: - ‘‘Располагаме со данни, че в последно
време Мустафа Алиев, Станка Соколова, Јашар Малинов, Емин Еминов, Суљо
Метков от Софија, Васил Чапразов от Сливен и други националистички
настроени лица от средите на интелигенцијата полага усилија да сагласуваат
дејността си в борбата им за ‘‘зашита на правата и интересите‘‘ на циганите в
Блгарија. С таа цел те се спремајат да сбират матрејали, сврзани с происхода и
историјата на циганите, да сздават циганска азбука, речници и пр.‘‘. Како
резултат и последица за ‘‘одбрана од опасноста од Циганите‘‘ знаеме дека
Мануш Романов (Мустафа Алиев) беше осуден, а другите наведени активисти,
како завршиле немам сознание. Од документот се гледа како комунистите и од
што се бранеле од Циганите, а тоа било иста идеологија како на Хитлер, се
бранеле од ‘‘Циганската опасност‘‘. Меѓу другото тоа бил јазикот на Ромите,
писменоста, историјата и културно-фолклорните здруженија. Димитар Атанасов
исто така пишува дека бугарската тајна служба го вметнала агентот Антонов во
претседателството на Вториот Конгрес на Ромите одржан во Женева во 1978
год. и бил во делегацијата од ‘‘Сојузот на Ромите‘‘ во светот на конференцијата
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организирана од ООН за научно-технички развој од 20-31 август 1979 год. во
Виена. Ги шпионирал Ромите и во интерес на СССР, се со цел да се откријат
членовите на сојузот и на симпатизерите и да им се попречат врските и
работата за напредок на Ромите во општеството. Што се однесува за работата
и учество на Ромите во организацијата, нивната работа беше јавна и не била
попречена само во некогашните социјалистички општества. Не е чудно што
Ромите со векови биле потиснати па не можеле да знаат ни од каде
потекнуваат, а камоли да бидат описменети и образовани. Јасно е дека во сите
комунистички (социјалистички) земји постоеле служби кои воделе грижа за
‘‘опасните Цигани‘‘. Таа грижа била исто онака како на запад, особено за време
на нацизмот и предходно, а резултатите се повеќе од очигледни до каде тие
стигнале во севкупниот развој во европските општества. На крај, историјата
јасно покажа, дека Циганите не го распаднаа комунизмот во Бугарија ниту во
целиот источен блок, туку напротив, тие кои ги контролираа ‘‘опасните Цигани‘‘
држејќи ги во беда и сиромаштија. Така тие останаа на маргините на
општеството и се изолирани во големи маала-гета. Наскоро во 90-те настанаа
познатите современи политички пресврти на исток, кое истото се случи и во
Бугарија. Живков беше претседател на КПБ од 1954-1989 год. кога беше
остранет од власт. Тој сакал да ги интегрира и унапреди во бугарското
општество, иако сакал да им го избрише етничкото потекло од Индија, но не
успеал затоа што имало внатрепартиски отпор на таа ‘‘Циганска политика‘‘,
односно имало расисти и фашистички настроени скриени партиски членови.
Бидејќи притисокот врз Ромите во Бугарија бил голем, индискиот амбасадор во
Софија во 1986 год. Гопал Синг, испратил писмо до власта на Бугарија со која
ги информирал дека Ромите се со потекло од Индија, со цел да престане
политичкиот притисок врз нив, а воедно предходно е донесена Резолуција во
ООН од 26.08.1977 год. со која се признава дека Ромите потекнуваат од Индија.
Покрај ваквите притисоци, поголем број биле вработени, со што имале
социјална сигурност. Живееле во маала со примитивни супстандардни
живеалишта каде им било организирано образование, основно, а потоа се
запишувале на повисоки школи. Голем број на Роми од тој период завршиле
високи академски школи и станале основа за подигање на националната свест
на Ромите со организирање на политички партии и невладини организации и
дале поттик за националната и етничка култура и сознание за потеклото на
јазикот на Ромите во Бугарија. Во Бугарија, за разлика од другите балкански
земји, за време на социјализмот, немало поделба на малцинствата по класи
туку сите биле Бугари, со што имале исти права и обврски, но тоа било само на
хартија. Тие немале парво на сопствен етнички ниту културен идентитет. За
време на социјалистичка Бугарија, вероисповеста била со закон забранета од
идеолошки причини како и муслиманските имиња. Покрај минималниот
напредок за време на социјализмот, сепак останале на маргините на
општеството како и насекаде на Балканот. Живееле на работ на егзистенцијата.
Денес голем број се неписмени и социјално изолирани. Живеат во беда и
сиромаштија. Има информации за конфликти врз основа на национална и расна
исклучивост. Како најсиромашен слој на граѓани и поради немаштијата има
девијантно однесување кај младите Ромки со цел обезбедување на минимална
животна егзистенција. Таквите појави ги има на целиот Балкан и тие се главната
база од сиромашен слој на Роми за организирање на проституција која е од
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редовите на Ромките, иако, за волја на вистината, го има и кај другите етноси
кои не се Роми. Оваа појава настана со пореметување на животниот стандард и
безработицата кај населението како и социјалната запоставеност во
општествата каде што живеат, која настана по распадот на комунизмот. Према
статистичките податоци од 2001 год. који ги дава официјалната статистика во
Бугарија ромското население во Бугарија брои 379.908 Роми, додека према
незванична статистика од истражувачите оваа бројка е поголема од 800-1,5
милион, а некои организации мислат дека е уште поголема. Вкупното население
на Бугарија изнесува околу 8 милиони, што значи дека према званичната
статистика Ромите изнесуваат 4,7% од вкупното население на Бугарија. Према
населенос ги има во сите градови и населени места и према статистиката
бројот на ромско население во градовите со околијата изгледа вака: Нај
населена околија со Роми е градот Пловдив со: 30.196 Роми, Сливен-26.777 или
со населеност 12,3% проценти од вкупниот број на жители, Пазарџик-23.970,
градот Софија 17.885, околија на Софија-16.748, општина Монтана-22.784 или
населеност со 12,5% Роми, Хасково-17.089, Шумен и Стара Загора- повеќе од
16.000 Роми. Нај големи населби во кои живеат Роми во Бугарија се
‘‘Столипино‘‘ во градот Пловдив и населбата т.н. ‘‘Факултет‘‘ во Софија.
Интересно е да се наведе дека податоците на МВР во Бугарија дава драстично
различни податоци во однос на званичната статистика. На пример во
сливенската општина према МВР во 1989 год., имало 46.491 Роми, додека
према пописот од 1992 год., МВР известува за 40.590, а званичната
статистиката за 1992 год. прикажува 17.170 Роми, информира МарушиаковаПопов во книгата ‘‘Циганите во Бугарија‘‘ од 1999 год.-Софија. Ваквата
шареноликост во статистичките бројки постои, особено во некогашните
комунистички земји, како Чешка, Словачка, Романија, Маџарска, Русија па и во
ова смисла и Бугарија. Тоа е јасен показател за разоткривање на длабочината
‘‘на етничките процеси за Циганите‘‘ пишува Марушиакова-Попов. Во источните
бивши комунистички земји, во овој контекст и во Бугарија, големата политичка
теорија прокламирана по 1990 год. за демократија и остварување на правата и
слободите на луѓето, за Ромите во тие земји не е ништо друго туку обичен мит.
Турците во 80-те години масовно ја напуштиле Бугарија, а со нив имало и Роми.
Со падот на комунизмот на Исток, многумина се вратиле на своите имоти во
Бугарија. Како порано така и денес Ромите во Бугарија имаат етничко сознание
дека се Роми и тоа го потврдуваат со ‘‘ние сме бугари, затоа што живееме во
Бугарија, но ние сме Цигани, притоа седно каков си‘‘ , пишуват авторите на
‘‘Циганите во Бугарија‘‘. Преселбата на Ромите е забележана во сите предели
на денешен Балкан,особено Грција и тоа пред и после навлегувањето на
Отоманите. Со напредување на Турците почнало посилно движење, а со
успешните војни дејствија во тогашните балкански земји, тие воделе со себе и
разни групации на ромски кланови, особено занаетчии. Но, не само со
навлегувањето на војската, туку и подоцна, тие раселувале огромен број на
ромско население на Балканот. Ромите кои биле преселени од Анадолија во 14
век биле населени во денешна Македонија, во сите села и градови. Меѓу
другите преселби и населувања, Ромите биле населени во околината на
денешен Петровец, Катлановска Бања и Ново Село. Тие биле доведени од
Анадолија и таму населени. Нивната преселба на овој простор било затоа што
знаеле да изработат и произведат барут. Тие произведувале барут од
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шалитрата во локалитетот на Нерава, а барутаната била во Трубарево, пишува
Гратан Пухон. Индусите барутот го запознале од кинезите. Ромите
технологијата на барутот ја запознале во Индија, а Арапите ја преземале од
Индија, пишуваат арапски извори. Затоа Ромите ја знаеле оваа технологија. Во
1350 год., барутот е откриен и изумот се препишува на Рогер Бекон или Бартолт
Шварц. Од тој период, на овие Роми во Македонија кои живееле во Скопје, им
останало етнички назив до денес, Барутџии. Ромите Барутџии кои биле
вработени во турската касарна, покрај подготовката на барутот, работеле како
занаетчии ковачи, налбати-потковувачи на коњите, одржувачи на коњските
седла, правеле обувки за војниците и други занатски работи. Поголем број на
Роми работеле на подготовка и одржување на муниција, како и одржување на
оружјето и топовите. Према називот на нивната работа-топџии, населбата се
нарекла Топхане или денес позната како Топаана, а жителите носат етнички
прекар Топаанци. Во турската касарна ги одржувале топовите и муницијата и
живееле во близината на таа населба под калето. Еден дел од Барутџиите и
Топџиите, наречени Топаанци и денес живеат во населбата која е наречена
Топаана. Според проценката на А.Стојановски, во Македонија во 15 век имало
околу 12-13 илјади Роми. Повеќе информации можат да се видат во изданија
кои се издадени од најновата историја за Ромите и од тие причини несакам да
ги повторам.
Во 19 век во Македонија, турските годишници (салнами), го бележат
присуството на Ромите од 21 срез (околија). Нив ги имало во 18 околии со
вкупен број по селата бил 22 000 илјади Роми. Во градовите живееле 10 534
жители. Према извештаите Ромите ги немало во казата на реканскиот крај,
течението на Радика и Гостивар. Со пописот од 1888-1895 год. во Македонија
бројноста на ромското население кое живеело по градовите и селата била
следна :
Охрид600 град,
срез(околија)
820
Струмица160 -/-/1650
Куманово 350 -/ -/1034
Велес600 -/-/710
Кичево84 -/-/264
Дебар500 -/-/700
Битола2000 -/-/3245
Прилеп вкупно:
2469
Кочани
-/1402
Дојрански Срез
-/1048
Демир Хисар (Мургашко село)
1575
Роми кои живееле по селата на број биле вкупно : 22 000, додека во
градовите живееле вкупно: 10 534 Роми. Во тој период вкупно ромско население
во Македонија било 32 534 Роми. Од бројките се гледа дека Ромите во голем
број живееле по селата во Македонија. Во тоа време, во 18 и почеток на 19 век,
посрбените Роми Ѓорговци живееле во Србија, особено во јужна Србија, Косово,
Жеглигово-Куманово, Прилеп, Велес, во пределите на денешна Македонија, а
денес ги има скоро насекаде во Македонија. Цвијиќ во книгата ‘‘Основи за
географијата на Македонија и Стара Србија‘‘-1906 год. ги спомнува Циганите
Лингурари, кои живееле по должина на реката Пчиња и Крива Река. Тие поинаку
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изгледале од останатите Цигани Ѓорговци. За време на Првата светска војна,
кај Ѓорговците од жеглиговскиот крај, особено населените во селото Клечовце,
па нагорно по долината на Крива Река до селото Опила, Кр. Паланка, во тој крај
имало стационирани војници од Франција. Поголем дел од нив биле од
афричките колонии. Африканците за време на престојот во овој крај се мешале
со Ѓорговците и денеска тие го измениле својот антрополошкиот изглед и е
помешан со африкански антрополошки особини. Имаат вртена коса, широк нос,
подебели усни и други особености кои не се слични со ромските антрополошки
особини. Ромите имаат права коса и поинаков изглед. Ова исто го кажуваа
постарите жители, како Македонци така и Ѓорговците. Тие не признаваат дека
по етност се Роми и не го зборуваат ромскиот јазик. Се декларираат како
христијани и преземале друга етничка припадност по пат на мимикрија и
религија. Никогаш не велат дека се Македонци, Срби или друг етнос, туку велат
дека се христијани, односно православни потврдувајќи со ‘‘ние сме
православни‘‘ или ‘‘ние сме рисјани‘‘ што јасно сакаат да укажат дека припаѓаат
на друг етнос, бидејќи се кријат зад религијата и не се повикуваат на етнос.
Околното население ги нарекува со називот ‘‘Цигани‘‘, ‘‘Кавурски Цигани‘‘(Цигани неверници), ‘‘Православни Цигани‘‘ или ‘‘Ѓупци‘‘. Јован Хаџи Васиљевиќ
во поглавјето "Кумановска област", во книгата ‘‘Јужна Стара Србија‘‘-1909 год.,
ги спомнува ‘‘Циганите Лингурари‘‘ кои биле населени во кумановската област.
Васиљевиќ спомнува едно семејство на Лингурари кое било населено во селото
Табановце. Кажале дека се ‘‘Дојдени од многу далечно место‘‘ и во почетокот
работеле на имотите како наполичари. Лингури живееле и во селата Арбанашко
и Бајловце. По вероисповест сите биле православни и ја славеле славата
Петковден. Тие се доселени од Романија. Во суштина сите доселени семејства
од Романија уште од таму биле ортодоксни христијани и дошле со таа
вероисповест. Подоцна во просторот каде се населиле, каде владееле
муслиманите, некои превзеле Ислам, особено на Косово, Албанија и западна
Македонија. Исто така пишува дека ромското Маало ‘‘Средорек" во Куманово,
сè до Српско-турските војни (1876-1878) не било населено. Тоа била обична
ливада која се наоѓала помеѓу двете реки Кумановка и Којнарка. Таа населба е
криптодепресија, под нивото на реките, оградена со земјен насип. Во 1889 год.,
Средорек бил празен, но со националните превирања во тогашна Србија,
Ромите почнале да се селат во помирните и безбедни краишта. Најголем број
на преселени Роми се дојдени од врањскиот предел, особено Врањска Бања
која била населена исклучиво со Роми. Меѓу нив биле Роми со муслиманска
вероисповест кои останале со таа религија до денес. Покрај врањските Роми, во
Средорек се населиле и Роми од Косово и околните села на Куманово каде што
работеле како чивчии и биле, исто така, муслимани. Во населбата Средорек е
нај големата концентрација на Роми во Куманово. Со поплавата од реката
Кумановка во средината на 1950 год., дел од Ромите беа преселени во
населбата Банево Трло. Им беа изградени две дрвени бараки од страна на
власта и таму се населија. Таа Ромската населба денес популарно се вика
“Бараки" и во неа живеат исклучиво Роми. Околу нив се населени Македонци,
кои се доселија по војната од кумановските села. Во Куманово, во центарот на
градот на улицата Тане Георгиев живеат т.н. Маалски Роми. Тие се
староседелци и одамна населени, а доказ за тоа е дека живеат во центарот на
градот. Денеска остана мал број кој сè уште таму живее, бидејќи најголем дел ги
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зафати урбанизацијата, им ги срушија домовите и таму се изгради новиот
Центар за култура. Ромите особено ковачите, живееа во населбата Бедиње, но
со ширење на патот кон индустриската зона, сите се иселија во новата населба
на Ромите т.н. Карпа и Бавчи. Ѓорговците од градот и околните села од
кумановско се населиа во населбата Бабин Дол. Во Куманово има околу 6000
луѓе кои се изјаснуваат како Роми. Овој број е променлив, особено со
миграциите кон запад и т.н. азиланство од кои дел останаа во европските
држави. Ромите во Македонија се муслимани и христијани. Муслиманите во
Куманово се доминантни.

Скопје, 1916 год. Ромско маало.
Фот. Andrzeja Grzymala-Kazlowskiego.

Денес, Ромите во Македонија ги има во сите градови и во некои села.
Нај голема концентрација на Роми во Македонија е во Скопје која ја сочинуваат
староседелците Топаанлии и Барутџии, а по втората светска војна имаше
преселба од селата и на некои други ромски кланови, а подоцна во Титова
Југославија има доселеници од Косово и Јужна Србија. Оваа населба, Топаана
се спомнува во списокот на жители во Скопје од 1544 год. како ‘‘Маало Топаана"
што значи дека се староседелци во Скопје - пишува Мујиќ. Исто така, за Ромите
во Македонија пишува А.Стојановски, “Ромите на Балканскиот Полуостров",
МАНУ, 1976 год. Поголем дел од нив до земјотресот живееле во населбата
Топаана во близината на турската касарна под Кале, a маалото се наоѓало и сè
уште постои североисточно под Калето. Нивните предци кои работеле на
ископот на Нерава, дел од нив сè уште ги има таму и денес живеат во селото
Катланово, Зелениково и околните села. Тие Роми и денес и тогаш го зборуваат
ромски јазик. По земјотресот во 1963 год. во Скопје, голем дел од жителите
Роми од Топаана, Барутџиите и Топаанлиите се преселени во скопската
населбата Шуто Оризари, позната населба на Ромите од Македонија. Шуто
Оризари е најголема населба на Роми во Македонија. Према статистиката има
17 257 жители, од кои голем број се невработени, голем процент се неписмени
или со основно образование. Према податоците од 2002 год. во Македонија,
Ромите живеат во 64 општини од вкупно 85. Во градовите живеат 45%, 12% во
селата и во нај големата општина каде живеат Ромите, Шуто Оризари, живеат
43% од вкупното население на Роми во Македонија. Одреден број на Роми
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немат регулиран статус на државјани. По формирањето на самостојана
Македонија, Ромите во Шуто Оризари имаат своја општина и градоначалник од
редовите на ромите од таа населба. Жените да обезбедат егзистенција на
своите семејства, работат кај неромите како домашни помошнички и одржувачи
на хигиена во нивните становите. Не се социјално осигурани и добиваат
минимална заработувачка.
Мал број на Роми беа опфатени во државниот сектор, особено беа
вработени во комуналните претпријатија по градовите и од таму ја обезбедуваа
егзистенцијата на свиоте семејства. По Втората светска војна почна масовна
миграција село-град и така голем број на Роми кои беа земјоделско и селско
население се преселија во градовите, останаа без егзистенција и без
елементарни пристојни услови за нормален живот. Се појави пренаселеност во
ромските маала, како од дојденците така и од зголемувањето на семејствата
кои живееа во нив. Ромските маала биднаа гето без вода, без одводна
канализација и со дива надградба на куќарки кои личеа на се, само не на
пристојни живеалишта. Првобитните ромски маала остана без пошироките
каливи сокаци и пристојни куќарки за живот. Мал број на Ромки се бават со
недозволена дејност која се коси со моралните вредности на Ромите и која е во
спротивност со традицијата на Ромите со потекло од Индија. Ваквото
однесување не е карактеристика кај сите кланови на Роми но кај некои ја има.
Голем број на деца питачат и има голем број на бездомни и социјално
незгрижени семејства. Меѓу Ромите насекаде има апатриди, немаат никакви
лични исправи иако се родени во тие општества. Голем процент се неписмени
или се анафалбети. Постојано се во кругот на маргинална заедница и без
можност за подобар животен стандард. Со пописот на населението од 2002
година, во Македонија има околу 54 илјади Роми. Ромите јавно ги оспорија
бројките од овој попис.
Во јужна Македонија, во градот Кавадарци, живеат Ѓорговците кои се
преселиле од Прилеп и Велес, кои денес зборуваат македонски јазик. Не
зборуват ромски зотоа што не го знаат. Подоцна се прошириле и во другите
градови во Македонија. Влашките Роми населиле многу краеви во Македонија и
Албанија, додека Лингурите се познати во Македонија, Бугарија, Србија,
Албанија, Грција, Хрватска, Босна и Црна Гора. Оние романски Роми кои се
дојдени во Охрид и Ресен зборуваат албански јазик како мајчин и тоа е доказ
дека се дојдени од Албанија, пишува Кнчов. Не зборуваат романски јазик, а по
пат на мимикрија превзеле албански говорен јазик. Според истиот извор, во
денешниот т.н. Рекански предел во Македонија немало Роми, како и во
Гостивар, бидејќи ги немало во пописот. Денеска во Гостивар има Роми. По
вероисповест се муслимани. Ромите во Албанија се муслимани, а во Грција дел
се христијани дел муслимани. Ромите во делот на Македонија се бавеле со
стари занаети, најмногу ковачкиот и со работа на земјоделските површини
особено во Кумановско поле, скопскиот регион, источна Македонија и
Струмичкото поле. Таму биле чивчии на феудалните поседи на Турците. За
опстанок тие имале и прифаќале повеќе работи од неамни работници, амали,
свирачи, чистачи на чевли во градовите и др. занимања. Тоа била суштината и
основа за опстанок и се бавеле со се и сешто. Како што наведува Шопова, на
Ромите муслимани во 16 век им било забрането да се мажат со христијанските
Роми. Со едно царско известување, Ромите биле изедначени со Арапите од
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Балканските земји до Босна. Во тогашните српски и бугарски територии на
Балканот, Ромите биле изедначени со Јуруците кои зборуваат турски јазик и се
населени во источна Македонија и Бугарија. Не само оваа објава, туку и
поранешните црковни забрани допринеле, Ромите со различна религиозна
определба, меѓу нив да се манифестира одбивност на религиозна основа и да
се чувствуваат како посебни народи. Така денес Ромите на Балканот по пат на
религија и јазик прифатиле други измислени етникуми. Заборават дека етничото
потекло тешко може да се измени за разлика од религиозната припадност.
Денеска многу
Роми од христијанска и муслиманска религија прифаќат
различни релииозни секти. Многу од Ромите со тек на времето прифатиле и
поминале во поголемите религии. Иако ја промениле религијата тие етнички
останале дел од од таа етничка заедница на која и припаѓаат. Под влијание на
религијата и со нивна желба не сакат да останат етнички Роми. Не само тоа,
туку почнало да нема меѓусебни бракови како резултат на етничка и религиозна
различност. Во новата повоена историја од минатиот век, од 1950 год., од
Македонија се иселија Турците и заминаа во Турција. Со нив се иселија
одреден број на Роми кои се изјаснуваа како Турци.

Македонија 1916-Роми.

Меѓу нив се иселија мал број на Албанци, Муслимани, македонските
Торбеши, Помаците и Јуруците. Гледано на целиот балкански простор, Ромите
со ромски говорен јазик, дел се муслимани, дел се христијани. Некои сакаат да
се придржуваат према традицијата на постарите и се несвесни хиндуисти или
подобро речено поминале во атеисти за кое не се ниту свесни. По распадот на
комунизмот на Балканот, Ромите ги зафати засилена манифестација на
муслиманството, особено на јужен Балкан, додека православните Роми останаа
со таа религија. Има голем број на Роми кои превземаа нови христијански секти,
дури и желба за промена на етносот. Таквото преминување на Ромите во други
религии и етноси по пат на симбиоза, асимилација и етничко претопување, за
етнолозите на Балканот е битен за современите етнички промени на
балканските народи. Таа самоволна тенденција за претопување во други
народи, допринела етничката историја на Ромите во општествата на Балканот,
покрај споменатите, да се надоградат и други етноси кои имаат ромско потекло.
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Почетоците за симбиозта, а потоа и асимилација, започнала при крај на
средниот век. Тоа било во период на населување на помали заедници на Роми
на балканските простори, како на пример во Дубровник, Хрватска и Словенија.
Таков процес имало онаму кои живееле во градовите во мали населби или
измешани со другите становници. Во тие средини почнало брзо прифаќање на
менталитет и начин на живеење од околното население. Промениле имиња,
религија и се преточиле мешајќи се со тамошните народи. Таквото
преточување, иако минимално, се случувало скоро насекаде и поради долгиот
период од 10 вековното живеење на Балканот.
Нај сурово и тешко живеење имале Ромите во Романија. Биле робови
повеќе од 5 века. Со населување и робувањето на Ромите во Романија, имале
огромен притисок во нивното етничко изразување. Од постојаниот притисок
прифатиле и денес зборуваат некоја постара форма на романски јазик, додека
пак друга група на Роми од Романија, кои зборуваат ромски јазик добиле ново
име, Рома влахоја-Роми Власи. Меѓу нив има и други групации на Роми. Тие се
наречени и познати како Маџуп, Маљоци (постојаноседелци) кои живеат во
Косово и Албанија и тие се албанизирани Роми, но зборуваат Ромски јазик.
Ромите Ашкалии се aлбанизирале целосно и зборуват албански јазик.
Ѓорговците и Ѓорговците Ардановци тие пак се посрбени Роми и зборуваат
српски јазик или јазикот на средината каде што живеат. Ромите Габели од Црна
Гора се номади и го знаат Ромски јазик. Додека, денешните Египќани во
Македонија чии корени се од Ашкалиите од Косово и Албанија, се доселени од
Романија. Тие Роми на балканските простори се албанизирале, македонизирале
и турцизиранле. Ашкалиите кои се населиле во западна Македонија и во
Скопската котлина, особено скопско Трубарево и околните села во Скопје, се
изјаснуваат како Албанци. Сите овие групации на Роми задржале антрополошки
црти, менталитет, патријахална нивна култура, а во средината каде живеат
примиле култура од околното население и некои (Ашкалиите и Ѓорговците) не
се чувствуваат повеќе Роми. Голем дел од Ромите во Македонија не се
изјаснуваат како Роми и не признаваат дека се Роми. Голем број на Роми во
Македонија го прифатиле турскиот јазик и го употребуват како мајчин јазик и се
декларираат како Турци. Роми кои живеат во Прилеп и Битола исто така се
муслимани, зборуваат македонски, турски и се декларираат како Турци, а
постарите го знаат ромскиот јазик. Оние кои зборуваат ромски јазик се
декларираат како Роми и живеат во неколку ромски маала најмногу во Баир
маало, Атпазар, Вишне маале и Ледена Стена во Битола.Тие се населени уште
од средниот век. Ромите во Битола се спомниваат од 1650 год. и живееле во
свое маало. Во Прилеп Ромите живеат во маалото наречено Тризла. Во Прилеп
Ромите христијани, говорат со македонски јазик и одбиваат да кажат дека се
Роми. Во Прилеп и Битола денес живеат поголем број на жители Роми во однос
на другите градови во Македонија, со исклучок на Скопје, каде има голема
концентрација на ромско население. Во Битола говорат турски и ромски јазик и
тие се декларираат како Роми. Другите Роми кои се интегрирани зборуваат
турски јазик и се декларираат како Турци. Покрај тоа, тие не го напуштиле
ромскиот менталитет, култура, начин на живеење, живеалишта, а најмалку го
промениле антрополошкиот изглед. Тоа е затоа што нема мешање со другите
етноси, иако некои живеат во мешани средини. Меѓу Ромите во тоа време и
денес има сезонски номади за кои Турците велеле дека водат ‘‘хајмане‘‘ живот.
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Така, границата на ова ромско-турска говорна линија во Македонија е Штип,
Велес, Битола и Прилеп, па сè на југ до грчката и бугарската граница на исток.
Во пределот на Западен Балкан, особено во Македонија, во градовите Ресен,
Охрид, Струга, Кичево и Гостивар некои луѓе се декларираат како Египќани, а
подоцна под нивно влијание оваа идеја се шири кон Косово, Албанија и Црна
Гора. Тие не го знаат Ромскиот јазик. Зборуваат Албански јазик и порано се
декларирале како Албанци, а од 22 декември 1990 год., со закон се изјаснуваат
како Египќани. За нив пишува Мухамед Уковиќ, Алит Бериша и Идриз Закољи во
‘‘Глас Египќана‘‘- од Црна Гора. Денес луѓето кои се изјаснуваат како Египќани,
поранешните Ашкалии, не сакаат да се мешаат со Ромите. Често ги игнорираат,
но затоа што се малку по број, сосема ретко прифаќаат мешовити бракови. Тие
се занимаваат со ковачкиот занает и се музичари. Бидејќи се одамна населени,
живеат во свои маала. Историјата на овој нов етнот ‘‘Египќани‘‘ потекнува од
неколку интелектуалци кои одлучиле да ја отфрлат албанската измислената и
превземена етничка припаднос. Како настанало и како се објаснува таа појава
е, дека во дамнешното историско минато имало афрички народи од Северна
Африка во овој дел на Балканот, секако и Египќани. Доколку се следи
историјата, Египќание одамна почнало да ги снема како историски народ и тоа
со упадот на персијскиот цар Камбис ll. Тој се прогласил за фараон на Египет и
владеел од Суза. Со Египет владееле сатрапи поставени од него. Во 332 год.
персискиот сатрап Мазакес без војна, власта му ја предал на Александар
Велики и Египет влезе во состав на неговата империја. Целосен распад на
Египет се случи со навлегување на Римјаните во 30 г.п.н.е. Египетската
империја се изгуби од историската карта на држави и народи и се народ кој се
прелеал во хамитски и семитските народи. Некои од нив останале во мала
заедница наречени ‘‘Копти‘‘-христијани, наследници на фараоните. Нивниот број
во однос на грандиозната преселба на Ромите од предниот дел на Индија е
минорен. Релациите на Медитеранот и блискоста на териториите,
предпоставува дека повеќето од старите Египќаните, кои биле на Балкан, со тек
на време се враќале дома, во просторите каде порано живееле. Новите
египќани од Црна Гора, Бериша и Закољи пишуват на сајтот: http//.архива.гласјавност, 21.04.2002 година. На сајтот пишуват деке во 4 век Диоклицијан ги
прогонувал христијаните. Историски е вистина затоа што Диоклицијан владеел
од 285-305 г.н.е., а Египет паднал под власт на Римјаните во 30 г.п.н.е. кога
биле политеисти. Христијанството го прифатил Теодосиј во 391 г.н.е.
Наследниците на фараоните многу порано се претопиле во други народи.
Доколку имало прогонети тие пристигнале преку Мала Азија во Грција како
египетски избеглици со коптско потекло. Тоа е можно дека тогаш формирале
заедница со територија т.н. ‘‘Мал Египет‘‘, која Ромите подоцна самите ја
запоседнале на просторот во Мала Азија и на Балканот. Мазирис во своето
напишано дело ‘‘Престојот на Мазирис во Адот‘‘ од 1415 год. ги спомнува
Египќаните кои зборувале на свој јазик и дека од седумте нации на Пелопонез
една биле Египќани. Кој јазик зборувале тогашните Египќани има доказ, а
писмените докази за јазикот на Египќаните од тој период се дека е ромски, не
јазик на Коптите. Египќаните во Европа се познати од 15 век и подоцна. Кој јазик
зборувале, прилагам писмени примери од јазикот во поглавјето со текстот за
имињата на Ромите. Повеќе балкански автори не се убедени во нивното
египетско потекло. Саша Недељковиќ во текстот ‘‘Балкански Египќани‘‘ меѓу
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другото напишал:‘‘Историските документи не даваат јасни податици‘‘ за нивното
потекло. Од 1991 год. Ромите од западна Македонија (Дебар, Кичево и
Гостивар) се изјаснуваат како Роми. Ромите кои се населени таму го зборуваат
ромскиот јазик, особено Струга и Охрид и се декларираат како Роми. По
вероисповест сите се муслимани.
Ромите денес ги има низ целиот Балкан и во сите градови. Од
историјата за Ромите има известувања како од хроничарите, така и од
Отоманската власт, особено од пописите. Во нив има целосен опис на
семејствата, нивен број на членови, во кои градови и села се населени и
податоци кои се јасен и видлив доказ дека биле во голем број. Обемот на
присатноста на Ромите се мери према севкупниот број на населението во тие
простори. Добар преглед за Ромите во некогашна Југославија, од југ на
Балканот па се до Словенија, даваат Татомир Вукановиќ, Рајко Ѓуриќ во книгата
“Преселбите на Ромите", потоа М. Мујиќ, А. Стојановски, Матковски, Р. Ухлик (
експерт за Ромите во Босна) и други истражувачи. Покрај балканските
истражувачи, има и други истражувачи кои информират за Ромите на Балканот.
На пример Евлија Челебија сликовито опишал со какви занаети се занимавале.
Тој пишува дека имало Роми во градовите и дека живееле во маала, а работеле
како ковачи, јажари и други занаети. Тој дава податоци дека ги имало по сите
градови од тоа време дури до Босна. Во Балград, како што пишува тој, имало
дури три ромски маала. Пишувал и за јазикот на Ромите од Анадолија до Босна,
особено за грчкиот предел. Герлах, патописец, пишува за “поголем број Роми"
во Белград и наведува дека по патот од Будим до Ниш имало секаде Роми.
Пишува дека во Параќин живееле само Роми и Турци, а во Белград, на Сава,
имало “прилично Роми" (Р.Матковиќ-“Патувања по Балканскиот Полуостров").
Во Белград Ромите се спомнуваат со првиот попис од 1536 година. Во 1573 год.
Кикле ги опишува танчарките во Белград и кажува дека неколку пати ги гледал и
се водушевувал. Ортендорф пишувал дека имало повеќе улици покрај Сава во
кои живееле Роми. За прв пат се спомнуваат Роми кои тогаш живееле на Ада
Циганлија, која по престојот на тогашните Цигани, го добила денешното име
‘‘Ада Циганлија‘‘. Подоцна тоа име се појавува за прв пат во картата на
Боденер. Вукановиќ многу добро го објаснил значењето и новините од
занаечиството на Ромите кои го донеле на овие простори, особено ковачкиот
занает, кои со разновидни изработки ги обезбедувале луѓето во овие краишта.
Но, не само тоа, тие донеле и други знаења како изработка на кантари,
јажарство, мутавџиство, производство на коноп и ткаенини, плетење на рогози,
кошници, правење и ковање на потковици за коњите, узди и узенги, седларски
работи, патувачкиот циркус, музицирањето и забавите по месните кафеани и
свирење на веселби и редица други полезни занаети и забави за народот.
Ромите со своето движење не застанале на просторот на Балкан. Тие во мали
групи продолжиле кон северните Евроски простори, но масовно селење било од
15 век. Вакви мали раселени кланови на Роми во пределот на Северен Балкан
имало од 13 век. и за нивно присaство постојат пишувани информации. Постојат
писмени извештаи за Ромите кои живееле во Дубровник и се спомeнуваат од
1362 год., а повеќе вести има од 15 век и 16 век, кога Ромите се повикани во
војската на Република Дубровник. Интересно е да се напомене за
информациите поврзани со Ромите во Дубровник. Во 15 век, во него живееле
100 Роми, но немале етничко маало. Сите биле населени во предградието
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Гружа, а во 1482 год. ги имало во центарот на Дубровник, на Плаца каде имале
и свои куќи. Постои документ од 5 ноември 1362 год. во кој се наведува дека
државата Дубровник му наложува на еден златар да им врати осум сребрени
монети на молителите Египќани Влахо и Витан, кои му ги дале во депозит за
позајмица.(Мујиќ). Се занимавале со трговија и со музика, особено свирење со
флејта "Лаутариус", како што известува К. Јуричек. Во предградието на
Шибеник, се спомнуваат Роми во 1500 година. Босанскиот бискуп Маровиќ во
1655 год. во својот извештај пишува дека во неговата бискупија во Босна и
Херцеговина живееле Роми. Тие биле номади и ги имало насекаде. Понатаму
пишува дека ги прогонувале да се вратат од каде дошле, а тие заминувале во
друг кадилак во Босна-Херцеговина.(Fernendzin:‘‘Acta Bosnae‘‘). Извештајот
јасно укажува дека Ромите биле пргонувани уште од самиот почеток во
пределите на Европа кои биле католички земји дури и во Босна, која била под
владение на Австро-Унгарската монархија. Ромите во Загреб се споменуваат од
1378-1397 год. и се наведуваат 37 судски одлуки со повици на име и се
наведува етничка припадност на Цигани (Роми). Како секаде, така ги имало и во
Хрватска, па така според Австро-унгарските прописи, Хрватскиот Сабор донел
одредба во 17 век (1609-1635) која траела подолг период, со која се вели: “како
и досега, Циганите и денес ќе се прогонат". (“Приноси за хрватски правноповјесни рјечник" 1908 год.). Oваа законска одредба јасно укажува дека Ромите
во тие простори биле прогонувани, за кое подоцна ќе се осврнам. Во Словенија
1452-1481 год. се спомнува мала група на Роми во Лубљана, Пула 1498 год.
Сребреница 1442-43 год., како и по другите градови и села. Откако дошле
Турците на Балканот, има масовни писмени докази за нивното присуство и тоа
во сите градови на Македонија, Србија и некогашна Босна и Херцеговина, Црна
Гора и другите предели на поранешна Југославија. Унгарија иако била под
власт на Турците имала автономија и поинаку се однесувала кон Ромите.
Владењето на Отоманите вовело равноправен статус за сите поданици во
царството и не ги прогонувале. Секаде каде живееле Роми ги регрутирале во
војска па и во заземените вазални простори на Унгарија и Романија. Во
Отоманската империја официјалниот статут на Ромите бил дека не се робови,
кој се изгубил од самиот почеток, но званично е укинат во првата половина на
19 век. Према еден извештај кој го цитират сите истражувачи, наведен од Ханс
Дерншвам од 1533 год. пишува дека видел група Роми како биле оковани во
ланци на бреговите на Дунав во Романија и носени на пазарите за робови. Биле
оковани затоа што наводно не го платиле данокот арач. Вакви информации
имало и од други европски претставници и официјални документи. Таков
пример кој го потврдува наведеното, имало и со официјална наредба од
Отоманите до месните управители по бреговите на Дунав од 1560 год. со која се
наредува, строго да се контролираат пазарите за робови да не се продаваат
Роми, кои го плаќале арачот на кнезовите во Влашка и Молдавија. Турските
Султани увидувајќи ја состојбата на Роми со зачестените грабнувања и
продавања по пазарите во 16 век, наредиле оваа појава да ја искоренат. Под
ваквата тешка состојба спроведувана кон Ромите во кнежевствата Влашка и
Молдавија, имало постојано бегства во Отоманската империја. Нај голем подем
на бегство од овие кнежевста достигнал за врема на воените судири на
Аустрија и Османската империја и времената окупација на Аустрија во делови
од северо-источна Србија, северозападна Бугарија и Влашка во 1690-1718 год.
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кога голем број на Роми се раселија во овие простори. Преселбите биле
предизвикани од постојаниот притисок и робството во Романија и Австроунгарската монархија. Отоманите практикувале либерална власт и почитување
на правата и слободите на другите народи. Овие преселби во историјата се
познати како втор бран на преселба на Ромите во овие простори и во Европа.
Во периодот на ропството на Ромите под управа на Мате Бесараб во Влашка и
Василие Лупу во Молдавија во средината на 17 век се носеле закони кои не
биле во корист на Ромите робови, се до втората половина на 18 век кога
почнале законите да бидат во корист на поробените Роми. Според пописот на
населението за време на Мехмед ll (1451-1481 год.) од 1475 год., Ромите во
тогашна Србија биле задолжени да плаќаат данок. Во нишкиот кадилак од 10
села со сточарско стопанство, имало 292 обични и 5 вдовечки семејства. Меѓу
нив имало 30 муслимански скоро населени семејства. Од десет катуни во нишки
кадилак, само еден катун бил исламизиран, катунот на Марко Мустафа. Пописот
од 1487-1488 год., кој опфаќал најголем дел од балканските земји, имало 3237
семејства и 211 вдовачки семејства. На следниот попис од 1488-1489 година,
бројот им опаднал за 50 семејства. Поради ова, веќе во 1491 год., се издадени
две наредби за Ромите, според кои секој Ром ќе плаќа годишно данок 25 акче
испенџе и порез на крварина и прва брачна ноќ. Втората наредба се однесува
на испенџе и миграциски движења на Ромите муслимани која вели, доколку
некој од муслиманска вериосповест напушти катун, ќе плаќа данок како
неверниците. Ако живеат во град и се женети ќе плаќаат по 22, а неженети по 9
акче, пишува Олга Зиројевиќ. Во Нишка каза 1498 год., се забележани 9 ромски
катуни со 292 домаќинства. Доколку сакале Ромите да се иселат, морале
најпрво да ги подмират сите давачки и тогаш да го напуштат местото на
живеење. Тодоров пишува дека во “Румелискиот санџакбег" имало 16.591
семејни домаќинства. Према овој број на семејства, бројот на Роми нај малку
бил за четири пати поголем. “Румелискиот санџакбег" е формиран од Турците и
се однесувал на земјите на Балканскиот полуостров се до Босна. Во составот на
‘‘Румелискиот санџак‘‘ е формирана специјална административна управа за
Ромите и се нарекувала ‘‘Санџаки Чингене‘‘ (Ромски санџак). Тој се однесувал
исклучиво на Ромите во Румелискиот (Elajet) вилајет. Покрај административната
управа за Ромите постоел и ‘‘Санџак на Јуруците‘‘ на Балканот, затоа што биле
две нај бројни малцинства на Балкан. Во Румелискиот санџакбег биле
формирани повеќе управно административни единици-санџаци за мнозинското
население. Поединци мислат дека ‘‘Румелискиот Чингене санџакбег" е
формиран само за Ромите кои биле вработени во државната служба во
Османлиското царство. Доколку тоа е точно тогаш бројот на Роми би бил
повеќекратно поголем. Освен тоа, Ромите морале да бидат сите евидентирани
и да плаќат данок. Доколку некој го напуштил местото на престој, не се јавил и
не ги подмирил давачките кон државата, бил казнуван. Ферманот од 1845 год.
дозволува Ромите да се населат и да имаат свои населби во босанскиот
санџак. Им се давало можност од пролет до есен да се движат со пропусници,
затоа што се занимавале со занаети и сезонски работи и таа им била
егзистенција. Меѓу другото, на кадиите им било наредено да ги привикнат на
земјоделие. По објавување на законот на турскиот султан Сулејман Велики во
1530 год., кој се однесувал на оданочување, бројот на Ромите се намалил, a
тоа се види од пописот спроведен на овие простори од 1530/31 год. Ромите
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почнале да се селат во другите простори каде што немало да бидат подвргнати
како даночни обврзници, затоа што биле сиромашни и не можеле да платат.
Ова го потврдува барањето на Ромите во Босна кои барале да се ослободат од
данок бидејќи немале можност да платат оти биле сиромашни.
Постојат документи од овие простори во кои пишува за Ромите. Осебно
значење имат турските ‘‘Дефтери" - турски пописни книги, од кои може да се
чита во кои градови и села живееле и колку Роми имало и на која религија
припаѓале. Во нив може исто така да се види кои ромски семејства промениле
вероисповест. Во претходните пописи биле муслимани и Роми, а во следните
пописи ги немало. А.Урошевиќ во ‘‘Зборник на трудови на Етнолошки институт",
1951 год., во кој пишува за Косово, дека во тоа време Ромите се мешале со
староседелското население. Голем број на познати семејства во Приштина се
изјаснувале дека се Срби, но во суштина се Роми. За Косово кажува дека денес
има многи познати семејства со ромско потекло. Од тоа време, имало Срби со
ромско потекло скоро насекаде на балканските простори. Вукановиќ пишува
дека голем број доселеници Каравласи се доселиле во Косово во 1735 год. и се
населиле во с.Пољаница и се зафатиле со земјоделие, а тоа се денес
фамилијата Велиќи со повеќе куќи и се угледни и почитувани семејства. Од тој
период се мечкарите, како пишува Вукановиќ, Арушдиите населени во Дреница
и семејсвото Ракиќи и ромите Ѓорговци во с.Лауша. Во тој период се доселиле
Ѓорговците од Црна Гора кон крај на 17 век и тоа било семејството Васојевиќи,
кое се доселило во Лауша-Дреница поради крвна освета. Ѓорѓовците биле
сточари и ги предводел старешината Ѓорго-сточар по кого го добиле прекарот
Ѓорговци. Староседелци Роми од раниот периодот на преселбата на Косово
пред и со доаѓањето на Труците се Ромите со арлиски говорен јазик или т.н.
Арлии. Во оваа група припаѓат неколку кланови. Нај познати се Арлиите,
Ковачите (Бургуџии), со бугуџиски говорен јазик и Гавутне Рома (Роми
земјоделци). Етнолозите сметаат дека се тие нај солидна и нај повржана
етничка ромска заедница на јужен Балкан. Покрај мимикријата некои ромски
кланови на Косово целосно го задржале антрополпшкиот изглед. Во најновата
историја на Косово и Македонија, Ромите Ашкали жителите на Косово, Албанија
и западна Македонија се претставуваат како Египќани, а пак од 2000 год. некои
зборуваат дека се Ашкенази, алудирајќи на името Ашкалии дека тие се со
еврејски корени, незнаејќи дека Ашкеназите се европски Евреи и се со еврејска
религија и јазик. Сефаридите се шпански Eвреи доселени на Балкан за време
на Бајазит ll кога владеел со Отоманската империја. Биле прогонувани од
шпанската инквизиција заедно со Ромите. Очигледно надградбата на нови
етноси кои потекнуваат од Ромите сеуште не завршила. Причина за тоа се
постоечките стереотипи, нараснатиот расизам, циганофобија, не почитувањето
на нивните права и слободи како и сегрегацијата на Балканот кон ромскиот
етнос. Ромите населени во ромски гета во Косово имале совет на старци
наречен ‘‘Улиџи‘‘ кои ги решавале проблемите меѓу Ромите, некоја врста како
индиските племенски совети-сарпанџи. Старешините на овие совети носеле
окитен племенски стап како знак на старешинство. Према пишување на
Вукановиќ тоа го имало кај призренските Роми. Тоа е вистина кога се знае дека
нај голем број на населени Роми се со потекло од Романија и тоа е обичај кај
романските Роми, старешината на племето да се избира од самото племе кој е
угледен и важи за почитувана личност. Улиџите се врста на племенски совет и
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традицијата е од Индија, кои и денес постои во секое село во Индија. Таму се
наречени Сарпанџи. Во Европа тие се неформален племенски суд кој добил
поинакво име, наречен Крис. Ромите кои живееле на Јужен Балкан, под турска
власт, тие немале званични старешини. Во маалата имало постари угледни
Роми кои посредувале во споровите, но не биле бирани. Подоцна старешините
биле бирани од самите Роми кои биле поставувани со указ од Отоманите за
собирање на даноци од Ромите.
Големите миграциони движења на Циганите во српските земји биле во
17 и 18 век. Причината била либералната власт на Отоманите во однос на
различните народи во империјата и преселбата на Србите во австриските
простори во 1690 год., многу српски простори останале испразнети од српското
население. Со окупацијата на Србија од Австрија во 1718 год. и подоцна 1791
год. во слободните простори се доселиле романските Роми. Во 17 век, во
почетокот на 1711 год., голем број на Роми и романизирани Роми избегале од
Романија во српските земји затоа што тамошната положба им била тешка и
биле робови. Одттаму избегале и ги населиле овие српски простори. Од 1711
год. бројно ромско население се доселило од Романија во Србија, во Шумадија,
моравските предели, на Косово, Босна, а најмасовно се населувале во Банат,
Бачка и Срем, каде од 1765-1779 год. живееле во свои имоти со населби со
семејни куќи наречени–Шорови. Шоровите ги сочинувале 10-15 фамилии.
Навлегувањето на Ромите во Србија било постојано забранувано. Целосна
забрана и спреченост за навлегување била од јули 1894 година. Во тој период
се доселиле бројни родови на Роми и се населиле во Босна. Ромите во Босна
за прв пат ги спомнува султанот Селим ll vo 1574 година. Писмениот документ
се однесува на некои даночни олеснувања на Ромите кои работеле во
рудниците за Железо во Бања Лука и Нови Пазар, денес северно Косово. Се
верува дека тие Роми се дојдени од Романија и Унгарија т.н. ‘‘Рудари‘‘- копачи
на руда и ‘‘Аурари‘‘-испирачи на злато. Тие се доселени со навлегување на
Турците и биле во служба во рудниците за ископи на руда и отука името
Рудари. Kurupecki Урарите ги видел 1530 год. во реката недалеко од градот
Јајце во Босна. Податоците за Босна известуваат дека голем број на Ромки се
бавеле со гатање, абортирање и породување на жени и се бавеле со други
надрилекарства и им пружале ‘‘утеха‘‘ на луѓето во тоа време, дури и со
лекување на љубовни и брачни недоразбирања. Мажите се бавеле со
калајџиство кое било главно занимање се до Втората светска војна и обработка
на дрвени предмети. Према истражувачите во Босна има неколку врсти на
Роми. Нај стари и први доселеници Роми во Босна биле т.н. ‘‘Бели цигани‘‘.
Сите тие денес по вероисповест се муслимани и ги вршат муслиманските
обреди. Со тек на времето постепено целосно го напуштиле ромскиот говорен
јазик и го прифатиле јазикот на средината, односно словенскиот говорен јазик.
Веќе до 20 век сосема го изгубиле ромскиот јазик и превзеле јазик од средината
каде што живеат. Во почетокот биле христијани, подоцна се исламизирале.
Покрај промената на антрополошкиот изглед и бојата на кожата, сите се бели и
отука го добиле називот Бели цигани, околното население ги нарекува Цигани.
Втората група на Роми во Босна се ‘‘Црни Цигани‘‘ и се номади. Се занимавале
со котларство и биле муслимани. Нив ги нарекуваат и ‘‘Чергаши‘‘ или Чергари
(Турски: черга-шатор). Тие зборуваат Ромски јазик кој е измешан со многу
романски зборови и се претпоставува дека се дојдени од Трансилванија и Банат
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пред амнестијата во Романија. Кажувале дека се Турци. Третата група се
‘‘Каравласите‘‘ наречени ‘‘Црни Власи‘‘ кои говорат романски јазик. Во Босна ги
нарекуват и ‘‘српски Власи‘‘ затоа што зборуват српски јазик и предходно
престојувале таму. Тие се доселени од Романија. Сите се христијани ортодокси.
Нај масовна преселба на Роми од Романија во Босна била во 19 век, кога по
амнестијата имало нај масовна миграција на Роми од Романија. Тогаш во
источна Босна се доселиле најмногу романските т.н. ‘‘Каравласи‘‘. Има и друга
врста на Каравласи наречени ‘‘Црни Власи‘‘ познати како Морлаци, со романски
говорен јазик кои се доселени од постар период. Велат дека немаат сличност со
Каравласите. Се занимавале со водење на мечки и во зима живееле во
ископани земуници. Се движеле низ цела Европа.(Thomson-‘‘Outgoing Turk‘‘).
Фрејзер во врска со ова, во книгата ‘‘Цигани‘‘ пишува дека многу одамна Ромите
патувале и живееле во земуници.

Роми во Босна,фот.Мерјан Хрустиц.

Бидејќи во Босна имало значителен број на ромски семејства, Ромите
учествувале и во војните судири во Босна и тоа на стана на мнозинското
босанско население. Кога Австијанците продреле во Босна 1788 год. ‘‘голем
број‘‘ Роми се придружиле во отпорот и воените судири на босанските единици
против окупаторите пишува Мујиќ-(Положај цигана...). Во Босанскиот вилает во
1870 год. имало околу 5300 Роми, а во 1878 год. бројот нараснал на 11 000 што
укажува на силен прилив од Романија. Во Босна, Каравласите Роми со
романски говорен јазик исекле шуми и се населиле, градејќи свои населби.
Потоа босанските феудалци со сила ги присвоиле нивните имоти и ги
претвориле во чивчии, пишува Вукановиќ. Во 1805 гoд. турскиот босанскиот
валија наредил на Ромите да им се забрани номадење, но правата сила на ова
наредба добила во значение дури во 1820 год., кога со сила биле принудени да
се населат и ветиле дека нема да номадат, но тоа не го одржале. Како што
пишува французинот Фосле (1807-1808) во босанскиот вилает во тоа време
имало 30 илјади Роми. Тоа зголемување на бројот на Роми бил резултат на
големиот прилив од Романија. Тихомир Р. Ѓорѓевиќ во ‘‘Српски књижевни
гласник‘‘ од 1911, книга 27, во врска со навлегувањето на Ромите вели, дека
точно не се знае од кои правци влегле во Србија. Према него, Ромите ги дели
и ги разликува према правците од кои се доселиле и тоа : од Турција- ги
нарекол Турски Цигани, Влашка- ги нарекол Влашки Цигани, Бели Цигани и
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Маџарски или Банаќански Цигани. Ова класификација ја дал и Паспати.
Влашките Роми се доселиле од Романија и источна Унгарија-Трансилванија, од
Австрија се доселиле германските или банаќанските Роми и од Босна се
доселиле Белите Цигани. Во Војводина од 1804 год. се доселиле ‘‘германските
Роми‘‘ од Австро-Унгарија и познатите ‘‘Бели Роми‘‘ кои живеат во Босна и ги
има во Подриње и Мачва исто доселени од Босна. Бојашите од Романија ги има
во Панонскиот предел и во Србија. Нај масовни преселби во Србија од
Романија биле во 1833 год. кога Ромите не добиле слобода од црковните имоти
и почнале масовно да бегаат кон западните предели.
Према пописот од 31.12.1900 год. во Србија имало 4709 Роми со влашки
говор. За јазикот Ѓорѓевиќ пишува дека многу од нив го напуштиле влашкиот
јазик и го зборувале јазикот на средината - српски. Турските Роми во средината
каде живееле со Влашки Роми во источна Србија, прифатиле и зборувале
романски јазик, како влијание од нивната бројност. Одреден број на Роми го
зборувале ромскиот јазик тогаш и денес. Према негово пишување многу од
Влашките Цигани го напуштиле романскиот јазик и зборувале само српски јазик.
Во Србија према званична статистика од 2001 год. има 108.193 Роми. Проценка
на други организации е од 400-800 илјади Роми. Покрај ваквиот начин на
селидба настанала и промената на ентичкото потекло врз база на мимикрија и
асимилација и се формирале други етноси на база на ромски етнички корени.
Како што информират етнолозите такви се Каравласите, Лингурите и Рударите,
кои во овие простори се наречени Бањаши, Бојаши, Бајаши и тие се со
романски говорен јазик. Живеат во Хрватска, Унгарија, Србија, Босна, Црна
Гора, на Косово, Македонија и другите балкански држави кои се населиле уште
од 1724 до 1735 год., а нивната преселба започна уште од 1711 год. Тие
зборуваат некоја форма на романски јазик, како што велат некои историчари,
латински. За јазикот на Ромите кои пребегале од Романија во балканските
простори се осврнуваат авторите на книгата ‘‘Циганите во Бугарија‘‘
Марушијакова-Попов и пишуваат : ‘‘....доста различен е третиот случај на
преферираното етничко самосознание кај циганите во Бугарија. Тоа се условно
наречените ‘‘румунски цигани‘‘ кои околното бугарско население ги нарекува
‘‘влашки цигани или власи‘‘, а Циганите од другите групи понекогаш ги
нарекуваат ‘‘Гаџикане Рома‘‘ како напишале ‘‘нецигански Роми‘‘. Тој етноним
‘‘нецигански Роми‘‘ не е соодветен, туку се Роми со христијанска религија.
Понатаму пишуваат: ‘‘имаат групно самосознание, проследено од не многу јасно
преферирано романско самосознание. Својата етничка припадност тие ја
определуваат како ‘‘власи‘‘ или ‘‘романци‘‘ (често велат: ‘‘ние сме нешто како
романци‘‘ или ‘‘романци сме, но не точно такви‘‘) иако не протестираат, ако ги
нарекуваат како Бугари (тие се им двата степена на преферираното етничко
самосознание (Бугари и Романци м.з.). Роднини им се Циганите, ако им се
погледнат групите раселени низ Европа кое се смета неспорно, додека пак
некои, воглавно романски автори, ја застапуваат тезата за романско или нивно
протороманско потекло‘‘. Кога ќе се разгледат различните лингвистички форми
кај Ромите од Романија, кои зборуваат романски јазик, ќе го наведам
истражувањето на Биљана Сикимиќ во трудот: ‘‘Лингвистички истражувања на
мали егзонимни заедници: во случајот романските Бањаши во Србија‘‘-(2003
год.) и во трудот ‘‘Бањаши на Балкану‘‘ во кој пишува: ‘‘Термин Бањаши кој би
заменил бројни други синонимни термини...и обележува говорници со неколку
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различни романски дијалекти во Србија и поширокиот панонски и балкански
простор. Терминот Бањаши е воведен во научната литература и обележува
мала етничка група која на денешната територија на Србија, Хрватска, Босна и
Херцеговина, Бугарија, Македонија и Унгарија живеат најмалку два века.....Ова
етничка група, со ниниот полуномадски живот, менталите и одредени физички
карактеристики, околното население ги смета за Цигани. Терминот Каравласи
обележува припадници на иста етничка група која и денес живее воглавно во
северните и североисточните краеви на Босна. Истата етничка група самата
себе во Србија и Војводина се нарекува со различни имиња: Бањаши, Рудари,
Романци, Коритари, па и романски/влашки Цигани. Во Романија се наречени
Бејаши, а во Бугарија ги нарекуват Рудари или Власи. За сите овие заедници
карактеристична е употребата на некој од романските дијалекти како мајчин
јазик и непознавање на ромскиот јазик. За нив има етнографски податоци во
почетокот на 20 век‘‘. Вукановиќ има значајна студија од 1983 год. Преглед за
Бањашите од Војводина (Етнолошка граѓа 1979; Цигане мој 1997). Лингвистички
преглед за говорот на Бањаши во Србија направил Емил Петровици, романски
дијалектолог во 1938 год. Сикимиќ во врска со романските дијалекти на
Бањашите пишува дека, јужно од реката Сава и Дунав зборуваат романски
Мунтемон дијалект, а пак во Српски Банат и североисточна Србија зборуваат
т.н. Варнакула романски дијалект, но со варијанта на романски локални јазици
од средината каде живеат. По религија се христијани и тоа римокатолици во
Хрватска, Унгарија и Банат, додека христијани ортодокси се во Босна, Србија со
Војводина, Романија и Бугарија и Македонија. Тие се воглавно земјоделци,
калајџии и коритари, а на јужен Балкан се исто така и сточари. Денес ова
малцинство живее во мешани средини, но нај многу ги има по должината на
реката Дунав, Сава, Тиса и Морава. Можат да се сретнат и во селата каде
живеат со жители со романски говорен јазик, наречени Власи, а ги има во Босна
наречени Каравласи, Србија и Македонија, кои денес со уставите на тие држави
се признаени како Власи. Луѓето со романски говорен јазик, према
истражувањата на оваа студија на Сикимиќ, наречени Бојаши, велеле дека тие
се прави Роми, а не Бањашите, бидејќи зборувале некој друг јазик кој е
варијанта на романски јазик. Исто така го преферирале и називот Цигани.
Каравласите кои живеат на јужен Балкан, денеска се преставуваат како народ
кој им припаѓа на т.н. Армани (Аромани) со романско потекло, христијанска
религија и варијанта на романски говорен јазик. Самиот назив, како тие сами се
нарекуат ‘‘Армн/и‘‘, јасно говори дека нивното потекло е со преселба од
Ерменија, како ја нарекуват Армн. По распадот на царството на Александар
Македонски, Римјаните го завзедоа приматот над Македонското царство и се
проширија во провинциите на Мала Азија, Египет и Севрна Африка. Ерменија за
време на Римско царство била дел од тоа царство со латински и домороден
народен говорен јазик. Подоцна со поделбата на Римското царство и битките со
Арапите, Византија ја изгуби Ерменија. Со битката помеѓу Арапите и
Византиците во 855 год. Ерменија била повторно освоена и беше под управа на
Византија. Кога Ромите се иселиле од Индија, во Ерменија останале долг
временски период од неколку века пред да се иселат во Европа. Голем број на
семејства се иселиле во Влашка и Молдавија во 14 век, откако Селџуците ја
окупирале Ерменија. Селџуците Ерменија ја завзеле во 1071 год. со победата
над Византија кај езерото Ван. Ромите во тоа време и денес во Ерменија ги
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нарекуват Лом. Према една изјава од еден Влав, кој имал прилика да го слушне
разговорот помеѓу Ерменците на фудбалски натпревар во Скопје, рече дека
целосно ги разбирал кога тие зборувале. Отука може да се заклучи дека
денешниот јазик на Ерменците и Каравласите-Власи е сличен и можат да се
разберат. Врската со романскиот јазик и говорот на Каравласите-Власи не е
доказ за нивно романско етничко потекло. Треба да се направи компаративна
проверка на јазикот да се утврди која е сличноста на Влашкиот и Ерменскиот
јазик. Со таква проверка може да се утврди дали и колку јазикот на Власите од
Балканот е навистина близок со јазикот на Ерменците. Према денешните
сознанија, во јазикот на Ромите има голем број на ерменски зборови, како
резултат на повеќевековниот престој на Ромите во Ерменија. Со споредба на
јазиците ќе се утврди патот на движењето и потекло на Власите и другите
говорници со романски јазик. Постои само едно објаснување за блискост на
јазикот од единствена причина што двете земји, Ерменија и Романија, неколку
века биле под управа на латинска Византија во која живееле, како и Ромите. На
тој начин го задржале и го зборуваат тогашниот латински јазик. Ромите
романскоит јазик го превзеле најмногу со робството и забраната за употреба на
ромскиот јазик во Романија. Оттука и сличноста на јазикот. Кога се зборува за
етнонимот Влав/Власи не треба да се поистоветува со етнонимот Влах/Влаи, кој
се однесува на луѓето во Динарската област. Тоа е староилирски збор ВлахБрат. Етнонимот за Ромите Власи, Влахо/Лахо - Влахоја (Влав/Власи) е
превземен како географски етноним од романската провинција Влашка-Власи,
во која денешните Власи со ромски и со романски говорен јазика, нивните
предци денес и порано живееле таму. Власи се нарекувани оние кои живеат на
јужен Балкан, источна Србија во Тимочка Краина и Босна. За Каравласите во
Босна има информации од германскиот патописец Хајнрих Ренер од 1897 год. и
исцрпна студија во науката од угледниот балканолог од 19 век Густав Вајгенд,
кој Каравласите ги спомнува како Цигани кој ги сретнал кај Власеница. Густав
Вајгенд на својот пат во Албанија во 1889 год. помеѓу Елбасан и Берат сретнал
Влашки Роми. Пишува дека секој чифлик во тој крај имал свои Цигани.Тие
работеле како надничари но, биле населени и како селани. Меѓу нив имало и
Роми номади и се бавеле со правење на котлови, ковачи, мечкари и ги имало
многу кои потекнувале од Романија и зборувале романски јазик. Ромите кои
живееле и биле со миграција порано населени во тие простори, зборувале
ромски јазик, но знаеле и други балкански јазици, пишува Вајгенд. Тој
информира дека имало стално населени и Роми номади. Во врска со нив и
другите групации на Роми со романски говорен јазик, во 20 век настанала
познатата академска расправа на етнолозите од Балкан и Европа. За
Каравласите имало научни студии и полемики од романските автори Исидор
Јешан 1905 и Теодор Филипеску 1907 год. кои ги објавиле во ‘‘Гласник
земаљског музеја‘‘-Сарајево и тврделе дека тие биле со романско потекло. На
тие тези се спротиставил Тихомир Ѓорѓевиќ (Српски књижевни гласник 1911
год.книга Xll), и германскиот лингвист Gustav Weigend 1908 год. и други бројни
автори. Во врска со ова студија за етносот на Каравласите, предизвика научна
расправа помеѓу српскиот етнологист Тихомир Ѓорѓевиќ (1907, 1907 а) и
романскиот истражувач Исидор Јешан кој во писмена форма во 1906 год. му се
обратил на истражувачот Јешан: ‘‘Mr Jesan mentions Orthodox Romanians in the
Vlasenica district and their well-preserved nationality. They moved to this region a
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long time ago, perh a p s d u r i n g t h e t i m e o f t h e R o m a n i a n s t r u g g l e s a g a i n s t
the Turks on theleft bank of the Danube… But Mr Jesan should know
t h a t t h e s e a r e n o t Romanians but Romanian Gypsies, of whom there are
many in Serbia and B u l g a r i a . W e i g a n d p e r s o n a l l y d i s c o v e r e d t h e m 1 8 8 9 i n
A l b a n i a , s o m e - where between Elbasan and Berat‘‘, напишал Тихомир Ѓорѓевиќ.

По војната со нивното потекло се бавеле и антропологот Воислав Радовановиќ
1947/49, Раде Уклих ромолог од 1955, етнографот Миленко Филиповиќ 1964 год.
и многу други денешни автори. Горната расправа ја објавува Б.Сикимиќ со
наслов ‘‘Karavlachs in Bosnia and Hrecegovina Todey‘‘, а во врска со Каравласите
во БиХ. За Каравласите во Босна истражувал и Стеван Станчиќ во 2011 год. кој
доби награда на конкурсот (Under Represent) за истражувачко новинарство. Тој
е новинар на БХ-радио во Бања Лука. Неговиот текст со наслов ‘‘Црни човјекприча о Каравласима у БиХ‘‘(Види на интернет). Текстот е објавен на 19.09.2012
год. во ‘‘Новости‘‘. Покрај другото во текстот пишува дека тие се изјаснуват како
Срби и српски говорен јазик. Приложил неколку фотографии од едно
Каравлашко семејство и нивната судбина со нивниот идентитет и јазик.

Каравласи во БиХ. Фото: Борис Максимовиќ.

Влашките Каравласи и Лингурари во втората половина на 19 век
населиле многу краеви во Босна, Косово, Македонија и Албанија. Детали може
да се читаат во ракописот на Урошевиќ и В. Кнчов кој дава податоци за Ромите
на Јужен Балкан. Гордана Алексова во Македонија, во своите истражувања
пишува дека има мали заедници во околината на Кочани (Бања, Истибања,
Соколарци, Писниза) кои околното население ги нарекува Црни Власи, Селски
Власи или Романски Цигани. Во минатото биле котлари и се бавеле со гатање.
Денес нивните припадници се декларираат како Македонци или како Власи, кои
зборуваат романски дијалект. Во нај новата историја на овие групации т.н.
Каравласи и другите групации, го зборуват јазикот на средината, а го напуштаат
романскиот говорен јазик. Тие денес се мешат со останатото христијанско
население на Балканот, затоа што тие по религија се христијани и од околното
население прифатиле животни навики. Комплетна студија за Каравласи има во
Балканолошки институт САНУ-Белград и од Биљана Сикимиќ. Во прилог на горе
пишаното, може да се чита натписот на Биљана Сикимиќ ‘‘Бањаши на Балкану‘‘
и гледиштето на етнолозите на Балканот во врска со различните ромски етнички
групации со романски говорен јазик. Во врска со Власите на Балканот денес
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постојат истражувачи кои пишуват дека се староседелци на Балканот и
потекнуват од постарите балкански племиња. Јазикот кај нив и кај романците
останал како наследство од Римската империја кога се говорел латински јазик,
кој бил употребуван во говор и во службена употреба. Од 7 век се преферирале
јазиците на различните етнички народи, особено јазикот на Словените. Покрај
овие надградени етнички малцинства се и: Египќаните, Ѓорговците, Ашкалиите,
Ромите со турско самосознание, разните групации на Влашките Роми и во нај
ново време косовските Ашкали кои сакаат да се престават како Ашкеназиевропски Евреи и др. групации. Меѓу нив има Роми во Косово кои некогаш и
денес зборуват Арлиски јазик. Тие се доселени пред и од Отоманите од Блиски
исток. Тие покрај Ромскиот јазик зборуват и албанскиот јазик превземен од
Албанците. Тоа се Маџупите, Маљоците и Ромите земјоделци. Ромите Габели
од Црна Гора се Влашки Роми, а пак денешните Ѓорговци зборуваат српски,
македонски или друг јазик во зависност во која држава живеат. Ашкалиите
доселени од Романија, во тоа време се албанизирале и денес зборуваат
албански јазик и тоа преставува ‘‘мимикрија по пат на вера, јазик, обичај и
носија‘‘, истакнува Вукановиќ. Ашкалиите не го признават ромското етничко
потекло и не го зборуват ромскиот јазик. Зборуват албански и порано се
декларирале како Албанци, а некои уште и денес се декларират како Албанци.
Не сакат да им се спомнува поранешното потекло. Кога ќе ги прашат на кој
етнос припаѓат, тие велат дека се Ашкалии. Не тврдат дека се Албанци, само
велат дека мајчин јазик им е албанскиот јазик. Во најново време од 1980 год.
Ашкалиите во Македонија повеќе преферираат македонски јазик, особено ново
декларираните т.н. Египќани од Охрид, Струга, Ресен и Кичево. Ромите Маџуп,
Маљоци и Габели, денес живеат во Косово, Црна Гора, Албанија и Северна
Македонија. Тие го сочувале јазикот и етничкото потекло и кажуваат дека се
Роми, но го зборуваат и албанскиот јазик, затоа што живеат во средина со
албанско мнозинско население.
Во времето на раната преселба на Ромите во Црна Гора тие биле
населени во селата. Меѓу нив имало ковачи и други занаетчии и ги нарекувале
Цигани. Таму плаќале данок арач. Се до 1864 год. Биле дискриминирани дури и
во однос на крвната одмазда. Кога владеел Лека Дукагин било правило глава за
глава, а за убиство на Роми ‘‘Циган и Циганка‘‘ не вределе за глава туку
половина глава-парична единица. Исто така према преданијата во Црна Гора се
кажува дека некој Ром во 16 век го убил синот на албанскиот владетел Лека
Дукагин кој несакал да ги убие сите Роми, туку рекол ‘‘За металик (новчана
единица) не се купуваат два симите, така ни за крв не треба повеќе од една
крв‘‘. За време на владението на владиката Данило Петровиќ на Ромите им
било забрането да се погребуваат во гробиштата. Таа одлука ја прекинал 1852
год. им дозволил да се погребуваат во гробиштата. Иста забрана имало за
гробиштата во жупата Грбље, што е запишано и во статутот на околијата во
член 98 каде пишувало ‘‘не најдовме за пристојно Цигани да се погребуваат во
црквените гробишта каде се и другите христијани, на осветените места, туку во
близината, надвор од гробиштата‘‘. Вакви примери за забрана на погреби има и
во новата историја на Ромите на Балканот. Така, на пример во Македонија во
селото Шопско Рударе, кратовско во 1965 год. единствениот Ром ковач, кој
обавувал ковачки занает во селото, кога починал бил погребан во месноста
‘‘Грамади‘‘ на влезот на селото затоа што не дозволиле да го погребат ниту во
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близината на гробоштата. Тој Ром се викал Неџип, инаку припадник на кланот
од редот на ковачите на Македонија, муслиман. Слична состојба имаше и во
Босна-Херцеговина во 1984 год. во градот Вишеград во кој мештаните, босански
муслимани не дозволиле да погребaт починат Ром. Во тоа време интервенирал
СК на градот. Да се најде решение имало собир во градското кино, но Ромите
биле избркани и не им дозволиле пристап при што погрдно ги навредувале и ги
нарекувале дека не се вистински муслимани. За време на Турското владение и
денес Ромите кои се во поголем број имале свои парцели за приватни гробишта
за погреб и се нарекувани ‘‘Цигански гробишта‘‘. Ромите за стално населени во
Црна Гора се од 1912 год. се доселувале од Косово и Босна и Херцеговина како
печалбари и сезонски работници. Бидејќи некои кланови биле ковачи, денес
инсистираат да ги нарекуваат ‘‘Ковачи‘‘, не Цигани и Роми. Оваа укажува дека
на овој начин сакаат да протежират посебна етничка заедница наречена
‘‘Ковачи‘‘, а не Роми. За Ромите во Црна Гора пишува М. Лутовац во изданието
‘‘О Ромима у Црној Гори‘‘ во Гласник на Етнолошки институт. Што се
однесувало до статусот на Ромите на Балканот за време на Османлите, биле
рамноправен социјален слој со другите жители. Живееле измешано во
населбите со другите жители во градовите и селата и во почетокот немало
посебни ромски маала. Биле граѓани каде се земале за сведоци, биле бирани за
прокуратори, живееле од свој труд, без прогони и без никаква социјална и
етничка омраза. Према Кнчов Ромите во Македонија, Косово и Јужна Србија во
19 век работеле на имотите на феудалците како чивчии, а жените биле
користени во домовите за домашна послуга. Биле подвргнати на неморално
искористување од семејството на феудалецот. Откако Австро-Унгарија времено
ги окупира балканските земји, виенскиот двор наредил Ромите во Србија да ги
плаќаат поранешните давачки кои ги имале под Турска власт. За време на
краткото владење на Австро-Унгарија во втората половина на 17 век на
Балканот, Ромите морале да плаќат само данок арач. Бидејќи односот на
црквата кон Ромите уште од почетокот на населувањето на Балкан бил
негативен, а под нејзино влијание и населението се однесувало одбивно.
Ромите сакале што побргу да се скријат и приклонат кон христијанството.
Причината не била само прифаќањето на христијанството туку преку него
барале спас од дискриминацијата со приклонувањето кон други етноси и така
дошло до претопување на одредени кланови во други народи. Тоа се случувало
во поволни историски периоди на преселба и живеење. Претопувањето на
Ромите во други народи настанувало особено кај оние кои живееле во мешани
средини. Со текот на времето, тие Роми преземале имиња, религија, култура и
однесување од средината, а сосема малку со мешовити бракови. Овие Роми по
третата генерација, особено со промената на имиња и религијата веќе ги
немало како Роми. Како што вели Татомир Вукановиќ, не е точно дека сакале да
“бегаат од Турците“ туку сами избрале, но и под влијание од претходните
прогонувања од црквата. Се штителе од прогонот од религијата како и од
законите кои се спроведувале кон Ромите. Исклучок е Отоманската империја
каде биле целосно прифатени како луѓе, почитувани и биле рамноправни. Од
16 и 17 век, Ромите почнале да живеат изолирано во свои маала и џемати, а по
селата во посебни катуни. На тој начин започнало сегрегирањето на Ромите од
општата средина. Населението постепено почнало да ги изолира и самите биле
упатени едни кон други. Подоцна со војните за ослободување на Балканот од
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Турците и од Австро - Унгарија, како и будењето на национално чувство,
староседелците почнале да се однесуваат одбивно кон нив. Така дошло до
бирање на старешини од редот на самите Роми кои се грижеле за собирање на
даноците. Во тој поглед имало називи за нив и постојано населените имале
старешина со назив ‘‘Маалбашија‘‘ номадите имале поглавар наречен
‘‘Черибашија‘‘. Во Романија се викал ‘‘Буљубаши‘‘. За време на турското
вазалство, тие биле посредници меѓу нив и власта, а пак во Унгарија Ромите
имале старешини ‘‘Војводи‘‘. Во Европа, Ромите од 1417 год. имале поголем
број на предводници со називи херцози, грофови, а во 19 век некои се
прогласувале за кралеви по углед на тамошните монарси. Во Србија по
востанијата Черибашијата и Маалбашијата имале улога од Ромите да прибират
данок. Подоцна тоа име е напуштено и ги нарекувале кнезови, за да на крај ги
нарекле ‘‘Цигански кмет‘‘- Коџабашија. Од 1820 год. се собирал данок од
возраст од 15-80 год. и изнесувал 11 грош, а за деца од 7-15 годишна возраст 4
гроша. Од 19 век арачлии биле Роми од понизок ранг и многу строги. Во Србија
данокот од Ромите го собирал извесен Ј.Беќировиќ, ромски старешина и
наплатувал Арач и свадбарина. Извештаите кажуват дека при собирање на
данокот со Ромите се постапувало лошо. Отоманите увидувеле лош однос кон
Ромите и со наредба забраниле било кој да ги присилува да служат бесплатно
или кулучат. Во кнежевството Србија од 19 век, Ромите веќе не биле
рамноправни со Србите туку ги сметале како посебна врста на луѓе (раса), како
презрена каста. Некои истражувачи оваа појава ја поврзуват со влијанието и
наредбата на цариградскиот Патријарх за дистанцирање на Ромите, да не ги
примаат во своите домови бидејќи биле посочувани како еретици и гатачи. Нај
многу влијаеле ослободителните движења и тенденциите за формирање на
национални држави и појавата на раниот европски национализам кој продирал
од запад, но исто така, големо влијание имало од црквата. Покрај овие факти,
познато е дека постои расна и верска дискриминација, особено од луѓето од
европски тип, кои не ги сакаат луѓето со темна кожа и се однесуваат одбивно
кон нив. Исто така ги сметаат како ниска каста и каста недостојна за почит.
Покрај ова значаен бил и стереотипот дека од почетокот биле прифатени како
робови и луѓе од пониска класа. Таквиот однос бил во сите средини на Балканот
и во Европа кој е видлив и се манифестира до денес. Како резултат од таквиот
однос кон Ромите, тие во денешните општества се расно и општествено
дискриминирани. Првото српско востание под водство на кнезот Караѓорѓе
Петровиќ, траело од 1804-1813 год., а завршило со мир во Букурешт, со кој
Србија требало да добие автономија. Условите од Турците не биле исполнети
затоа што се случила Руско-Турската војна. Србите повторно се кренале на
востание во 1815 год. По востанието, Србија бидна вазална држава под власт
на Турците. Подоцна со распадот на Отоманската империја животот на Ромите
на Балканот сосема се влошил и настанала нова ера во нивниот живот и
повторна преселба кон запад. Причина за преселба било тоа, што
средновековните методи на нетрпеливост кон Ромите на балканските простори
повторно земале замав. Во тој период започнале прогоните, асимилацијата,
зголемен расизам и нетолеранцијата. Тоа допринело да настане и нивното
поголемо гетоизирање, сегрегација и осиромашување. Од тие причини свесно
бегаат од својот етнос и имале недоверба кон другите. Ели Башиќ на конгресот
на југословенските етнолози во 1983 год., во нејзиниот реферат: ‘‘Средба со
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ромските деца‘‘ пишува кога дошле со автобус да ги подучат децата во цртање,
сите деца ромите ги сокриле и рекле дека немаат деца. Овие тврделе дека се
од просвета и дека на децата нема ништо да им се случи, родителите рекле: “И
оние за времe на војната исто дојдоа со камиони и рекоа дека се од
просвета....но другиот ден ги најдовме убиени”. Тие се причините за свесното
избегнување да не се декларираат како Роми и ги одбагнуваат неромите, со цел
да се заштитат. Стручен попис и водење на историско–демографските движења
на Ромите во Србија се спроведувал од втора половина на 19 век. Од овие
пописи се потврдува негаторскиот однос кон нив и нивно самоволно бегање и
приклонување кон другите етноси. Со попис од 1834 год. имало 18 000, а 1854
год. имало 12 000 Роми. Со пописот во Србија од 1866 год., имало 18 илјади
Роми, без Белград. Во војните од 1876-1878 год. и пописот од 1884 год., имало
само 5.860 Роми. Во 1895 год. имало 46 212, а во 1890 год. бројот се намалил
на 37 575 Роми. Према говорот кој го зборувале биле: српски-25324, ромски11728, романски-8595 и турски говорници-565 . Од наведените бројки, бројот на
Ромите многу се намалил. Некои мислат дека многумина побегнале, некои се
изјаснувале и пријавиле како Срби, т.е. го промениле својот етникум во други
етникуми, но најмногу се пријавиле како Срби, објаснува Вукановиќ. Тихомир
Р.Ѓорѓевиќ во ‘‘Архивска граѓа за насеља у Србии‘‘ (1815-1839 год.), како и во
‘‘Наш народни живот‘‘ 1821 год., пишува дека некои Срби, селани, барале да се
примат Роми како ‘‘селани Срби‘‘. Ова барање на српските селани можно да
било мотивирано од недостиг на земјоделско население поради војните во тоа
време, а пак некои Роми сами барале да преминат во Срби, што во некои
случаи било прифатено. Ромите сакале да се изедначат и да го променат својот
етнос во Срби. Подоцна тоа се спровело по диктат на црквата т.е. се вршело
присилно покрстување на Ромите во христијансата религија. Според
историските забелешки, Ромите во Србија по двете српски востанија, масовно и
под принуда ги покрстувале и морале да имаат христијански имиња. Од 60-те
години од минатиот век тоа се случило и во Бугарија. Северно од Дунав, било
честа пракса за покрстување и одбивање за погребување на Ромите. Tаму
имало голем отпор за прифаќање на Ромите во христијанство. Да се спасат од
дискриминацијата самите прифаќале христијанска религија и доброволна
асимилација. Ваква состојба има и на Балкан. Т. Вукановиќ пишува: "Овој
процес на асимилација се забележува насекаде во јужнословенските земји, по
градовите и во селата". Т.П.Ѓорѓевиќ во ‘‘Наш народен живот‘‘ пишува дека
подоцна од 1892 - 1895 год. во тимочката епархија насилно се покрстени 2223
Роми. Потоа 1895 - 1902 год. уште 87 новодојдени Роми. Ова покрстување се
вршело насилно на муслиманското ромско население во христијанско и по
наредба на црквата и власта. Ова се случувало насекаде во тогашна Србија до
19 век. Состојба за покрстување на Ромите продолжила и подоцна. Бројот на
Ромите во 1890 год. во тогашна Србија бил 46.212 Роми, а подоцна во годината
1895 год. бројот се намалил на 37.572 Роми и тоа се толкува дека одреден број
на Роми проминале етнос и религија, а нај многу мигрирале во Срби. Со
промената на имињата и религијата интеграцијата не се спровела. Околното
население ги приемало како Цигани. Некои Роми славеле некои христијански
празници, но во суштина не се вистински верници. Славењето на христијанските
верски празници се базира на суеверие и немат домашна слава. Последиците
од насилното прекрстување се видливи и денес. Така, денес во Србија сите
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Роми зборуваат на свој ромски јазик без оглед на вероисповеста и
православните имиња. Сите Роми северно од Врање имаат христијански
имиња, но во суштина се Роми, зборуваат свој мајчин ромски јазик и не
порекнуваат дека се Роми. Живеат во ромски маала, културата и обичаите им
се ромски. Христијанското население не ги прифаќа иако се христијани. Доказ
за тоа се Ѓорговците кои се одамна христијани, слават христијански верски
празници, одат во цркви, се погребуват со христијански обичаи во христијански
гробишта. Нема мешани бракови и ги нарекуваат ‘‘Цигани‘‘. За разлика од
христијанските Роми, на Јужен Балкан муслиманските Роми се погребуваат во
посебни гробишта кои се муслимански. Од 18 век, Ромите ги имало насекаде на
Балканот. Ги има во сите градови и села и тоа останало дури до денес. Тие
живеејќи во свои мали изолирани заедници, како што вели Вукановиќ, им одело
од рака за зачувување на нивната етничка и културна автохтоност. Понатаму
констатира дека “суровиот живот ги одржал како етнос (народ), а секое
подобрување на животниот стандард ги претопувал и асимилирал во други
балкански, односно европски народи". Најлиберален Српски владетел кон
Ромите во 19 век и нивен заштитник бил Кнез Милош Обреновиќ, но сепак имал
воздржаност. Му пишал на белградскиот митрополит да не земаат од Ромите
данок: “Димница (данок за огниште) за да не се нанесе срам, изедначувајќи ги
Циганите со нас", затоа што Ромите во Србија никогаш порано не го плаќале тој
данок. Овој данок не го плаќале затоа што немале соодветни домови како
останатото неромско население. Кнезот Милош 12.10. 1830 год. со писмо
побарал од Стефан Стефановиќ, да пронајде и да му испорача Роми од
Романија кои се вешти кувари, одгледувачи на коњи и стручни за послужување
на трпези. Тој му се обратил со писмо на 18.10.1830 год. дека ќе се погрижи да
му обезбеди такви луѓе со согласност на белградскиот паша. (Т. Ѓорѓевиќ ‘‘Наш
народен живот"). Вукановиќ пишува за примери на географски имиња кои се
поврзани со називот на Ромите. Тоа значи дека таму долго живееле или
работеле по кое некои места ги добиле имињата по називот на Циганите.
Турските власти не се мешале во живот и обичаите на Ромите. Извршувале
работи кои биле за нив својствени и од тоа опстанувале. Некои од Ромите
работеле за турската војска или извршувале работи кои биле од интерес за
армијата. Можеле слободно да се движат и работат низ империјата и ги имале
сите права и обврски како и останатото становништво според вера, класна
припадност и законите на тоа феудално општество. Имале граѓански права,
имале правна заштита во случај на повреда на нивните права. Во врска со оваа
констатација Мухамед Мујиќ пронашол: ‘‘da su Romi u Osmanskom sultanatu uzivali
gragjanska prava jer su imali pravnu zastitu i obestecenje u slucaju povrede. Takogje, ucestvovali
su u privredi i organizovali privatni zivot u skladu sa svojom tradicijom, obicajima i na maternjem
jeziku. Turska administracija, po svemu sudeci, nije imala predrasude prema Ciganima i njihov
polozaj je bio povoljniji nego u Habsburskoj monarhiji i u drugim evropskim zemljama‘‘. Мијиќ

заклучува дека имало специфицна демократија во Ороманското царство која
важела и за Ромите. Во таа смисла и Отоманите донеле ферман во врска со
правата на Ромите во 1604 год. за кадилаците во Албанија и северна Грција во
кој се вели: ‘‘Никој да не ги вознемирува ниту угнетува припадниците на тој народ‘‘, зато
што имало случаи на нарасната злоупотреба на слободите и прават на Ромите
во тие средини. Тој ферман се однесувал на Ромите христијани и муслимани.
(M.Haslick - ‘‘Firman regarding Gypsis‘‘. Ромите покрај другите права за време на
Турците биле регрутирани во турската војска. Во тоа време на Балканот имала
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"специфична демократија" која ја немало тогаш во средна и западна Европа, но
се однесувала за времe на Отоманската империја на Балканот, пишува Т.
Вукановиќ. Со национално ослободителните востанија за ослободување од
Отоманската власт, Ромите беа регрутирани во војските на тие вазални држави,
како и во српската војска. Дадоа допринос за ослободување на Балканот од
турска власт, но ја изгубија својата слобода и стекнатите права. Познато е
името на Ромот од Лесковац и носител на Караѓорѓева ѕвезда со златни мачеви,
највисоко воено признание во кралството Југославија. Тој е јунакот на битката
кај Куманово од 24.10.1912 год., бил трубач, а тоа бил Ахмет Адемовиќ. Оваа
информација ја имаше и од новинарот Милан Момчиловиќ од 26.01.2010 год.
Имало иницијатива за подигање на споменик за Адемовиќ во неговиот роден
град Лесковац, по повод сто години од битката кај Куманово. Иницијативата не
се оствари ниту по 100 години и никогаш нема да се оствари. За него пишува во
книгата ‘‘Лесковац и лесковачки крај 1915 до 1918 година‘‘ од лесковачкиот
историчар Добросав Туровиќ и Небојша Јовановиќ. Туровиќ бил претседател на
Сојузот на потомците на борците од 1915 -1918 год.
Настанот го опишува за ноќта на 23/24 октомври 1912 год. за
битката во кумановскиот крај, кај месноста ‘‘Зебрњак‘‘.
(Ахмет Адемовиќ 1873-1965).

Таа ноќ Адемовиќ ја свирел турската остапница
откако влегол облечен во турска војничка облека во
редовите на турската војска. Турската војска се повлекла кон
градот Св.Николе. Србија на тој начин извојува побед кај Куманово. Адемовиќ
целиот свој живот многу се гордеел на престижниот орден. Ахмет Адемовиќ
починал во 1965 год. во 92 години старост. Живеел кај својот внук Фадил,
бидејќи во Втората светска војна нацистите во Лесковец ги стрелаа неговите
два сина Реџо и Рамо, на 11 декември 1941 год. заедно со уште 293 Роми, 11
Срби и 6 Евреи во Арапова долина. Покрај него уште двајца лесковачки Роми се
здобиле со Караѓорѓева ѕвезда со златни мачеви, а тоа биле трубачот каплар,
бомбаш на српската војска од Лесковац Ахмет Иде Ахметовиќ и Рустем Сејдиќ
од Бојник, прадедо на познатиот трубач од Србија Фејад Сејдиќ. Овие се само
неколку од познатите Роми од Лесковац и Србија кои за нивната храброст се
здобиле со високи признанија. За време на востанијата во Србија (1804-1818)
према Ромите немало предрасуди. Владимир Стојановиќ пишува дека за време
на Првото српско востание Ромите имале свој војвода кој бил равноправно
покануван на состаноците на собранието на востаниците-(Б.Јокшиќ-Г.Башиќ).
Тие покажале особени заслуги и јунаштво во Шумадија, околу Ваљево,
Пожаревац и др. места. Ова го инспирирало Симо Милутиновиќ Сарајлија да ги
опее во своите стихови. Тоа исто го потврдуват пишаните извори во архивите,
мемоарите и биографската литература од тоа време. Во почетокот Ромите се
третирале равноправно и имале сите права и слободи, имале право на јазик и
биле еднакви пред законите. Дури им овозможиле и доделиле обработливо
земјиште кое го напуштиле Турците. Со пропаст на востанието и подоцна со
ослободување на Србија, Ромите постепено ги изгубија придобивките. За
Ромите во Србија Тихомир Ѓорѓевиќ подготвил дисертација и докторирал во
1903 год. на тема : ‘‘Die Zigeunr in Serbien‘‘( ‘‘Циганите во Србија‘‘).
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Во почетокот на XX век Македонија, делови на денешно Косово и
новопазарскиот санџак биле под власт на Србија. Ромите учествуваа во
Балканските војни во зависност во која држава живееле. Со ослободување на
балканските простори од Турците, Ромите ги изгубија целосно стекнатите права
и повторно беа опфатени со омраза, дискриминација, сегрегација, притисок,
нетолеранција и непочитување на нивните права и слободи, иако настанаа
повеќе значајни историски промени. Таа практика се продолжи се до денешно
време со нови методи на притисок и останаа на маргините во сите општества на
Балканот. Описите кои ги давале истражувачите за нив, дополнително ги
сегрегираа и дискриминираа Ромите во општествата каде беа населени.
Нетрпеливоста во однос на религијата и поранешните стереотипи за нив, беа
дополнително зголемени и измислија стереотипи дека се ‘‘опасни луѓе и
крадци‘‘. Ромите така ги обележил, го измислил и ги преставил Паспати во
делото ‘‘Etudies sur le Tchiganes ou Bohemiens de L,Empire Ottoman‘‘Константинопол, 1870 година, а бил под влијание на западната идеологија за
односот кон Ромите. Едно племе на Роми во Турција ги нарекувале ‘‘Запори‘‘, а
на Балканот се наречени Урсари-мечкари. Нив ги опишал како, наводно мрзливи
и ноќни крадци. Тие, во летниот период се бавеле со мечкарење, а пак во
зимскиот период биле ковачи. Овој негов измислен стереотип подоцна е
пренесен кон јужен Балкан и тоа се прифати како опасен стереотип и обележје
на Ромите како ‘‘Мрзливи, крадци, неработни и опасни луѓе‘‘. По
ослободувањето од Турската империја, масовно од Романија се пренел
стереотипот дека Ромите ги крадат децата, без додавката за канибалство која
била широко распространета во средна Европа, особено Романија и Унгарија.
Дури денес на Балкан може да се чуе стереотипот кај не-ромите кои ги плашат
децата: ‘‘Ако не си мирен и послушен ќе те украдат Циганите‘‘. Пишувањето на
Паспати сигурно било под влијание на личен расизам и превземен стереотип од
европските хроничари. Тој стереотип подоцна е превземен од истражувачите на
Балкан и бил запишан во нивните дела. Така, целиот ромски народ беше
обележан како таков, како мрзлив и неполезен, што подоцна Хитлер таквото
обележје смислено го искористи и изврши геноцид над Ромите. За жал по
Втората светска војна, особено по 80-те години, во Европа и на Балкан,
ромските деца се жртва на кражби и никогаш не се пронајдени. Ги киднапират
организирани групи и има шпекулации оти се жртва на трговија со деца и со
човечки органи. Ова се должи на негрижата и на формалното штитење на
правата на Ромите во тие општетва.
Поради притисокот и губењето на правата во сите балкански простори
со пописот на населението од 1921 год. Ромите во мал број се изјасниле како
Роми. Со тој попис во Србија бројот на Роми бил 16 674, Јужна Србија и Косово
14 489, Банат 3104, Бачка и Барања 652, или вкупно 34 919 Роми. Интересен
податок кој го истакнува Вукановиќ за периодот од 1920-1940 год. е миграцијата
на Ромите Габели-номади од Црна Гора. Тие се населувале во Косово во
Пољаница, Преказе, Леуша. Жителите на Дреница во Косово на собир на
селаните Албанци и Ѓорговците, одлучиле да им се забрани пристап и да се
протераат сите кои доаѓале во селата. Причината била разните превари кои ги
правеле, ситните кражби и други недозволени активности. Овој податок е
интересен од аспект на миграциските движења на Ромите на Балканот.
Министерството за наука и заштита на животна средина на Владата на Србија
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со донација на OXFAM GB-Белград, во 2005 год. финансира исртажување на
Ромите во Србија и објави книга со наслов: ‘‘Уметност преживљавања-где и
како живе Роми у Србију‘‘, од авторите Божидар Јокшиќ и Горан Башиќ. Книгата
е комплетна студија за жвотот на Ромите во современа Србија. За детали
консултирајте го наведениот наслов.
Ромите ги има во сите држави и затоа ќе ги презентирам состојбата со
нив и во Албанија, но изворите се сосема оскудни. Ги има уште од наведениот
период на преселбата кон Балканот и ги има во сите градови и се бавеле со
истите традиционални занаети. Го зборуваат својот јазик, а оние кои се
доселиле од Романија, дел зборуваатa Ромски јазик, а друг дел се поромунчени
и зборуваат романски и албански јазик , а друг дел зборуваат само албански и
тоа се Ашкалиите. Во најновата историја на Балканот тоа се нивните роднини
Египќаните. Затвореноста на Албанија по војната и притисокот кој е вршен врз
нив немаше никакви информации за нивниот живот, образование и култура.
Према денешните информации тие се исто така на маргините на општеството,
но за време на комунизмот голем дел на ромско население било по селата и
работеле на земјоделските стопанства, а оние по градовите биле вработени.
Информациите говорат дека тогаш матрејалната и социјална положба им била
подобра но не подеднаква за сите. Образованието кое било на ниско ниво до
степен на основно образование.

Роми во Тирана-1930 год.

Со распадот на системот од 1990-93 год. голем број на албанско
население, меѓу кои нејмногу Ромите останале без егзистенција. Стопанството
со промена на системот целосно пропаднало како и поранешните индустриски
претпријатија. Во предходниот систем имале свои сигурни работни места и
живееле во станови и домови. Со распадот на системот сега осиромашуваат, а
оние од селата кои се преселиле во градот, останале без егзистенција и
домови. Многумина од нив живеат во импровизирани бараки од картони и
најлони, со минимална социјална помош. Денес има такви информации за
Ромите во Албанија. Према најновите податоци кои ги дава статистиката во
Албанија има 1.300 Роми. Оваа бројка не го одразува вистинскиот број на Роми,
бидејќи према историските податоци за истражување на преселбите на Ромите
од минатото, кажуваат дека само од Романија се иселиле голем број на Роми,
кои дошле во Албанија. Истражувачите бројот на Роми во Албанија го
проценуваат од 80-150 илјади. По падот на железната завеса и Берлинскиот sид
во ова земја настана промена на системот на Енвер Хоџа. Од 1990 год. се
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формираа здруженија на Ромите и политичка партија. Првото задружение на
Ромите во Албанија е формирано во 1996 год. под назив ‘‘Унија на РомитеАмаро Дром‘‘. Нејзин претседател беше Скендер Валиу дипломиран зем.инг., а
потоа завршил правни студии. Подоцна формирал ‘‘Партија за човекови права‘‘
и беше пратеник во парламентот на Албанија. Денеска е претседавач на
‘‘Унијата на Ромите - Амаро Дром‘‘ во Албанија. Скендер Валиу се стекна со
позиција пратеник со подршка на гласовите од Ромите во Албанија.
Ромите на Балканот можеме да ги поделиме према две основни
поголеми етнички припадности: По вероисповест и према превземање на туѓ
јазик. Првата група, т.н. Турски Роми, односно оне кои дошле со премин преку
Босфор. Тие се населени и живеат на јужниот Балкан, а границата е реката
Дунав и Сава. Помали групи има и во другите делови на Источна Европа,
особено каде имало влијание од муслиманите. Турските Роми го добиле тој
прекар затоа што биле долг период населени во областите каде што владееле
Турците или, подобро речено, го примиле исламот. Во нивниот говор има голем
број на турцизми, како и позајмици од локалното население. Зборуваат ромски
јазик, имаат муслиманска вероисповест. Ромите од Босна по вероисповест се
исто така муслимани и се наречени Бели Цигани кои не го зборуваат ромскиот
јазик. Живеат во Босна, Подриње и Мачва. Најголем број од т.н. Турски Роми,
зборуваат ромски јазик. Тие се припадници на Арлиите и говорат Арлиски
говорен јазик и прифатиле муслиманска религија. Називот Турски Роми не е
адекватен. Поточно би било да се наречат Роми муслимани, затоа што не се по
етнос Турци, туку се само муслимани со етничко потекло од Индија.
Втората група на Роми кои зборуваат ромски јазик и се христијани се т.н.
Влашки роми. Тие се доселени од Романија и се познати како : Роми Власи
(Рома влахоја), Ѓорговци, Каравласи, Црни Власи, Лингури, Рудари т.н. Бајаши
(Бојаши). Сите се христијани и имаат христијански имиња. Дел од нив не
признаваат дека се Роми и нема мешовити бракови меѓу нив. Пречка е
вероисповеста и јазикот кој тие не го зборуваат. Нивните предци во претходниот
период го зборувале ромскиот јазик. Каравласите, Лингурите и Рударите, како
резултат на повеќевековниот притисок за време на робувањето во Романија и
со мимикрија преземале романски јазик и христијанска религија и дошле со таа
религија и тој јазик, кој го задржале дури до денес, информират Т. Ѓорѓевиќ,
Кнчов, Вукановиќ, А. Урошевиќ, Марушиакова-Попов, Фрејзер, Билјана Сикимиќ
и други. Тие живеат во северниот и јужниот дел на Балканот и северно од
реката Дунав. Тие се дојдени во пределите на Источна Европа, преку Ерменија,
Црно море и навлегле во Молдавија и Влашка. Манифестираат христијанска
вероисповест, поголем дел се ортодоксни и помалку католици кои живеат во
хрватска. Во средна Европа се католици и припадници на новите секти.
Номадите се несвесни хиндуисти и почитуват да се либерални во
вероисповеста, онака како што правеле нивните предци.
Покрај поделбата на Ромите на Турски и Влашки Роми врз основ на
религијата, втората карактеристика на поделба кај Ромите се оние кои
превземале јазик и култура од средините каде престојувале и претстојуваат и се
изјаснуваат како припадници на тие народи. Така, на Јужен Балкан голем број
на Роми покрај ромскиот го превземале турскиот јазик како мајчин јазик и се
декларираат како припадници на турскиот етнос. Друг дел на Роми, особено во
Косово, Албанија и Македонија зборуваат албански јазик и во минатото се
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изјаснувале како албанци, особено Ашкалиите. Ашкалиите јазикот сосема го
заборавиле. Зборуват албански и јазикот на средината. Поголемиот дел на
Роми на јужен Балкан се декларираат како Роми и говорат ромски јазик.
Влашките Роми превземале романски јазик и се декларираат како романски
етникум. Тие се оние кои сосема го напуштиле ромскиот јазик. Ромите наречени
Маџупи, Маљоци и Гавутне Рома-Роми земјоделци кои живеат во Косово и во
Македонија, а денес ги има низ Европа го знаат ромскиот јазик и се изјаснуваат
како Роми. Така, на Балкан се формирале други етноси врз основа на ромски
етнички корени по пат на мимикрија, која потоа се пренесе кон запад и во
Америка и се изјаснуваат како припадници на народи од земјите од каде
заминале. Тоа преставува уште едно ниво на надградба на друга етничка
припадност врз ромски етнички корени на основ на превземен туѓ јазик, во туѓо
говорно подрачје. Покрај самоволното бегање од својот етнос за настанатите
различни етнички групации на Ромите во Европа има влијание и остатоците од
кастинската поделба. Преку неа покажуват поинаква етничка припадност
различна од другите кланови. Се оди дотаму дури превземаат територијална и
еснафска различност и протежират друга нација. Мнозинското население и
соседите од другите етноси ги препознаваат и ги нарекуваат Цигани, Ѓупци,
Роми,Горговци, Синти, Мануши и со др. називи карактеристични за Ромите.
Ромите кои потекнуваат од денешна Романија и другите простори во
Европа, кои зборуваат ромски јазик се наречени Влашки Роми или како ги
нарекуваат самите Роми ‘‘Влахоја-Власи‘‘. Тие се дојдени од Романија. Името го
добиле према територијата во која порано живееле. Ромите власи (Рома
влахоја) зборуваат Ромски јазик, но поради околностите во кои живеат, јазикот
има доста заемки од средините каде што живееле, како што е случај и кај
турските Роми. Примиле зборови од јазикот на словените. Некои племиња на
Роми, во Романија поради големиот притисок, по пат на мимикрија и
повеќевековното ропство, го заборавиле ромскиот јазик, но признаваат дека се
Роми, додека другите не признаваат и не прифаќаат дека етничкото потекло им
е од Ромите дојдени од Индија. Со тек на времето се преселиле кон југ, на
Балканот. Од новите истражувачи како Ангуст Фрејзер во книгата ‘‘Цигани‘‘
пишува за губењето на ромскиот јазик кај Влашките Роми во Влашка, Унгарија и
Војводина кои зборуваат некоја стара форма на романски јазик, а истото го
констатираат и другите истражувачи, меѓу кои од нај ново време и Биљана
Сикимиќ. Во врска со јазикот на Влашките Роми со влашки говорен јазик пишува
Димитрије Кантемир ‘‘Diskribierea Moldovel‘‘ 1909 година, за кои вели дека во
Молдавија зборувале ‘‘некој јазик измешан со грчки и персиски зборови‘‘, што
упатува на нивно орјентално потекло. Ако се запрашаме од каде има грчки
зборови во нивниот говор? одговорот е дека Ерменија неколку века била под
владение на Византија, каде доминантен јазик бил грчкиот и латинскиот јазик.
Денес, во современата историја на Ромите во Србија, Војводина, Меѓумурје во
Хрватска, постои поголема концентрација на романски Роми, говорат архаичен
романски јазик и ги нарекуваат Бајаши, Бањаши. Б.Сикимиќ во трудот : ‘‘У
потрази за језиком: Бањаши из Сонте‘‘, Балканолошки институт САНУ, Белград,
пишува: ‘‘Терминот Бањаш/Бањаши, Бањашки говор кој е прифатен во ромолошката
академска заедница во Србија како воспоставен метатермин со кој би се обележале
припадниците на етничките групи со романски јазик (без оглед на типот на локалниот говор) и
(делумно) романска култура, кои не-ромското население ги смета за Роми, односно Цигани,
на целиот простор на Балкан, централна и источна Европа. Се користат бројни различни
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етноними за оваа етничка група и во другите академски средини‘‘. Тие се познатите
ромски кланови од Романија и Бугарија кои се наречени Бојаши, но во суштина
во Романија ги нарекуваат Рудари. Тие, во пределите на некогашна северна
Југославија признаваат и кажуваат дека се Роми, но не го знаат ромскиот јазик.
Зборуваат романски јазик. Културата и традицијата им е ромска, а нивни
роднини ги има низ цела Хрватска, особено Меѓумурје, Војводина, Србија,
Европа и Америка. Етнонимот за романската говорна група Бајаши, Бојаши,
Бејаши сигурно произлегол од словенските јазици. Во словенските јазици луѓето
кои гатат или баат од уроци, лечат разни заболувања или луѓе со психички
проблеми ги нарекуват Бајач/Бајачи, Бајаш/Бајаши. Современ израз за
Бајачите/Бајаши денес е ‘‘Гатач и читач од дланка‘‘. Бидејќи Ромите во
историското минато и денес се бават со гатање, односно Бајање тие се БајачиБајаши. Оттука дошол и етнонимот Бајаши, Бојаши, Бејаши кои во суштина во
Романија се наречени Рудари, а во словенското јазично подрачје Бајачи-Бајаши
и сличните етноними. Тие во минатото во рудниците во Романија и
Трансилванија копале руда и отука се наречени Рудари, кои подоцна од
Трансилванија се приклучиле кон Сасите и работеле во саските рудницита во
Европа и на Балкан. Очигледно дека луѓето можат да ја менуваат својата
вериосповест кога сакаат и како сакаат, но своето етничко потекло неможат да
го изменат. Основно е тоа што го задржале својот антрополшки изглед. Оние
кои се издвоиле од својата средина и се населиле во друга средина, надвор од
ромската, го прикриваат своето етничко потекло, но некои знаат дека нивното
потекло е ромско. Оние кои зборуваат стар романски дијалект ретко се
декларираат како романци. Преферираат да се нарекуваат Каравласи, Власи,
Бањаши, Бејаши, Рудари или други познати за Ромите етноними. Во поновата
историја прифаќат да се декларират како припадници на мнозинското
население. Ваквата етничка разноликост на иселениците од Индија, на
денешните Роми, е резултат на повеќе вековното раселување во различни
временски периоди од Индија до Европа. Тоа допринело со тек на времето да
прифатат јазик и културата од средината во која живееле. Со тек на времето
различните иселени групации постепено се разликувале и прифатиле култура и
влијание од туѓи јазици, на крај сосема да го напуштат своето етничко потекло.
Се претставуват како припадници на други превземени етноси протежираат
друга различна етнос од автохтоната индиска припадност. Тоа настанало со
робувањето и притисоците кои се вршени врз нив. Оние кои дошле околу 5 век,
први го заборавле јазикот, потеклото и прифатиле култура и јазик од средината.
Подоцнежниот преселен бран, кој дошол со Отоманите го задржал јазикот и
традициите од Индија. Отоманите не вршеле притисок за асимилирање и
губење на етносот.Јазикот нај многу го сочувале оние кои продолжиле со
номадството и не можеле да се интегрираат, како и животот во гетата, во кои
Ромите одвоено живеат од другите етноси и се постојано населени. Тие
сочувале најмногу од етнолошкото богаство на Ромите, но не е доволно и
системски истражувано. Причината за неоткривањето на етнолошкото богаство
се базира на претходните трауми од средините и лошото минато, а најмногу од
незаинтересираноста на општествата за негово истражување и тенденциите за
асимилација. Затоа денес Ромите не сакаат етнолозите да им се приближат и
се сомневаат во нивните намери, како и од идеолошкото најново социјалистичко
минато кое не водеше грижа за етничката култура на народите. Тие се
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интересираа за т.н. “диктатура на пролетеријатот", која сосема ја запоставија и
за интереси засекогаш ја урнисаа и како што рекол полјакот дисидент Адам
Михник, социјализмот премина во ‘‘Национализам како нај висок стадиум на
Комунизмот‘‘. Како резултат на искривените идеи на Комунизмот во врска со
Либерал-демократијата, националистите во интерес на својата нација го
ослабнаа Комунизмот и го сместија во историјата.
Ромите муслимани и христијани на југот од Балканот во минатото имале
помалку историски трауми затоа што Отоманите во тие простори практикувале
поинаква власт и биле отворени кон другите народи. Тие не ја забранувале
слобода на вероисповест и етничката припадност. Ромите се обидувале да се
адаптираат и прифаќале нови навики и култура од околното население.
Номадењето се намалило и населувањето почнало пред и за време на
Отоманите. Населувањето се засилило особено пред втората светска војна.
Има случаи на сезонско номадење како во градовите така и во селата. За
егзистенција биле наемни работници и работеле во земјоделието. Друг дел се
занимавале со традиционалните занаети кои ги извршувале по градовите,
селата и со селење по територијата ги нуделе своите производи и услуги, како
ковачите, котларството, калајџиството и други занатски производи и услуги. Сè
до Втората светска војна, дел од Ромите, како што ромите ги нарекуваат “ Роми
земјоделци - Гавутне Рома", биле постојани седелци и работеле во
земјоделството, на имотите на богаташите, како остаток од феудализмот,
особено во земјоделските предели насекаде на Балканот и биле како крепосни
семејства. Таму им било обезбедена храна, живеалиште и минимален надомест
за вршење на земјоделските работи. Денеска такво нешто не постои. Во
западна Европа Ромите не биле крепосни селани, бидејќи не им било
дозволено да се населат и биле постојано прогонувани и принудени на селење,
а како последица од тој однос кон нив, се формирала нова социјална категорија
во Европа т.н ‘‘Роми номади‘‘. Номадството е измислица на Европа затоа што
не ги прифаќа и не им дозволува населување и престој.
Ромите ги има во сите држави на Балкан и ги има во голем процент. Од
првичните преселби Ромите се населија и најдолго се задржаа во денешна
Грција. Денес во Грција има бројно ромско население и го има во сите предели
и градови. Дел од нив се постојано населени и живеат во градовите каде што се
сконцентрирани во маала-гета. Има голем број кои живеат полуномадски живот.
Во зимскиот период, живеат во изнајмени приземни куќи, а преку лето се
занимаваат со продажба на разни дребулии за широка потрошувачка, работат
на земјоделските газдинства и прибирање на летнината. Голем број на Горбат
племето се занимаваат со собирање на секундарни сировини и на тој начин
остваруваат средства за животна егзистенција. Голем процент на Роми се
неписмени, како и во сите други општества и живеат на маргините на
општеството. Препораките на Советот на Европа за ромското прашање и нивно
унапредување не се одвиваат со соодветна динамика, онака како во развиените
општества во Европа. Препораките се дадени, но недостасуваат механизми и
надзор како да се одвива тој процес на подобрување на животот, економските и
образовните услови на Ромите во балканските земји, но секако има и отпор од
одредени групации во тие општества. Што се однесува за прашањето на
Ромите во Грција према званичната статистика живеат 200 000 Роми, додека
Helsinki Watch во своите статистички податоци го дава бројот од 350 000 Роми.
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Нај големи населби на Ромите во Грција се Дендропотамос во Атина во која
живеат по имотните Роми и Ано Лиозиа се посиромашните Роми, но живеат во
големо маало-гето. Во Солун има неколку маала но нај големо гето е Агија
Варвара. Нај голем број Роми према вероисповест се христијани додека во
делот на Тракија Ромите се муслимани. По Втората светска војна состојбата на
Ромите не се подобри. Почнало сегрегирањето, одбивноста и расизмот, иако
теоретски се почитувале правата на малцинствата. Како пример од Балканот ќе
ја наведам Ех-Југославија, кога состојбата на Ромите по војната драстично се
влошила. Затоа Моша Пијаде, член на највисокото партиско раководство на
Титова Југославија, во 1945 год. реагирал на повредите на правата на Ромите
во Ниш-Србија и изјавил: ‘‘Кога народната власт ги остранува Циганите од
нивниот културен дом, кога на Циганите им забранува да се капат во јавните
бањи, кога одбива во јавните служби да прими барем еден Циган, кога од
монополот ги остранува оние 15 цигански жени кои биле примени на работа,
тогаш можеме да кажеме дека во главите на тие луѓе кои превземаат вакви
постапки, кај нив останал голем талог од нацистичкиот расизам, а за тоа
народната власт несмее и нема да молчи, туку е должна најстрого да го
спречи‘‘. (Р.Ѓурич, Политика, 17.08.1975 год.). Тоа било кажано тогаш по војната
но, состојбите останале скоро исти до денес. Денес таквите постапки јавно не се
осудуваат. Почнувајќи од 1950 год., Ромите од Источна Европа почнале да
мигрираат во Западна Европа и Америка и тоа траело сукцесивно без да биде
забележано дека имало мигрирање. Најголем бран на иселеници Роми имало
во 1980–1990 год. Иселениците т.н. азиланти биле од некогашна Југославија и
Романија. Владите на европските земји особено Германија, поради големиот
број на азиланти, но и од расно-етнички предрасуди кон Ромите, се согласи на
материјална поддршка за повратниците Роми во нивните матични држави, а
средствата ги додели на владите со цел да им се помогне за нивно
вработување, домување и да бидат социјално обезбедени. Тие средстава беа
предвидени за обезбедување на постојана работа и градење на бесплатни
живеалишта. Таа помош се додели. Проблемот не се реши и азиланството се
појави повторно во 2000 - 2011 година. Доколку матрејалната помош која беше
доделена, се користеше за подршка на Ромите во тие земји, денес немаше да
се повтори истата состојба. Ромите кои се вратија од европските земји сите беа
млади и можеа да се интегрират, вработат и немаше да бидат на товар на
социјалните установи во Европа. Таа тенденција на преселби во интервали
постојано се повторува како резултат на постојаното осиромашување и
маргинализирање на Ромите на Балканот. Со познатите нај нови историски
движења во Европа, особено со распадот на источниот Блок, Социјализмот
(денес милуваат да речат Комунизам), се обележи со големи трауми и воени
дејствија, особено во државите со повеќе национален соства. Таква беше
Чешко-Словачка, СССР и особено Ех - Југославија која не успеа да се распадне
по мирен пат, туку со воени судири помеѓу најбројните нации, Србите и
Хрватите, а настрадаа босанските муслимани и други недолжни граѓани меѓу
кои и Ромите. Беа раселени стотици илјади луѓе и имаше настрадано неколку
илјади цивили. Према податоците од 2001 год. од невладини организации во
некогашна Б и Х со раселување биле опфатени неколку илјади Роми. Со војниот
конфлик во таа поранешна Југославија, Ромите беа жртва во судирите помеѓу
завојуваните страни. Према податоците на комисијата за жртви од конфликтот,
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регистрирале голем број на повреди на правата на Ромите од страна на војните
структури како и од преставниците на новата власт. Имало загинати и раселени.
Во извештајот се констатира дека во неколку градови каде живееле Роми им
биле одземени имотите, а тие морале да се вратат на животот на своите предци
од многу подамна и да живеат под шатори. Да добијат документи, према нивни
искази, морале да платат од 4-8 илјади ДМ. Информациите се земени од сајтот :
Romany People bei Countri. Слична состојба имаше со војната на Косово кога
интервенираше меѓународната заедница. Беа раселени голем број на цивили
кои отидоа во Македонија, особено Албанци и Роми, додека Србите и дел од
Роми заминаа како бегалци во Србија и по европските земји. Голем број од
раселените Роми сеуште не се вратија во своите домови во Косово. Во
конфликтите во 1992 и 1999 год. настрадаа голем број на Роми иако не
учествуваа во конфликтите. За сите народи кои беа опфатени во воените
судири има податоци за жртвите, за жртвите Роми за жал нема податоци. Со
распадот на Комунизмот граѓаните на тие држави очекуваа демоктаризација на
општествата. Се случи спротивното. Како што вели белградскиот проф. по
историја др. Дарко Гавриловиќ: ‘‘Демократизацијата се претвори во деморализација‘‘.
Ромите не го потикнаа ниту предизвикаа распадот на комунизмот, но нај
голема штета од распадот на Источниот Блок и Титовата Југославија имаат
Ромите. Таа штета не е за тоа дека Ромите имале пристоен живот, туку затоа
што таа држава беше територијално поголема. Во неа живееа 22 милиони луѓе
и зафаќаше голем географски простор во кој можеа слободно да се движат, да
заработат со својот труд, за себе и за своите семејства. Со распадот,
земјоделските реони се намалиа и со поставените нови граници не можеа
слободно да одат на сезонска работа за заработувачка, каде што по традиција
порано оделе. Поради состојба на нарасната дискриминација по етничка
основа, сегрегација и расизам од 1990 год. Ромите од Балканот заминуваа кон
западните држави. Према ЕУРОСТАТ во Еврпските земји во 2011 год. од
Западен Балкан заминаа 27.565 луѓе, не само Роми туку и други народи:
(црногорци-305, македонци-3.350, срби-6.475, албанци-16.800, босанци-1.735).
Од 2001 до 2012 год. Македонија ја напуштиле 52.000 луѓе.

Извештајот од ЕУРОСТАТ 2011 и 2012 год. баратели на азил од Балкан.

Ромите кои имаа матрејална можност заминуваа и беа баратели на
азилански статус во Западна Европа. Меѓународниот термин ‘‘баратели на
азил‘‘ некои влади го променија и ги нарекоа ‘‘лажни азиланти‘‘. Голем број на
граѓани, меѓу нив заминуваа и Ромите, затоа што немаа работа ниту соодветна
подршка од социјалните институции за скромна егзистенција од која ќе
опстанат. Проблемот кој се појави со визната либерализација, можеше
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повторно да се воспостави поради “ азиланство" на граѓаните од Балканот во
2011 година. Македонија донесе мерки со кои само на Ромите им се забрани да
заминат надвор од границите и тоа според проценка на службеното лица на
самиот премин. Службените лица на граничните премини добиа дискреционо
право без објаснување, да не ги пуштат Ромите да заминат надвор од
границата, која е обично на нивна штета. Се враќаат назад од граничните
премини. Оваа мерка не е во склад со уставот гарантираните права и слободи
на граѓаните во нивните држави. Со забрани не се решаваат социјалните и
граѓанските права на луѓето во државите. Тие се решаваат со активна политика
за имплементација на социјалните и економски државни политики. Така, во
период од 29 април 2011 до 19 јуни 2012 год. на граничните премини се
вратени 4.377 Роми. На пасошите им запишуваат АЗ-(азилант), а на некои им ги
одземаа пасошите, особено на оние кои беа депортирани од земјите во Европа.

Решение за одземена патна исправа.

Ваквото законско решение беше критикувано од организациите за
човекови права и од Комесарот за човекови права при Советот на Европа Нилс
Мужниек. Претседателот на Европскиот ромски совет (ЕРТФ) Рудко Кавчински
реферираше на 28 јуни 2012 година пред пратениците на Парламентарното
Собрание на Советот на Европа, а предходно престојуваше во Македонија на
28 мај 2012 год. Во хотелот ‘‘Александар Палас‘‘ во Скопје, каде одржа
пресконференција. На таа посета во Скопје и на пресот кажа дека дури ‘‘во
времето на Сталин немало таква експлицитна забрана за патување врз етничка основа‘‘.

Овие забрани за слободно движење на Ромите од Балканот е во спротивност со
уставите на тие држави и меѓународните закони. На тој начин Ромите се
ставени неуставно надвор од уставот и законите на тие држави и не се
почитуваат нивните права и слободи. Според Ромите, административните
забрани не го решаваат проблемот со сиромаштијата на ова етничко неселение.
За овие настани и за други причини повржани со правата на Ромите во
Македонија, Нилс Мужнијак ја посети Македија во ноември 2012 год. По повод
посетата контакт пресот на комесарот Мужниек ја даде следната информација:
Скопје, 29 ноември 2012–‘‘Властите на Поранешната југословенска Република Македонија
треба порешително да се зафатат со факторите што и натаму ја поткопуваат социјалната
кохезија во оваа мултиетничка земја. Треба да се изготват насочени иницијативи за градење
доверба и промоција на социјалната интеракција меѓу заедниците, како и за борба против
дискриминација, а да се стави крај и на социјалната исклученост, особено на Ромите“,
истакна Нилс Муижниек, Комесар на Советот на Европа за човекови права, на крајот на
четиридневната посета на земјата. Понатаму во истата информација пишува: “ Комесарот е,
исто така, загрижен заради наводите за етничко профилирање од страна на властите што,
како што се наведува, спречува многу од Ромите да излезат од земјата согласно безвизниот
режим воведен пред три години. И цитира:‘‘Ваквите мерки може да се спротивни на
определни меѓународни стандарди, како што се слободата за излегување од земјата и
правото да се бара азил, а резултат е уште едно ниво на дискриминација против ромското
малцинство.‘‘ Информацијата е од Стефано Монтанари, Контактпрес од бирото
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на комесарот за човекови права во Стразбург. За овој однос на државата кон
Ромите чии граѓани се и тие, свое мислење даде и универзитетскиот професор,
проф. д-р. Денко Малевски на ТВ-Телма, на 22.04.2013 година. Изјавата беше
дадена во врска со интеграцијата на Македонија во ЕУ и областите во кои
Македонија заостанува. Во својата изјава меѓу останатите проблеми кон
интеграцијата, рече дека во Македонија има проблем со ‘‘општествена
дискриминација врз Ромите‘‘. Професорот по меѓународно јавно право на
Универзитетот во Хамбург, Norman Pen напишал експертиза за барателите на
азил од Балканските прогласени „безбедни земји“ и ја предал на уставниот суд
во Германија во Март 1015 год. Експертизата ја барала ромската NVO-REFT
(Европски форум на Ромите и Травелерси) од Германија. Peh за DW на
11.08.2015 год. изјавил: “Балканските земји не ги прогонуваат Ромите, но палетата на
мизерните услови во која се наоѓа таа група на становници ги исполнува условите да се
оквалификува како комулативен прогон“.
Према мислењето на повеќе ромски

невладини организации и поединци, барањето за азил на Ромите во Европа од
балканските земји е потикнато врз основа на ‘‘скриено прогонување од етнички
причини‘‘ и немање желба за интеграција на Ромите во општествата.
А.Елезовски преставник на невладината организација НРЦ (Национален Ромски
Центар) во Македонија, во септември 2012 година за ‘‘Слободна Европа‘‘ изјави:
‘‘Се додека ромското прашање се гледа како социјален проблем, а не како политички, тоа ќе
преставува ситуација што ги принудува Ромите да излегуваат од Македонија‘‘. Овие изјави

го потврдува односот на државите кон Ромите и причините за излегување на
Ромите надвор од државните граници. Покрај забраната Римите заминуваа во
Западна Европа со помош на организирани поединци за превоз на луѓето. Тоа
се формира како резултат на забраната што го искористија поединци, во
соработка со овластени гранични службени лица и се стекнаа со матрејална
противправна матрејална корист на штета на сиромашните Роми. За
донесување на ваквите забрани за Ромите од Балканот, вина имаат неколку
европски држави како Германија, Швајцарија, Франција, Белгија и Шведска, кои
побара балканските замји да најдат решение да го спречат ‘‘азилството‘‘ на
Ромите и се заканија со укинување на визната либерализација за слободно
движење низ Европа. Ваквите барања и мерки од Европа за забрана на влез на
т.н. ‘‘баратели на азил‘‘ од Балкан во еропските земји, имаат критика од
тамошните интелектуалци, новинари и познавачите на проблемите со Ромите
на Балканот. Тие јавно се залагаат за прием и интеграцијата на Ромите во
нивните општества, нагласувајќи ги дезинтегративните процеси на Ромите кои
постојат на Балканот и долгот кон историското нацистичко минато извршено со
геноцидот врз Ромите во Европа, особено Германија. Експертот за
јужноевропските дежави при универзитетот во Грац Robert Pichel, за оваа појава
вршел испитувања и за виенскиот ‘‘СТАНДАРД‘‘ изјавил : ‘‘Во пасошот на Ромите на
печатот има две црти. Со овие ознаки на пасошот тие никогаш неможат да ја напуштат
земјата‘‘.

Забелешка на патната исправа за излез од границите на државата.
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Денеска истражувачите констатираат дека на Балканот има најголемо и
компактно ромско население. Номадството на овие простори одамна не постои,
освен т.н. повремено, кога одат на сезонска работа, а наесен повторно се
враќаат во своите домови. Постојаното седелството на Ромите на Балканот
датира уште пред доаѓањето на Отоманите во просторите на денешна Грција и
другите простори на Балкан, каде долги години биле населени и формирале
свои населби. Подоцна со навлегувањето на Турците одреден број се повлекле
кон север, друг дел на Роми останале во прeдходно населените простори.
Подоцна, новодојдените и затекнатите Роми биле стимулирани да се задржат
во постојаното место за живеење. Ромите одсекогаш и секаде каде
престојувале и престојуваат денес, тие се лојални граѓани на тие држави.
Плаќаат даноци према имотната состојба, редовно се појавуваат за регрутација
и служење на војна обврска. Досега во историјата нема историски податок дека
Ромите преставувале фактор за дестабилизација во било кое општество на
Балканот ниту пак представувале елемент за антагонизирање на односите
помеѓу етносите или помеѓу државите. Тие секаде каде живеат државите ги
почитуваат и ги доживуват како свои нови татковини. Досега никаде не работеле
за уривање на ниту еден државен систем. Но, за жал социологот Иван
Шијаковиќ со право констатира: ‘‘Никогаш не сме научиле да ги прифатиме како дел од
својата култура. Предрасудите дури се зголемиле во приватниот живот на поединецот,
додека во јавниот простор е поинаку...Денес сме дволични, а во суштина се останало исто‘‘.

Откако излегле од Индија во различни временски интервали тие знаеле од каде
се, имале своја религија и етничко обележје. Бидејќи долго се задржале надвор
од својата татковина, со текот на времето, попримиле
етнолошки
карактеристики од тие народи и култури, но вршеле влијание на другите народи
особено со својата музика, знаења и вештини но, најмногу со своите занаети.
Најголем губиток преставувало запознавањето со новите религии и нивното
прифаќање. Предолгото отсуство од прататковината и прекинатите врски,
довело до постепено губење на етничките особености. Но, со изолираноста и
животот во затворена заедница најмногу го сочувале јазикот. Денес
истражувачите со право констатираат дека на Балканот има нај голем број на
говорници на ромскиот јазик. Оригиналното етничко наследство постепено паѓа
во заборав, попримило изменети форми на етнолошко обележје. Ги задржале
скори сите свои нај карактеристични етничко-етнолошки особини, јазикот и
културата. Општо прифатливо гледиште е дека живеат на маргините на
општествата, во голема сиромаштија, постојана беда, со голем процент на
неписмени, невработени и се со социјална и животна несигурност. Живеат во
свои изолирани маала надвор од градските средини и селата, но сепак немаат
соодветни и нормални услови за живот и хигиенски навики кои се условени од
немањето на соодветни домови, хигиенска вода, канализација и уредени
сокаци. Живеат во супстандардни живеалишта. Такви се животните услови со
децении. Препуштени се сами на себе и изолирани од градската средина.
Ромските гета преставуваат свет на животен хорор, поврзан со целосна
нехигиена и тешки услови за живот. Сите ромски маала не се опфатени со
урбанизација и постојат како диви населби. Немаат имотно правен статус иако
нивните предци во минатото дел од парцелите ги купиле. Во некои држави
владите сакаат да ги дислоцират Ромите но, мнозинското население се
спротиставува. Такви информации има насекаде на Балканот. Таква вест
имаше за Ромите од белградските населби кои требало да се преселат на нова
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локација во Земун. Тамошните становници се побуниле. Српскиот весник
‘‘Блиц‘‘ од 27 март 2003 год. за овој настан пишува: ‘‘...Во врска со противењето на
мнозинското население за доселување на Ромите на локацијата Камендин најмногу било
повржано со расизмот, сегрегацијата и нетрпеливоста кон Ромите‘‘, констатирале

властите на градот Белград. Ваква состојба има во сите земји во Европа,
особено Источна Европа. Ромите немаат постојан работен однос и сигурни
материјални средства на кои ќе се потпрат. Живеат со минимална социјална
помош која ја примат од социјалните институции во државата, живеат од
надничарење и барање на секојдневна работа за опстанок. Некои живеат од
питачење и ги злоупотребуваат своите деца како работна сила, било за
питачење или за собирање на секундарни отпадни материјали. Со такви
секојдневни дејности, тие ромски семејства остваруват минимална материјална
заработувачка, ако може така да се каже за беден живот. Некои ромски кланови
се бават со питачење. Нај карактеристични ромски кланови кои се склони на
питачење, према досегашните согледувања, се некои кланови на т.н. Влах Роми
и номадите. За оваа појава кај некои Влах кланови има писмени информации од
романските истражувачи, особено од Когалничеу. Овие информации ги
пренесува и Тихомир Ѓоргевиќ (Српски књижевни гласник-1911 год.). Оваа
појава на питачење кај романските Роми настанала како резултат на целосна
сегрегација и маргинализација на Ромите во Романија. Биле неколку века
робови. По ослободувањето од робството неможеле поинаку да опстанат, освен
со питачење. Немале занаети, не добиле матрејален надомест кога работеле за
времето на робувањето и подоцна по ослободувањето од робството не добиле
надомест за претрпената штета и немале домови. Подоцна, како потполно
осиромашени, питачењто им било единствена егзистенција и останало како
наследна појава, како резултат на општествената сегрегација. Тоа било затоа
што за време на робувањето малкумина имале занаети, ниту имале
образование. Работеле како слуги и во земјоделието. Ромите кои одамна се
населиле на Балканот т.н. Турски Роми не се склони на питачење. Отоманите
поинаку се однесувале кон Ромите и не ги сегрегирале. Со заминување на
Турците, започнала засилена сегрегација на Ромите на Балканот како резултат
на влијанието на европскиот национализам, па дури и во Комуниозмот, во кој
имало политички мотивирана сегрегација и расизам. Како резултат на таквото
однесување кон Ромите, питачењето можеше порано да се забележи и во
поранешната Југославија и другите комунистички земји. Но, со преселбите на
Ромите од Романија по робството кон југ и нараснатата сиромаштија, денес
питачите ги има се повеќе. Со распадот на Ех-Југославија во 90-те години, во
ново формираните држави, голем број Роми биднаа апатриди во државите во
кои со векови живееле. Со тоа им се скратени документите за идентификација,
а последицата од немање на документи следува скратување на правата за
оствареување на социјалните и другите граѓанските права. Во таква
општествена положба со што би се бавеле семејствата кои немаат документи за
идентификација, образование, занаети и се на маргините на општеството, освен
со знаењата типични за луѓе во општеството во кои се сегрегирани. Денес од
нараснатата сиромаштија неретки се глетките како собират храна од контејнери,
особено децата. Цели семејства преку лето за врема на обработка и бербата на
земјоделските производи се селат во земјоделските региони. Неретко
заминуваат во соседните земји да заработат и така полесно да ја презимат
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зимата. На Ромите да им се овозможи перспектива по многувековната
запоставеност потребно е обезбедување на пристојни услови за домување,
вработување и интергација во општествата. Таквите мерки ќе допринесат за
подобрување и унапредување на образованието кај Ромите, што ќе биде
гаранција за подобра иднина преку систем на стекнување на нови знаења и
вештини. Таква е состојбата на Ромите на Балканот која ја опишав во кратки
црти, преку која може да се разбере нивната положба, историските важни
моменти за нивниот живот и распространетост. Треба да се каже дека ги има во
сите градови и некои села низ целиот Балкан и живеат онака како што ги знаеме
и познаваме и се на маргините на општеството. Задржале јазик, култура,
обичаи, малкумина задржале занаети кои се одамна застарени и во изумирање.
Општествата каде живеет не се справуваат со вековното назадување на Ромите
и не се стекнуваат со нови знаења со кои можат да се вработат. Во новата
историја на овие општества, онаму каде што Ромите живеат во поголеми маала
и имаат поголем број на гласачи, партиите им ветуваат подобрување на
инфраструктурата во нивните маала, а за возврат бараат да гласаат за таа
партија. Така, во некои маала се постави вода за пиење, канализација, се
поплочија сокаците и во гетата добија подобри услови за живот, особено со
вода за пиење и канализацијата. Тие знаат дека тоа е манипулација, но се
свесни дека сепак нешто добиваат и сите имаат заедничка корист за нивното
заедничко живеење. Во својата историја Ромите биле искористувани како
гласачка машинерија за разни политички партии во капитализмот и денес. Ова
го разоткрил Димитрие Туцовиќ 1905 година на време на кралството
Југославија, во новинарски прилог. Туцовиќ ги спомнува Ромите кои биле со
лаги манипулирани да гласат за одредена политичка партија, пишува Р.Ѓуриќ.
Тоа се случува и во деншно време.
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Ромите во Европа

Северно од реката Дунав во тоа време владееле сосема други
историски, политички и економски услови во однос на Отоманското царство и
сходно на нив така ќе бидат обработени настаните кои се однесуваат на
Ромите. Во овој дел, заедно ќе се обработат сите европски држави, во кој ќе се
дадат некои по зачајни забелешки и поважни историски настани, кои даваат
една општа слика за животот и престојот на Ромите во тие средини. Уште на
почетокот ќе наведам дека во најновата историја, по 80-те години од минатиот
век, во Европа има напредок во однесувањето кон Ромите. Тој напредок се
однесува во поглед на нивните права, слободи, особено на клановите на
тамошните Роми. Но, стереотипите се` сеуште толку силни што Ромите ги држат
во рамките на дискриминација и сегрегација. Денес Ромите во Западна Европа
се стекнуват се повеќе со соодветно образование, вработени се, а оние кои не
работат имаат соодветна социјална подршка, со која имаат релативно сигурна
егзистенција. Некои се бават со сопствени бизниси, но сепак нивниот напредок
и бројот на образовани кадри е незначителен што неможе да се каже дека е
постигнат напредок. Оваа придобивка ја користат најмногу Ромите од
балканските земји кои се иселија во Европа во 70 и 80-те години од минатиот
век и се навикнати на постојано седелски живот. Голем дел од европските Роми
се потпираат на социјалните институции во државите каде живеат, како што се
Ромите, Синтите, Манушите, Травелерсите и другите скитачки-номадски
групации од Европа со индиско и не-индиско потекло. Оваа социјална
привилегија Ромите во Западна Европа, особено образованието на децата,
помалку ја користат затоа што се во постојан ‘‘номадски живот‘‘. Од 1990 год.
сите Роми кои сакаа и се родени во Европа добија државјанства и ги имат сите
граѓански права. Постепено се надминува расизмот и ксенофобијата, особено
во институциите, затоа што има не-ромски организации кои ги застапуваат
нивните права. Сеуште има расизам, дискриминација дури и антициганизам и
пооделни напади врз недолжните Роми, Синти и не-ромите Травелерси.
Нај рани и нај значајни дела кои даваат класифицирани информации за
движењето на Ромите во Европа потекнуват од 1416 год., кои се прегледни и
добро составени, а ги издал: Adriano Amerigo Colocci, 1889 год. во Торино, со
наслов: “Gli Zingari.Storia d,un popolo erante“. Во книгата се опишува движењето
на Ромите од наведената година од Унгарија, поточно од Трансилванија кон
Средна Европа. Покрај овој труд на Колочи, постојат извори кои укажуваат на
тоа дека иселувањето од Источна Европа започнало 1430 година. Селењето
било во мали групи. Овие документи го одбележуваат службеното
забележување на движењето на Ромите кон Западна Европа и тоа било
забележано во врска со одредени настани. Тоа не значи деке тие не биле
присатни од порано. Такво сведоштво има забележано од H. de Galler во: “Filles
nobles et magicienes” печатено во 1913 год. Во тој труд пишува: ‘‘Одамна го
ограбуваа францускиот југ и многупати наминуваа на сајмот во Beaucaireu,
почнувајки од 1300 год….‘‘. Други историски доказ за раното присаство на
Ромите во Западна Европа е пишувањето на Albert Mousset во ‘‘Dit des Rues de
Paris‘‘, кој ги нарекува Logipciens-Египќани и кој тврди дека Ромите во Париз
биле присатни во 14 или дури од 13 век и живееле на улицата Saint-Symphorien,
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која сега се нарекува улица Vallete, Пишува Клебер. Исто така има писмен доказ
од императорот Отокар ll, кралот на Чешка, кој пишува дека во војската на Бела
lV во 1260 год. имало војници ‘‘Cingari‘‘ за кои мислат дека се Цигани (Роми). За
овој докумен ќе стане збор подолу. Вакви документи постојат по архивите на
градовите и селата, како што тврди А.Фрејзер и упатува истражувачите да се
зафатат и да ги проучат, пред да се фалсикуваат и преиначат. Пред
иселувањето на Ромите пред Турците, Ромите долго живееле на просторот на
денешна Грција и другите претходно населени места. Миграцијата била
повторно предизвикана со напредувањето на турските освојувачи кон Балкан.
Од тие причини, нај голем број од Ромите почнале да мигрираат од Грција и
Балкан кон запад. Оттогаш во Европа за Ромите ќе има повеќе информации. Од
овие информации произлегува дека Ромите од 14 век за краток период ја
преплавиле скоро цела Европа. Од сите кнежевства и простори, како и од сите
градови во Европа има информации дека дошле туѓинци кои ги нарекле
‘‘Египќани‘‘, онака како што тие самите се претставиле. Во некои простори на
Западна Европа ги нарекувале Синти, Татари, Бохемијени, Нубијци, Цигојнер,
Сарацени, Хајденс и др. називи. Историчарите 14 век го препознаваат и го
нарекуваат дека е период на втората голема преселба на Ромите кон Западна
Европа. Ромите во Европа еден дел навлегле преку Кавказ во Русија, друг дел
навлегле од Ерменија во Молдавија и Влашка, другите преку денешна Турција и
дел преку Северна Африка и Средоземно море во Шпанија и Португалија. Кога
Ромите дошле во Романија и од каде навлегле во Европа точно не се знае, но
се претпоставува дека кон Европа дошле според долу наведениот правец. Се
претпоставува дека оние кои навлегле во Молдавија и Влашка во денешна
Романија, навлегле преку Црно Море и тие денес се познати како Влашки Роми,
наречени према областа во која се доселиле, Влахија. Пред наездата на
турските хорди во полвината на 14 век, од Ерменија во Молдавија се преселени
4 илјади ромски семејства, пишува Вислоцки. Према движењата можат да се
препознаат два правца на продор на Ромите во Европа. Во првиот бран во овој
дел на Европа дошле од Мала Азија преку Балкан и вториот бран пристигнале
од Ерменија и Молдавија во 14 век. Во истиот период како резултат на
навлегувањето на Турците кон Балканот, Ромите почнале да се селат кон
Европа. Покрај овој податок, некои истражувачи истакнуват дека се движеле по
природниот патот по кој се движел Атила, поминале околу Карпатите, реката
Дунав, ги поминала Рудните планини, навлегле во Германија и се движеле низ
Европа.
Од арапски и персиски извори, напоменавме дека Ромите биле
преселени од Азија во сите византиски простори на Балканот пред да навлезат
Турците и тоа неколку века порано, во 856 год. Биле вистински робови и со нив
располагале како сопственост, особено во Романија. Романија во 14 век била
составена од две независни кнежевства: Влашка, формирана околу 1324 год. и
Молдавија, 1395 год. Романците пред обединувањето живееле и во
Трансилванија, а во 13 и 14 век дел од нив пребегале во Влашко и Молдавија,
сите заедно биле наследници на Римското царство со латински говорен јазик.
Романија има познати истражувачи и поседува значајни дела за историјата на
Ромите во таа земја. Званичен документ кој ги спомнува Ромите е најден во
архивите на Романија и тој датира од 1385 год. Во него пишува дека кнезот Дан
l, кој бил владетел на Влашка, ја потврдува одлуката на неговиот чичко,
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војводата на Влашка Владислав (1364-1377), кој на манастирот Богородица во
селото Тисман, му поклонил 40 семејства Атсингани на имотот на манастирот
Св. Антониј во Водица. Во 1388 година кнезот на Влашка Мирчеа Постариот на
манастирот Козија му подарил робови со 300 ромски семејства. Друг документ
кој зборува за поклон на Роми робови е пронајден во Молдавија од 1428 год. Тој
документ известува за поклон на Роми на манастирот Бистрица од страна на
Александар Добриот. Во документот пишува дека на манастирот му поклонува
31 шатори Цигани и 13 шатори Татари (А.Фрејзер). Истражувачот Хашдеу,
разгледувајќи други документите, вели дека Ромите живееле во Србија за
време на Цар Душан. Тоа го тврди врз основ на претходен документ за подарок
на Роми робови кој датирал од 1348 година. Анализирајќи го документот, според
неговиот датум дошол до заклучок, дека тие дошле од Србија во 1348 год.
Званичен документ и сигурни извори кога Ромите дошле во Романија има од
1417 год., во кој се споменува дека Ромите пристигнале во Молдавија. Во тоа
време владеел Александар Први Добри (1400-1432), но не пишува од каде
дошле. Истражувачот на Ромите во Романија Хашдеу, мисли дека Ромите во
Романија стигнале пред 1300-та год.

Фот.Rolf Bauerdi.

Хашдеу исто споменува еден документ кој потекнува од манастирот
Тисман во областа Олтенија. Во документот се спомнуват Роми со 40 семејства
“Фамилија Ацингана" кои му биле подарени на манастирот Св. Антоније во
селото Зидовштица како робови. Тој документ го издал Мирчеа l, во почетокот
на јануари 1418 год., кој владеел со Влашка од 1386-1418 год. и се однесувал за
подарок од порано и сега 1418 год. се обновувил. Во Романија подоцна се
пронајдени поголем број документи кои се напишани на словенски јазик и тие
датираат од 14 и 15 век. Истражувачот Хашдеу, пронашол докумен со
подоцнежен документ од 1541 год. од кои се потврдува ропството на Ромите во
Романија. Ромите кои биле во Романија, во тогашна Влашка и Молдавија,
откако дошле, веднаш паднале во робство и останале робови сè до средината
на 19 век.
Архивските документи јасно укажуваат, кога Ромите дошле во Романија,
биле претворени во робови. Некои историчари пишуваат дека Ромите кои се
повлекувале од јужен Балкан кон Европа, во Романија биле насилно ловени и
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биле со сила претворени во робови. Постојат историски пишувани извештаи
дека сите Роми не биле робови. Меѓунив имало мал број слободни номади кои
се движеле низ романскиот простор и се бавеле со свои специфични занаети.
За историјата на робството и како настанало во Романија пишува романскиот
историчар Николае Лорга, кој мисли дека Ромите во Романија дошле 1241 год.
со монголите и нивната инвазија во Европа. Тие дошле како робови на
монголите и кога тие заминале Ромите останале како робови. За робувањето на
Ромите во Романија има неколку теории. Едната од теориите е таа на Николае
Лорга. Другите историчари тврдат дека ги превзеле како робови од монголите, а
пак некои мислат дека романците со војна ги заробиле и ги претвориле во
робови. Према историските податоци во Романија имало робови Роми и Татари.
Етничкото потекло на ‘‘робовите Татари‘‘ не е познато, но се претпоставува дека
се остатоци на монголското племе ‘‘Златна Хорда‘‘ и Куманите. Дека робови
имало по пат на војна сведочи војната на Влад Дракула со Бугарија во 1445 год.
кога заробил и како заробеници во Романија одвел околу 11-12.000 Роми кои
‘‘изгледале како Египќани‘‘ а историчарите ги препознаваат како Роми. Принцот
Раду Фрумос (1435-1475), кого Отоманите го нарекле Беј, во битката со Стефан
1471 год. заробил и во Влашка одвел 17.000 робови. Од овие историски извори
дознаваме дека Ромите биле учесници како војници во војните судири на
балканските монарси и тоа во голем број. Тоа се заклучува од бројот на
заробените и одведени Роми во Романија, кои потоа се претворени во робови.
Во врска со прашањето за корените на робството на Ромите на Балканот и
Европа, свое мислење даде Сам Бек, професор по антропологија на Конели
Универзитетот во 1989 год. Тој пишува дека од самиот почеток Ромите се
третирани како ‘‘necivilisati‘‘- нецивилизирани и тоа трае скоро 800-900 год. и тоа
на Балканот. Према оваа констатација за Ромите во науката, робството било
универзално прифатено скоро во сите општества. Ромскиот народ доби
негативен предзнак на безвреден, маргинализиран, сегрегиран и со тек на
времето бидна несакан народ. Од ова ‘‘necivilisati‘‘ констатација на проф. Сем
Бак, од историските податоци јасно произлегува и се заклучува, дека Америка
за робови ги имаше донесено негрите од Африка на тамошните плантажи многу
подоцна, во периодот од 17 до 19 век. Но, да не се заборави историската
вистина дека многу порано пред нив од Европа, Ромите беа робови и потоа беа
депортирани Роми како робови на плантажи во Ангола за време на Карло Жоао
lll во 1538 год., а потоа во Северна и Јужна Америка и другите колонии во
светот. Европа, одамна пред негрите, Ромите ги претвори во европски робови,
веднаш со нивното доаѓање во Европа и тоа уште од 11 век на Балканот, а во
Западна Европа од 14 век. Затоа дури денес тешко се прифаќа фактот,
некогашен вековен роб да биде човек и рамноправен со европските народи. Во
последните децении особено во развиените демократии има обид за
поместување во унапредување на правата и слободите на Ромите, но
вековните стереотипи тешко се надминуваат и сеуште има мислење дека
Ромите се безвредни и луѓе од низок степен на човечка раса. Луѓето во Европа
се обременети со овие стереотипи, а Ромите тешко се справуваат со
вклучувањето во општествата. Некои извори тврдат дека Ромите во својата
гигантска преселба во светот кога се движеле со своите каравани во групи низ
просторот на Романија, биле насилно ловени и претворени во робови. Покрај
тоа што биле потчинети, со сила ловени и претворени во робови, познато е дека
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многу порано византиската воена власт во 856 година, доведе од византиските
простори од Мала Азија голем број Роми заробеници. Тие беа поклонети и
дадени како робови на замјопоседниците и црквите во Византија. Ромите во
Романија во почетокот робувале на самата држава која имала огромен
придонес во буџетот, како на земјопоседниците (Бојари) така и на црквата.
Ромите робови во Романија биле поделени на робови на државата, робови кои
им припаѓале на манастирите и робови на кнезовите земјопоседниците-Бојари.
Бидејќи биле робови, тие биле под силен притисок и сегрегација. Романија е
замја каде се формирале нај различни ромски кланови на база на вршење на
физички работи и занаети. Денеска има палета на вештачка поделба на Ромите
и тоа на база на занаети, религиозна, јазична и етничка подела. Овде ќе ги
напомнам поголемите настанати групации на Роми. Робовите кои и припаѓале
на државата - биле испирачите на злато (Урари) и музичарите (Лаутари). Ромите
кои биле под управа на круната биле слободни, како и некои други кланови. Во
тоа време се движеле слободно низ државата и плаќале данок. Урарите
(испирачи на злато), данокот го плаѓале во шипки од злато и тоа во стари оки,
не килограми. Сите слободни Роми биле под надзор на државата и се делеле
на четири врсти и тоа се:
1. Лингурари (изработувале дрвени лажици и други дрвени предмети). Се
бавеле со производство на дрвен јаглен, чувале крупен добиток и со него
вршеле трговија. На државата плаќале годишен данок од 20-30 гроша. Биле
номади, а од почетокот на 19 век почнале да се населуваат.
2. Урсарите (мечкари) исто така биле слободни и плаќале данок како и
Лингурарите и биле номади.
3. Рударите се во групата на слободни Влашки Роми кои во почетокот
копале и ваделе руда во рудниците, а подоцна се бавеле и со испирање на
злато и се наречени и Аурари. Тие годишно плаќале данок во злато.
4. Групата Роми Лејаши биле номади и воглавном се бавеле со ковачкиот
занает и биле вешти во обработка на оружје, сабји, ножеви, бравари,
потковување на стока и се бавеле со други металски занаети. Сите овие групи
биле номади и слободни луѓе. Преку лето патувале и живееле во шатори, а во
зимно време живееле во ископани земуници и тоа во група од 10-15 семејства.
Овие населби ги нарекувале Шорови и со нив управувал старешина. Овие
номадски групи зборуваат ромски јазик и тие јазикот го сочувале нај многу.
Плаќале данок на државата. Биле слободни, но сепак биле под притисок на
племството и црквата.
Останатите Роми кои биле доделени како робови се делеле на: 1.робови
на црквата и 2.робови на племството-Бојари-земјопоседници. Тие биле во вистинска
смисла на зборот робови и тоа траело со векови, се до половината на 19 век.
Робовите кои биле доделени на земјопоседниците, биле наречени Ватраши
(Ватраш, романски-огниште). Тие биле во подобра позиција и имале нај
различни занаети. Биле шнајдери, кондураџии, шивачи на разни простирки,
везеле, плетеле, украсувале разни шиени чаршафи и марами кои биле со
извонреден квалитет. Биле добри кувари и слуги за послужување на трпезите
во домовите на богатите. Одржувале хигиена во домовите и домаќинството и
имале редица други обврски. Со тек на време од 18 век веќе не наликувале на
Ромите и истовремено го заборавиле јазикот. Примиле култура, обичаи и
религија од мнозинското населени. Јазикот на Ромите бил забранет во
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секојдневна употреба и така под принуда јазикот целосно го заборавиле.
Зборувале само романски јазик. Нај истакнати и почитувани биле Ромите
Лаутари-музичари, особено во Унгарија и тие со тек на време го измениле
начинот на живеење и домување, а воедно биле и слободни луѓе. Према
извештаите, нај лошо биле третирани робовите кај земјоделците-Бојари. Биле
оставени без секаква грижа и помош и биле постојано под принуда и притисок.
Не ги сметале за луѓе. Како што пишува Т.Ѓорѓевиќ, некои од робовите имале
можност да работат како земјоделци и сточари и така заработувале за своите
семејства. Во Романија постојат различни кланови на Роми кои се поделени
према занимањата кои ги обавуваат и таа не е адекватна поделба и не
преставува различна етничка групација. Сите тие имаат ромско етничко потекло
од Индија.
Романците уште за време на Византија биле христијани но, не ги
почитувале начелата на христијанството за милосрдие и хуманост. Некои од
хроничарите сакаат да ја оправдаат ваквата состојба на ропството на Ромите во
Романија, пишувале дека сè уште се сеќавале, наводно на татарските
насилства во овој дел на Европа. Секако дека тоа не е вистина. Во тоа време од
материјален интерес и заостанатоста во тоа време на феудалните држави,
сакале да се стекнат со поголемо богаство и искористување на неплатен труд.
Ромите во таква општествена клима биле жртва на алчноста на богатите
романци и црквата.

Роми мечкари од Балкан.

Само Русија и Романија имале званично ропство во Европа, но различно
се третирани во Русија. Во Средна Европа, особено во Унгарија, робовите биле
во надлежност на државата. Во Унгарија и Западна Европа, власта и црквата
кон Ромите имале поинаков однос. Сакале да ги остранат од нивните земји и не
им дозволувале да се населат. Тоа го правеле со употреба на нај различни
средства на притисоци, па дури и со масовни физички ликвидации спроведени
од инквизицијата и власта и со депортации во прекуокеанските колонии.
Во почетокот робови и слободните Роми биле под управа на државата
која за нив прибирала даноци, но со текот на времето со осиромашување на
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селаните, бојарите-земјопоседници се богателе, откупувајќи ја земјата од
селаните, а селаните ги претвориле во кметови и живееле од наемен труд.
Така, бојарите со богатење со време ја превзеле власта врз Ромите и со нив
владееле неограничено и како што сакале. Во тоа време Ромите им биле од
корист на државата, црквата и земјопоседниците, затоа што знаеле нај
различни занаети, работеле во земјоделието и на тој начин се стекнувале со
големо богаство. Хроничарите забележале дека живееле во крајно мизерни
услови и немале никакви права, без облека, без обувки, слаба храна и
многумина кои се бунтувале имале обрачи околу вратот со шилци да не спијат.
Ропството во Романија одело до таму, што имало пазари за продажба на
робови на кои семејствата биле разделувани и продавани на другите газдинства
и имоти. Така, во 17 век едно ромско семејство во Молдавија се продавало за
40 унгарски форинти, а пак во 18 век едно ромско семејство во Романија се
продавало за 300-400 леја. Нивните господари располагале со нив како што
сакале и немале никаква одговорност кон нив. Робовите немале обврска да
плаќат данок ниту оделе во војна. Единствена обврска им била да работат и тоа
без надоместок. Дури и слободните Роми немале подобар живот. Биле
прогонувани, постојано казнувани и не биле оставени да живеат спокоен
слободен живот. Максимов напишал дека во такви односи се родило ‘‘Ново
племе на Цигани со нечиста крв,‘‘. ‘‘Чисти или нечист‘‘ како што вели Клебер
‘‘тие луѓе живееле во крајно нечовечки услови‘‘. Нај лошо поминале Ромите кои
работеле во замјоделието и оние кои работеле општи работи на имотите на
газдите и црквите. Добивале само јадење од пченкарна каша со малку
сончоглед. Извештаите од известувачите даваат потресен опис за животот на
Ромите во Романија. Спиеле каде ќе најдат, облечени со стара искината облека,
а децата биле голи и боси. Надзорникот ги камшикувал повеќе од задоволство
отколку од потреба. Биле слаби, бледи и болни, пишува Хашдеу. (Сербојану, Р.
Ѓуриќ, Клебер, Валиант "Хисторие враие дес враис Бохемиенс", 1857год.). Под
вакви тешки околности на живот, притисокот од црквата и Бојарите, во 19 век се
донесени уште потешки "основни прописи" во 1839 и 1835 год. за робовите
Цигани во Молдавија и Влашка. Со нив се одредува статусот на робот, се со
цел да го зајакнат своето влијание врз робовите Роми. Во општите принципи за
робовите пишувало дека ‘‘Ромот не е човек, туку битие кој со своето семејство и
имот зависи од некоја друга личност‘‘. Браковите помеѓу Роми и Романци биле
строго забранети. Им било забрането да зборуваат ромски јазик. Ако некој Ром
се осудил да зборува мајчин ромски јазик, му го сечеле јазикот. Господарот
можел некого да ослободи доколку сакал и можел да си формира дом. Меѓутоа,
тие биле толку долго робови и слободата им била непотребна. Не можеле да
започнат нов живот и доколку ги ослободувале, биле немоќни, исцрпени, стари
и неспособни да почнат со самостојна работа. Останувале номади, бездомници.
Некои Роми, особено помладите, по долго робување одлучиле да побегнат
преку трансливанските планини во Унгарија, во областа Трансилванија, каде
можеле слободно да живеат. Некои побегнале и останале и живееле во
планинските венци помеѓу Романија и Унгарија.
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Оглас за продажба на робови,Романија 1852 год.

Таму живееле во длабоките шуми и карпестите предели на Романија.
Живееле во пештерите без никаков извор на егзистенција. Повремено се
спуштале во низините по храна и често се судрувале со војската, при што имало
жртви на двете страни. Тие ги нарекле "ајдучки банди" или "Нетотси" и ги
обвинувале за многу престапи, дури и за канибализам. Како што додава Р.
Ѓуриќ, тие обвиненија и измислици можат да се сретнат во минатото кај некои
истражувачи. Понатаму вели дека тие едноставно не можеле да разберат дека
Ромите, како и кај другите бројни народи, слободата им е света, а животот во
непреодните шуми е повеќе поднослив во однос на ропството, коментира
Ѓуриќ. Што се однесува за канибалството кај Ромите тоа не е вистина. Тоа било
чиста измислица и била потреба на тогашната власт и црква да ги контролира и
обвини, се со цел да ги заплаши, обесхрабри и држи како робови. Обвиненијата
за канибалство во Средна Европа биле со цел да ги обвинат и да ги
егзекутират, или пак да ги протерат и да се ослободат од нив. Овие обвиненија
со кои се извршени егзекуции на Роми подоцна биле проверени со независна
комисија. Комисијата открила дека канибалството кај Ромите било измислено и
не било вистина. Обвинението било монтирано од самата власта, а печатот
бил инволвиран и спроведувал кампањи со обвиненија за канибализам и
кражба на деца, се со цел да ги оправда неоснованите егзекуции врз Ромите. За
ваквиот срамен чин на држење на робови во Романија, подоцна се побуниле
особено младите интелектуалци во Романија, меѓу кои и Когалничеу, политичар,
научник, историчар и истражувач на Ромите.
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Романија во 19 век.

Когалничеу во својот говор за ослободувањето на Ромите во романската
академија на 9 април 1898 год. зборувал дека:
‘‘Во младоста на улиците на Јаши гледал човечки битија, кои носеле ланци
на рацете и нозете, некои дури и железни карики на главата и врзани околу вратот.
Свиреп однос. Осудувани на глад и чад, затварани во специјални затвори,
исфрлени голи на снег или во замрзната река. Таа била судбината на тие јадни
Цигани. Немало грижа ниту за семејната светост нити врска: жена се земала од
мажот, ќерка одземена од родителите, деца одземени од родители, одвоени едни
од други и продавани како стока на сите четири страни на Румунија. Ниту
хуманоста, ниту религијата, ниту граѓанските закони намале милост за овие јадни
битија. Било страшно да се види тоа...‘‘, пренесува Когалничеу во ‘‘Diskrobirca

Tiganiloru‘‘, Букурешт,1891 год. Клучна улога одиграло едно старо познато
Молдавско-Влашко државничко семејството. Еден член на тоа семејство,
Александар Гица, во 1837 год. започнал кампања за ослободување на Ромите.
Во 1844 год., со негов напор, во Молдавското собрание е поднесен предлог за
еманципација на Ромите, барем за оние кои се во сопственост на црквата. Ова
ослободување на робовите не поминало затоа што се спротиставила црквата,
се со цел да не ја загуби неплатената матрејалната добивка од трудот на
Ромите робови, која била голема. Бидејќи имало отпор тие останаа понатака во
робство. Во 1837 год. во Молдавија имало 3851 семејство, а во Влашка 33.000
семејства робови. Ромите, незадоволни од исходот за ослободувањето од
робството, се кренале на бунт. Бунтот на Ромите бил крваво задушен.
Историчарите пишуваат дека Ромите буквално биле газени со копитата на
коњите. Прв удар на робството во Романија е направен во Молдавија од кнезот
Михаил Струзе 1845 год. за ослободување на приватните робови. Од овој
настан и под притисок на бунтот на Ромите во 11 јуни 1848 год. е објавено дека:
‘‘Народот на Романија ја отфрла нечовечноста и срамот, да држи робови и
објавува слобода на приватните робови Цигани‘‘. Потоа се случила РускоТурската војна со која реформите запреле. По првичниот закон од 1844 год.,
следува повторен обид по мировната конференција во Париз, пред да ја
предаде власта и покаже пред светот ново лидерство, Грегоре-Александар
Гица, потпишал "ослободителен акт" кој е потпишан во Јаши на 10.12.1855 и на
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08.02.1856 год. потпишан во Букурешт. Со потпишаниот акт се озакони
ослободувањето на робовите и било наведено дека ропството на Циганите во
Романија е ‘‘понижувачка трага на едно варварско општество‘‘.
Ослободителниот акт морал да се потпише од двете романски кнежества,
Молдавија и Влашка. Иако ослободителениот акт бил потпишан, сепак
државата слободата на Ромите ја откупила од робовладетелите. Да не претрпат
штета, државата се согласила да им плати откуп со злато. Така за Лингурите и
Ватрашите државата им плаќала по 7 (седум) дукати и 4 (четири) дукати за
Леашите и тоа за сите возрасти и пол. Со тој акт, биле ослободени повеќе од
200 илјади Роми од ропството во Романија, што одговара на статистичкиот број
даден горе. (Детално за говорот на Когалничеу во собранието во Букурешт по
повод ослободувањето на Ромите читај во книгата на Р. Ѓуриќ, "Сеобе Рома").
Матеов во книгата "Цената на слободата" го опишува бунтот на Ромите кој
претходел во врска со овој закон за ослободување од ропството. Романската
држава по ослободувањето прогласи општа амнестија и додели државјанство
на сите Роми и за оние кои биле надвор од законот. Голем дел од нив по
ослободувањето од ропството се претопиле во Романи (Власи) и Романци, а
друг дел не прифатиле да се асимилираат и се групирале од разни збирни
племиња во племето Ватраши кои се поделиле на седелци и номади, како што
биле т.н. Лејашите и дел од романските Урсари (мечкари). Како што пишува
G.Sion во ,,Affranchisslment des Tziganes‘‘ (‘‘ La Patrie‘‘ Букурешт-1909 год.):
‘‘освен Лејашите и Урсарите сите останати се претопиа во романските народни
маси и од неа се разликуваат само со својата темна боја на кожата, азијатското
лице и живоста на својот темперамент, а ги среќаваме во сите општествени класи‘‘,

пренесува Т.Ѓорѓевиќ. Подоцна со преселбите кон запад ромскиот јазик го
задржале Калдерите, Ловарите и Чхурарите. Некои групи кои се преселиле од
Романија кон запад, зборувале романски, бидејќи со времето и притисокот кој е
вршен над нив, ромскиот јазик сосема го заборавиле. Тие припаѓале на
Бојашите, Рударите и еден мал дел од Урсарите. Когалничеу во делото
"Дескробиреа Тиганилера", 1891 год., Букурешт, информира за судбината на
Ромите во таа сурова замја.
По ослободувањето во 1860 год., неколку илјади Роми ја напуштиле
Романија бегајќи кон запад, кон Русија и таму многумина пронашле
прибежиште, а еден дел заминале во Бугарија, Србија, Албанија, Грција и
Босна. Некои Роми кои подоцна се селеле од тие земји кон запад, таму се
претставувале како Грци, Срби или Руси и тоа зависело од каде се селеле.
Голем број на Роми ја запоседнале Панонија каде што ги има и денес. Во 1851
год. земската команда на Темишвар загрижена од големиот прилив на
дојденците Роми, општинската власт во Банат наредила, номадите Роми кои
немале дозвола за престој да ги протерат и заминат од каде дошле, во свој крај.
Дојденците имале кнез кој го бирале од своите редови и тој контактирал со
власта. Биле угледни но, Ромите не ги сакале мислеле дека соработуваат со
власта. Еден дел од романските Роми кои дојдоа во југословенските простори,
преку Босна заминаа во Италија. Сите тие побрзаа да ја напуштат таа земја
каде што доживеале непријатни спомени, страшна тортура, понижување и многу
жртви.
Како што наведува Ангуст Фрејзер во книгата ‘‘Цигани‘‘-1995 год.
Оксфорд: ‘‘Се појавил проблем со јазикот на групите Цигани кои зборувале
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романски јазик надвор од Романија, а го заборавиле нивниот ромски јазик.
Рударите (Урари) ...користеле еден романски (јазик) во кој имало големо
учество од српско-хрватски речник, Бојашите пак, кои во денешно време се
среќават близу Печ, во јужна Унгарија, изгледа дека употребуваат една
архаична форма од романскиот јазик, сличн на оној што со векови парано се
зборувал во Банат, етнички мешана област во соседството на западна Влашка
(подоцна оваа област е поделена меѓу Унгарија, Романија и Југославија)‘‘,
пишува Фрејзер. Во врска со нив Фрејзер продолжува и пишува: ‘‘Кога се имаат
предвид определени развојни етапи, треба пред се да се погледне надвор од
Влашко и Моладавија. Романскиот јазик бил зборуван надвор од границите на
тие две кнежевства. Тој се зборувал во Банат, во северо-западниот дел на
Србија, во Бесарабија и во голем дел од Трансилванија, особено во селските
средини на север од Влашка. Полесно е да се заклучи дека голем број Роми
веќе подолго време живееле во овие региони (некои од нив можеби потекнувале
од постојаниот проток од бегалци од Влашко и Молдавија во текот на годините
на угнетувањето), одошто дека се работи за отпуштените робови кои тука
надошле од дунавските кнежевства од страв да не се обнови стариот поредок‘‘,
констатира Фрејзер.

Сите овие групи по ослободувањето од Романија и самоволното бегање
можеле да одат само подалеку од местото на робувањето и што е можно
побрзо. Денес Бојашите ги има во Хрватска, особено во областа Меѓумурје и ги
нарекуваат Бајаши, ги има во Унгарија, Австрија, Србија и во Бугарија каде ги
нарекуваат Бојаши и Рудари. Зборуваат романски јазик. Признават дека
потеклото им е ромско и имаат ромска култура и традиција. Дел не признаваат
дека се Роми, особено во Бугарија. За време на фашизмот скоро сите беа
депортирани, ликвидирани и исчистени од тогашните простори на Северна
Југославија, Словенија, Унгарија и Аустрија. Кога Ромите се ослободиле од
робството можеле да бегаат единствен кон запад каде што сè уште не биле
познати и каде очекувале мирен и достоинствен живот. Според истражувачите,
ова била голема преселба на Ромите од Балканот кон запад. Стотици илјади
Роми ја напуштиле Романија, Унгарија, Бугарија и некогашните југословенски
простори. Поромунчените Роми,Лингурите, Рударите, Ватрашите, Ѓорговците,
Каравласите и оние Роми кои го задржале јазикот т.н. Роми Власи (Влахоја), во
која припаѓаат Ловарите, Калдерите, Лејашите и Урсарите, кога се ослободиле,
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дел заминале во српските земји и Босна. Некои заминале во Албанија, Грција и
дел кон Европа. Денеска во Романија има голем број на Роми од кои нај голем
дел од Лингурите се поромунчиле и имаат романска самосвест и тие се 80%
романизирани.

Флоријан Саба (Романо лилоро)

Илијан Радулеску(Романо Лиоро)

Бидејќи Романија има голем број на Роми тие ja задржале традицијата
на избирање на старешини. Таа традиција се задржала дури до денес.
Калдерите, романска новонастаната котларска групација, како нај организирани
и матрејално нај ситуирани, во најновата историја на Ромите во Романија, се
собрале на светиот празник Богородица на 8.09.1992 год. во манастирот
Бистрица и на свечен начин го избрале и крунисале Флоријан Саба (Јон Чиоба)
за ‘‘крал на Циганите‘‘ во Романија. По извесен период по неговото ‘‘кралско
прогласување‘‘, неговиот братучед Илијан Радулеску се прогласил за
‘‘Император на сите Цигани од Романија и во светот‘‘. Во тој манастир биле
доведени како робови, денес, во современата историја се прогласуват за квази
кралеви. Романија сè уште не го променила односот кон Ромите во државата и
го задржала се уште минатовековниот однос кон Ромите. Денес во Романија
има нај голема заедница на Роми во Европа. Поголем дел се постојано
населени и живеат на маргините од општеството, во беда и сиромаштија.
Неписменоста е на високо ниво, без постојана работа и без соодветни животни
услови. Голем дел уште од времето на ропството го заборавиле својот јазик
како последица на огромниот притисок и го зборуваат романскиот јазик. Покрај
тоа, голем број останале како Роми и животот им е сведен на исто ниво како во
претходниот историски период, сиромашен и без перспектива. Децата се
препуштени на улиците, питачат и не се опфатени во образованието. Голем дел
Роми живеат како бездомници. Препораките на Советот на Европа за
подобрување на нивниот животен стандард и образование се спроведуваат но,
резултатите недостасуваат. Романија е членка на Европската Унија, но тие
масовно мигрираат кон Западна Европа и бараат економски азил. Нивниот број
према статистиката од 2001 год. е 535.140 Роми. Бројот на Ромите во Романија
према мислењето на истражувачите е неколкукратно намален и изнесува околу
од 1.8 - 2.5 милиони Роми.
Заминувањето на Ромите на запад во почетокот на 15 век не било
сјајно. Пред ослободувањето на Ромите од робството во Романија и по
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ослободувањето, многу ромски групи заминале кон Европа. Во почетокот имале
гостопримство, односно останувале неколку дена, а потоа продолжувале кон
другите градови и области во Европа. Во европските држави подоцна, биле
постојано прогонувани и протерувани. Таквиот однос кон Ромите во овие
држави со текот на времето, прераснало во омраза кон овој непознат народ.
Робството во Европа постоело во друга форма и било исто така сурово како во
Романија. Најтешко било особено за оние кои биле лажно обвинети, убивани и
носени на галиите и депортираните во колониите. Во Западна Европа Ромите
биле под надлежност на државите, но под обвинение дека се скитници или во
случај доколку не ги напуштале териториите каде имало забрана за престој,
биле натерани на принудна работа. Имало остри санкции и депортации кои
црквата ги диктирала и ги прогонувала.

Роми во предградие на Букурешт 1969 год.Fot.:Romany Heritage

Да се види разликата во владеењето на системите на Европа и Индија,
ќе наведеме пример какво робовладетелство имало во Индија многу порано од
времето кога дошле во Европа. Мегастен за време на Маурите тврди дека тогаш
немало робови. Имало луѓе кои биле зависни од богатите, но не биле робови
како во тогашно време во античките држави. Мегастен пишува дека биле
донесувани робови од Грција и Иран и ги продавале во Индија. Тие биле чувари
на гиницеите (хареми) и имал престава дека имало ропство, а ги викале ЈаваниГрци, не биле Индуси. Мегастен мислел дека во Индија робови биле
припадниците на кастата Шудри, за кои Мегастен се измамил. Тие не биле
робови во права смисла на зборот, тие примале плата, во болест имале лесни
обврски и не се грижеле за својата егзистенција во дворот. Тие имале право и
не смееле да бидат удирани по глава туку по грб, добро се хранеле, со нив се
постапувало добро. Доколку господарот бил лош, можеле да го напуштат.
Вработената жена можела да се мажи за слободен маж надвор од домот на
господарот, но доаѓала секој ден на работа. Законот ја штител трудницата. Не
било дозволено да се избрка ниту даде на друг сè дури е бремена. Доколку
господарот ја затруднел, морал да ја ослободи и неа и детето и да плати
отштета. Старците останувале на имотот сè до нивната смрт. Вработените
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еднаш во годината присуствувале на свеченост кај господарот, кога тие сакале.
Некој од нив можел да замине и да се врати во својата каста и можел сам да си
го плати долгот и да се откупи. Така пишува Мегастен. Жанин Аубауер за
разлика од него правилно пишува дека имало слуги од разни касти, особено од
т.н. Џати, за кои пишува Мегастен. Ако работеле на земјоделско земјиште
добивале 1/5 од родот, стан и храна, а 1/3 ако немале обезбеден стан и храна.
За вршење на работите се правел претходен договор со опис на работи кои
требало да ги вршат и време на траење. Ако работата ја напуштале пред
договорот морале да го вратат долгот. Како обичај, покрај договорената награда
за работа, добивале и дополнителни производи. Според горниот опис, кој е
даден од стара Индија, тоа било наемен слуга, не роб.
Кога дошле во Европа, се соочиле со вистинско ропство и тортура над
човечко суштество. Во тоа време, во описот на државата на Каутилија во
"Арташастра", од 4 в.н.е., за време на Чандрагупта Први (376-413), Индија
драстично се разликувала од државата на Платон и подоцна на Макјавели чија
теорија пропагирала дека ‘‘целта го оправдува средството‘‘. Држава на Каутилиј
има хуман карактер и немало класично робство, а платоновата држава е
драстична кон робовите и плебисцитот во тоа време. Макјавели во служба за
интересите на инквизицијата која била формирана од папството за борба
против ‘‘еретиците и религиозните противници‘‘ во Европа, ги правдал
насилствата и масовните егзекуции. Да се воспостави власт се ‘‘оправдува
средството‘‘ со насилство и убиства. Значајни информации за Индија има од
Мегастен во "Индика" од 3 в.н.е. Таму законите функционирале во согласност со
правата на народот. Боженското право на кралот во Индија никогаш не
поминало во теократија, без оглед на угледот на кралот. Кралот не владеел
сам. Тој се потпирал на министри и собранието, кои можеле да го тргнат од
власт доколку бил лош владетел. Будистичките извештаи Јатакама (Џатакама),
спомнуваат неколку симнувања на такви кралеви од престол.
Какви биле односите на владетелот и народот во балканските земји во
тоа време ? Во тие простори сите земји се оптоварувале со религиозен и
територијално-национален идентитет, а истовремено Европа споро се
цивилизирала и постепено напредувала од феудално кон капиталистичко
општество. Од 14-17 век се воделе војни за територи и превласт во Европа. Во
тој период се водела стогодишната војна помеѓу Франција и Англија од 13371453 год., потоа триесетгодишната војна помеѓу Франција и Германија од 1618 1648 година. Не само овие војни, имало и судиири на скоро сите нации за
национален и религиозен идентитет, а причина била превласт и религиозното
догматско недоразбирање во самата црква и непризнавање на римскиот папа.
Исто така, Европа во тоа време и денес се идентификува со старата европска
цивилизација за која Дјурант вели : "Европа во социјален и политички живот
останала верна на облиците на старите Хелени, можно повеќе на Римјаните, со
нивни имперјалистички идеи на тврд национален егоизам", која се базира на
христијански вредности. Индија воспитана во индивидуализмот на Ведите ги
потенцирала вредностите на "Универзална визија", а национализмот го гледала
од аспект на идеал како "индивидуална слобода, социјален ред и широка
меѓународна толеранција"-цитира Вера Ивековиќ во книгат "Култура и уметност
во Индија".
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Во споредба со европските земји, Отоманската империја имала сосема
друг систем на владеење. Отоманите на луѓето им го почитувале право на
слобода и право на избор без тортура и насилства, освен во случај на побуна
или кршење на законите на империјата. Луѓето не ги дискриминирале по раса,
религија и боја на кожата. Зошто имало таква разлика во управување на
државите и владеењето на системот на закони? Тоа е затоа што тие имале
различни култури. Источна, која била либерална базирана на исламот, додека
западноевропска цивилизација се базирала на религиозна догма и го кочела
развојот на цивилизацијата. Така, Западот бил зафатен со период на мрачен
црковен режим сè до 19 век, до надвладување на хуманизмот и ренесансата и
Француската буржуаска револуција. Мала промена е направена кога западната
црквата во 12 век, за време на крстоносните војни, прогласила дека
милосрдието е доблест и дала нов импулс за напредок во хуманоста која
постепено напредувала, а пак ортодоксното христијанство, особено Балканот,
зафатено со Отоманската империја, долг временски период останало
конзерватививно.
Во тоа време, денешна Грција со островите и Кипар биле зафатени со
миграцијата на Ромите од исток. Тие се повлекувале пред отоманските
освојувачи и се преселувале кон запад. Движејќи се кон Европа, попатно се
претставувале како‘‘Египќани‘‘. Зошто се претставувале така? Има некои теории
кои објаснуваат која била причината така да се претстават. Многу од реоните во
денешна Грција од тоа време биле населени со Роми и имало нивни населби,
како на Пелопонез, така и во Епир. Овие простори се плодородни, па така
Лиежоа мисли дека поради големата плодност го добиле називот "Мал Египет",
плоден како поречието на реката Нил во Египет, а подоцна во Европа ги
нарекле Египќани. Во врска со "Мал Египет" и Џипси, се произнесува и др.
Актон, кој вели дека Џипсите (Ромите) кога го напуштиле Среден Исток, кој
тогаш тој бил познат како "Мал Египет", биле нарекувани Египќани. Покрај тоа
име, некои луѓе ги нарекувале Индуси. Тоа била причината подоцна Ромите да
го добијат името Египќани, а подоцна од него англискиот назив Џипси и
Гитаноси во Шпанија. Главната причина за името ‘‘Египќани‘‘ е фактот кога
заминувале кон Европа, секаде каде што поминале, оној кој ги предводел се
претставувал како: водач, херцог, гроф, капетан или војвода од "Мал Египет",
т.е. од Среден Исток. Преставувајќи се насекаде во европските земји како
"принцови од Мал Египет", го добиле новото име за нивното потекло "Египќани".
Големата мирна миграција на Ромите од Балкан кон Европа пред
инвазијата на Отоманите била забележана и нотирана во хрониките. Конкретни
информации за раните преселби на Ромите кон Западна Европа дава
германскиот хроничар Јохан Турмајер под псевдонимот Авентин во ‘‘Баварската
хроника‘‘ од 1439 год., напишана околу 1522 год. во која Ромите ги нарекува
,,Зигени‘‘, дека доаѓаат од Египет, дека живееле на границата на Турската
империја и Унгарија. За нив употребува разни навредливи зборови на расна
основа. Меѓу другото кажува дека зборувале вендски јазик и дека се предавници
и шпиони. Оваа квалификација од хроничарот Авентин особено за шпионство
ќе ги следи се до Втората светска војна, кога Хитлер ќе ја искористи оваа рано
измислена клевета за шпионажа и со расно-биолошката теорија масовно ќе ги
погуби. Оваа теорија и измислицата за шпионажа ќе се користи и по војната од
страна на германската влада, се со цел да се избегне обештетувањето за
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масовниот геноцид на Ромите во Германија и низ цела Европа. За ваквата
измислица за ‘‘шпиони‘‘ Ромите воопшто не знаеле ниту биле информирани, а
уште помалку биле свесни дека така ќе ги клеветат, а намерата била скриена,
со цел да ги обвинат и од Европа исчистат.
Првите запишани и спомнати предводници на Ромите кон Средна
Европа се Кралот Синдел, војводите Михајло, Андреа и Пануел. Према описот
тие биле група на луѓе со темна кожа, а мажите биле добро облечени и се
движеле со коњи. Жените кои биле во придружба на мажите се бавеле со
гатање т.е. претскажувале судбина. Биле облечени со шарени здолништа и ги
опишале како многу итри жени. Со самата појава во раната фаза на преселби
се здобиле со препораки кои требале да им обезбедат сигурно и слободно
движење низ христијанските земји на Европа. Се споменува препораката
дадена од Миклош Гара унгарски дворјанин. Тој со препораката барал да имаат
слободен премин и заштита при движењето. Писмата биле потпишани од
императорот Сигизмунд во Линдау во 1417 год.
Овие први предводници на Ромите низ Европа се разделиле на четири
групи и тоа:
Синдел (Циндел) преку Чешка заминал за Германија каде се споменува
во хрониките од 1424, 1426, 1433 и 1439 год.
Пануел, се движел преку Прага и Дрезден пристигнал на север до
Хамбург, Либек, Росток, а еден помал дел се одвоил и пошол кон југ до Мец и
Стразбург.
Михајло и Андреј заедно пристигнале до Базел и во 1418 година се
разделиле. Михаил заминал во Савоја и Јужна Франција. Андреја се спуштил
кон Италија и 1422 год. го посетил папата Мартин V.
Оваа верзија на патувањето во Италија кон Рим е малку недоследна,
затоа што Андреја не влегол сам во Италија. Хрониките кажуват дека двајцата
предводници, Андреја и Михајло го посетиле Рим. Подоцна, кога се враќале и
кога дошле во Швајцарија, покажале писма со препорака од папата Мартин V.
Према описите и препораките од папата, сигурно двајцата истовремено
заминале во Рим, а подоцна се разделиле во Швајцарија.
Покрај овие двајца, уште еден Војвода од Мал Египет, Ладислав, во
1432 год. се здобил со писмо со препорака од императорот Сигизмунд во
спишкиот замок во Словакија. Слично писмо со препорака покажувал и ‘‘Василиј
командант на Циганите‘‘ во 1501 год. кој ја добил од полскиот крал и голем кнез
на Литва Александар Агело (Егело), во кое на Ромите им ги потврдил старите
придобивки.
Службеното доаѓање на Ромите во Европа се смета дека е од 14 век, но
тоа не значи дека тие не биле таму и порано. Раното доаѓање на Ромите е
забележано во 1416 год. во Трансилванија (денешен Брашов) во Унгарија, од
каде се раселиле кон Европа. Ромите во Унгарија имале поголема слобода,
иако во Трансилванија биле во некоја форма на робови се до 1848 год. Од
хрониките се дознава дека биле ценети занаетчии за изработка на оружје и
обработка на железо. Биле прогласени за кралски поданици и тој имал власт
врз нивната распределба на имотите на богаташите. Во 1422 год., Унгарскиот
крал Сигизмунд издал "повелба за правата и слободите на Ромите" во Унгарија,
која се однесувала и на просторот на поранешна Југославија, која била под
нивна власт. Унгарија дозволувала да имаат свој војвода и судии кои ги
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решавале нивните спорови. (Види трудови на T.H. Schwieker "Geschich des
Temischer Banats" 1872 год.) Оваа повелба потврдува дека Ромите ги имало во
поголем број и подолг период на просторите во Унгарија и затоа се појавила
потребата за издавање на повелби. Доколку биле присутни краток временски
период, немало да има никакви мерки и прописи за нивниот престој и движење.
Сопред хроникатата на Лаврентиј од Бразова, во јужна Чешка во 1411 год.
пристигнале луѓе со темна кожа, со коњи на кои јавале мажи, а жените и децата
оделе пеш. Истовремено жените се бавеле со претскажување на судбина и
кажувале дека се од ‘‘Египет‘‘ кои одат на поклоненеие низ земјите на Европа.
Слични групи се појавувиле во Базел и Хесен Германија. Од еден друг документ
се гледа дека во 1476 год. градот Херманстадт побарал да земат Роми на
нивните имоти, но за тоа требало дозвола од кралот Матија Корвин. Тој им дал
дозвола да користат ‘‘Египќани‘‘ кои се сместиле и живееле во предградието на
градот. Во 1496 год. Владислав ll, му дал заштитно писмо на извесен Ром со
име Матијаш Полгар ‘‘војвода на народот Фараони‘‘ да се насели со својат клан
од 25 черги како ковачи низ земјата каде што сакаат. Клебер наведува пример
дека кралот Ладислав Vl бил заштитник на група ковачи од 25 черги кои
изработувале оружје и муниција специјално за бискупот од Пек. Ромите биле
користени како занаетчии но, истовремено без вина биле вовлечени во
политички пресметки. Пресметките во 1514 год помеѓу Ѓерѓ Доза и Јанош
Запоља, војвода на Трансилванија, за чија сметка Ромите изработувале оружје,
а подоцна изработиле орудија кои служеле за мачење на Ѓерѓ Доза. Десет
години подоцна бунтовниците на Ѓерѓ дојдоа на власт и Ромите од Темишвар
беа егзекутирани со обвинение за соработка со Запоља и ковање на орадијата
со кои бил мачен. Подоцна Запоља се враќа на власт во 1538 год. и на Ромите
им ги враќа барањата за старите привилегии. Ромите во Унгарија имале
репутација на вешти обработувачи на железо, изработка и одржување на
оружје. Покрај овие занатски вештини тие познавале и други многубројни
занаети, а еден од нив со кои биле познати во Унгарија било и свирењето на
музички инструменти. За тоа има и писмени сведоштва дека биле царски
музичари. Меѓу другите сведоштва има едно писмо од Фердинанд Хабзбург од
1543 год. испратено до кралицата Изабела во дворецот во Виена, со кое кажува
дека кај него свират врвни ‘‘египетски музичари‘‘ потомци на ‘‘Фараохите‘‘
пишува Фрејзер. Тоа го потврдуват и кралските сметки за исплата на дворските
мизичари Роми при крај на 15 век, кои ги исплатила сопругата на Матија Корвин,
кралицата Беатрис Арагонска. Во 16 век во Унгарија и земјите кои припаѓале кон
неа, Полска и Литванија, имало обичај главниот човек по прашањето на Ромите
да е од нивните редови. Тој се здобивал со титула ,,egregious’’ и бил главен за
Ромите во секоја од земјите на Хабзбуршкото царство. Да не се разбере
погрешно титулата на војводи и принцови од редовите на Ромите, треба да се
напомене дека од власта биле одредени неколку војводи од Унгарија и
Трансилванија за собирање на даноците од Ромите и за таа цел имало
четворица војводи од Унгарското племство и двајца од Трансилванија кои не
биле Роми. Истовремено имало помали управители, кои заедно имале судска
власт над Ромите и посредувале во разни спорови. Оваа традиција кај Ромите
северно од Дунав се задржала дури до денес. Од тоа време постои
таканаречениот ‘‘Крис‘‘ една врста на племенски суд.
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Дека Ромите биле присутни во Европа многу порано од 1416 год.
упатува преписката на Отокар Втори, чешкиот крал, кој во едно писмо пишува
дека во унгарската војска на Бела lV во 1260 година имало "Цингаре". Сербојану
известува дека Отокар во друго писмо пишувал "Булгари" што фрла сомнеж врз
претходното писмо дали се Роми или Булгари. Ромите во Унгарија се појавиле
за време на Бела lV (1235-1270 год.), која претходно монголите ја опустошиле, а
тој ја обновил. Во првиот податок од 1260 год. во врска со овој настан, се
споменуваат "Сингарен". Историчарите се сомневаат во овој податок, како и
Август Фридрих Пот, дека овој податок се однесува на Ромите. Гратан Пухон во
ракописот "Ромите во Византија и Македонија" од архивските документи цитира,
дека Ромите биле присутни таму. Од цитираниот датум се гледа дека навистина
се бореле заедно со Унгарците за време на Бела lV, во четвртата армија,
против бохемиенскиот цар Отокар ll во 1250 и 1260 год. Дека Ромите биле
присутни во судирите помеѓу Унгарците и Бохемиените, постои писмен доказ кој
е забележан во една балада наречена "Летопис на Болеслав" од 14 век, во која
е забележано доаѓањето на Ромите од 1242 год., пишува Пухон. Во тој документ
стои дека дошле 500 чудни луѓе, за кои мислеле дека се шпиони на Татарите.
Носеле високи шешири, кратки џакети и широки панталони. Носеле торби. Кога
барале храна велеле "Карте хас бок", известува Пухон. Хроничарот, бидејќи не
го знаел јазикот, или не разбрал како на ромски јазик правилно се изговара или
пак забележал само дел од прашањето.Тоа скратено се вели "Кари те хас,
бокх..." ("Каде да јадеме, глад..."), најверојатно имало уште некој збор кој
известувачот во текстот на баладата не го навел. Овие запишани зборови без
сомнение се доказ дека биле Роми, затоа што говорот е ромски и биле присутни
пред званичниот датум од 1416 год. даден од историчарите. Има уште еден
податок кој го наведува Г. Пухон и го цитира арапскиот историчар Јакут, а го
превзел од Берковиц. Абдулах ибн Јакут (1179-1229) информира за средба со
"Исмаелитите" (Роми), во Алеп од 1100 год. Тие во своите изјави рекле дека
дошле од Унгарија каде биле сместени во околу 30 села. Биле прогонувани од
соседите христијани и како што рекле, си ги избричиле брадите, се облекле на
модерен начин, носеле оружје и се бореле со Унгарците против непријателите
но, морале да ја напуштат Унгарија. Истиот автор Г.Пухон, пишува за наводи од
Берковиц во кои цитира закон на кралот Андреја од 1332 год., со кој се
забранува Ромите да се женат со Унгарки. Свештенството било задолжено да
ги одземе таквите жени од нив, што тие биле принудени да се вратат. Према
наведениот закон и забраната за женидба, јасно се потврдува дека биле
присутни во таа држава. Нема причина да се сомневаме во пишаниот историски
настан од тоа време, затоа што луѓето што дале изјави кои биле запишани, не
можеле да знаат за Унгарија во тоа време ако не биле таму присутни. Како
поткрепа на тоа дека биле многу порано присатни во Унгарија има историски
податок кој информира, кога кралот на Унгарија Андреа ll се враќал со војската
од Крстоносните војни во 13 век, со себе повел група на Роми и ги населил во
Унгарија. Повеќе од јасно е дека Ромите биле одамна во Европа и престојувале
пред да навлезат Отоманите на Балканот. Покрај малите групи населени Роми
кои биле порано населени, масовна преселбата од Балканот почнала во 15 век.
Ја преплавиле цела Европа и ги имало во сите држави. Големиот број на
бегалци Роми кои побегнале од Романија во Унгарија, не биле во подобра
положба. Вистина е дека и таму, во Унгарија, Ромите биле робови сè до 18 век,
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до 1783 година, кога ги укинале мерките, не биле така сурово третирани како во
Романија. Пред тоа, пред укинување на робството, тие биле во надлежност на
државата. Во споредба со Романија, условите за живот во почетокот биле
подобри. Власта се трудела низ целата држава рамномерно да ги распореди.

Аустро-Унгарска империја 1913 год.

Со напредокот на Отоманите кон Унгарија по изгубената битка на Лајош
ll кај Мохач во 1526 год. Отоманите воведоа вазален статус врз Унгарија.
Ромите се прилагодиле на отоманската власт. Тие се вклучиле за потребата на
отоманската војска со нај разновидни занаети, од ковачи до музичари. Од
отоманските архиви има зачувани статистички податоци од 1546 година за
населените Роми во Унгарија. Како што наведува А.Фрејзер, Роми од машки пол
во служба на Отоманите, поголем број биле христијани, а подоцна еден дел
биле преобратени во муслимани. Подоцна, од 16 век се засилија мерките за
прогон и разните физички казни. Видно се манифестирала нетрпеливоста кон
Ромите која трае се до денес. Ромите во Унгарија биле казнувани од власта и
без основа од народот, со измислици за сторени кражби на деца, злосторства и
други злодела без докази. Во тоа време во просторите на Светото римско
царство припаѓало и Австро-Хабзбуршкото царство, во кое припаѓале и
Бохемија, Моравија и Силесија, каде односот кон Ромите се одликувал со
строги мерки. Свештенството сурово се справувал со Ромите под влијание на
Папата и неговата инквизиција. Биле прогласени за ‘‘еретици и невреници‘‘. Во
овие религиозни пресметки страдале и Ромите и биле исто така жртви на
инквизицијата. Инквизицијата во тој период се справувала со реформаторите
во Гермнија, Полска, Чешка и другите војводства. Во тие чистки биле опфатени
и Ромите. Имало нај разни форми од прогони, убиства и физички казни. Во
деловите кои не биле заземени од Отоманите, во западниот дел на кралството
на Хабзбурзите, мерките за прогони и заканите со смрт и сакатење се
избегнувале. Тие мерки се избегнувале особено во пограничните делови со
отоманската окупациона зона. Локалните владетели сакале да ги зачуваат
занаетите, особено ковачкиот и не ги почитувале одлуките на монархијата за
прогон. Поединци како што бил царскиот гувернер Ѓерѓ Турзо, ги игнорирал
царските наредби кон Ромите и нивен прогон, кој постоел четири години пред
тоа и Ромите ги ангажирал во служба на армијата. Тој преку преставникот на
Ромите, извесен војвода Францискус, со управен акт од 1616 година им
дозволил да се населат и им пружил заштита со доделување на земјиште каде
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ги подигнале своите шатори и се бавеле со ковачкиот занает. Кон крајот на 17
век Хабзбурзите повторното ја превземаа Унгарија и Трансилванија од
Отоманите. Со тек на времето дури од 18 век постојаното населување било во
пораст, бидејќи власта тоа го налагала и ги терала да се откажат од
номадството. Населувањето се вршело врз основа на засилени законски
санкции, а истовремено биле проследени со земјишни реформи со која биле
опфатени Ромите. Но таа реформа имала противници и не се спровела онака
како било замислено. Особен интерес за оваа реформа покажал надвојводата
Карл Лудвиг (1833-1896), внук на Марија Терезија. Тој потрошил голема сума на
пари да формира голема колонија за унгарските Роми на својот имот во Алксут,
југозападно од Будимпешта и истовремено на други места формирал уште
четири помали колонии. Таму имале домови, работа на имотот и училиште за
децата.

Фото НВО: ‘‘ PAPUZCA‘‘ : Bronislawa Wajs

По неговата смрт колониите сосема пропаднале. Тој бил и страствен
љубител на ромската музика и јазик и напишал граматика за ромскиот јазик,
пишува Фрејзер. Има истрориски податок дека и братот на Карл Лудвиг, Јозеф
Хабзбург во 1877 год. напишал граматика на ромскиот јазик, пишуват
историчарите, меѓу кои и Клебер. За Ромите во Унгарија знаеме од пописот од
јануари 1898 год., кога таа држава во свој состав ги имала: Трансилванија,
Словачка, делови од Полска, Австрија, Словенија, Хрватска, Србија, Романија и
Украина. Во тогашна Унгарија живееле 274.940 Роми. Од кои 90% биле
постојано населени. 105 000 биле во Трансилванија и биле 5% од населението,
а во областите каде биле Власите биле над 10%. Како што наведува А.Фрејзер.
Висок процент на преселени зборувале Ромски јазик, а половина од другите во
Трансилванија зборувале романски јазик. На една четвртина од Власите мајчин
јазик им бил романскиот. Овој јазик на ромски и романски главно бил во
Трансилванија, пишува А.Фрејзер. Денес во северните делови на некогашна
Југославија има голем број на Роми со романски говорен јазик и романска
самосвест, како што ги спомнав Бајашите од Меѓумурје во Хрватска и нивните
роднини низ Хрватска, Војводина и Србија. Ромите према овој попис, живееле
во свои оделни енклави особено во Словачка. Од описот се гледа дека степенот
на интеграцијата бил слаб и ги работеле своите традиционални занаети,
музиката и трговија со коњи. Во пописот се опишува и начинот на животот на
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Ромите кои живееле во двособни куќарки, колиби, шатори и ископани земуници.
Ги правеле надвор од населените места, подалеку, во полињата на осамени
места и неплодно земјиште, каде немало население, да не бидат
вознемирувани.
Што се однесува до образованието, се вели дека скоро сите биле
неписмени. Царот Карло Vl, таткото на Марија Терезија бил строг и безмилосен
кон Ромите и покажувал нетрпеливост кон нив. Кога го наследила Марија
Терезија (1740-1780), го следела неговиот пример и донела заповест 1749 год.
да се истерат од нејзина територија сите Роми, скитачите и просјаците туѓинци.
Оваа одлука не се однесувала на Ромите кои биле населени и оние кои се
здобиле со посебна чест, а тоа биле слободните музичари кои биле ослободени
од данок. Такви писма ‘‘litteras privilegiales‘‘ доделил грофот Ференз Естерхази
од Галанта уште во 1571 год. за пет музичари кои биле назначени за дворски
музичари. Тоа биле Јанош Ференц, Јанош и Лацко Бакос, Ласло Бороми и Ласло
Тинка. Према историските податоци од 1893 год. во Унгарија биле регистрирани
17.000 музичари кои плаќале данок на државата во периодот од 1753-73 година.
Кога на престолот дошла кралицата на Унгарија и Чешка, Марија Терезија, во
1761 год. носи закон за правата и должностите на Ромите, со кој сакала да ги
привикне "номадите Цигани" на постојано место на живеење, да не скитаат. По
тој повод, сите морале да бидат "Нојунгарци" или "неоколонисти". Тие кои биле
опфатени во тоа време со овој закон, биле асимилирани и зборувале германски
јазик. Мал број од нив го знаеле својот јазик. За јазикот кој се користел кај
другите народи во тоа време во Хабзбуршката монархија, се осврнува
хрватскиот поет и политичар Мирко Боговиќ роден во Вараждин (1816-1893
год.). Тој пишува дека во хрватските градови и на јавните места се зборувал
исклучиво германски јазик, па дури и молитвите во црквите се искажувале на
германски јазик. Гледано од таа временска дистанца и подоцна состојбата била
иста и во денешна Словенија, кога словенечкиот јазик бил народен јазик, додека
германскиот и италијанскиот јазик биле јазик на интелектуалците. Во таква
политичка констелација на државите и нивната надмоќ, секака дека не само
Ромите и другите етноси го губеле својот идентитет и јазик и прифаќале туѓи
јазици и култура. Династијата на Хабзбурзите кон Ромите превземала активност
за промена на етничкото име "Циган", сметајќи дека со името, како што мислеле
"Циганин" било навредливо. Терезија забранила да живеат под шатори,
специфичните занаети што ги одредувале дека се Роми биле забранети. Било
забрането да не избираат племенски старешини, да не го употребуваат својот
јазик. Возрасните да служат војска, а децата да одат на училиште. Подоцна,
Марија Терезија донела друг закон од 1767 год., со кој се наредува да им се
одземат децата и да се предадат на христијаните на чување и воспитување, да
учат занаети и да ги определат на земјоделие. За девојчињата од 10 год. и
машки деца од 12 год., добивале по 12 форинти годишно. За девојчиња од 1014 год. старост и машки од 12 до 16 год. државата давала по 4 форинти и да
учат занаети. Освен овие забрани, имало одредба со која се забранува Ромите
меѓусебно да не стапуваат во брак. Доколку се мажела, не со Ром, туторот
морал да даде препорака дека била работна и упатена во католичката вера и
давал мираз од 50 форинти. Момчињата од 16 години ги земале во војска. Од
1773-1778 год. стапува на сила закон со кој се раселувале ромските семејства.
Во тој период се преселуваат 46 ромски семејства во Вршац, кои понатаму ќе се
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викаат "Новобанаќани". Хрватска и Војводина во тој период биле дел од АвстроУнгарската држава. Терезија донела многу закони против Ромите и за оние кои
биле во Словачка како дел на Унгарија. Прописите биле донесени со намера да
се спречи движењето и за асимилацијата на Ромите. Тие мерки биле повеќе од
интерес на Унгарија отколку за Ромите. Под ударот на вакви закони, Ромите под
власт на Хабзбуршката монархија во Босна во 18 век масовно се селеле во
Србија. Во тоа време, во Војводина биле населени голем број на Роми од
Унгарија, а подоцна дошле и избеганите Роми од робството во Романија. Некои
зборувале ромски, романски, српски, и новобанаќаните зборувале германски
јазик и овие со време се прошириле кон Босна и до источна Србија. Биле
музичари и ковачи. Некои истражувач пишуват дека во тоа време градот Крупањ
е формиран од Белите Цигани дојдени од Босна. Се селеле етапно и се
населувале по течението на реката Дрина од 1853 год., пишува Т. Вукановиќ.

Ромско семејство од Унгарија во Америка.
12.02.1905 год.,,Њујорк Тајмс,,. Фот.Ellis Island.

Со доаѓање на престолот на државата, синот на Марија Терезија, царот
Јосиф ll, издал нови законски мерки против Ромите на 8 октомври 1783 год., кои
биле исто така строги. Тие предвидувале номадите да не прават населби во
шумите, под черги. Населби да прават каде што нема шуми, на обработливо
земјиште, да се привикнат на земјоделие. Можеле да имаат месни старешини.
Имало наредба децата, по навршување на 4 год. старост, секоја втора година
да се разместат во најблиските места, а за нивно образование да се грижи
свештенството, пишува Ј. Павлак во "Der Zigeuner in Bukovina", 1908 год.
Понатаму одредбите од 1783 год. предвидувале:
-Номадското движење на Ромите да се забрани, а може да
им се одобри да одат на собири но тоа да се прави внимателно.
-Носиите да им бидат исти како од тоа село.
-Јазикот не смеат да го употребат. Доколку го стореле тоа, да се казнат
со удари од 24 стапа.
-Се забранува менување на име и презиме.
-Куќите на Ромите мора да имаат броеви како и другите.
-Меѓусебно мажење на Роми било строго забрането.
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-Со ковачкиот занает можат да се занимаваат ако е корисно за
општеството и средината каде што живеат.
-Да им се ограничи Ромската музика.
-Просење се забранува, освен на оние на кои им е основна егзистенција.
-Децата од номадските семејства кои се напуштени, мора да се згрижат.

Фот.Бруно Барби 1992-Романија.

Према историските податоци во 1770 год. Ромите се селеле кон
Германија. Таа година се забележани и се улогориле Роми во предградието на
Дармштад-Германија. Меѓу виолинистите Роми еден млад виолинист бил
особено забележителен. Бил присутен и градоначалникот на Дармстад и
разговарал со него. Бил многу изненаден кога го препознал Wilhelm Friederich
Bach, постариот син на Јохан Себастијан Бах. Бил професор по математика и
некогашен свирач на оргули во црквата ‘‘Наша Госпа‘‘ во Хале. Пред неколку
години ја напуштил работата и се придружил на Ромите. Градоначалникот му
понудил место на капелник во Дармстад. Тој прифатил, но по неколку години
работата повторно ја напуштил и пак се вратил на својата поранешна судбина
да талка заедно со Ромите. Со војните меѓу Хабзбурзите и Отоманите, Унгарија
била поразена и имала големи губитоци на луѓе и била слабо населена. Како
резултат на ненаселеност Марија Терезија во 1758 год. донела одредба Ромите
да се населат во земјата и да се оданочат и да бидат во принудна служба на
господарите на замоците. Тој закон не ги задоволил условите за населување,
туку Ромите биле од корист на господарите. Подоцна е донесен закон за
населување. Не им било дозволено да поседуват свои коњи и запрежни коли и
доколку сакале да заминат од селата морале да имаат посебна дозвола.
Селаните се спротивставиле на ваквата одлука Ромите да се населат и не им
давале градежен матрејал. Покрај другите причини отпорот бил затоа што
немало надоместок за градежните матрејали од царската благајна. Марија
Терезија во 1761 год. донела закон со кој Ромите добиле ново име
‘‘Ujmagjar‘‘(Ново Унгарец), децата да се определат на занаети и да одат во
војска за кое исто така имало отпор од офицерите. Со овој закон за населување
од 1758 год. Ромите добија можност за слободен живот во таа држава, но од
граѓаните имало отпор и не е целосно исполнет. Третиот декрет бил донесен во
1767 година, со кој се укинува специјалната јурисдикција врз Ромите, со што се
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стекнале со статус од правниот систем на државата т.е. државјани и им било
забрането да се изделуваат со облека, јазик и занимања кое ги определувало
како Роми и во секое село требало да се забележат во посебен список, што
преставува расизам со обележување врз расна основа. Четврт указ бил
донесен 1773 год. со кој Марија Терезија сакала целосно да го укине нивниот
расен идентитет. Како што е горе опишано им било забранет меѓусебен брак,
строга забрана за употреба на јазикот, жените да се упатени во католицизмот и
да се упатени во домаќинство. Оној кој ќе се женел со Ромка морал да докаже
дека е способен да води семејство, децата до 5 год. се одземале и биле давани
во христијанските домаќинства и биле предвидени и други остри санкции.
Нејзиниот син Јосиф ll продолжил со рестриктивната политика и отежната
интеграција на Ромите во Унгарија. Во 1783 год. донел закон, кој се однесувал
особено за Трансилванија со кои ги потврдил предходните забрани и додал
нови забрани кои се горе опишани. Овие мерки не вродиле со плод бидејќи
многу од нив ги напуштале домовите и живееле скриени во планините,
стапувале во брак без венчавка за која Ромите многу не се грижеле, децата
сами се враќале кај своите родители. Ромите во такви тешки услови се
занимавале со своите занаети и продолжиле со номадски живот. Таквите
постапки биле предизвикани од законите кои се донесени во врска со Ромите со
кои се забранувале било какви меѓусебни контакти, укинување на нивниот јазик,
култура и идентитет, со кои Ромите не биле согласни и не ги прифаќале.
Ваквата идеа за укинување на целосниот идентитет на еден народ, ниту во било
какви историски услови ниту еден народ неможе да прифати, па ниту Ромите.
Секој народ поседува свои етнички карактеристики кои се туѓи за друг народ.
Може да прифати соживот и градење на доверба, но несака да си го изгуби
идентитетот кој со милениуми бил посебно формиран и граден.
За животот и тешката судбина на Ромите во Унгарија во годините на
законските мерки за санкција и прогони, непозната авторка оставила потресно
сведоштво. Некоја жена, која не го навела своето име, во 19 век патувала низ
Европа, пренесува Клебер, оставила писмен доказ за страдањата на Ромите во
Унгарија во напишано сведоштво со наслов: "Робување во Унгарија". Клебер
пишувањето на оваа жена вака го пренесува: "Еден ден, кој беше погубен за тој
род и на кој ке се сеќават со страв. Во сите делови на Унгарија во кои живееле
"Цигани", се појавија коли во придружба на војници. Им ги грабнаа сите деца,
дури и оние отргнати од доење од мајчините гради, па до млади брачни парови
кои сè уште не ги симнале венчаниците од себе. Не е можно да се опише очајот
на тие несреќни луѓе. Родителите ползеа пред нозете на војниците, се фаќаа за
колите кои ги носеа децата... ги одбиваа со удирање со кундаците од пушките...
некои веднаш сами си ги одземаа животите". Така, мерките биле скоро насекаде
сурови и добивале се посилен интензитет на присила што било многу очајно за
тогашниот живот на Ромите во Унгарија. Во 1872 год., Унгарците ги обвиниле
без докази дека се канибали. 41 човек од различен пол биле, некој обесен, на
некои им ги отсекле главите, некои биле растргнати на вител за мачење.
Унгарските војници во казнени експедиции ромите ги терале да влезат во жива
кал, при што сите во калта се задушиле. Кога увиделе дека тоа не вродило со
плод, а истовремено Ромите се кренале на востание против бруталноста,
власта се откажала од спроведување на мерките против нив и по 1783 год. ги
укинала прописите и ги оставила "да живеат како сакаат, како крвта им налага".
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Ваквите мерки против Ромите, кралицата Марија Терезија ги презела во втората
половина на 18 век кои за неа биле мерки, со кои сакала Циганите да бидат
постојано населени ‘‘Zigeuner seshav zu machen" и да го прекинат поранешниот
начин на живот, како што рекле ‘‘nomadisirende lebensweise" (номадскиот начин
на живот), кој бил наметнат од самите општества. Таа наредила и донела низа
забрани за односите во клановите на Ромите и за нивно семејно и етничко
разделување. Законските мерки кои ги донела не укажува дека сакала да ги
насели и да им даде право на државјани, туку сакала сите ромски заедници да
ги асимилира и со сила на закон да ги снема како народ, а тоа го правела на
начин на делење на семејствата и забрана на бракови меѓу Ромите, забрана на
употреба на јазикот како и одземање на децата од семејстава, со цел сосема
етнички да ги снема. Кога законските мерки не помогнале, подоцна дури од 19
век се носи закон во 1893 год. со кој се одобрува населување на Ромите. Кон
крајот на 18 век Унгарија и Трансилванија биле ослободени од Отоманите и
тогаш состојбата на Ромите повторно се измени. Во тој период во Унгарија
имало 280 000 Роми на кои им се даде можност да се населат. Во тој ист период
се јавил проблем со нови доселеници од Романија кои се ослободија од
тамошното робството. Тие биле т.н. ‘‘Влашки Роми‘‘ со ромски говорен јазик и
Бејашите со романски говорен јазик кои се населиле во Југозападна Унгарија.
Со тек на времето и преселбите, Ромите кои биле во Унгарија, почнале да го
губат својот јазик. Така, дел од нив го зборувале јазикот на средината, дел го
задржале својот јазик, а пак подоцна преселените од Романија дошле со
романски говорен јазик. Према статистичките податоци од 1971 год. во Унгарија
имало 320 илјади Роми, од кои нај голем дел од нив 71% зборувале Унгарски
јазик, 21% зборувале Ромски јазик и 8% Романски јазик. Во Аустро-Унгарската
монархија на Ромите им било забрането носење на оружје и мечеви, а во 1906
год. било предложено да ги жигосаат со цел за полесна идентификација. Но тој
закон не бил прифатен.
За време на преселбите од 14 век, Ромите не се задржале само во
Унгарија. Тие со својата преселба продолжиле кон Средна и Западна Европа.
Во средниот век, во Европа била практика да се даваат пропусници,
предходница на денешните патни исправи (пасоши), кои Ромите ги добивале и
писмените препораки (Litteras promotorias). Првите патни пропусници Ромите ги
добиле од Унгарскиот крал Сигизмунд (1368-1437), во Линдау крај езерото
Констанца, во кој Сигизмунд престојувал од 1414-1418 год. во врска со
екуменскиот собор, за обновување на единството на црквата со ставање на
крај на папската шизма од страна на хуситите, пишува Фрејзер. Во таа
пропусница тој напишал дека тој, кралот на "Римјаните", бара да им се
овозможи добар прием во сите бискупски градови. Едно од неговите писма
дадено на војводата Ладислав почнува со: "Ние, Сигизмунд....крал на Унгарија,
Чешка, Далмација, Хрватска и други краеви,... Нашиот верен Ладислав, војвода
на Циганите и другите кои зависат од него, понизно не замолија да им ја
укажеме нашата посебна наклонетост. Според ова, ако спомнатиот Ладислав и
неговиот народ појдат во некое место на нашето царство, во град или село, Ние
ви препорачуваме да им покажете дека сте ни верни. Вие ќе ги штитите на секој
начин, така што војводата Ладислав и неговите поданици можат да останат
внатре во вашите ѕидини, а да не им се случи никакво зло. Ако меѓу нив се
најде некој пијан и ако се случи некаква несакана случка, не е важно каква, Ние
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сакаме и строго наредуваме дека единствено војводата Ладислав има право да
казнува или да ослободува од вина, што ве исклучува сите вас...”, цитира
Клебер во книгата "Цигани". Покрај неговата препорака, имале и други слични
препораки кои ги покажувале на својот пат кон Европа. За овие писма подоцна
има сведоштво од Себастијан Минстер во неговата хроника ,,Cosmographija
universalis,, од 1550 год. кој лично ги видел тие писма и дека тие биле
оригинални. Тој наведува дека Ромите во разговорот со него рекле дека доаѓат
од Мал Египет. Минстер во разговорот со нив им напомнал дека нивната земја
‘‘Мал Египет‘‘ не е во Африка и реката Нил, туку Азија покрај реката Инд и Ганг.
Оваа забелешка на Минстер од 1550 год. за потеклото на Ромите од Индија
ниту еден од истражувачите не ја искористил за откривањето на потеклото на
Ромите и нивното потекло од Индија, како и онаа од Форли 1422 год. како било
напишано дека се поклоници од Индија. Према пишувањето на Минстер во
неговата хроника, може да се заклучи дека се знаело дека ‘‘Египќаните‘‘
потекнуваат од Индија. Тоа се заклучува од дијалогот кој го водел со нив, дека
нивната татковина се наоѓа на бреговите на реката Инд и дека таа е во Азија.
Во забелешката на Минстер се спомнува дека имале сопствен јазик за кој
Минстер мислел дека е Ротвелч, јазик на европските номади Јениши.
Хроничарот од Либек, Херман Корнерус во ‘‘Chronica novella‘‘ кој прв ги
спомнува во својата хроника од 1435 год, а се однесува на годината 1417, вели
дека тие странци никогаш порано не биле видени. Во истата година 1417 год.
стигнале во Магдебург и Померанија, како и во Либек, за кои хроничарот Руф
пишува дека се Татари и вели дека биле 400 луѓе. Во грдата престава за
Ромите кажува дека кралот на ‘‘Римјаните‘‘ Сигизмунд им дал писма со
препорака, но заради заштита од наводните кражби кампувале по полињата
надвор од градовите. Во хрониката се опишуваат местата каде се движеле и
тоа во источните земји на Алеманија (Швабија) по крајбрежјето. Навлегле преку
Линенберг во Прусија, потоа Хамбург, Либек, Визмар, Росток, Штралзунд и
Гајфшвалд. Во оваа група имало 300 луѓе од различен пол и возраст.(Текстот
на Минстер на латински го има Кај D.M.M. Bartlett ‘‘Munsters Cosmographija
universalis‘‘ 1952 год.). Према мислењето на историчарите, северните
ханзеатски градови Ромите сами ги одбегнувале, затоа што имало строги казни
во сите региони по должината на обалата на Балтикот. Во Франкфурт на Мајна
со својата придружба стигнале во јуни 1418 год. ‘‘сиромашните луѓе од Мал
Египет", кои примиле донација од 4 фунти и 4 шилинзи за леб и месо. Во
Аусбург се појавиле двајца водачи со 50 луѓе и се претставиле дека се од
Египет, онака како што известува записот на Малих од ноември 1418 год. Се
знае дека Ромите во тој период се претставувале со бладороднички титули.
Колку да изгледа сомнително и дали навистина предводниците на ромските
кланови поседувале благороднички титули, тие по смртта поседувале заштитни
грбови на нивните гробови и натпис со благородничка титула. Некои од нив
биле починати и закопани на територијата на денешна Германија, а тоа биле :
Војводата Пануел (починал 1445 год. во Долна Саксонија), грофот Петрус (1453
год. близу Баутна), грофот Антони (1552 год. Бретзинген), како и грофот Јохан
кој бил погребан во Форцхајм 1498 година. За време на нивниот живот тие
уживале углед и имале привилегии меѓу Ромите. Како што известуват
извештаите на хроничарите, Ромите безусловно ги почитувале нивните
наредби. Како што пишуваат хрониките. Предводниците биле добро облечени,
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имале коњи и голем број на кучиња, како што имале во тоа време
благородниците од Европа, а истовремено имале добар прием од самите
власти и имале посебен третман. Војводите кои ги предводеле Ромите
припаѓале на повеќе кланови. Во војводствата на денешна Германија Ромите се
забележани од 1414-1416 година. Со движењето низ Европа тие пристигнале во
Долна Саксонија 1407, а во 1416 год. биле забележани во близината на
Дрезден. Во Базел и Есен се забележани во 1414 година и во Регенсбург
стигнале во 1424 год., а во 1420 година друга група пристигнала во Фризланд во
близина на Лајден. Друга група пристигнала во септември 1421 год. во Бриж во
Фландрија. Во таа рана фаза на преселби кон Западна Европа Ромите успевале
да се обезбедат со писма за заштита. Едно такво писмо кое било оригинално
издадено од царот Фридрих ll имал грофот Михаил кој е издаден во април 1422
год. во Зеефелд, кога Фридрих ll одел на пат за крунисување во Ахен. Тој ист
Михаел, следната година бил во Банзберг, близу Колоњ во замокот на
војводата Јулихберг и кога си заминал имал писмо за заштита со исти услови
кои ги дал самиот цар, но со услов да се однесуват коректно. Документот кој го
имале содржел називот ‘‘Czygenier‘‘. Грофот Јулихберг подоцна ќе издаде уште
две писма за заштита на извесен гроф Дедерих (Дерих) во 1448 и второто во
1458 год., пишува Фрејзер. Ромите со своето движење продолжиле низ
германските земји, кои во тоа време биле на број 300 грофови, со различна
политичка организираност. Односот кон нив бил различен. Така, во Хамбург од
1441-68 год. и Хилдесхајм 1442 и 1454 год. продолжиле со давање на
милостина, а пак во другите градови биле одбивани. Од 1439 год. од Сигбург,
град северно од Бон им дале парични средства но условот бил да заминат. Од
1449 год. почнувајќи од Франкфурт на Мајна биле почесто одбивани и не им се
дозволувал влез во градовите и биле насилно исфрлени и изгонети. Истото
било и во Баварија од 1456 год. каде им бил забранет влез. Истовремено
реагирале и се спротивставиле граѓаните и свештенството. Така, од средината
на 15 век, хроничарите ги опишуваат како лоши, црнообрази, валкани крадци,
магионичари, илузионисти, шпиони на Татарите и Турците и со други погрдни
квалификации. Така, омразата кон Ромите се повеќе растела и тоа за само 3-4
децении од нивното појавување во Германија и од 1449 год. им се забранувал
влез и давање на подршка. Тоа било во времето на Светото римско царство. Во
1471 год., донесен е закон бидејќи биле осомничени за "претскажувачи на
судбината, крадци, злочинители и носители на куга", можеле да бидат "ловени и
убивани“ и тоа било легално. Во некои од грофовставата во Германија имало
остапување од строгото однесување кон Ромите. Грофот Фридрих во 1472 год.
му дал писмо за заштита на ‘‘Бартоломеј гроф од Мал Египет‘‘. Подоцна во
1501 год., Максимилијан l донел закон со кој го потврдува претходниот закон од
1471 год. и наредил до ‘‘Божик‘‘ да ја напуштат земјата. Доколку тоа не го
направат, граѓаните можеле ‘‘слободно да ги ловат како птици‘‘. Одреден
период имало толеранција во некои градови и провинции кон Ромите на запад,
како и во просторите на денешна Германија. Во Баварија-Германија, во градот
Бамберг, во Франкониската облас во 1463 год. им дале парични средства,
седум фунти и им наредиле да заминат од Банберг. Но, постепено декретите со
забрани станувале се построги. Грофот Албрехт фон Брандербур во 1482 год.
строго забранил Ромите да останат во било кој град, ниту пак да тргуваат по
пазарите во областа под неговата јурисдикција. Земскиот собор од Спејер во
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1498 год., донел кратка и јасна одлука Ромите да се протерат од Рајнските
области и Палатинат, сметајќи ги дека се "издајници во христијанските земји".
Во 1500 год., царското намесништво во Аусбург донел наредба за забрана "за
давање на помош или вооружена придружба на луѓето кои се нарекуваат
"Zigeuner" и им се забранува да патуваат по оваа земја“. Денеска постои
документ во германскиот музеј во Нинберг, кој е сочуван и датира од 1529 год.,
кој е издаден во Швабија, со кој се наредува, доколку великодостојник не се
придржувал на наредбите за протерување или вработи Роми, ќе биде осуден да
ја надокнади штетата со пари, која Ромите би ја направиле со своето присуство.
На несаканите посетители им дале временски термин, за три месеци
задолжително да ја напуштат земјата. Оние кои тоа не го прифатиле, започнале
прогоните. Свештенството имало негативен став. Биле опфатени како и секаде
во Светото римско царство со инквизицијата. Во масовните чистки на
религиозните противници, Ромите како ‘‘еретици и гатачи‘‘ исто така биле под
удар. Заедно со европските протестанти, во тоа време Ромите биле масовно
убивани. Во таква атмосвера на религиозни чистки Ромите биле пропуштени на
населението, кои добиле право да убиваат Роми дури ако им го пресекле патот,
иако имале уредни пропусници. Биле секаде малтретирани и понижувани, па
дури и фрлани во реки. Такво сведоштво има забележено во градот Дрезден.
Кнезот на Мајнц се фалел дека сите Роми од својата покраина ги испратил во
смрт, а жените и децата ги камшикувал и жигосал. Во Гисен биле извршени
масовни егзекуции во 1726 година кои биле следени од голем број на
население. Колку Роми страдале, никогаш не е обелоденето.

Погубување на Ромите во Гисен (Хесе) од Ј.Б.Бајсенбрух 1726 год.
Позајмено од А.Фрејзер-,,Цигани,,.

Триесетгодишната војна помеѓу Франција и Германија траела од 1618–
1648 год. Војната избувнала затоа што имало несогласувања помеѓу католиците
и протестантите во Бохемија и отпорот на протестантите против императорот.
Ромите во Германија биле сурово прогонувани. Биле обвинети за ширење на
кугата, кражби, за антихристи, дека биле скитници и некорисни. Мартин Лутер,
како преставник на протестанската црква исто така зборувал негативно за
Ромите и барал да се исчисти општеството од тој народ. Во неговата книга
‘‘Liber vagatorum‘‘ (Книга за скитницита-1528 год.) дал негативни расни
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квалификации и барал општеството да се ослободи од таквите ‘‘скитници‘‘ и ги
одобрувал репресиите врз нив. Ромите, заедно со Евреите, биле сурово
прогонети и сегрегирани. Биле принудени да бегат во непристапните предели
на планините и живееле во ископани подземни скривалишта, во кои од глад и
болести голем број починале. Од 18 век, притисокот врз Ромите во Германија се
зголемил. Во областите каде што се наоѓале биле обвинети за организирани
кражби и разбојништва. Така, во 1724 год. во маркгрофовијата Бајрот за еден
ден се обесени педесет Роми од 15-98 год. старост. Мартин Блок во книгата
‘‘Zigeuner ihre Leben und ihre Seele‘‘ Лајпциг-1936 год.(‘‘Циганите нивниот живот
и нивната судбина‘‘) дава податоци за чистки на Роми, во кои опишува детали
за настани и места на егзекуции на Ромите во Европа. Книгата претставува
сведоштво за суровото и немислосрдно однесување на Европјаните кон Ромите.
Таа е збирка на сведоштво за нечовечкото однесување кон Ромите и желбата
на Европа да се ослободи од овој стран етнички народ. Како тогаш, така и денес
ги нарекуват ‘‘скитници, натрапници, некорисни и општествено зло‘‘ во Европа.
На раскрсниците на патиштата стоеле табли со натписи на кои пишувало
"Забрането за номади" или на раскрсниците имало бесилки на кои стоел
натписи со текст "Казна за неранимајковци, крадци и Цигани". Прописите од
1728 год. во Аих-ла-Чапел се донесени против здружените банди и нивната
ликвидација. Државата кренала војска од 100 илјади платеници, како што
пишува, тие банди да се ликвидираат. Кога ќе ги фателе или ќе се судреле со
Ромите, доколку пружале отпор, биле убивани, а доколку се предавале имале
право да се молат за прошка и тогаш ги убивале. Во овие пресметки со
‘‘бандите‘‘, најмногу страдале Ромите, кои најчесто биле неосновани, но биле на
удар на овие санкции, пишува Мартин Блок за убиствата и чистките на Ромите
во Европа и тоа во детали. На ваквите мерки Ромите не се организирале да се
спротистават, туку трпеливо поднесувале насилства и егзекуции, констатираат
историчарите. Констатацијата на историчарите е основана. Но кој може да се
спротистави на војска од 100 илјади платеници или воопшто на армија која е
вооружена од државата, а тие биле без никаква подршка. Од друга страна
познато е дека Ромите небиле војнички организирани. Не напредувале за
завземање на туѓа територија, туку биле мирно мигрирачко население и најрани
баратели на азил во просторот на Европа, тогаш и денес, уште пред 1000
години на Балкан и 600 години во Западна Европа. Навистина во Франција и
Германија се организирале голем број на друмски разбојници за време на 30годишната војна помеѓу овие држави. Во тоа време, се здружиле лажните
аскети (Добисиерите), бездомниците, луѓе наречени божји луѓе (Вагиери), а се
претпоставува дека и Ромите се приклучиле за опстанок. Како што пишуваат
историчарите тоа не е сигурен податок дека и тие учествувале во
разбојништвата. Можно е дека биле малкумина опфатени и здружени со
разбојниците, но тие не биле во целост опфатени со таа организација, но
целата вина паднала врз Ромите. Разбојниците сигурно биле во најголем дел од
редовите на домашното осиромашено скитачко европско население, кои се
организирале за опстанок, а не биле Роми. Во Германија постои една група на
бели луѓе наречени Јениши. Некои сакаат да ги спојат со Ромско порекло, кое
настанало со мешање на Јенишите и Ромите, кои исто живеат номадски живот
во Германија, Швајцарија, Франција и во другите европски земји. Тие се со
непознато потекло. Зборуваат Јидиш јазик и се смета дека се со еврејски корен,
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но некои научници го оспоруваат нивното еврејско потекло. Ова гледиште го
застапува германецот Вагенсајл од 1700 година и мисли дека се Роми "врз
основа на физичкиот изглед" кој е сличен со Ромите, пишува Клебер. Вагенсајл
за своето време бил непоправлив расист и со своите пишувања го порекнувал
јазикот и културата на Ромите. Тој бил лингвист, професор и писател. Во тоа
време, во Европа имало доста номадско население кое останало по наследство
и оние кои се формирале на основ на осиромашување на луѓето за време на
војните кои долго траеле помеѓу Франција и Германија. Освен Роми во Европа,
денес има и други народи кои се номади, но не се Роми.
Ромите ги посетиле сите европски земји. Ромите го посетиле Рим,
центарот на европското христијанство и католицизмот. Затоа ќе ја наведам
Италија и присаството во таа рана фаза на историја на Ромите во таа земја.
Овој историски настан за посетата на Ромите на Рим, потврдува дека Ромите
биле населени на Балканот пред да навлезат Отоманите и дека се повлекувале
пред нив. Нивната посета кај папата била со цел да им помогне да се вратат на
имотите кои биле окупирани од Отоманите. Италија некогаш не била
единствена како денес. Таа била раситнета на мали кнежевства. Некои биле
успешни и познати во историјата како Венеција и Милано. Италија нејзиното
обединување го започна со востанието за обединување на 12.01.1848 година.
Дотогаш била составена од повеќе војводства и републики. Нај раните податоци
за Ромите во Италија се доста оскудни, но сепак има податоци кои се пишувани
подоцна. Тие извори информираат за навлегување на Ромите во Италија и го
опишуваат нивниот пат кон Рим и нивната посета на Папата Мартин V. Познати
ромски кланови кои навлегле во Италија, за кои има писмени податоци се за
војводата Михајло и Херцогот од Египет Андреја. Херцогот Андреја стигнал во
Болоња на 18.07.1422 год. со својата група во која имало стотина мажи, жени и
деца пишува Муратори во "Cronica di Bologna" од 1749 год. Според хрониката на
Болоња херцогот Андреа (Andrea, duca die Egitto) им раскажал дека ја напуштил
поранешната христијанската вера. Земјата му била конфискувана од унгарскиот
крал. Toj повторно посакал да се врати во христијанска вера со своите луѓе кои
биле 4000 души, биле покрстени и им било наредено седум години да патуваат
по светот и да одат кај папата во Рим. Потоа ќе можеле да се вратат на нивната
замја. Изјавил дека патувале пет години и дека по пат половина починале.
Херцогот Андреја бил сместен во кралската крчма, а придружбата се сместила
до зидините на градот од внатрешна и надворешна страна. Према хрониката на
Муратори Ромите во Болоња останале три месеци. Во неа пишувал и за
гатачките вештини на Ромите. Жените гатачки према хрониката, на многу од
граѓаните им кажале работи кои навистина ги имале во животот и семејството,
но пишувал и за кражбите кои се вршени во периодот кога тие биле таму. Некои
подоцнежни коментатори пишуваат дека кражбите можно да ги вршеле и
тамошните крадци. Поради ваквите настани на гатање, кражби и претскажување
на иднината, црквата во тој период им запретила на граѓаните дека ќе ги
острани од црквата доколку контактираат со ‘‘тие странци‘‘ и ќе бидат казнети со
глоба од педесет лири. По ваквите настани морале да заминат. Во целата
приказна битно е да се потенцира забраната на црквата и заканата за
остранување на граѓаните од црквата доколку комуницираат со овие ,,ѓаволски
креатури‘‘. Муратори хрониката ја напишал во 18 век, кога кон Ромите се водела
општа кампања од црквата и власта за протерување и сигурно бил под влијание
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на неа и затоа така пишувал, коментира Клебер. По ваквите настани во Болоња
херцогот Андреа се упатил кон југ и пристигнал во Форли на 07.08.1422 год.
двасет километри пред Болоња на патот пред Рим. Хроничарот на Форли,
фратер Хиероними го забележува овој настан и го опишал во "Chronicon Fratris
Hieronymi de Forlivo". Пишува дека биле 200 луѓе, мажи, жени, деца и притоа
уште забележал "aliqui dicebant, quod errant de India" (некои зборуваа дека биле
од Индија). Во хрониката има една важна забелешка за потеклото на Ромите, а
зошто тоа подоцна истражувачите не го користеле дека потекло им е од Индија
не е јасно. Поминале скоро 4 века од спомнувањето на нивното потекло (...errant
de India) и никој подоцна, се до откритието на потеклото на Ромите, не се
навратил на овој настан. Фрејзер вели дека во тоа време не се знаело многу за
Индија и оваа е сомнително дека Ромите пред откритието знаеле за Индија.
Но,вистина е дека Васко де Гама Индија ја открил 70 год. подоцна во 1498
година. Америка ‘‘Новиот свет‘‘ е откриен шест години пред тоа од Колумбо
1492 год., а светот го обиколил Магелан во 1552 год. Да не заборавиме дека за
време на Дариј l, Александар Велики, потоа хеленските држави и Римјаните го
трасирале ‘‘Пат на свилата‘‘ до Кина и трговските врски се случувале преку
Индија до Кина. Со превласта на Римската империја римјаните од 200 г.п.н.е. до
V в.н.е новата ера го доградиле ‘‘Патот на свилата‘‘. Од историјата е познато
дека античкиот свет имал интензивни врски одамна со Индија, пред 1422 год.
Марко Поло во 13 век го опишал патот до Индија и Кина. Не се тврди дека
Ромите кажале дека се од Индија, туку некој од присутните, од не-ромите кажал
‘‘дека биле од Индија-aliqui dicebant de India‘‘. Некои знаеле за Индија и за тој
народ и тие тоа го кажале. Некои од Форли ги препознале дека потекнуваат од
Индија. Но има податоци од хроничарите, дека и самите Роми во Европа,
тврделе дека се од Индија. Таков пример има од 1421/22 год од градот Бурже
каде се претставиле дека дошле со војводата од ‘‘Мала Индија‘‘. Ова е прв
писмен доказ за Ромите во кој се кажува дека се со потекло од Индија.
Спомнато е дека Хелените и земјата ја нарекле Индија, земја на реката Инд. Во
истата хрониката пишува дека Форли останале само два дена. Херцогот Андреа
изјавил дека тој оттука ќе одел кај папата Мартин V на поклонение и прошка. По
престојот во Форли, продолжил да се движи кон Рим и со препораката на
Сигизмунд, успеал да го посети Папата. Во врска со настаните за посетата на
папата Мартин V, има наводи дека прв во посета на Папата бил грофот
Михајло, а по него војводата Андреја. Ромите во тоа време предводени од
своите поглавари биле кај Папата и има докази дека го посетиле и тој им дал
писмени препораки со кој можеле слободно да се движат низ католичките земји
во Европа. Такво писмо со препорака имале херцогот Андреја и војводата
Михајло или Михаил. Пред Андреја прв во посета кај папата бил војводата
Михајло и за тоа има потврда кога навлегол во Швајцарија. Тој покажал писмо
од Папата со датум од 16 јули 1422 год. Оваа го пишува во швајцарската
хроника. Во неа пишува дека војводата Михајло со неговата придружба, на
граѓаните на Базел ‘‘им покажале добри писма за заштита од папата...‘‘. што
укажува дека во Рим бил пред грофот Андреја и истото писмо подоцна го
покажал и во Шпанија. Оваа писмо потврдува дека првата посета на папата ја
направил војводата Михајло, по него во Рим бил грофот Андреја. Како што
наведуваат истражувачите, нема сомнение дека писмата биле оригинални. Во
врска со посетата во Болоња, во ‘‘Хрониката на Болоња‘‘ пишувало, како што
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пишуват некои истражувачи меѓу кои и Клебер, дека во посета на Болоња бил и
грофот Михајло. Тој пишува дека Михајло, грофот од Египет стигнал во Болоња
со сто луѓе. Се претпоставува дека Михајло во денешна Италија навлегол преку
Бренеровиот теснец од Германија. Преку оваа клисура и патека оделе аџиите
до Венеција за пат кон светата земја. Муратори го опишал престојот на Ромите
во Болоња и нивните гатачки познавања кои, како што напишал, ја кажувале
вистината. Другите автори пишуваат само за грофот Андреја. Согласно
информациите војводата Михаил и херцогот Андреа по посетата на Болоња,
Форли и Рим (1422 год.), на враќање патувале заедно до Швајцарија и одтука
се разделиле. Андреја на враќање заминал во Прованса, а потоа заминал за
Париз (1427 год.). Отука заминал за Англија. Војводата Михаил кога пристигнал
во Швајцарија се поделил на две групи и тоа северна група заминала кон
Стразбург, Аусбург, Минстер, Касел и Мајсен. Друга група пошла кон југо-исток
кон Луцерн, Систерон и Барцелона и така со движењето продолжил во другите
држави во Европа. Односот кон Ромите во Италија бил ист како и во останатиот
католички свет во Европа. Во текот на 15 век настаните за Ромите во Европа се
одвивале нормално без значајни збиднувања, освен пишувањата во хрониките
дека се бавеле со гатање и ситни кражби. Со текот на времето расположението
се менувало и почнале да се носат закони за забрани и прогони. Истата
состојба и однос кон нив бил и во Италија. Покрај промената на односот кон
нив, исто така бројот на кланови со предводници се зголемил и се движеле во
сите насоки во Европа. Ромите не ги посетиле само градовите Болоња, Форли и
Рим. Тие подоцна, со други кланови попатно ги посетиле и другите градови низ
Италија. Има податок дека во 1469 год. Ромите биле во војводството Модена,
во која пригода на еден ‘‘Cingano‘‘ му било платено за свирење на жичан
инструмент и тоа бил прв документ за ангажирање на некој Ром за свирење како
музичар. Во 1480 год. во Милано војводата Гијан Галеано на грофот Мартино од
‘‘Мал Египет‘‘ му дал слично писмо за заштита. Исто така од владетелите од
војводството Карпи се издадени две писма за заштита на грофот Михаил од
‘‘Долен Египет‘‘ и неговата придружба и второ писмо дадено од 1485 год. на
гроф Јоанес. Во Пиемонт, кој бил под владение на војводата од Савоја им било
дадена донација на пари и тоа четири пати од 1494-9 година. но Односот кон
Ромите при крај на 15 век се влошил. Во тој период на ‘‘Saraceni sive Cingari‘‘ им
било наредено да се одалечат од Барга и Коруња, северно и јужно од Турин.
Венеција биле прва која издала забрана за Ромите на нејзина територија. Таква
забрана имало и во Болоња донесена од управа на црквата 1422 год. со која се
забранува контакт со Ромите. Треба да се каже дека Венеција како владетел на
колониите на средоземјето не им забранувала на Ромите да се населат, туку
напротив ги храбрела да се населат и го регулирала нивниот престој и статус,
затоа што таму просторите по долготрајните војни биле празни и ненаселени.
Првата забрана од венецијанскиот Сенат била донесена во 1540 година. Потоа
почнале да се редат забраните во сите кнежевства во Италија. Кнежевството
Милано под водство на Лудовико ил Моро, кој донел две забрани од 1493 год.
со која се наредува целосна репресија во италијанските држави и со втората
забрана наредува сите Роми веднаш да го напуштат војводството. Причината
било дека ги имало премногу и наводно за кражби кои Ромите ги правеле. Со
превземање на владеењето на французите врз војводството Милано се вовеле
поостри санкции. Се дозволувало бесење со рацете врзани на грб и донеле
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проглас од 1506 год. дека Ромите преставуваат ‘‘јавна опасност‘‘, биле
пренесувачи на куга и биле подредени во ранг со другите просјаци. Со вакви
квалификации биле подвргнати на прогони од страна на инквизицијата на
црквата и од власта во војводството. Оваа забрана подведена под ‘‘јавна
опасност‘‘ подоцна, пред и за време на нацизмот ќе биде масовно употребена и
злоупотребена. Казните се повториле за време на владеењето на Франсоа l од
1517 год. со наредба сите ‘‘Cinguli et Cadegipti‘‘ да го напуштат војводството за
три дена. Подоцна во 1523 год. донесена е наредба за физички казни и наплата
со 25 златни дукати доколку не заминат. Кога французите биле истерани од
Милано, власта ја превзела Шпанија, а на чело ја поставиле династијата
Сфорца. За време на нивното владење, Франческо Сфорца ll (1495-1535)
против Ромите донел одлука во 1534 год. сите ‘‘Egiptii вобичаено наречени
Cingali‘‘ да се казнат со бесење. Оваа одлука е забележана во хрониката на
Ј.Ф.Форести од 1483 год. во Венеција со наслов: ‘‘Supplementum chronicum
Fratris Jakobi Philippi Bergamensis‘‘(Фрејзер). Практиката за прогони на Ромите
продолжила и во Мантова со неколку декрети од 1524-60 год., потоа во Анкона
1535-53 год., а така постапила и Болоња од 1550 год. Прогонот бил општо
прифатен во сите папски држави. Од 1552 год. и Тоскана (Фиренца) донела
пропис за забрана во 1547 год. за влегување во градот на сите Роми. Тие
набрзо, како што констатирале истражувачите, по првичниот престој во Болоња,
донеле многу закони за забрана и прогон против Ромите во Италија. Така, во
Перуџа во 1912 год., на првиот етнографски конгрес во Италија, Адриано
Колочи, познат истражувач на Ромите, изјавил дека Ромите уште од Болоња
1422 год. почнале да ги прогонуваат. Од 1488 год, особено од 04 јуни 1550 год.,
во Венеција е изгласан закон против нив и за нивен прогон, а предходно беше
донесен исто така закон во Шпанија во 1499 год. со кој се наредува да најдат
господар за 60 дена или ќе ги депортирале. Потоа е донесен закон од Карло V
во 1551 со кој се дозволува убиства на мажи и жени, но децата не. Тие беа меѓу
првите закони во Европа со кои се прогонуваат Ромите почнувајќи од Венеција и
инквизициската Европа, особено Шпанија. Подоцна прогоните биднаа
секојдневна пракса со донесување на закони за прогон, убиства и
тероризизирање на Ромите во Европа и од тогаш па во иднина тие закани
опстојувале и се надоградувале. Венеција постојано носела закони против
Ромите и нивниот престој. Такви закони се донесени во 1540, особено законот
од 1550 и 1600 год. Такви закони се донесени во Војводството Милано во 1588
год., Палермо во 1568 год., Тоскана 1547 год., Напуљ во 1568 година.
Донесувањето на закони против Ромите не престанале со нив, туку и потоа се
прогласувале уште закони, со кои се кажува дека Ромите не се добредојдени.
Италија имала забрана за движење и престој на Ромите во тие простори. Но
сепак првичната посета допринела Ромите да добијат заштитни писма од
самиот Папа и тие ги користеле во своето движење низ Европа. Овие
публикации се издадени во списанието "Лацио Дром" во Италија, бр.1 и 2 во
1979 год. Во 1919 год. се формира фашистичката партија на Италија, Ромите се
прогласени за "несакани". Уште од таа година во Италија, пред германските
нацисти Ромите и Евреите биле прогонувани. Покрај првата забрана за влез и
протерување на Ромите во Европа која била донесена во Венеција, папската
држава Ватикан за време на ренесансата во Европа донела и прва одредба
Ромите и Евреите да се одбележат со жолта трака по одлука на папата Павле
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lV. Расизмот кон Ромите во Европа трае уште од самиот почеток од нивното
појавување до денес. Препораките кои биле дадени од папата Мартин V во
1422 год. било единствена гаранција во тоа време за слободно движење на
Ромите низ католичките земји во Европа, кои подоцна беа укинати. Во Светото
Римско Царство, кое тогаш ја опфаќало скоро цела Европа, владетелите имале
обврска да ги штитат и да им даваат писма со препораки, а биле во склад со
одлуките донесени во 12 век за милосрдие и помош на сиромашните. За време
на Карло Велики имало утврдено законска одредба, на поклониците, бидејќи и
Ромите така се преставувале, им се обезбедувал прием и прифаќање каде и да
дошле. Овие препораки набрзо биле укинати и Ромите биле прогласени за
‘‘еретици и безбожници‘‘ и со тоа почнале страшни прогони и масовни убиства и
спалувања на клади.
Еден од предводниците на кланот во Швајцарија се претставил како
"Емаус од Египет со неговата свита од 120 луѓе". Нему му биле дадени пари и
храна и продолжил кон запад. Некои записи од Базел упатуваат на порано
пристигање и давање на донација на некои ‘‘Heidens‘‘ во 1414 год. Овој назив
Хајденс се употребувал за назив на Ромите во герменското и холандско говорно
подрачје. Паралелно бил употребуван и називот Zigeuner. Кланот на Емаус го
посетил Цирих на 30.08.1417 година, потоа Базел, Солотурн и Берн. За овие
настани информира современикот на настаните од 1419 Конрад Јустингер.
Некои историчари тврдат дека датумот бил 1418 година. Тој пишува дека дошле
200 Хајденс и се сместиле во полето околу Берн. Ромите према хрониките
привремено ја напуштиле Швајцарија во септември 1418 год. Причина можело
да биде прогонот и забраната, да се задржат во Швајцарија, а можно да било и
од наидување на суровата зима од Алпите. Потоа "непознатите" заминале кон
Стразбург. Во Стразбург дошла друга група истата година на 10 август 1418.
Најпрво дошле 30 Хајденси со жени и деца. Кога овие заминале дошле други
100, како што пишува во Хрониката на Стразбург од Колмар. Во 1417 год. во
хрониката на Хилдесхајм, Ромите се наречени ‘‘Татари‘‘ како што ги нарекувале
во северна Германија и скандинавските земји.
Ромите со својата миграција навлегле и во просторот на денешна
Шпанија. Присуството на Ромите во Шпанија, према писмените докази е од 12
јануари 1425 год. Тоа бил период кога навлегле од север. Првични докази за
присаството во Шпанија било во Арагонија и Каталонија. Тука подоцна се
спомнува грофот Мартин кој ја посетил Барселона на 11.07.1447 год. и имало
повеќе посети на Кастело де ла Плана 1460 год. и подоцна 1471/72 год. за
време на владењето на Јован ll кој го наследил брата си Алфонсо од Арагонија.
Историските документи укажуваат на добивањето на заштитни писма на повеќе
грофови и војводи кои ги предводеле Ромите во Шпанија. Писмата биле давани
врз основ на препораките на Папата. Интересно е откритието на историчарите
дека грофот Хуан 1476 год. имал воена придружба за заштита во судирите
помеѓу самите кланови на Ромите, особено Мартин, Мигуел и Хајме, кои на
Хуан му биле смртни непријатели. Вакви крвави пресметки помеѓу клановите
имало во Шкотска во кои власта не се мешала, како и помеѓу Урарите во
Војводина. Првата група која се спомнува во кралството на Андалузија била во
1462 год. која била прифатена со исклучителен пречек. Во таа пригода
началникот на полицијата и судијата на Кастиља во градот Хаен, грофот Мигуел
Лукас де Иранзо им приредиле гозба на грофовите Томас и Мартин од Мал
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Египет. Во таа пригода на ручекот биле присутни и нивните сопруги, а
придружбата добила голема количина на храна и пијалоци. Кога заминале им
дал пригодни скапи подароци од ткаeнини и грофот Мигуел ги придружил еден
километар надвор од градот. Вакви посети имало повеќе на кои им бил
приреден дочек и им овозможиле добар прием. Како што пишува А.Фрејзер,
ваков добар прием имало кај поголем број на благородници кои им биле
заштитници на Ромите во Шпанија, особено во нај тешките времиња на прогони
и физичка ликвидација. Се до 1470 год. на Ромите им се давала голема помош,
но од оваа година почнува да им се забранува влез и се враќале назад од каде
што навлегле.
Подоцнежните навлегувања во Шпанија биле насочени од медитеранот
и се повеќе се претставувале како Грци и дека бегале пред навлегувањето на
Отоманите на балканските простори. Така, од самиот почеток има писмени
докази со кои се потврдува присаството на Ромите во Шпанија и тоа е
потврдено со писмото што му го дал Алфонс V од Сарагоза на "Дон Јохан од
Мал Египет" од 08.05.1425 год. Писмото му е дадено слободно да се движи и
отседнува во Шпанија заедно со својата свита за следните три месеци. Во
"Narciso u Annales de Cataluna" од 1447 год. пишува за престојот на Ромите во
Барселона, пренесува Клебер. Со себе носеле писма од папата, исти како што ѝ
припаѓале на претходната група. За Гитаните се кажува дека дошле преку
северна Африка, преку Гиблатар. Додека Ла Фуенте во книгата "Los Gitanos el
Flamenko u los Flamencos, Barcelona", 1955 год., кажува дека Ромите во Шпанија
дошле преку Каталонското приморје во 1452 год. Гитаните многу научници ги
сметаат за потомци на Гуанчите кои се директни наследници на потомците од
пропаднатата Атлантида. За нивни блиски потомци ги сметаат и американските
индијанци Ирокезите и Ромите. Ова мислење го делат и некои истражувачи на
Ромите и ги поврзуваат со оваа изгубена цивилизација.
Ромите при своето движење низ Европа неколку децении живееле во
мир. Но, свештенството реагирало затоа што Ромите, према нивно мислење,
биле безбожници, им ја претскажувале судбината на луѓето и се занимавале со
надрилекарство, па така постигнале ‘‘углед кај народот‘‘. Свештенството
преплашено за своте позиции, барале преку судот на инквизицијата Ромите да
се прогонат. Барале општеството да се ослободи од овој народ, како што ги
нарекле ‘‘еретици‘‘, за кој давале нај различни навредливи квалификации и
носеле нај различни забрани, дури предлагале убиства. Со обединувањето на
Кастиља и Арагонија во 1479 год. и помирувањето на Фердинанд и Изабела,
престанала граѓанската војна и почнало воспоставување на ред и дисциплимна
во самата држава. Тие ги забраниле писмата со препорака за Ромите и издале
нови закони, со кои се забранувало давање на милостина, а се дозволувала
легална и чесна дејност со која можат да живеат. Оваа одлука за обавување на
легална работа е една од првите одлуки која одела во прилог на Ромите и на
нивно прифаќање во општеството. Но тоа не траело долго. Инквизицијата на
чело со кардиналот Томас, кој бил избран за кардинал во 1483 год., сурово се
пресметала со Ромите и протестантите. Во 1492 год. Евреите биле изгонети од
Шпанија и Португалија и се познати како ‘‘Сафариди‘‘ кои се преселиле на
Балкан во Отоманската империја за време насултанот Бајазит ll, каде можеле
слободно да живеат. Нивниот број изнесувал околу 170 000 луѓе. На 4 март
1499 год. на Ромите им било дадено алтернатива да се христијанизираат и да
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бидат стално населени со прифаќање на шпански господари или по 60 дена од
Шпанија да бидат изгонети. Во 1695 год. со закон било присилно преобраќање
на муслиманите и другите етнички малцинства меѓу нив Ромите и Евреите во
христијани со католичкиот кралски декрет со ‘‘Прагматична санкција на Медина
дел Кампо‘‘. Покрај ваквата наредба, инквизиторите сепак ги обвинувале
Ромите и Евреите дека тајно ги вршеле своите обреди, ги обвинувале и
спалувале за ерес. Многу Роми и Евреи се иселиле во другите европски
Вијводства. Оваа 1499 год. представува пресвртница во населувањето на
Ромите во Шпанија и забрана на номадскиот живот. Тоа било од големо
значење за Ромите иако било условено но, делумно престанале прогоните и
постојаните селења, затоа што сепак биле сомничени за ерес и обвинети.
Вистина е дека законот предвидувал Ромите да паднат во робоство, особено со
изричната наредба да најдат господари кај кои ќе најдат било какво домување.
Некои кланови не ја исполниле таа наредба и така повторно биле на удар на
законот за прогони и казни. Покрај тоа на овој закон имало и противници. На
реакцијата на свештенството од 1499 год., се придружил и кралот. Од 1539 год.,
законот предвидувал затвор од шест години кој требало да го одработат на
галиите. Така Карло V во 1551 год. ги заострил мерките. Фердинанд l 1560 год.,
наводно, ги ублажил драконските закони против Ромите, со тоа што наредил на
инквизиторите да ги "убијат сите мажи и жени, a децата не". Тогаш исто било
наредено Гитаносите да ја напуштат земјата. Оние кои не сакале, биле тепани
со сто удари од камшик и биле изгонети. Како последица на законската одредба
во 1585 год. биле протерани сите Гитани од Арагонија во Португалија. Покрај
притисоците власта насекаде ги контролирала. Во кортесот на Шпанија, 1594
год., имало предлог да се одвојат мажите од жените и да се раселат во
различни провинции, за да не се одржи "расата на Гитаносите". Децата сакале
да ги испратат во прифатилишта за да бидат "добри христијани". За среќа,
законот не се прифатил, но условите не се подобриле. Пред крајот на 16 век.,
веќе биле предвидени и смртни казни на оние кои биле номади. Шпанија на
некој начин почнала да ги применува законите на европските земји и Унгарија.
Според кралската наредба, сите Гитаноси кои избегале од галиите требало да
се населат во Португалија, а тоа биле стари и болни луѓе, жени и деца.
Забраните кои се донесени од порано за Ромите во Шпанија ги потврдува
Филип lV во 1633 год. со нова ,,Pragmatica‘‘ и додава "Оние што себеси се
нарекуваат Gitanos не се ни по потекло ниту по природа Гитаноси, туку се
Шпанци". Тој закон бил многу значаен за Ромите бидејќи давал надеж за мирен
живот на сите ромски кланови кои биле во Шпанија, затоа што се отфрлаат
стереотипите и се изедначуваат со другите граѓани и им давал право на
населување иако сакале етнички да ги асимилираат. Но тоа не се случило. Тој
закон предвидувал: да не го зборуваат својот јазик, да не се облекуваат со
својата носија, наредил да се отстранат од нивните квартови, да се одвојат
едни од други и забранувал јавни собири и нивни средби. Подоцна, донесен е
закон со кој се наредува да се раселат Гитаносите кои биле населени. Барале
да се населат во мешани средини, а своите домови да ги напуштат. Сакале да
ги натера да се асимилираат, да се одвикнат од својата култура и јазик. Филип
lV наредил: "да се истераат од заедничките населби и меѓусебно да се одвојат и
да не се среќаваат". Ова била мерка со која сакал да се изврши целосна
асимилација и во Шпанија целосно да се изгубат како етнос. Донесената
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‘‘Прагматика‘‘ од 1633 год. исто така предвидувала казна за Ромите доколку не
се почитувале наведените мерки. Со закон се предвидело мажите да се
депортират на шестгодинишна принудна казна како веслачи на галиите, а
жените камшикувани и изгонети. Со оваа казнена мерка Шпанија го
исполнувала бројот на принудни робови за работа на галиите. Моќта во 17 век
во морепловството го имала со помош на робовите веслачи Роми. Така Ромите
биле ловени и принудно одведени, а оние кои биле приведени се држеле
подолго од законскиот рок илегално на галиите, цитира Фрејзер. Од 1695 год.
определено е Гитаните да живеат во 41 град и ги нарекувале "Новокастилијани".
Со истиот закон било наредено секој Ром да се казни со смрт ако бил виден на
јавно место во друштво со уште двајца и доколку имал со себе оружје. Во 1705
и 1708 год., се донесени поостри закони. Со нив се овластува полицијата,
доколку некој Ром бега или пружа отпор, можела слободно да пука во него и да
го убие. Филип ll донел закон во 1745 год. со кој наредил номадите да се
ослепат. Тогаш и денес номади во Европа се Ромите. Во текот на историјата на
Ромите во Шпанија биле донесувани повеќе ‘‘Прагматики‘‘ со цел за
ограничување на нивните права и слободи, со вршење на силен притисок за
асимилација и остранување од таа држава. Така, Фердинанд lll Гитаносите ги
депортирал насекаде по светот во освоените колонии, а тој испратил 9 илјади
Гитани во Африка. Исто така имало и определено посебни градови и територии,
кои биле на број 41 во кои можеле да се населат и да живеат. Фердинанд lV во
1746 год. го проширил населувањето и движењето за нови 34 града како и во
Севиља, Гранада, Гуадикс, Сарагоса, Барцелона и Ваљадолид, а принципот
бил на 100 жители да има едно ромско семејство. Севиља бидна нај населена
територија со Роми, затоа што била густо населена. Во тој период, во 18 век
имало многу малку номадски семејства. Покрај тоа што Ромите ги прифатиле
условите на црковната и кралската наредба, црковните власти не биле
задоволни и продолжиле со нови барања. Васкез Тоблада бискупот на Овиједо
и управител на Советот на Кастиља, поставувал нови барања за Ромите во
Шпанија.

Мечкари од Балкан во Шпанија. Фот.Маурицио Амброзио.

Неговиот инквизициски суд на чело со Советот на бискупите не бил
задоволен со односот кон Ромите. Тие за него биле ‘‘Еретици‘‘. По негово
барање и притисок, следела наредба на Фердинанд Vl, кој го прифатил
барањето на Советот од бискупите, спровел ноќна рација во 1749 год. и ги
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спровеле сите уловените Роми во еден собирен центар. Тие биле без основ
обвинети со цел за искористување на трудот на Циганите како затвореници и со
разни лажни обвиненија, ги обвиниле и ги депортирале. Меѓу другите измислици
ги нарекле дека се ‘‘непоправлива раса‘‘ и ‘‘еретици‘‘. Тогаш биле приведени од
9 000 до 12 000 Роми како затвореници без вина, кои биле оковани и работеле
тешка физичка работа. Работеле на градба и одржување на бродовите и така
бродоградилиштата биднаа казнени установи за Ромите. Ромите морале да
работат затоа што морепловството со долгите и скапи патувања за откривање
на нови територии и колонии, бидна огромен товар за Шпанија. Да ги намалат
издатоците во работата, приведувале Роми и ги депортирале за работа на
бродоградилиштата. Некои биле депортирани за работа во рудниците за жива
во Алмаден, каде голем број умреле од труењето од жива и други несреќи, а
жените биле депортирани во колониите и предилниците во Шпанија. Дел од
Ромите во Шпанија биле испратени во Северна Африка каде недостасувала
работна сила за поправка, одржување и градба на кулите во тој дел на Африка,
кои на број биле вкупно пет, пишува Фрејзер. Владата продолжила со
експлоатацијата на Ромите затвореници и за оние кои биле неквалификувани,
отворила работилници, особено во Ел Фарел и Картагена, како и во Ла Карака
(Кадиз). Таму биле депортирани на 16 годишна работа и живееле во тешки
услови, спиеле на дрвени лежаи во бараки без покривка и биле оковани со
ланци. Откако пропаднале обидите за асимилација, власта одлучила да ги
депортира што подалеку од Шпанија. Сите тие биле лажно обвинети и можеле
да го докажат своето беспрекорно минато. Под притисок на Ромите дека биле
невини, Фердинанд Vl бил принуден да издаде и други заповеди во 1749 год.
признавајќи дека ‘‘имало и некои добри Цигани, законски венчани, се грижеле,
пристојно ги одгледувале децата и вредно работеле‘‘. Било речено дека со
прецизна проверка и испитување на нивните барања, можело да се ослободат и
да заминат во своите домови. Фердинанд увидел дека е направена грешка и
почнал да се повлекува, а неговиот наследник, полу брат, Карло lll, во 1763 год.
одлучил сите Роми кои се фатени со рација и одведени на принудна работа да
се ослободат. Ова негова одлука за ослободување била дочекана со голем
отпор од страна на советниците инквизитори на кралот се до 1765 год. По долга
расправа се одлучило двајца советници, Педро Валиенте и Педро Родригез
гроф од Кампомана да приготват извештај како понатаму законски да се
дејствува во врска со однесувањето по прашањата поврзани со Ромите. Тој
документ е донесен 1772 год. во кој се кажа дека предходните закони кои се
носеле биле донесени со желба за асимилација на Ромите. Во извештајот
навеле дека населението Ромите не ги сакало, ги приемале како недостојни за
луѓе и ги ограничувале во секој поглед. Советниците напишале дека суровата
казнена политика немала ефект за справување со Ромите и рекле името од
Гитани или било кои имиња да се промени во ‘‘Новокастилијанци‘‘ да учат
занаети и да им се овозможи образование. Одлуката особено за образование
била оспорувана и извртувана и не сакале да ја прифатат, коментира А.Фрејзер
во ‘‘Цигани‘‘. Ваквата одлука на Шпанија може да се каже дека дала надеж за
мирен живот на Ромите иако имала цел да ги асимилира, но отпорот кон
одлуките останал. Ако се земе во предвид оваа одлука и одлуката на Унгарија,
во тоа време, особено 17 и 18 век, може да се каже дека се направени првите
чекори за интеграција на Ромите во Европа и давале надеж за помирен живот
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доколку овие одлуки биле прифатени, но се случило спротивно, казнените
одредби останале да важат. Подоцна овој закон го укинал Карло lll (1716-1788),
а им признал право на равноправност со останатите граѓани. Голем број
избегале во Португалија, која стана прибежиште за Ромите, особено кога било
актуелно прогонството во колониите. Во Португалија Ромите се забелажани во
1526 год., за кои има писмен документ и тоа подоцна за еден век. Датумот на
нивното пристигање историчарите велат дека било порано. Тоа го потврдува
една поема од 1510 год. во која јасно се гледа дека Ромите навлегле во
Португалија по 1510 год. Кон Циганосите, подоцна Гитаноси, во Португалија се
однесувале во извесна мера толерантно. Од 1756 год. тие можеле да се
занимаваат со јавни работи кои ги дозволувал законот. Наскоро бил донесен
нов закон во 1760 год. со кој им се дава право на децата да одат на училиште и
да учат занаети, а возрасните да добијат работа и да одат во војска.
Олеснување за Гитаните бил законот кој го донел Карло lll во 1783 година. Со
тој закон им се признава правото на рамноправност со останатите граѓани, и тоа
дека напишал "Објавувам дека оние кои се нарекуваат Гитанос, или оние што
како било ги нарекуваат, не се ни по потекло ниту по природа, нити им е во
коренот зло...". Иако им се негира етничкото потекло, во суштина законот е
хуман. Овој закон јасно укажува на една тешка клевета дека европското
општество Ромите ги восприема со разни предрасуди и стереотипи, меѓу кои и
со нај тешката квалификација дека се ,,злосторници,, која ги прати дури до
денес. Карло lll им дал право да се населат и право на слободен живот. Законот
ги забранил занимањата кои дотогаш ги вршеле и наредил да ги напуштат. Со
истиот закон номадењето било забрането. Номадите тогаш требало да се
евидентираат и доколку повторно ги фателе, на грбот биле жигосани. Оваа
казна ја заменила поранешната казна со смрт или сечење на увото. Младите до
16 год. не оделе во затвор, туку во домови за превоспитување каде изучувале
занаети. Од 1847 год., Ромите морале задолжително да имаат лични карти со
кои ќе се легитимираат и требало да водат евиденција што купиле или продале.
Заради ригорозните закони многу Роми се откажале од номадство и во тоа
време во многу градови и селски средини формирале свои колонии, но некои
живееле и по пештерите кои сами ги копале во ридови во околните градови кои
денеска се остаток од тоа време и претставуваат вистинска туристичка
атракција модерно уредена. Денеска во Шпанија и Португалија има бројно
Ромско население чија судбина не се разликува од судбината на Ромите во
останатите европски земји.

Роми со караван-1837 год.
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Ромите во Франција се забележани во 1419 год. и биле наречени
Сарацени. Се смета дека дошле преку Швајцарија. Во историјата се спомнува
војводата Андреја со својот клан, кој од Швајцарија заминал кон денешна
Франција во Лорен, Прованса, Бургоња, Савоја и дошле во Париз. Отука
војводата Андреја заминал за Англија. По завршувањето на стогодишната војна
која се водела помеѓу Франција и Англија, англичаните конечно биле истерани
од Франција во 1453 год. Франција во тоа време не била унитарна држава туку
била поделена на повеќе војводства со различно политичко влијание, кое пак од
друга страна им одело во прилог на разните ромски кланови. Тоа било важно
затоа што немало единствена политика во односот кон нив и санкциите кои
биле превземени во оделните војводства. Во тоа време Ромите на територијата
на франција се движеле без поголеми проблеми и ограничувања. Покрај
ваквите информации, за присаство на Ромите, има информации и за тоа со што
се занимавале. Тоа било гатањето, трговија со изработени предмети, продажба
на коњи и илузионизмот. На тој начин, со илузионизмот ги измамувале луѓето
претворајќи ги сноповите од слама во свињи и им ги продавале за пари. Но им
кажувале да не ги прскаат со вода, пишува Клебер. Поради ваквите случаи и
претскажувањето на судбината на луѓето, црквата ги оптужувала и биле
спалувани на клади. Од тоа време има извештаи дека многу "Сарацени",
‘‘Бохениени‘‘ и "Египќани", како што ги нарекувале Ромите, биле спалувани,
бесени или егзекутирани. Во франција за Ромите се употребувал називи
‘‘Сарацен‘‘ како што велат историчарите, оти така ги нарекувале на латински
јазик. Но во суштина тој збор произлегува од Карахане, прва самостојна управа
на Ромите надвор од Индија на територијата на денашна Мала Азија, во
долината на реките Тигар и Еуфрат, во Месопотамија или позната меѓу
ромолозите како ‘‘Република Карахане‘‘. Во овој дел на ракописот да ги спомнам
Сарацените од 9 и 10 век, кои ги вознемирувале европските земји околу
Средоземно море, Јужна Италија и островите, брегот на Далмација и Јужна
Франција.

Ватикан

Подоцна, папската држава, од страв од налетот на Сарацените, Лав lV
сите градби и цркви ги оградил со ѕид да не навлезат Сарацените да ги ограбат.
Така, денес папската престолнина е оградена и е позната како Папска
територија-Ватикан.
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Со движењето низ просторот на Франција Ромите пристигнале во
Бургоња. Војводата од Бургоња им дал писмо со кое требало да имаат сигурен
и безбеден премин низ територијата, а во градовите можеле слободно да
влезат. Во почетокот на 14 век, имало поднослив однос кон нив. Со тек на
времето, биле прогласувани за магионичари-илузионисти, луѓе кои се
занимавале со гатање и претскажување на иднината, кое пак било во
спротивност со религијата и доаѓале под удар на христијанското папско
свештенство. Во Франција на 22.08.1419 год. се појавува една група на
Сарацени во гратчето Шатијон на Шалерона, кој бил во состав на Савоја. Тие
тука покажале писма од војводата од Савоја, како и од царот, кои според
M.Pastore ‘‘Zingari nello Stato Sabaudo‘‘ издадено во списанието Lacio Drom-1989
година, пишува дека писмата биле оригинални. Оваа група ја предводел
‘‘Андреја војвода од Мал Египет‘‘ и по приемот по два дена заминал со 200 луге
за Лорен, кај Макон, неколку километри подалеку од Шатијон. По пет недели се
нашле во Прованса, во градот Систерон, каде стигнале на 01.10.1419 год. под
името Сарацени. Писмата за заштита при движењето на Ромите низ Европа
продолжиле да се издаваат и да важат и во наредниот период. Андреа имал
писмо датирано од 15.12.1422 год. со превод на француски јазик, во кој папата
им ја намалува казната за гревовите од 15 год. на половина. За такви писма
сведочи и свештеникот Андреа од Регензбург во својот дневник од 1424 год. во
кој пишува за ‘‘Цигојнери‘‘ кои се логориле со шатори по полињата бидејќи не им
бил дозволен влез во градовите. Напишал дека се дојдени од Унгарија, а
населението зборувале дека биле ‘‘шпиони‘‘. Во тоа време Словачка била во
состав на Унгарија и затоа Ладислав имал писмо од Сигизмунд кој му го дал во
градот Зипс, кога кралот во таа пригода престојувал таму. Свештеникот Андреа
дава уште една информација за посета но овојпат посетителите биле од Египет.
Веќе до средината на 15 век власта и населението кон Ромите почнало лошо да
се однесува и почнал да ги прогонува. Покрај лошото расположение и прогоните
скоро на секоја територија и град, тие сепак морале да се појавуваат во
одредени градови ако не за друго, да побарат помош и храна и повторно да
продолжат со патувањето и со барање на место каде да се засолнат и здивнат.
Така принцот Томас, грофот од Мал Египет се појавил во градот Невер со 30
луге во 1436 год. и барал милостина од градската управа за своите поклоници.
Овој град го посетила повторно друга група од Роми, под водство на Филип, за
кого има предпоставка дека го посетил Гренобл 1442 год, кој исто така истата
година се појавил во градот Троа. Градот Арл 1438 год. го посетил војвода
Андреја од Мал Египет и добил десет флорини. По неколку години двата водачи
Жан и Жорж исто така го посетиле Арл. Тогаш Жак добил шест флорини, а
вториот посетител Жорж добил милостина од четири флорини. Интересно е да
се забележи дека предводниците, а можеби целата придружба имала
француски имиња што е доказ дека тука престојувале повеќе години, што може
да се забележи од извештаите за посетите. Истовремено има информации за
повеќе предводници на ромските кланови кои се појавувале во разни области и
градови низ Франција. Еден од нив бил и Николаус "Грофот од Мал Египет", за
кого има податок од 1450 год. за неговиот престој во Франција. Такво сведоштво
има за војводата од Бургоња кој на Николаус "грофот од Мал Египат", му дал
писмена препорака од 1461 год. во градот Абервил. Препорака која му ја дал
војводата од Бургоња, на Нилолаус му овозможила добар прием во другите
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региони. Подоцна се спомнуваат и други ромски групи кои ги предводеле
Ромите низ Франција и се спомнуваат грофовите Филип, Андреа и Обрен. Во
таа пригода, Филип добил пасош на 1 март 1450 год. од градската управа на
Абервил затоа што тој ‘‘се однесувал христијански, чесно, како жените така и
децата од неговата придружба‘‘. Овој е един од извештај од хрониките каде
пофално и позитивно се изразуваат за Ромите без предрасуди и стереотипи,
како и приемот на војводите Томас и Мартин од ‘‘Мал Египет‘‘ во Шпанија во
градот Хаен од грофот Мигуел, кој за нив приредил свечана гозба, како и прием
на ромските водачи од некои други благородници во Шпанија.
Движењето на Ромите низ Европа ги довело и во западните делови на
Европа дури до Франција. Од самиот почеток на навлегувањето на Ромите во
франција и во другите европски земји, освен на Балканот за време на
Отоманите, Ромите немале добар прием, не ги сакале во нивните средин и
имале одбивен однос кон нив затоа што се странци, поинакви и за нив биле
безбожници. Во почетокот на територијата на денешна Франција единствено
Прованса имала добар однос кон Ромите, ги примала им давала донации и ги
прифаќала како верски поклоници. Прованса во тоа време била независна
држава и омилена дестинација на Ромите. Ова се должи затоа што таму има
благопријатна клима. Подоцна извештаите укажуват дека приемот кон Ромите
во таа област се изменил и не бил добар. Во провинциите Алзас и Лорен, кои
биле дел од Светото Римско Царство, Ромите таму биле присутни. Од
извештаите од 15 век се гледа дека Ромите таму имале добар прием. Оваа
гостопримство во раната историја на Ромите во Алзас и Лорен може да се
заклучи дека било под влијание на препораките на Папата кој имал власт над
тогашните земји кои биле во состав на Светото римско царство, констатирале
историчарите. Нај силна подршка за заштита на Ромите во Франција била за
време на Хенри lV кој бил крал на Арагонија (1579-1610) и Франција (1589-1610)
и бил Хугенот противник на католицизмот. Ги штител Ромите од прогоните на
инквизицијата. Подоцна, по убиството на Хенрик lV, односот кон Ромите се
променил под влијание на промената на политиката на црквата и односот кон
нив во сите европски земји. Биле опфатени со законите на инквизиција.
Огромен број на Роми завршиле со палење на клади и подвргнати со смтрт од
тортура.
Во тоа време во Алзас и Лорен Ромите ги нарекувале ‘‘Сарацени‘‘ на кои
према сведоштвото на Колмар во 1442 и 1444 год. им давале само храна. Пред
нив (Сарацените) ги посетил и војводата Андреја од ‘‘Мал Египет‘‘ со својата
придружба. По приемот, пријателски си заминал. Алзас и Лорен ги посетил и
грофот Филип и властите во Мец на 05.06.1430 год. му дала писмо за заштита.
Према списанието на Жан Оберон во Мец, подоцна по 60 год., пишува за
пристигање на 200 ‘‘Египќани‘‘ кои се залогориле во полето кај реката Мојсеј
септември 1494 год. Према пишувањето по два дена им се придружиле уште
300 луѓе. Према истион напис жената на војводата родила девојче, кое било
крстено во црквата Св.Жилиен со кумови од нај угледните семејства во Мец,
пишува во ‘‘Bourgeois de Metz‘‘-од 1857 год. Податици за нивна присатност има
и од Јужна Франција и од други градови. Треба да се спомне извештајот дека,
подоцна Ромите се преставувале како ‘‘Гроф од Мал Египет од Бохемија‘‘ кое
име ‘‘Бохемија‘‘ подоцна стана синоним за Ромите во Франција познати како
Бохемиени. Во тоа време црквата со својата инквизициска пракса, покрај
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другите репресии почнала да пружа отпор кон ‘‘Сарацените‘‘ и барала граѓаните
да не барат совети од нив или да не дозволат да им гатаат. Доколку имало
такви случки, црквата христијаните ги казнувала со купување и палење на свеќи
преку кои ќе бараат прошка за грешката која ја сториле, за контактите со
Ромите. Постои историски извештај за престој на ромите во Париз. Рекле дека
дошле од базата "Долен Египет", како што рекла извидницата пред доаѓањето
на целата група. Извидницата пристигнала на 17.08.1427 година. Тие дошле за
време на вледеењето на кралот Шарло Vl-Лудиот. Во тоа време траела
стогодишната војна помеѓу Франција и Англија (1337-1453 год.), но сепак
народот и хроничарите покажале интерес за овој непознат народ и се собрале
да ги видат. Тие им објаснувале дека се извидници. Дошле со 20 коњи, а по 13
дена, на 30.08.1427 год., дошле и останатите, околу 120 луѓе, мажи, жени и
деца. Хроничарите ги опишале и меѓу другото, дале опис дека машките носеле
обетки. Кога ги прашале зошто ги носат, тие рекле дека е знак за племство.
Покрај овие описи хроничарите давале опис како изгледале, а меѓу другото
напишале дека биле ‘‘облечени во искината облека но, биле накитени со големо
количество на златни монети и друг накит‘‘, а истовремено ги опишувале како
луѓе со темна боја на кожата, гатачи, крадци и измамници, но за храна и престој
ги плаќале сите давачки. Во описите за нив пишувало дека зборувале повеќе
јазици. Меѓу нив бил и Томас кој се преставувал како "Гроф од Мал Египет".
Како што запишале, на групата им дале извесен износ на пари. Власта им
одобрила да влезат во градот и да останат два до три дена. Биле нагостени со
јадење и пиење. Оттука заминале во Сент-Лорен де Мазон и од 1419 год. ги
имало во Прованса. Тие тогаш биле наречени Сарацени, што е едно од
имињата на Ромите, како и Бохемиени, Египќани, а подоцна француските Роми
сами се нарекле Мануши и Романичели име кое произлегло од ‘‘Ромаион
чхаве‘‘-децата на Ромеите (Римјаните). Подоцна суровото однесување кон
Ромите, прогоните, убиствата и нивното робство во Франција траело четири
века. Официјалното ропство во Франција е укинато на 04.04.1848 година.
Односот кон нив не се промиенил ни потоа и постои расизмот, сегрегацијата и
нетолеранцијата дури до втората светска војна и потоа. Денес расизмот постои
во друга форма, не со средновековни масовни убиства и чистки.
Првата репресија и забрана во Франција била донесена од бискупот во
Париз 1427 год. Тој ги анатемисал и ги прогонил од Париз, а истовремено и
Парламентот на Париз донел одлука Ромите да се прогонат. Сите закони кои
биле донесени против скитачките групи и асоцијалните елементи во тоа време
во Франција, биле донесени пред да навлезат Ромите во Франција. Тие закони
биле донесени со цел ‘‘за општествено прочистување‘‘ на територијата на
денешна Франција. Уште во 1350 год. донесен е закон против ‘‘оние на кои не
им се знае татковината ниту занимањето‘‘ и тоа претставувало кривично дело.
Во тој период Ромите се уште не биле познати во Франција. Законот се
однесувал на автохтоните скитачки групи во тогашна Франција. Така, на овој
закон во 1539 год. на листата за прогон бил додаден само називот ‘‘Бохемиени‘‘
и така со овој закон биле опфатени и Ромите кога тие се појавиле во Франција.
Со тој закон е донесена и првата службена забрана во Франција, која започнала
од 1539 год. Подоцна, на овој закон во 1789 год. му се додаваат и
дополнителните категории со асоцијално однесување како неверници, коцкари,
продавачи на надрилекарства, лекари на рани, водачи на нерегуларни војници,
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пејачи на тажалки, разбојници, напасници и други општествени асоцијални
групации. Од само неколку децени откако Ромите навлегле во Франција, од
1453 година има извештаи за судири помеѓу населението и Ромите. Така,
почнале да ги оптужуваат дека се ‘‘штетен слој‘‘ и ги обвинувале дека се шпиони
и за сите недела ги оптужувале Ромите. Од тој период на некој човек, според
извештај на хроничарите, му починале четири деца. За нивната смрт биле
обвинети Ромите. Тој во бес убил некоја гатачка на судбина, мислејќи дека
Ромите се виновни за смртта на децата, затоа што претскажувала иднина и
мислел дека направила магија децата да починат. Така лошото расположение
кон нив сè повеќе растело и било големо. За време на Луј XlV парламентот го
обновува законот од 1539 год. со која стрикно се наредува Ромите за два
месеца да ја напуштат Франција, а од Париз да ги нема за два часа. ‘‘Ги
осудувале затоа што биле скитници, а од друга страна со сила на закон ги
терале да скитат‘‘, пишува Клебер. Така во Франција уште од 1445 год. има
податок дека се спалувани на клада мажи и жени обвинети како еретици, за
надрилекарство, гатање, кражби, а некои биле обвинети за илузионизам.
Државниот сталеж на Орлеанс во 1560 год. наредува ,,сите измамници со назив
Бохемиени или Египќани да се изгонат од кралството под закана дека ќе ги
прогонат на галиите како робови‘‘. Луј XlV во 1660 год. донесува закон со кој им

се забранува носење на оружје, наводно за безбедност во кралството, а
истовренено им наредува на оние кои се нарекуваат ‘‘Бохемиени‘‘ или
‘‘Египќани‘‘ и на оние кои се во нивна придружба, да се иселат од кралството за
два месеца. Доколку не заминале ќе биле прогонети како робови на галиите.
Подоцна Лиј XlV во 1682 год. донел нов закон со кој се прогонуваат од
кралството и Франција. Со овој закон во Франција почнало Ромите да ги
прогонуват како национално малцинство. Во законот се вели: ‘‘... Било какви
мерки да превземале нашите кралеви, нашите предци, државата да ја исчистат од
тие скитници и луѓето наречени Бохемиени,....да ги избркаат по кратка постапка на
галиите, не било можно....Заради тоа наредувам на нашите судии,... да ги апсат и да
ги затворат сите оние кои се нарекуваат Бохемиени или Египќани, нивните жени и
деца, како и другите во нивната придружба. Машките да ги оковат во робовски
ланци и ги дадат на галиите како робови се до нивна смрт. Жените и девојките да
се шишаат и ако повторно се фатат или некои други кои имат цигански начин на
живот да се прогонат од кралството, децата доколку не се способни за робување
на галиите, да се одведат во сиропиталишта ‘‘. Со овие драконски казнени мерки

не се знае колкав број на Роми веслале на кралските галии на Франција. Под
притисок на заканите донесени од Луј Xlll и XlV, Ромите масовно се селеле во
Шпанија. Таму, во регионот на Баскија го добиле називот ‘‘Баскијци‘‘. Оттаму
продолжиле со преселбата и масовно се селеле кон Навара.
Прогоните и заканите на смрт се прошириле во сите земји на Европа
уште од 15 век, за време на Светото римско царство. Во предходното историско
минато на Ромите во Франција имало донесено разни закони против Ромите.
Како што се наведува, против Ромите имало и постојано објавување на такви
закони, какви што биле законите донесен од 1471 год. и потоа. Во нив погрдно
ги претставувале и ги нарекле дека биле: "гатачи, крадци, злочинци, носители на
куга и шпиони‘‘, па според тоа, како такви можело: "слободно да се ловат и
убиваат". Во Сен Мишел дошла група на Роми во март 1498 год. Полицијата ги
затворила портите на градот и им наредила да си заминат. Одлуката за забрана
на влез на Ромите во градот била запрена од судијата на градот и им дозволиле

169

да останат. Во 1501 год., Максимилијан l го обновил законот од 1471 год. и
наредил Ромите ако не ја напуштат територијата до Божик, слободно да ги
"убиваат како птици‘‘. На 27 јули 1504 год., донесена е првата судска наредба
која се однесувала против влегувањето на Ромите во Франција. Судската
одлука ја донел Луј Xll во 1504 год, со која наредил Ромите не само што им се
забрани влез, туку и да се истераат од земјата. Тој на 13.12.1534 година
наредил да се преземат мерки против "Бохемиените" во целото царство и да се
истераат, а Париз да го напуштат за три дена или ќе ги депортирал на галиите
како робови. Луј Xlll 1539 год., наредил да ја напуштат Франција за два месеца.
Подоцна, Карло V, 1551 год., го обновил законот и ги заострил мерките. По него
Фердинанд l наводно ги ублажил мерките и издал наредба "да се убијат мажите,
но жените и децата не". Отука јасно произлегува заклучокот дека сите европски
кнежевства и грофовии биле оптоварени со расизам, циганофобија и омраза
кон Ромите. Убиствата и насилството, како и судирите со Ромите биле во
пораст. Од 15-17 век имало масовни погубувања и прогонувања на Ромите од
територија на денешна Франција. Покрај ваквите драконски закони, Франција ја
повторува наредбата на Луј XlV во 1740 год.и кога на владеел Луј XVl (17741792), но сега во доста поблага форма. Со неа се кажува дека Ромите не се
повеќе должни да се селат, но мора да бидат вработени и се вели: ‘‘да се
вработат, да се оспособат, да можат добро да служат или обработат земја или да
работат други работи или знаети за кои се способни‘‘. Оваа одлука на Луј XVl

заслужува посебно внимание, затоа што предходно со закон биле прогонувани,
а сега со нов закон им дал право да се населат и да се одвикнат од принудното
скитништво. За време на Француската револуцијата 1798 год. и непосредно по
неа имало подобрување на положбата на Ромите во Франција. Тоа
подобрување било во смисла на прокламираните човекови права и слободи. По
неуспехот на Револуцијата, состојбата повторно се враќа на предходното
однесување кон Ромите. Така на 21.11.1802 год. повторно било наредено сите
Ромите да се фатат и да ги депортираат во колониите преку океанот. Таа мерка
била со цел целосно да се ослободат од нив. Наполеон Бонапарта, исто така,
не бил наклонет кон Ромите и кон нив непријателски се однесувал.
Хрониките пишуваат дека Андреа од Мал Египет пристигнал во Брисел
во јануари 1420 год. со 100 луѓе со 40 коњи и имал писмо од кралот Сигизмунд
кој се прогласил за крал на ‘‘Римјаните‘‘, онака како Андреја се претставил.
Градот им дал донација од 25 флорини, леб, харинга, пиво и месни производи.
Кога заминале градот платил за чистење на амбарот каде престојувале и за
нивната придружбата со полиција кон исток до Гор.Во Турнеј пристигнал грофот
Андреја на 30.09.1421 год. во придружба на извесен водач Микел (Михаел) и
добил донација од 12 златника, леб и буре пиво: ‘‘како знак на сожалување и
разбирање ...кои биле истерани од нивната земја‘‘. По кусо време војводата
Михаел се појавил во соседниот град Мон со 60 придружници, а пред него бил
војводата Андреа со 80 луѓе, а тие тврделе дека се браќа. Потоа се вретиле во
Турнеј и биле сместени во пазарот во градот.
Во северните делови на денешна Белгија и Холандија е создадена
силна и моќна држава од низоземјето и Бургундија. Со низоземските земји
владел Филип Добриот од 1419-1467 год. бил владетел на оваа нај богата
европска држава. Богатството на оваа европска држава било привлечно за
Ромите во која можеле да тргуваат и да добијат помош од градските управи.
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Влијанието на Светото римско царство во Европа не ги одминал ниту овие
простори и така почнувајки од 1440 год. почнал да се јавува отпор кон овие
‘‘Хајденс‘‘ како ги нарекувале во тој простор. Посетата на некој клан на градот
Бриж во 1445/6 год. бил спречен да влезе во градот, како и подоцна 1451/2,
1454/5 год. им било забрането да се задржат подолго. Како што пишува во
извештаите, ромските групи истите градови во кратки периоди ги посетувале
повеќе пати. Извештаите информираат, дека градот Дам во 1460 год. Ромите го
посетиле дури седум пати. Истата година дошол и грофот од Мал Египет
извесен Јохан кој бил пет пати во посета на овој град. Тогаш му било забрането
ни тој ниту други од неговата татковина несмеле да се појават и доколку се
појави било кој, ќе му следи закана со смрт. Но накратко по него пристигнал
некој си гроф Николао, кој добил милостина но, морал веднаш да замине, а по
него дошол грофот Јохан, на кој му било наредено веднаш да ја напушти
територијата и неодложно да замине. Кога овие простори на Низоземската
територија во 1504 год. станале дел од Шпанско-Австриската империја на
Хазбурговците, особено за време на владеењето на Карло V, власта станала
централизирана под водство на Гувернер-генерал. Неговото владеење било
исто како во Шпанија така и во Холандија и сакал да се спроведе и да има исто
законодавство. Ваквата намера на Карло V, за спроведување на законите кои се
однесувале на Ромите имало разноликост во сите области на царството.
Истражувачите коментираат дека одлагањето на времето за спроведување на
одлуките кон Ромите во оделните простори се одоговлекувале намерно, како
знак на отпор на неговото владење. Но, покрај ваквите отпори, сепак во
Холандија имало заведен добар систем на тогашната власт за контрола и
документирање на сите Роми. Нај успешно било во Северна Холандија,
пишуваат истражувачите. Прва посета на Роми во Холандија била на Оверајсел
и Девентор и тоа во 1420 год. од "Херцогот Андреа". Тој во Девентор дошол со
100 луѓе и 40 коњи. Тој имал писмена препорака од Сигизмунд кој ги нарекол
Бохеми или Бохемиани. Градската управа го примила и им дала храна за
коњите, за луѓето леб и риба и им дале парични средства, а потоа ги сместиле
во складовите за текстил, пишува Жан Пјер-Лиежоа. Истата група била и во
Брисел. Истата година, 1420 год., има информации дека имало голем број на
семејства кои навлегле во областа Трансилванија во Унгарија, што зборува
дека Ромите почнале во големи групи да се повлекуваат од Балканот кон
Европа. Тие посети подоцна биле во текот на целиот 16 век и биле на повисоко
ниво со титула наречени ‘‘крал‘‘, а населението ги нарекувало Хајденс. Откако
посетите на Ромите се зголемиле и имало почести навлегувања, почнале
забраните и прогоните. За време на Карло V имало повеќе едикти за забрани и
за давање милостина на посетителите. Од 1524 год. па натаму вакви мерки
биле прогласени и во другите провинции. Карло V, во 1525 год., издава едикт со
кој се наредува државата да ја напуштат за два дена. Подоцна тие мерки се
обновувале. Бидејќи во тој период се воделе војни помеѓу Англија и Франција,
подоцна Франција и Германија, многу луѓе паднале во сиромаштија. Причината
била долготрајните војни. Поради таквата состојба на сиромаштија многу луѓе
тргнале по патот на живот сличен на Ромите. По угледот на животот на Ромите
многу луѓе од Европа, кои не биле Роми, кои осиромашиле од предолгите војни
и постепениот распад на феудализмот се прерушиле и облекувале како Роми.
Тие сакале да ја искористат состојбата во своја корист, преправајќи се дека се
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Роми. Карло V, кога ја увидел ваквата состојба на прерушување на неромите во
Роми, наредил во јануари 1537 година да се донесе закон за забрана против:
‘‘народот од Египет и другите кои ги следеле во тој стил и така се облекувале,
за пет дена да ги напуштат сите негови територии во провинцијата Оверајсел,
во спротивно им се заканува смрт‘‘. Под притисок на власта и забраните за
слободно движење и под постојан притисок и заканите со смрт и убивање
вродиле со плод и така Ромите и неромите биле разбиени и биле присилени на
постојано движење од место до место. Жан-пиер Лиежоа, во книга "Роми,
Цигани, чергари", дава информации кои се однесуваат на прогоните на Ромите
во Европа. За таа цел, има направено табела која покажува кога, кој ги прогонил
и ги забележал депортациите од истиот период. Така, во Холандија гонењето на
Ромите било целосно и категорично. На раскрсниците имало натписи и цртежи
со бесилка кои укажувале дека ќе бидат обесени доколку се најдат на таа
територија и дека се забранува каква било помош за Ромите. Биле обвинети за
кражби, шпионирање и надрилекарство. Од 17 и 18 век се дозволувал лов на
Циганите, при што се случиле страшни убиства во кои учествувала полицијата,
коњаницата и подржувачите на оваа идеја за масовни убиства на Ромите. Секој
кој ќе уловел скитник добивал парична награда. Секој можел да ги убива без да
одговара. Така, бројот на Ромите сосема се намалил или, може да се рече, ги
исчистиле. Во тој период, скоро во сите држави имало "лов на Циганите" кој бил
сосема легален и легитимен, а одобрен од власта на тие држави. Како што
наведува Лиежоа, дури им делеле храна и вино за пиење на сите оние кои
оделе на лов на Циганите и ги подготвувале за подолг престој. Како што тој
наведува, дури било забрането да се погребуваат легално со свештеник на
гробиштата во тие земји. Холандија уште од самиот почеток строго се
однесувала кон Ромите. Затоа во историјата на Ромите ова земја како и Данска
биле одбегнувани, малку посетени, бидејќи биле прогонувани од власта. Ромите
избегнувале да навлезат затоа што им се закнувала сигурна смрт. Дека таму ќе
ги снашла смрт, на секој премин и на влезот на граничните патишта имало
натписи и слики со нацртана бесилка. Бидејќи Ромите не биле писмени, на тој
начин, со сликање на бисилка, требало да разберат што ќе им се случи доколку
продолжат и влезат во нивната територија. Со тоа сакале да ги информираат
несаканите дојденци за забрана на влез. Се превземале насекаде строги мерки
да се обесхрабрат да не навлегуваат во Холандија. Ромите во оваа држава
почнале да се третираат исто онака како во другите држави дури и построго.
Така, од 1500 год. за време на Светото римско царство почнуваат прогоните и
насилствата кон нив. Прогоните ги одобрувала и се приклучила црквата, давајќи
им разни погрдни квалификации и согласност за прогони на целата територија.
Сите прогони на Ромите биле подведени под називот ‘‘еретици и незнабожци‘‘
кои ги спроведувала црквата низ Западна Европа и биле под контрола на
инквизицијата формирана од Папата. Холандскиот калвинист и теолог G.Voetius
во 1655 од. во книгата ,,Selektarum disputationum theologicarum,, се залагал да
не се покрстуваат ромските деца, бидејќи во тоа време во Холандија во
провинциските синоди многу се расправало за оваа прашање, за покрстување
на Ромите. Причината за одбивање била дека родителите неможеле децата да
ги воспитуваат во христијански дух. Покрај ваквите нехумани постапки, Ромите
продолжиле со селење кон Запад, очекувајќи дека ќе бидат прифатени. Тоа
траело педесетина години. Потоа почнале драконските казни и предрасуди. За
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сите зла од епидемии до кражби биле обвинети Ромите, па дури и за "наездата
на глувците", пишува Клебер. Биле обвинети дека се дело на Сатаната т.е. ги
сатанизирале, затоа што ја претскажувале иднината на луѓето. Сервапали во
книгата "Филозофија на Индија", ова знаење за претскажување на иднината на
припадниците на индискиот народ, ја објаснува вака: "Психичките појави како
што се телепатијата, видовитоста не се сметаат како ненормални ниту како чудо.
Не се творба на болни умови ниту инспирации добиени од Бога, туку моќ која
човечкиот дух може да ја искаже по точно определени услови. Човечкиот дух има
три вида на облици на свеста и тоа: подсвест, свест и надсвест. Надсвеста како
"духовна моќ" се нарекувана со разни имиња: екстаза, геније, инспирација,
лудило". Ромите ја користеле својата духовна моќ на видовитост и на луѓето им

ја претскажувале иднината. За тоа видовитост уште од раното навлегување на
Ромите информираат хроничарите од Балкан, меѓу другите и од Болоња и
Форли, каде забележале дека навистина на луѓето им погодувале колкаво
семејсто имале, колку деца имаат, имиња на децата и сопругите и каков
проблем имале во семејството. Со својата видовитост во Шпанија
свештенството укажувало дека ‘‘гатачите се стекнале со углед‘‘. Црквата,
познавајќи ја својата теолошка вистина и штитејќи ја својата догма, ги
осудувала без вина на прогон и на смрт и ги прогласувала дека се еретици и
креација на Сатаната. За ваквата генијалност на познавање и когнирање на
апстракните вистини преку систем на методите на психологијата, Сервапали
пишува во "Филозофија на Индија" стр. 15, том први и вели: " Ќе наведам еден
дел од Ајтареја-Брахмани, кои потекнуват од пред 2000 г.п.н.е. пред Коперник,
во која пишува: Сонцето никогаш не заоѓа нити се раѓа. Кога луѓето мислат дека
сонцето заоѓа, тоа само се менува бидејќи пристигнал крајот на денот и на
земјата доаѓа ноќ, а е ден таму на другата страна. Потоа, кога луѓето мислат
дека тоа се раѓа, тоа само се преместува бидејќи пристигнал крајот на ноќта и
доаѓа ден на земјата, а е ноќ таму на другата страна. Во суштина, тоа никогаш
не заоѓа ". Ромите требало уште и тоа да го кажат во раното пристигање во
Европа, тогаш Хитлер ќе немал кого да прогонува и масовно да убива.
Присуството на Ромите во Средна Европа, особено Чешка, Полска,
Литванија и Украина во тоа време било познато и ги имало во тие простори.
Присаството на Ромите во Унгарија било големо, а тие земји голем дел од нив
биле под владеење на Унгарската власт и центарот бил во Виена. Ромите со
своето движење продолжиле целиот 14 век од Влашка и Бохемија (Чешка), а во
1430 год. масовно се прошириле кон запад. Од 14 век, според извештаите, ги
имало скоро насекаде во Средна и Западна Европа и тоа во поголеми групи.
Дисперзијата на Ромите се ширела многу брзо низ Европа и Ромите
пристигнале во поголем број дури до Северното Море, помеѓу Бремен и
Хамбург. Истражувачите пишуваат дека Ромите во Полска подоцна се населиле
во планинските делови на Татра кога дошле од Унгарија во 18 век и тоа биле
Калдерите (Котлари) и Ловарите (трговци со коњи), кои денес во Полска се нај
бројни. Истата година 1417 год. или наредната година, скоро во цела Германија
до Швајцарија, имало насекаде Роми. Ова брзо напредување на Ромите кон
Европа укажува дека сакале што побргу да ги напуштат балканските простори,
констатира Клебер во книгата "Цигани". Откако Ромите ги посетиле сите
европски држави, во истиот период покажале желба и потреба да се преселет
од копнениот на островскиот дел на Европа и тоа на денешните територии на
британските острови. Првите податоци кои се однесуваат на Ромите и за
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нивното пристигање на британските острови се случило во првата половина на
16 век.

Фицовски,1865-од книгата ‘‘Циганите во Полска‘‘.

Прв податок дека Ромите биле присутни таму потекнуваат од Шкотска
од 1505 година. Како што наведува А.Фрејзер, тоа се потврдува од извештајот
на Високиот благајник од Шкотска од 1505 год., по заповед на кралот Џејмс lV, а
се однесувал за донација од 7 фунти кои им биле донирани на Ромите. Во тоа
време, во 15 век, Фунтата имала вредност на работа за една година и
донацијата во тоа време била голема. Фрејзер пишува дека наводите за нивно
присуство во Головеј, како што е напишано, од страна на ‘‘Сарацени‘‘ или
‘‘Маури‘‘ во средина на 15 век е обична предпоставка и мисли дека тоа не биле
Роми. Доколку не биле Роми како можел Високиот благајник на Шкотска да
запише дека биле Сарацени или Маури, кога се знае дека во Индија постоело
царство на Маурите, а Сарацените се предците на Роми кои живееле и доаѓале
од долините на реките Тигар и Еуфрат, од самоуправата на Ромите наречена
Карахане. Тој вели дека во тоа време имало и домашни занаетчии кои се
движеле низ Шкотска и затоа се сомнева дека тие биле Роми. Но, тие не се
нарекувале Сарацени ниту Маури туку Травелерси, Тинкери и други називи.
Клебер пишува дека таму, во Шкотска, биле во 1492 год., евентуално 1502 год.,
во Англија 1514 од. и Велс 1579 год. Вистинското доаѓање било порано затоа
што пишаните податоци укажуваат дека тие веќе биле населени. Како Ромите
стигнале во Англија, сè уште не е откриено. Истражувачот David Mac Ritchie
(1860-1925) членот на формираната организација за проучување и собирање на
авторски изданија поврзани со Ромите ‘‘Gypsy lore Society‘‘ од 1888 год. во
Единбург, тврди дека Ромите не се населени во Англија однадвор, туку се
автохтоно конзервативно номадско население кое се формирало во Англија со
наследство. Некои истражувачи мислат дека Ромите во Англија дошле со
другите колонисти кои во тоа време се преселувале кон новите територии кои
пловеле со бродови од холандските пристаништа. Таа претпоставка за
навлегување по воден пат не се докажа, бидејќи нема најдено никаков доказ во
книгите за пловидба. Ромите бргу се распространиле по целиот остров од 1430–
1440 год., а властите се спротиставиле на нивното навлегување. Дека Ромите
навистина биле во Шкотска сведочи писмото на Џејмс lV кој му пишал на својот
вујко во Данска и му го препорачал Антониус Гагино ‘‘гроф од Мал Египет‘‘ кој
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бил во поклонение низ европските земји и го молел и тој да го прими. Во тој
период, во 1492 год. во Шкотска се спомнати како ‘‘Egyptians‘‘. Од еден документ
се дознава дека е дадената донација од државниот трезор, како пишува во
платниот налогот, издаден од ‘‘Петар Кер‘‘, од четири шилинзи на ‘‘King of
Rowmais‘‘. Овој назив ‘‘Кралот на Ровмаиси-те‘‘ видно асоцира на името ‘‘Роми‘‘
или ‘‘Ромеи‘‘ дојдени од Византиските простори. Од документот се гледа дека во
тоа време на територијата на Шкотска ги нарекувале Египќани и Роми-Ромеи.
Ромите во Англија биле широко распространети од 1513 и 1523 година. Како
што пишува Фрејзер, некои ‘‘Гипсионс‘‘ биле примени од принцот од Суреј во
Тендринг Хол во Сафолк во 1521 год., а пак некој Вилијам Холмелек им дал 40
шилинзи на некои ‘‘Египќани‘‘ во Торнбурн близу Бристол. Некои владетели
имале добар однос кон Ромите. За таков однос се наведува примерот на Џејмс
V, кој дошол на престол на возраст од годинаипол, по смртта на неговиот татко.
Тој поголем дел од неговото владеење бил близок со Ромите. Во мај 1529 год.
од него примиле донација од 40 шилинзи, бидејќи ‘‘Египќаните‘‘ танцувале пред
него. По една година на ‘‘грофот Мартин, роден во Мал Египет и слугите од
негова придружба‘‘ им дал писмо за заштита. Друго сведоштво било од 1522
год. кога на чуварите на црква во Стратон во Корнвел, Египќаните им дале 20
пени за користење на црквената зграда. Во други документи од 17.08.1530 год.
се наведува дека некој Антони Стефан од земјата ‘‘Мал Египет‘‘ поглавар и
капетан на 20-тина лица од разлчен пол, биле предадени на правосудните
власти на градот Херфорд под сомневање дека сториле кражби. А.Фрејзер
наведува дека во 1520 год. Вилијам Харисон и Семјуел Рид пишувајќи во 1586 и
1612 год. тврделе дека во тој период Англија се наполнила со Роми. Односот
кон Ромите се изменил под притисок на населението и црквениот клер и
почнале со законски забрани. Во 1530 год. е донесена прва законска забрана во
Шкотска со која се забранува влез на луѓе или било кој поединец што се
‘‘нарекуваат Египќани‘‘. Понатаму во забраната се наведува на оние кои се во
државата, ако некој од нив не ја напушти земјата за 15 дена, а по тој период се
најде таму, ќе се конфискува неговиот имот и ќе се испрати во затвор. Сличен
закон имало против Ромите кои биле во Англија и Велс и требало да заминат за
16 дена или ќе оделе во затвор, а имотот конфискуван. Старите права донесени
пред 100 год. кои се донесени со актот ‘‘per medietatem linguae‘‘ со која се
предвидувало сослушување на странци за сторено кривично дело во кој спор
учествувале еднаков број на поротници и луѓе од тие странци. Ваквото право не
било применето ниту во еден случај на судење на Ромите, пишува Фрејзер.
Прогонот на Ромите во Англија започнал со актот донесен во 1530 год. за кој
хроничарите пишуваат дека можеби не ги дал саканите резултати за прогон, но
сепак допринел во мај 1540 год. голем број на Роми да бидат избркани и
натоварени на брод во Бостон и депортирани за Норвешка. Таму не биле добро
примени и судбината им била неизвесна. Како што пишува А.Фрејзер, во
периодот од 1530 – 1554 год. биле спроведени околу 40 депортации на Роми со
комплет семејства и била дадена наредба сите институции будно да внимаваат
на сите групи на Роми. Покрај пригоните од власта, Ромите имале сами
меѓусебни недоразбирања и непочитување на предводниците. За таа цел
Кралот Џејмс V во 1540 год. во месец февруари потпишал писмена наредба од
Кралскиот Совет, со право ‘‘господарот и принцот од Мал Египет‘‘ на него му
доделил ‘‘привилегии врз неговите придружници‘‘. Во таа наредбата се
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информира дека Ромите од неговата придружба му се спротиставиле и го
напуштиле. Оваа атмосфера на релативна благопријатнос на водачите на
разните кланови во Англија се наруши со нова наредба од Кралскиот Совет
донесена на 6.06.1541 год. кога се укинати и забранети сите писма со препораки
дадени порано и со нив се укинати привилегиите кои се ставиа надвор од закон.
Тогаш Ромите морале од Кралството да се истераат за 15 дена под закана на
смрт. Хенрик Vlll во 1541 год. ги прогонувал, а пак подоцна, по 20 години
кралицата Елизабета, донела одлука во 1563 год., под закана на смрт, за три
месеци, неодложно да ја напуштат земјата и меѓу останатото, ги клеветела дека
ги криеле римските емисари. За време на владењето на Хенри Vlll, во Англија
нараснало скитништвото како резултат на распад на стариот феудален
екстензивен систем, долгите војни, преселбата на населението од селата во
градовите и распуштањето на манастирите за време на Хенри со кои се водела
верска војна помеѓу католиците и протестантите и така се оформил голем број
на луѓе без работа и егзистенција. Тие луѓе се одале на скитништво, исто како и
Ромите. Тие по начинот на живеење биле препознавани како Роми. Ваквата
состојба на крајно сиромашни луѓе допринело да се донесе акт во 1547 год. за
време на почетокот на малолетното владеење на Едвард Vl, кој наредил на
сите физички задрави луѓе да им се жигоса на градите жиг со буквата ‘‘V‘‘. Тие
лиѓе требало да се фатат и во период од две години да се доделат на некој
господар кој ќе ги користи како работна сила со сите можни средства за принуда
и физички казни, онака како нему му одговарало. Ваквиот закон траел две
години зотоа што не можеле да одредат кој да ги земе приходите од работата
на робовите. Така заживеела старата одредба за регулатива, особено кон
Ромите, за прогон и закани со смрт. Законската регулатива на Кралскиот совет
во Англија и актите на шкотскиот парламент во законска смисла се разликувале
и не ги давале очекуваните резултати се до 1570 год. се дотогаш кога прописите
ги усогласиле, пишува А.Фрејзер. Шкотска во одреден период имала посебен
однос кон Ромите. Постои мислење дека кралот Џемс V бил болен и бил
излекуван од некоја Ромка во Франција во период од 1536/7 год.. За тој период
постои историски доказ дека отсуствувал осум и пол месеци од Шкотска и бил
во Франција. Се верува дека за тој период таму се лечел. За овој настан има
колекција на ликовни илустрацијии од 16 век во Арес, Северна Франција, со
наслов ‘‘Египќанка-која со медицинска вештина му го врати здравјето на кралот
на Шкотска од когo докторите се имаа одамна откажано‘‘, пишува Фрејзер. Како
и обично, акцијата за целосно прогонување на Ромите не успеала. Ромите во
Англија од 17 век живеаа релативно мирен живот со повремени забрани.
Значајно е дека не ги попречувале во нивниот живот и обичаи, но секогаш се на
маргините на општеството. Таа слобода ја изразувале со слободно избирање на
свој старешина. Еден од тие т.н. кралеви на Англиските Роми, бил Џемс Босвил
кој е закопан во Донкастер. Ромите сè до 1820 год. го посетувале неговиот гроб.
Во Англија Ромите го добиле името Џипси по т.н. Египетско потекло.
Хроничарите веруваат дека Ромите за прв пат заминале за
скандинавските земји од Шкотска и Англија. Во Данска пристигнале во 1433
година. Пишан докумен и сведоштво има од Кралот Џемс lV од Шкотска, кое е
предходно наведено. Синот на данската принцеза Маргарита мажена во
Шкотска, во 1505 година. Џемс со писмо му препорачал на својот вујко, кралот
на Данска Џон, да го прими во Данска предводникот на Ромите од Шкотска
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Антонио Гагино. Има и други документи кои сведочат за присаство на Роми во
таа држава и тоа од 1515 год., кога од Шкотска заминале во Данска. За Ромите
во Данска не се знае многу, освен од податоците и за законите кои ги
применувале против Ромите. Во тоа време Данска и Норвешка биле во едно
кралство и за време на кралот Христијан ll почнале да се носат закони против
Ромите.

Роми во Унгарија во 19 век.

Во периодот од 1536 год., за време на Кристијан lll, Ромите од Данска
биле депортирани на галиите за принудна работа. Покрај овие депортации,
Ромите во Норвешка биле депортирани и од Шкотска и Англија и тоа од 1540
година. Од Бостон биле натоварени на брод и депортирани во Норвешка.
Депортираните Роми од Англија во Норвешка принудно престојувале четири
години на островот Ајленд и коњите им биле конфискувани. Таа мерка била
превземена со цел да ги остранат од територијата. Тоа продолжило и во 1556,
1561, 1570 и 1574 година. Отогаш почнала депортацијата на Ромите како
веслачи на галиите. Во почетокот на навлегувањето на Ромите во Данска
почнале првите забрани. Наскоро со закон се одобриле забраните и
репресиите. Било одобрено убивање на поглаварите, а придружбата била
избркана. Доколку не сакале да заминат, подоцна биле сите убиени. Во 1536 и
1554 год. Кристијан lll наредил за три месеци да го напуштат неговото кралство,
а по него неговиот син Фредерик ll во 1561 год. ја обновил забраната и ја
заострил со нови мерки. Има неколку закони кои се донесени од 1556, 1589,
1683 и 1710 год. Поради забраните за влегување во земјата, многу од нив ја
напуштиле и се преселиле надвор од Европа, главно во САД. Во Данска со
закон било дозволено Ромите ‘‘да ги ловат како лисици‘‘ (информација од
Ј.Аакјаер, Стеенсен Блцхер, Копенхаген, 1903 год.). Мерките се носеле од
полицијата во согласност со власта. Таквите мерки биле да се оневозможи
навлегувањето на номадите во Данска, а тоа се правело во сите европски земји.
Во 19 век некои групи на Роми почнале да се доселуваат во Данска, но поради
мерките од власта, од таму брзо заминувале. Затоа во Данска има мал број на
Роми и доколку ги има, тие се интегрирани и не се декларираат како Роми.
Подоцна, во 1825 год. во Данска пристигнала една група на Роми од ШлезвингХолштајн. Забраните за влез на Ромите биле на сила и на капетаните на
галиите им било забрането да ги превезуват со галиите и да не ги носат во
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Данска. Во поновата историјата на селење на Ромите во Европа и нивното
навлегување во Данска, пристигнале повеќе кланови на Роми од Полска, Чешка,
Унгарија, Југословенските земји, СССР, Романија. Најголем број од нив не се
задржале во Данска и подоцна заминале кон Холандија и САД.
Некои групи од почетокот на пристигањето во Европа заминале во
Шведска. Нордиските земји Ромите ги запознале од 1512–1597 год., а за
времето на навлегување на Ромите во Шведска информира Етзлер Ален.
Оттогаш па до денес, во тие простори Ромите ги има и во зависност од
условите, ја менувале територијата, но сепак се враќале и формирале
заедница. Грабер пишува, како што наведува Клебер, сомнителен податок, дека
некој млад Швеѓанин по име Рабениус, дал доказ дека од 1303 год. било
задолжително прогонување на Ромите од Шведска. Тие номади ги викале Ваги
Гарцинонес. Грабер наведува два лудвигови дипломатски акти од 1344 и 1393
год. кои се однесувале на ромите во Шведска. Доколку документите навистина
го потврдуват тоа, ова би значело дека Ромите таму навлегле одамна.
Сведоштво за присаство на прв Ром во Шведска има за некој гроф Антониус кој
предводел Татари. Швеѓаните Ромите во тоа време ги нарекувале Татари. Од
извештајот во книгите на Стокхолм, пишува за пристигањето на 60 татари
(Татер) на 29.09.1512 год. кои биле од Египет со грофот Антониус и им дале
поклон 20 марки. За нивното доаѓање во Шведска ни открива хрониката на Оле
Петри во ‘‘Шведска хроника‘‘ кој прецизира дека таму биле во 1512 год. и го
потврдува тој настан. Тој пишува: "Тие, кои патуваат од држава во држава и се
нарекуваат Татари (Татер), пристигнаа тука во Стокхолм". Пред тоа не биле
видени во тој дел на Европа. Во 1523 год. Шведска се осамостали од Данска, за
крал се прогласил Густав l. Во почетокот кон Ромите применувал благи форми
на прогон, но од 1540 год. почнал да ги прогонува и по негова смрт 1560
год.прогонот продолжил. Истата година, како пишуваат хроничарите,
архиепископот Лаврентиј Петри Нерикиус издал наредба свештениците да не
контактираат со Ромите, да не ги крштеваат децата ниту да ги погребуваат
починатите. Некои патријарси не се придржувале на наредбата, заповестите и
на црковните правила и постапувале према христијанската етика за сомилост.
Партријархот Лаврентије еден од нив го укорил со познатата латинска поговорка
дека ‘‘фрла бисери пред свиња‘‘ (Margaritas ante porcos) во 1573 год. кога некој
Ром бил причестен за Велигден. Оваа поговорка е искажана од Исус на
‘‘Беседата на Гора‘‘ пред своите следбеници (Евангелие на Матеј 7,6). Со неа
кажал дека господовите свети тајни не се откриваат на оној кој незнае да ги
цени, односно не е во состојба да ги прифати. Свештенството во Европа така ги
гледале Ромите и нивниот однос кон христијанството, односно дека не треба да
се христијанизираат бидејќи биле незнабошци. Покрај јакиот и ортодоксен
хиндуизам, денес во Индија има христијани, но голем број на Ромите во Европа
се христијани и муслимани, но дел од нив милуваат да се однесуваат према
својата традиција затоа што секогаш биле отстранувани од водечките религии
во Европа. Значаен момен се исто така прогоните и постојаното скитањеномадење. Постои мислење дека Ромите од Шведска се селеле од Финска.
Покрај Татари во Шведска ги нарекуваат и со германскиот назив Цинганари. Во
Шведска, 1727 год., ги осудуваат на изгон но, сепак останале и основале
заедница. Финска, како што е познатo и тие се народ со источно потекло т.е.
Уралско-Алтајски народи, кои успеале да создадат своја држава во тие
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мочварни и сурови климатски предели. Имале исто така шамански обреди како
и Ромите. Затоа Русите ги викале "Чуди", чуден народ. Тие со Ромите имале
сличност. Финците Ромите ги нарекувале со разни имиња како Татер (татари),
скитници, рајзенде (патници) и Фант (финци). Ромите во Финска пристигнале во
1484 год. во градот Турку. Историчарите веруваат дека таму имало Роми
дојдени од исток или југ. Во Естонија, најран пронајден документ кој постои за
Ромите е од 1533 год. кој споменува дека Роми навлегувале од Шведска.
Документите кажуваат дека нивното доаѓање било и по воден пат, бидејќи биле
извесен период заточени на финскиот остров Еланд во 1559 год. и потоа ги
вратиле во Шведска. Ваквите забрани за влез биле применувани и пред тоа,
особено кога влегувале преку Естонија 1515 год. Тоа го потврдува една книга од
среден век за Финска (Аалтонен 1963). Еден клан на Роми биле затворени во
кулата на Або 1584 год. имињата на сите им биле шведски, што укажува дека се
преселиле од Шведска и се дојдени од таа територија. Постепено во Финска
настанал непријателски однос кон нив. Канцеларот Розенкранц веќе во 1699
год. ги обвинувал дека се опасни разбојници, шпиони, гатачи и дека ги палат
шумите. Црквата со бискупот Понтопидах, отворено ги напаѓала. Односите меѓу
Финска и соседите се заострувале, затоа што Ромите слободно ги минувале
границите. Односите уште повеќе добиле на интензитет кога финците, во 1600
год., преминале во Норвешка. Од незнаење, финците ги помешале со Ромите,
во времето кога миграцијата на Ромите била со најголем интензитет. Ромите ја
напуштиле Финска за време на граѓанската војна помеѓу кралот Сигизмунд и
Карло lХ, идниот крал на Финска, а потоа повторно се вратиле. Ромите кои
останале во Финска ги нарекуваат Пољачи, од земјата од каде што дошле,
Полска.
Ромите, за време на своите големи преселби се движеле низ сите
држави во Европа. Во почетокот на 15 век, Европа била соочена со Роми во
сите држави и со тоа е завршен периодот на запознавање на сите ромски групи
со просторот на Европа, кои подоцна сукцесивно навлегувале. Така денес, ги
има во голем број во Полска, а се доселени од тој период. Во текот на 16 век,
кон нив се постапувало исто како во другите држави, но во 18 век состојбата се
подобрила во однесувањето кон нив. Во Балтичките земји, особено во
Литванија, ги имало во голем број и имале добар однос кон нив. Во таа
историска временска дистанца, во 16 век, Ромите масовно преминувале преку
Карелија, бидејќи немало граници за премин во Балтичките земји и во
Скандинавија, пишува Франц де Вил. Ромите во овие предели тргувале со
амбра, мирисна смола за кадење и други
стоки.
Во Русија, Ромите биле одамна
присатни. Со распадот на царство и
затвореноста на СССР имаше сосема
малку информации за животот на
Ромите во тој период.
Москва, фот. д-р.Гилберт Х. Гросвенор.

Пред Револуцијата имало размена на
информации со истражувачите од
западниот свет и оттогаш се знае дека
Ромите во Русија биле присатни од 1500 год. Во Сибир ги имало од 1721 год. Во
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тогашна Русија имале релативен мир. Царицата Катерина ги определувала како
робови на круната, но не ги прогонувала. Д-р С. С. Саши пишува дека во Русија
не е правен голем притисок врз Ромите. На југ во Украина, на Крим и брегот на
Црно Море, Ромите живееле по селата. Изворите зборуваат за населување на
некој народ со непознато потекло околу бреговите на Кубан на Кавказ. Ги
викале "Цугхје", но не се тврди дека се Роми. Ги имало и во областа Бесарабија,
каде сакале да ги одвикнат од номадење и за нив ги формирале населбите Каир
и Фаранов. Но, проектот поврзан со нив пропаднал од корумпираната власт која
ги присвоила парите за себе, пишува Клебер. Во Бесарабија во 18 век им била
доделена бесплатна земја и имало канцеларија за водење на матична служба
за родени, починати, венчани и им давале пасоши. Имало служба за плаќање
даноци и воделе грижа како се одвивала интеграцијата на Ромите. Оваа служба
била затворена по 43-годишна работа, но и понатаму ги толерирале, за на крај
да ги предадат на нацистите, од кои настрадале 200 илјади луѓе. По
Октомвриската Револуција, во која учествувале тамошните Роми, сакале да
оформат "Совет на Ромите" во 1921-22 год.

Роми, руски активисти,1936 год.

Оваа иницијатива поддршка добила подоцна, при крајот на 20-ите год.
на минатиот век. Пред крајот на 20-ите години, се основале повеќе основни
организации во повеќе места во тогашната СССР. Тогаш се основани
колхози,се издавале новини и емитувана прва радио-емисии на ромски јазик во
1928 год. Објавувале книги и учебници и имало отворено прво училиште на
ромски јазик во Уџхород. Бил објавен првиот буквар на ромски јазик во 1934
год. со наслов: "Нево дром букварисо ваш манушенге". Букварот го изработиле
Дударова и Панков во 1934 год. во Москва. За таа пригода било отворено и прво
училиште на ромски јазик во Уџхород. Рускиот академик Бараников, заедно со
професорот М.В.Сергиевски, го изработиле циганско-рускиот речник 1938
година. Барањиков бил истакнат индолог и објавил студија за историскоетнографското богатство на Ромите во СССР, која е печатена 1931 год. во
Москва. По углед на тогашниот СССР, подоцна другите социјалистички земји
преземале слични чекори кон образованието на Ромите. На универзитетот во
Краков, 1976 год., на катедрата по етнологија се отворил отсек за "циганологија"
како наставен предмет. Во СССР, од 1930 год. имало отворено повеќе
училишта, како и во Москва. Потоа се отворил индо-ромскиот театар познат
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како театар "Ромен" во Москва во 1931 година. Театарот бил отворен по
иницијатива на Луначарски. Сите тие институции се изгубиле до почетокот на
Втората светска војна, освен театарот "Ромен". Оваа состојба на укинување на
образовните права на Ромите настанала по желба на Сталин. Тој за постоење
на нација, слично како нацистите, застапувал мислење дека еден народ треба
да поседува територија-држава на која ќе се развива економија, образование,
јазик и етнички особености. Тоа Ромите го немале и подршката пропаднала.

‘‘Ромска зора‘‘- 1930 год.П. Лимански,Русијa.

Во негово време биле егзекутирани некои активисти Роми. Високите
советски авторитети го егзекутирале Аверијан Војтиесковски-Ром, кој бил
основач на ромското школо во Ленинград во 1930 год., под обвинение за
антивладини активности, пишува Јан Ханког. Но не бил егзекутиран само тој. Од
страв од прогони според пишувањето на Максимов, во селото "Савина", дел од
неговото племе т.н. Чхурари, кога почнала револуцијата во Русија, мирно се
преселувале кон Сибир, а оттаму веројатно еден дел заминале за Кина, а
другиот дел заминал на запад.
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Ромите и земјоделската реформа во СССР од 1926 год.
Прилог документ : П.Лимански-Русија.

Уште за време на средновековна Русија имало Роми кои живееле дури и
во заткавказјето и биле номади кои живееле така се до револуцијата и потоа.
Се известува за бројка која била преку 30 000 номади. По настаните со
револуцијата голем дел од нив биле опфатени во земјоделските колхози кои
биле формирани од Роми и така почнале со населување и живеат на постојано
место за живот. Во тој дел на светот номадството на луѓето не само кај Ромите
туку и кај домородното население останало дури до денес. Домородците за
разлика од Ромите се вистински номади. За вклучување на Ромите во
земјоделието и укинување на номадството ќе приложам еден документ кој беше
објавен од рускиот активист за правата на Ромите, член на Меѓународниот сојуз
на Ромите од Русија, П.Лимански. Тоа е документот за учество на Ромите во
земјоделската реформа и за нивно населување од 1926 год. Постојат документи
кои кажуваат дека Ромите печателе дневен весник на ромски јазик од 1930 год.
во кој може да се чита дека јазикот со кој е пишувано јасно укажува дека припаѓа
на Арлискиот говор кој го зборуваат Ромите во Европа. Некои лингвисти
зборуваат дека ромскиот јазик во Русија се разликува од другите јазици во
Европа што е сосема неточно. Потврда за тоа има и во овој весник кој потекнува
од 1930 год. со наслов ‘‘Романи зора‘‘. Секако во него има и примеси на зборови
од рускиот јазик.
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Кога се зборува за историјата на Ромите во Европа може да се каже
дека Ромите поседуваат своја историја која се разликува во одредени
временски периоди. Може да се каже дека ги содржи сите историски елементи
како и етно-социолошки информации. Постојат голем број на информации и
историски матрејали кои зборуваат за движењето на Ромите низ Европа, за
односот на црквата кон Ромите, на власта и институциите, на судските власти,
како и односите на Ромите со населението во Европа. Тоа е доста обемен
матрејал кој може да се документира и систематизира, кој е забележан во
извесен обем и е објавен во разни изданија. Тој историски матрејал бара
студиозна обработка и дополнително барање низ архивите и пишуваните
материјали и тие преставуваат историски непобитен доказ за Ромите во Европа
и нивното движење надвор од Европа, особено преселбата од Европа кон
новиот свет. Нај голем дел на документи се однесуваат на движењата и односот
на општествата кон нив, а има недостаток во содржините за културата и
религијата на Ромите. Има сосема фрагментарен опис за животот и облеката
која ја носеле, како и за матрејалните богаства кои биле доста оскудни поради
начинот на живот кој го имале. Овој недостаток од културата и религијата се
должи на тоа што истражувачите не се осудуваат да влезат и живеат во
средината каде се Ромите. Тао е разбирливо, бидејќи тие живеат во многу
тешки услови на живот и нехигиенски населби или како некогаш и денес, иако
мал број на запад, се во постојано движење. Има интересни описи на Ромите од
хроничарите и преставувањето на Ромите во минатото во Европа. Очигледен е
описот на изгледот на Ромите кој го опишувале како црномурести, со долги
коси, широки панталони долу набрани во чизмите до коленици, со елеци и
големи сребрени копчиња. Жените биле накитени со многу злато и сребро, со
златни менѓуши и сребрен накит, како и плетенки плетени со златни монети.
Биле нагрнати со кебиња споени на рамето и имале широки шарени здолништа.
Еден од сликарите од тој период една гатачка ја претставил како на главата да
има турбан што може да се види од приказот на уметничката слика.

Гатачка: Караваџо-1595 год.

Познато е дека Ромките со векови во уметноста не се претставувани со
турбан, туку со шамии врзани зад тилот. Денеска Ромките и Синтиците,
постарите жени, носат марами врзани во тој стил. Ромките никаогаш не носеле
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турбан но, некои уметници на запад ги претставувале така, како би изгледале
егзотично. Има слики на кои се гледа дека жените од Германија и Холандија
носеле и денес носат нешто слично на капи кои ги носеле тамошните жени, а
истите капи ги носеле и жените Ромки. Можно е тоа да довело до забуна за
таква престава. Хроничарите не известуваат за турбани кај жените ниту кај
мажите, освен дека мажите носеле високи шешири од филц. Жените Ромки
можат да се сретнат единствено на Исток како носат турбани на главата,
особено Ирак, каде можат и денес да се видат, но во Европа такво нешто не
постои, затоа што и многу од ликовните уметници Ромките не ги претставувале
како такви со турбан на глава.

Ромки -1915 год.

Кога Ромите се селеле кон запад, не биле добредојдени. Имале,
забрани од секаков вид, дури забрани за движење, разни нехумани принуди и
закони за слободно убивање, ловење и нивно протерување без одговорност.
Причините за неприфаќање на Ромите се многубројни. Како можеле да бидат
прифатени кога и тие самите меѓу себе војувале за територии и превласт. Во
таква хаотична атмосвера Ромите биле тие кои сакале да навлезат во нивениот
животен простор кои тие грчевито го бранеле и проширувале. Спас од
натрапниците било како да се ослободат од нив и ги прогонат надвор од
нивната територија и така да ја сочуват територијата во која суверено ќе
владеат. Таква била размислата за сочувување на домот од туѓинците и
стравот од нив, со кој беа запознати и преплашени уште од порано. Биле воено
окупирани од војинствените Варвари, Хуни и Татари од кои европејците биле
суруво убивани и ограбувани. Ромите не беа опасност за Европа ниту воено
ниту за присвојување на туѓа територија. Миграцијата на Ромите отсекогаш

184

била мирно мигрирачка и без претензија на туѓа територија. Односот кон
Ромите уште од самиот почетокот бил со омраза и неприфаќање, а на тоа
укажува и текстот од ‘‘Баварската Хроника‘‘ на Авентин (Јохан Турмајер). Да ги
остранат од територијата на Европа, тие превземале нај различни дејствија. Во
почетокот ги примале и по неколку дена барале да си заминат. Кога тоа не
успевало, почнале да ги прогонуваат, да ги ловат како животни и ги убивале под
изговор дека се шпиони, крадци, безбожници, скитници и ги обвинувале за
антихрис. Подоцна ги праќале како робови на галиите и биле депортирани во
колониите на јужноамериканскиот континент, Африка, северна Америка, како и
во другите колонизирани територии. Такви депортации имало најмногу од
португалците, шпанците, французите. Англија ги депортирала во нивни колонии
и во Австралија заедно со престапниците на законот, а биле продавани како
робови во Северна Америка, зедно со африканските негри. Хроничарите даваат
информации за животот на Ромите и тоа за еден век подоцна почнувајки од
1522 година. Имало од порано натписи, но овие од почеокот на 16 век
укажуваат за стереотипите и нетрпеливоста, кои допринеле за сегрегација кон
сите Ромски групи во европските земји. Во хрониките ги преставувале што е
можно по грдо и по одбивно. Пример за такво рано грдо преставување на
Ромите е германскиот хроничар со псеудоним Авентин (Јохан Турмаер). Тој
пишувал во 1522 год.,а се однесува на настаните од 1439 година напишани во
‘‘Баварска хроника‘‘. Во неа се осврнува за движењето на Ромите во Европа,
особено во герменските провинции и ги карактеризирал како ‘‘арамиска раса,
кал и талог од разни народи‘‘ кои живееле на границите на Турската империја и
Унгарија и ги нарекол ‘‘Зигени‘‘, дека скитат низ провинциите и лажно тврделе
дека се од Египет. Во натписот ги фалат императорите Максимилијан, кајзер
Аугустус и Алберт затоа што донеле закони против Ромите и ги прогонувале, а
со тоа наводно го потврдиле неговото мислење. Така, Максимилијан прогласил
едикти во 1497, 1498 и 1500 год., со кои Ромите биле обвинети за ‘‘шпијунажа‘‘ и
било одлучено да ги прогонат. Авентин со ваквите квалификации практично
навестува што ќе им се случува на Ромите во наредниот историски период
движејќи се низ Европа. Покрај грдите квалификации Авентин укажува дека не
биле само Роми туку имало и ‘‘талог од разни народи‘‘. Таа констатација
историски е потврдена, дека европските народи се прерушиле и живееле живот
како и самите Роми. Во приближно ист временски интервал живеел и пишувал
и еден друг германски хроничар под псевдоним Кранциус (Алберт Кранц) кој
живеел во Хамбург кој напишал хроника под наслов ‘‘Саксонија‘‘ објавена 1530
год. во која ја опишува првата група од 1417 година. Во неа пишува дека луѓето
се со темна боја на кожата и со необичен начин на облекување. Пишувал со
нагласка на стереотипи и дека Ромите им биле на товар на селанството во
Германија. Кажува дека зборувале повеќе јазици, дека немаат вистинска
татковина, бидејќи се родени по патиштата и немале никаква религија. Пишувал
дека патувале со коли влечени од животни, а благородниците имале многу
кучиња и често ги менувале коњите. За живот заработувале со просење,
гатање, изработка на метални производи и продажба на коњи за која биле многу
вешти, а од нивната придружбата ги почитувале војводите, грофовите и
војниците. Војската која ги придружувала за заштита, не е е јасно дали биле нероми. Кранциус наведува дека во своите редови ги примале и неромите кои
сакале да им се придружат. Од ваквото мислење потоа произлегло дека се
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‘‘шпиони на Татарите и Турците‘‘ или општата квалификација дека се ‘‘шпиони‘‘
па дури во некои земји биле обвинети дека ги криеле католичките свештеници
како во Англија. Ромите никаде и никогаш не работеле против општествата каде
живееле или престојувале и не се занимавале со политика, а тоа го
констатираат и истражувачите секаде во светот. Доколку имало протести тоа се
должело на барање за социјални права, против масовната тортура и заштита од
напади. Приказната која ја кажувале Ромите за поклонение ја сведочат
хрониките од тоа време, особено во записите за донацијии во оделни градови
низ Европа. Таа приказна за поклонение по неколку децении го изгуби своето
значењение и започнале конфликти со тамошното население на расна основа,
а паралелно власта тековно носела закони за протерување и репрасија.
Во тој историски период на раната преселба на Ромите, ортодоксното
православно население на исток, беше под управа на Отоманската империја и
управувано према законите на тоа исламско реформирано феудално
општество, а христијанското римокатоличко население на запад околу 1500 год,
било поделено и опфатено со религиозни реформи. Во тоа време населението
во тогашна Бохемија и Моравија биле опфатени со хуситското движење и тоа
половина од севкупното населението. Во средината на 16 век, половина од
европското население ја следело реформираната теологија и преставувало
70% протестантско население. Во таква констелација на верска и политичка
разединетост на христијанството во 16 век, веќе писмата со препорака го губеле
своето значение, а растел отпорот кон Ромите со прогони, насилства,
монтирани егзекуции и убиства дозволени со закон и по барање на католичката
црква. Ваквиот терор бил нај многу подржуван од папската инквизиција, која се
спроведувала во Светото римското царство во Европа, кое било управувано од
папата во Западна и Средна Европа. Начинот на живот и постојаното движење
на Ромите било во спротивност на социјалните мерките за подршка на
сиромашеното европско религиозно население кои се донесени во 16 век. Тие
мерки предвидувале
сиромашните луѓе да бидат подржани од нивните
парохии, а туѓинците да се вратат таму од каде дошле или каде предходно
живееле, а еретиците, Ромите, биле спалувани и убивани. Така, Ромите во
Европа од ваквата социјална политика биле насекаде отфрлени ‘‘без да се
размисли каде овие луѓе можеле да одат‘‘ затоа што немало каде да се вратат,
коментира А.Фрејзер. Но за жал и денес е слична политиката за враќање
односно депортација или т.н. реадмисија на Ромите таму од каде дошле. Но,
каде да се вратат кога со векови престојуваат во Европа и засекогаш ги
раскинале врските со татковината, а таму каде се, не се прифатени. Голем дел
немаат регулиран статус на државјани и се принудени повторно да се селат. Од
средината на 15-18 век Европа се карактеризира со депресивна политка кон
Ромите. Во општествата биле целосно отфрлени. Тоа допринело постојано да
се третираат како асоцијален и еретички елемент во општеството, а
населението имало посебно расно предубедување, а згора на тоа уште се
додала и религиозната нетрпеливост. Тие сметале дека тие се безбожници и
гатачи како дел на безбожништвото, према тоа се и еретици и инквизицијата ги
прогонувала. Папата Павле lV наредил ‘‘Никој несме толку да се понижи да ги
толерира еретиците‘‘. Непријателството се зголемило затоа што питачеле и што
скитале низ кнежевствата во Европа. Некои кланови на Ромите во тоа време
нуделе легални услуги од занаечиство, но сепак биле изложени на напади од
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црковните епархии и од месните занаетчии кои го штителе својот бизнис. Од
оваа временска историска дистанца се поставува прашање, дали европските
народи во тоа време и колку биле вистински христијански религилозно
определени. Се знае дека реформата на религијата била на највисоко ниво. Во
голема мера нараснало протестанството, лутеранството, калвинизмот и во
религиозна смисла имало голема шареноликост и барањата за реформи на
христијанското католиштво. Од друга страна, спротивно од нивното однесување
во врска со религијата, Ромите ги обвинувале дека се безбожници и биле
антихристи. Ги нарекувале неверници и ги обвинувале за гатање, што било во
спротивност со религијата. Вистината е сосема друга, не ги сакале затоа што се
расно поинакви и поунаку изгледале т.е биле азијатски тип, што и денес е
главна причина за нивното отфрлање во сите општества во Европа, како и
борбата за превласт на европските нации во која немало место за туѓинци. Во
описите во хрониките пишува како се хранеле, како изгледале и каков начин на
живот имале. Таму ги преставувале грдо, не дека во тоа време европските
народи биле толку цивилизирани и се служеле со етикеција, бидејќи историјата
кажува како живееле. Племството живеело во богатство, додека селанството
живеело во ниски со слама покриени приземни домови и имале сиромашен
живот. Имало и армија на бездомници, кои живееле слично како Ромите.
Поради долгогодишните војни во Западна Европа, во тоа време огромни маси
на луѓе живееле во беда и немаштија. Биле скитници по барање на начин за
опстанок исто онака како и самите Роми. Но суштината е горната констатација
со која не ги сметале за луѓе, бидејќи се поинакви по етнос и по бојата на
кожата. Ги сметале за натрапници во зeмјите на Европа, дека се луѓе со помала
вредност и раса која не е достојна за човечки род. Да се потсетиме на законот
за ‘‘основните принципи‘‘ донесен во врска со робовите Роми и тоа на два пати
во Романија во 1830 и 1835 год. Со тој закон донесен во 19 век, Ромите не се
сметале за луѓе туку ‘‘битие‘‘. Во законот било запишано: ‘‘Циганот не е човек,
туку битие...кој зависи од некоја друга личност‘‘. Нацистите во својата
расистичка теорија и омраза кон Ромите во Европа покрај други квалификации
рекле дека Ромите имат ‘‘безвреден живот‘‘. Од самото доаѓање биле робови и
како такви било тешко да се прифатат како еднакви на нив. Покрај овие
стереотипи Ромите имале и имаат различната религија за која не биле
информирани ниту со неа биле запознати и тоа допринело да бидат
прогонувани по религиозна и по расна основа, поточно етнички. Овие прогони
во историјата на Ромите не се ништо друго туку нивно етничко чистење или
геноцид.
Бидејќи низ историјата Ромите биле подвргнати на геноциди, ќе се
осврнам на оваа појава во Европа. За појаснување на причините за геноцидите
и убиствата на Балканот, а во таа смисла и во Европа пишуваат повеќе автори.
Во овој случај ќе го наведам David Bruce MacDonald со книгата ‘‘Balkan
Holocausts‘‘, кој на стр.40 го цитира Бранимир Анзуловиќ и неговата книга
‘‘Небесна Србија‘‘ (Hevenli Serbia). Анзуловиќ за геноцидите на Балканот вели
дека мотото бил: ‘‘убиј да не те убијат‘‘. Но овој мотив бил недоволно силен за
мотивација за уништување на една нација, ниту доволно оправдување за
геноцид. Затоа требало да се надогради со посилен мотив кон непријателот, со
кој ‘‘жртвата треба да се третира како демон и неговото погубување е акт на
универзална придобивка‘‘ и тоа бил клучен аргумент за геноцидите во
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балканските конфликти и ослободувањето на совеста од вината за извршените
убиства. Геноцидите на Балканот не завршија со Втората светска војна.
Етничките недоразбирања продолжиа на балканскот простор. Наговестувањето
за нови геноциди беше на повидок во 60-те години со Александар Ранкович, во
1970 година од минатиот век со т.н. ‘‘Маспок движењето‘‘ во Хрватска, потоа
незадоволството и бунтот на Албанците во Косово и Метохија во 80-те години
од минатиот век во Ех Југославија. Експлозијата се случи со распадот на Титова
Југославија во почетокот на 90-те години и конфликтот на поголемите
југословенски нации. За повторен геноцид дополнителен потик на Балкан беше
интервенцијата на меѓународната заедница на Косово во судирот помеѓу
Албанците и Србите од 1998-1999 год. Во историјата на Европа мислата на
Анзуловиќ и Мак Доналд, за геноцидите на Балкан, може историски да се
примени во случајот со Ромите, кои секогаш се жртва во секој конфликт. Тоа нај
многу се случило за време на Втората светска војна од усташите во НДХ во
логорот Јасеновац и другите логори и простори на тогашна Југославија. Таа
идеја за геноцид сега, во современата историја, се однесува на геноцидот
помеѓу балканските народи чии жртви во Втората светска војна беа Ромите.
Мак Доналд во своето пишување, во случајот преку балканскиот холокауст,
индирекнто преку констатациите на Анзуловиќ, ја потврдува средновековната
идеја за геноцидот извршен над Ромите во Европа и за време на нацизмот во
Третиот рајх на Хитлер. Сторените злосторства во историјата и современото
човештвото, се објаснуват со помош на далечната историја од каде започнал
зачетокот на геноцидот и мотивот на овие злодела. Мак Доналд го изнесува
пишувањето на Анзуловиќ кој се осврнува на предисторијата на геноцидот
извршен во далечната индиската цивилизација. Тоа било за време на
навлегувањето на Ариите во Индија. Тогаш се вршел безмилосен геноцид од
страна на освојувачите-Арии, кои биле ‘‘со посветла боја на кожата‘‘, запомнете
го мотивот, ‘‘бојата на кожата‘‘, врз домородците Дравиди, кои биле со ‘‘темна
боја на кожата‘‘. Овој несомнено случен историски геноцит се опишува во
времето на системот на кастите-Varna (боја), чија жртва биле Шудрите, кои биле
и се надвор од системот на кастите. Тие дури и денес се сегрегирани. Мак
Доналд, можно несвесно, во расправата за холокаустот на Балканот, го
поставува равенство кое некогаш важело за темнообразите Шудри, а Ромите,
темнообрази во средовековна Европа. Директно за геноцид во Европа ги
посочува Евреите и ги напоменува Ромите, како ги нарекол Романи и Gypsy.
Еве како горните парафразирани реченици Мак Доналд ги објаснува
превземените аргументи од Анзуловиќ : “Also important has been the targeting of specific
enemies trying to destroy the nation. As Branimir Anzulovic´ has remarked in his consideration of
genocide in Yugoslavia: ‘The modern age has added another motive for genocide: the utopian
promise of a perfect society through the elimination of the groups accused of preventing its
realization. ’4 Furthermore, ‘theself-defensive “kill so that you may not be killed”’, is, again
according to Anzulovic´, never enough to mobilise one’s national group for conflict. Rather, ‘The
victim must be seen as a demon, and his killing as a universallybeneficial act. ’5 Certainly
thequestfor racial purity is not a new one – it goesback at least as far as the ancient Aryan invaders
of the Indian subcontinent,who introduced a tripartite system of social stratification known as
thesystem of varna (or ‘colours’). They adapted this system to the new conditions by adding to it at
the bottom end a further fourth and lowest varna, theShudra, in which the darker-skinned
indigenous peoples could be separatedoff from the lighter-skinned invaders. What has certainly
changed however, is the wide variety of means available in the modern state to achieve
aracialutopia – means that never existed before the onset of modernity. Thesemeans allow
‘demons’ to be killed far more easily than at any other time in history“. Предисториската
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вистина за етничкото чистење на Дравидите во Индија, може да се поистовети
со историските настани за Ромите во Европа. Тие биле подвргнати на геноциди
особено за време на инквизицијата, за време на Светото римско царство во
Европа, Стогодишната војна која се водела помеѓу Англија и Франција,
Триесетгодишната војна меѓу Германија и Франција, Француската буржуаска
револуција, двете светски војни и во најновата историја на балканските судири
е применета за геноцидите врз Ромите и Евреите во Европа. Надвор од Европа
геноцидите се применувани врз домородците во Јужна Америка, Негрите,
Абориџините, Индијанците во Северна Америка и други негроидни народи во
светот. Книгата на Никола Тасевски ‘‘Времето и знаците‘‘ јасно потврдува дека
не само протестантите и противниците на католицизмот, туку и прогласените
‘‘еретици‘‘, а меѓу нив тоа биле Ромите, биле жртва на масовните верски чистки
во Западна и Средна Европа. Ромите во тоа време и подоцна не биле жртви
само поради религиозната различност, туку и поради расната разноликост.
Ромите биле сурово прогонувани, убивани, мачени и биле на клади спалувани.
Тоа особено било силно во периодот на владеењето на Светото римско царство
кое постоело кога Ромите дошле во западна Европа. На таквите егзекуции
присуствувала огромна маса на луѓе и преставувало вистинска престава и
забава. Во тој период на пролевање на крв за наметнување на католичката
религијата, покрстувањето на не-христијаните и чистење на еретиците со расна
компонента во Европа, биле убиени или на клади спалени илјадници Роми.
Покрај Ромите еретици, инквизизијата масовно ги чистела и христијанските
протестанти. Крстоносните војни кои траеле 1099-1299 год. допринеле за
огромен пораст на верскиот расизам помеѓу христијаните и муслиманите, а
воедно биле насочен и кон разните религиозни секташки движења на
Европјаните и нивниот отпор кон папата. Светото римско царство е формирано
со поделба на единственото царство на Карло Велики на неговите синови со
договорот од Верден во 843 година. Отон l во Рим, во 962 год. се крунисал за
император на Светото римско царство кое постоело од 962-1806 год. Тоа
царство на латински се пишувало ‘‘Heiliges Romisches Reich‘‘ или на германски
јазик од XV век ‘‘Romisches Reich Deutscher Nation‘‘. Тоа бил назив за
германската феудална држава, која со сила и војни го споила европското
христијанство, кое потекнува од античкиот и римски период. Се до формирање
на инквизицискиот суд, црковна казна била одстранување од христијанството и
interdict-забрана. Инквизицијата постоела во Европа пред званичниот датум и
тоа пред два века. На соборот во Верона 1184 год. папата Лукреције lll
разговарал со римско-германскиот цар Фридрих l Барбароса и добил согласност
за истражување на осомничените еретици и формирал комисија за нивно
откривање. Со тој акт се овозможило формирањето на инквизицијата на
католичкото папско свештенство во Европа. Шпанската инквизиција е
воспоставена во 1478 година во декември со декрет на католичките кралеви
Фердинанд ll и Изабела l и постоела се до 1834 год. Инквизицијата се повржува
со Шпанските кралеви. Моќта очигледно не ги почитувала божјите заповести,
особено заповеста ‘‘Не убивај‘‘. Никола Тасевски директно не ги спомнува
Ромите како жртви, но ги посочува еретиците и безбожниците во Европа. За
еретици и безбожници од црквата биле прогласени Ромите, за кои од тоа време
има недвосмислени докази од закони за прогон и убиства. За геноцидите на
Балканот Анзуловиќ и Мак Доналд пишуваат дека идеолозите за етничкото
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чистење на нациите, да го оправдат геноцидот врз завојуваните народи, тие
жртви како и сите други во конфликтите ги поистоветувале со демон и секако
индирекно се однесува и за Ромите жртви. Така, Ромите бидејќи се етнички
поинакви, со потемна боја на кожа, тогаш и тие се негови претставници
отелотворени на земјата и ‘‘геноцидот кон нив е акт на универзална
придобивка‘‘. Бидејќи Ромите со векови биле подвргнувани на геноцид, тогаш
таа констатација за ‘‘демон‘‘ може така да се протолкува и за нив.
Констатацијата за ‘‘демон‘‘ била инструмент за ослободување на совеста на
човекот убиец, за нанесените зла против невините народи и секако над Ромите.
Инквизицијата во Европа од средниот век, за масовните убиства на Ромите и
протестантите имале оправдување од папата, како преставник на Господ на
земјата. Од папата имале заповед и им забранил да не укажат било каква
милост кон жртвите. Што се однесувало за ‘‘еретиците‘‘, сожалувањето на
христијаните било ‘‘нехристијанско однесување‘‘, потврдувал папата. Така ја
споредувам, разбирам и ја појаснувам судбината на Ромите во Европа. Што
требало да се прави со нив? Одговорот е ‘‘геноцид‘‘ врз црниот демон наречен
Роми. За страдањата и геноцидите извршени врз Ромите во Европа, до пред
Втората светска војна, пишува Martin Block во книгата ‘‘Zigeuner ihr Leben und
ihre Selle‘‘- Лајпциг 1936 год.(Циганите нивноит живот и нивната судбина).
Ангус Фрејзер во својот труд ‘‘Цигани‘‘ се осврнува на историјата на
Ромите и дава опис на случки и движења на Ромите во Европа. Од тој труд и
другите, може да се заклучи што се случувало со Ромите во тој историски
период. Но, авторите не го потенцират геноцидот врз Ромите за 1000
годишенниот престој во Европа, освен нешто за геноцидот од нацистите. Но,
затоа има пренагласување на стереотипите во врска со Ромите. Ангуст Фрејзер
самиот констатира и пишува, но не само тој, дека постоеле прогони и убиства на
Роми во Европа и ја коментира со следните реченици: ‘‘Да биле применувани без
компромис сите антицигански закони што се донеле во тоа време, Циганите ќе биле
искоренети од поголемиот дел од христијанска Европа уште пред средината од 16 век, во
текот за само неколку месеци. Ова не се случило‘‘-заклучува Фрејзер. Ако се проучат

законите, историјата и ноторната вистината дека Европјаните сакале Ромите да
ги изгонат, дека Европа во тоа време и денес е христијанска, тоа е логички
заклучок за причините за прогонување на Ромите и тоа е вистина. Понатаму
Фрејзер пишува: ‘‘Откако сите обиди за компромис и поткуп со Ромите
пропаднале‘‘, логично следел последен одговор на христијанска Европа, за
депортации на Ромите надвор од Европа и убиства. Не е спорно дека идеата за
целосен прогон била присутна, па дури и денес. Очигледно е дека некои
современи истражувачи со право реагираат на денешните изданија поврзани со
Ромите, особено од почетокот на 20 век, дека се навредливи и немаат научна
ниту историски релевантна подршка за напредокот на Ромите во Европа.
Неоправданото потенцирање на негативностите и стереотипите во врска со
Ромите и нивната севкупна историја во Европа, го зацврстува поранешното
стереотипно и расистичко однесување кон Ромите. Отсекогаш ги сметале како
безвредни суштества поблиски на животните отколку на човечкиот род. Се
подржувал ставот дека како такви треба да бидат физички уништени, да ги
снема како културна, како етничка заедница и да се остранат од Европа. Но,
спротивно на тоа, геноцидот извршен низ историјата врз Ромите не се
нагласува. Не биле жртви само Ромите, туку и европските автохтони скитачки
народи, протестантите и антагонизираните нации. Не го употребувам називот
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‘‘номади‘‘ затоа што не се номади ниту Ромите ниту европските скитачки
народи, туку тие се нај маргиналните и сегрегирани групи на луѓе во Европа.
Ромите тогаш и денес се мигранти во Европа и сеуште се баратели на азил.
Тоа трае предолго, повеќе векови. Во текстовите на авторите недостасува
критички осврт за причините зошто биле прогонувани, физички истребувани и со
тоа да се признае геноцидот кој со столетија се спроведувал врз Ромите. Тоа е
познато зошто е вршен геноцид, но недостасува желбата да се каже вистината,
небаре ќе погрешат. Како да се толкува поднасловот во книгата ‘‘Цигани‘‘ од
А.Фрајзерн за ‘‘Големата измама‘‘? Поднасловот во книгата на А. Фрејзер
‘‘Големата измама‘‘ не е ништо друго освен едноставно превземен наслов од
религијата на христијанството за ‘‘големата измама‘‘ што ја смислил Сатаната и
ги измамил Адам и Ева и така го изгубиле рајот и бесмртноста, во кои можел
човечкиот род да ужива. Таквото едноставно подведување на Ромите под таков
наслов дека се ‘‘измамници‘‘ превземено од библиските легенди не е
продуктивно. Ако истражувачите ги споредат тогашните и денешните
измамници не-роми, кои измамуваат со огромни суми на средства, Ромите во
споредба со нив дури не се ниту аматери. Организаторите на асоцијалните
однесувања на некои поединци Роми се неромите. Ама целта не била да се
каже вистината, туку да се обележи целиот ромски народ како измамници и
ништовни. Истражувачите од раната историја до денес, не сите туку поединци,
пишувале со цел што повеќе да го деградираат тој стран, етнички и по боја на
кожата различен народ. Со тоа го подгревале расизмот и циганофобијата. Дури
и називот Циган, како обележје на народ му надградиле нај грда представа и
омраза. Како Ромите можеле да опстанат во општествата и да напредуват кога
постојано биле предмет на омаловажување, сурово уништувани и имало
забрани за престој и работа? Дали може со такво прикажување да се направи
исчекор во современиот свет или ќе останат на уште пониско ниво? Понатаму,
како што наведува во друг текст, дека донесените одлуки во тоа време биле
бојкотирани. Фрејзар изразува мислење дека Англија и Шкотска биле попусливи,
додека пак Германија, Холандија и Франција биле административно повржани и
акцијата била постојана. Но, таа непопусливост кон Ромите постојано етнички ги
чистела, а нацизмот ставил печат со масовни чистки на Ромите низ Европа. Во
тоа време и денес постоело селективно судство и неправда во врска со правата
на Ромите. Тоа го обелоденуват судските одлуки донесени против Ромите, кои
биле селективно извршен и биле неосновано обвинети, казнувани, убивани,
бесени, мачени или биле прогонувани. Има и имало многу неосновани одлука
против Ромите кои барале да бидат депортирани. Една одлука јасно укажува
дека некои ги почитувале законите како на пример врховниот мировен судија во
Англија кој донел одлука, иако негативна, дека Ромите од Дорсет не можеле да
се депортираат затоа што не дошле по воден пат туку дека дошле од Шкотска
каде треба да бидат вратени. Ретко имало судии кои имале личен
кредибилитет. Таква била одлуката на градот Сен Мишел во Франција, кога
полицијата ги затворила градските порти и не им дозволила влез на Ромите во
градот, но градскиот судија ја укинал наредбата и им дозволил влез. Предходно
имало одлуки за незаконито казнување и егзекуција, а некои биле сугерирани
како на пример од Кралицата Елизабета, која мислела дека ‘‘е многу добро, врз
добар дел од нив, да биде применета некоја строга мерка и егзекуции‘‘ и тоа без
причина како ‘‘воспитна мерка‘‘. Одлуки за егекуции и непочитување на законите
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во врска со Ромите во Европа има голем број, кои подоцна беа докажани дека
биле монтирани. За жал ги има и денес во сите општества во Европа, особено
Источна Европа. Во своите извештаи ‘‘Европскиот Центар за правата на
Ромите‘‘ констатира поединечно голем број на повреди на правата на Ромите во
сите европски земји, особено во источните новонастанати демократии. Од нај
новата историја на Европа, нај евидентен пример за негрижа кон Ромите е
неоткривањето на геноцидот кој е извршен врз Ромите во Втората светска
војна. Скоро сите европски држави не покажаа интерес да се истражи и
расветли бројот на жртвите Роми. Геноцидот извршен врз Ромите ретко се
спомнува, научниците не се бават со него, а политичарите не се занимава со
тоа прашање. Некои влади дури го оспоруваат геноцидот извршен врз Ромите и
сакаат да го прикажат како масовно воено убиство. Денес дури некои влади не
ги спомнуват Ромите како жртви на геноцидот. Хроничарите, печатот во
тогашната средновековна Европа и црквата биле главните протагонисти во спој
со кнежевствата за формирање на негативна слика кон Ромите и со тоа
формирале општо мислење дека Ромите треба да се изгонат и исчистат од
Европа. Швајцарските хроничари од 16 век кои пишувале за Ромите, Stumpf1538, Brennwald-1530 и Christion Wurstissen. Christion Wurstissen кој пишувал во
‘‘Bassler Chronicк‘‘-1580 и напоменатите хроничари, измислиле приказна со која
ги разликувале Ромите кои дошле во почетокот на преселбата и од времето
кога ги опишал Strumpf во 1538 година. Ги опишал и ги преставил Ромите како
скитници, мангупи и крадци. Така пишувал Johann Stumpf, во Shcweyzer Chronik,
издадена 1554, а подоцна ја дополнил неговиот син Jochan Rudolph 1586/1606,
Zurich. Тие пишувале дека ‘‘ги разликуват Циганите дојдени во првите години,
наспрам бескорисните мангупи кои денес скитаат наоколу и кој од кој е крадец,
затоа што тие живеат само од крадење‘‘. Фрејзер пишува дека оваа теза ‘‘кои се
вистинските Роми‘‘ и расправата околу неа сеуште трае. За оваа прашање
пишувале Okely ‘‘The Traveller-Gypsies‘‘ 1983 год., како и N. Martinez, ‘‘Les
Tsiganes‘‘- Париз,1968 год. во која пишуваат за англиските Травелерси и
германските Рајзенде и дали Индија е нивна вистинска татковина. Подоцна,
Европјаните во почетокот на 17 век испирирани од пишувањето на швајцарските
хроничари Гулер-1616 год. и Шпрехер-1617 година, ќе формираат свој став и ќе
тврдат дека правите, вистинските Роми по истекот на определеното време на
религиозното покајување си заминале од Европа дома и дека биле заменети од
еден вид џган и крадци. Оваа тврдење може да има основ во одредена смисла,
особено во Западна Европа, бидејќи со долгогодишните војни луѓето во Европа
потполно осиромашиле. Имало голем број на бездомници и гладни луѓе кои се
определиле на скитништво по барање на егзистенција што одавало впечаток
дека се Роми. Такви биле галското племе Боии, кои за врема на Август биле
избркани од Маркоманите од Чешка. Ги следеле каролиншките чети кои оделе
во поход 1265 год. Некои од тие Боии заминале во Франција и се здружиле со
бездомниците и просјаците. Боите се припадници на келтските племиња во
Чешкословачка и Унгарија, исто како и Галите во Франција, Таурусите во
Австрија, Скордијците во Посавина и други племиња. Кога дошле Ромите на тие
простори, тие имале сличен начин на живот како тие Боии и го добиле името
Бохемиени т.е. по името на државата Бохемија-Чешка од која Боите
(Бохемиени) дошле. Ова се поткрепува и со укажувањата на хрониките и
законските репресии кои биле прогласени во Франција пред да се појават
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Ромите во Западна Европа. Таков закон е донесен во Франција во 1350 год. кој
бил донесен ‘‘за прочистување на општеството‘‘ од оние ‘‘на кои не им се знае
татковината ниту занимањето‘‘. Роми во Средна Европа, кои биле во
Трансилванија и Унгарија, во Западна Европа масовно се појавиле 66 год.
подоцна по објавата на овој закон, во текот од 1416 година.

Силата на расизмот.(Elu-Husein Er-Rifai).

Овој закон кој бил донесен од Луј XlV подоцна е надополнет во 1789
година. Во него се додаваат и следните категории: ‘‘неверници, коцкари,
продавачи на надрилекарства, лекари на рани, разбојници, водачи на банди,
напасници на жени и др. асоцијални однесувања‘‘, откако Ромите биле во
Западна Европа. Тие таму биле опфатени со некои од наведените категории
како неверници, продавачи на надрилекарства и ранари. Карло V во 1537 год.
донесува закони кои се спроведени против оние кои се ‘‘прерушиле и
облекувале како Цигани за лична корист‘‘. Тие што се прерушиле од тоа време,
тие до денес со тек на време, од нив останале да живеат со скитнички живот и
се автохтони европски скитачки групи, кои немат никакво сродство со Ромите со
индиско потекло. Такви се Травелерсите од Англија и Тинкерите кои се
помешале со Ромите. Тие подоцна не сакале да се нарекуваат Травелерси
(Патници) туку Калајџии (Тинкери). Овие номади се со Ирско потекло и се
прошириле на Британските острови, а за нив историските податоци кажуаат
дека биле номади пред влегување на Ромите во овој дел на Европа. Тие
патувале по селата и се занимавале со разни занаети и услуги. Живееле
номадски живот, под шатори. По Втората светска војна занаетите им застареле
и почнале да се бават со собирање на отпад, а жените со просење. Овие
‘‘Калајџии‘‘ на тој начин се стекнале со ‘‘назив Роми‘‘. Но, тие луѓе се со
европски автохтони корени. Нивниот јазик е мешавина на келтски и архаичен
шкотски јазик. Истражувачите тврдат дека ‘‘ромскиот менталитет преовладал‘‘
со нив како резултат на мешањето со Ромите. Спомнувањето на зборовите
‘‘назив Роми‘‘ и ‘‘ромски менталитет‘‘ во себе содржат стереотипи и расистичка
квалификација. Со тоа се кажува дека Ромите имаат скитачки менталитет и како
такви се синоним за скитништво и самата етнос Ром обележува скитач. Такво
расудување опстојува и денес, дека Ромите се опседнати со скитање. Тоа не е
вистина.
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Ирски номади-Тинкери.

Ромите се обидуваат да живеат пристојно но, тоа постојано им се оспорува.
Скитништвото неможе да биде преднос во културата, образование, морал и
достоинство. Оние кои се сегрегирани се надвор од општествените текови. За
опстанок ги забораваат моралните и етичките вредности за кои пишуваат
хроничарите. Единствената желба која се јавува кај таков слој на луѓе е нагонот
за опстанок и тоа не е копија од Ромите, ниту превземен менталитет. Такви
навики кај луѓето се формираат како резултат од сегрегацијата и безизлезнос на
тие луѓе во самите општества. Денес, по распадот на комунизмот од 1990
година и светската економска криза, армија на безработници се одале на
неморал, меѓу кои и мал број Ромки, но не само жените Ромки, туку и од други
народи кои се нашле во сиромаштија, тешка животна и матрејална состојба.
Ромите кои се сегрегирани во општествата како можат да опстанат? Со што би
се бавеле скитниците, како што е случајот со Ромите, освен со знаењата од
минатото. Тие можат да работат некаде физички и привремени работи. Оние
кои се на маргините, единствено со што можат да се занимават, е да се
определат на просење, ретка проституција, ситни кражби и наивни измами, се
со цел да опстанат. Кај Ромите проституцијата се осудува и не е дозволена. Ова
го потврдува и Клебер кај француските Роми во својата книга ‘‘Цигани‘‘ од 1967
год. издадена во Загреб. Тој тврди и посочува случај дека неверството е
казниво. На таква особа и се шиша косата како казна, се качува наопаку на
магаре и се подвргнува на општ подбив. Бракот автоматски се поништува. Таа
традиција на вернос во бракот се задржала до денес. Пишувањето на некои
автори за неморално однесување на жените Ромки не се совпаѓа со моралното
однесувањето на Ромите и тоа е плод на бујната фантазија кај некои автори.
Исклучоци има, но тоа не е општа појава. Во историјата е познато дека во
Романија, ромките биле подвргнати на искористување од газдите, подоцна и за
време на нацизмот и на просторот на Балкан биле искористувани од газдите на
имотите каде работеле и престојувале, но тоа било под принуда, а не по желба.
Европските номадски групи наречени Рајзенде кои живеат во Германија се
слични како Травелерсите кои ги има и во скандинавските земји. Меѓу нив се
вбројуват и автохтоните европски номади наречени Јениши кои зборувааат
германски дијалект мешан со Јидиш и Ромски. Се бават со правење на решета,
ковачи, острачи на ножеви, торбари-просјаци и други занимања типични за
скитниците. Од 1970 год. се бават со собирање на отпад, имаат автопазари,
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продават текстилни производи. Имаат интензивни врски и бракови со Ромите,
особено со француските Романичели. Слични со нив се и холандските
Вонвагенбевонер (живеат во авто приколки) и ги имаат истите занимања како и
Јенишите. По потекло не се Роми, но имаат номадски начин на живот. Во
скандинавските земји има групи на луѓе кои живеат слично како Ромите, а тоа се
Омстрајфер-ите (скитници) од Норвешка кои према мислењето на етнолозите
настанале со мешање на Ромите и Јенишите и имаат мешан јазик во кој Романи
чхиб учествува со една третина од фондот на зборорови и денес ги нарекуваат
‘‘Циганаре‘‘. Во Шпанија и Португалија постои автохтоно номадско население и
тие се наречени Кинкиси, изведено скратено од Кинкилерос што значи калајџии.
Оваа е многу тесно врзана група со инцестни бракови. Етнолозите сакаат да ги
престават дека се по потекло од првите дојденци Роми во овие предели. Овие
Кинкиси антрополошки никако не се слични со Ромите и како што вели Фрејзер,
не ги поврзува културата, ниту физичкиот изглед ниту јазикот. Единствена
сличност е номадскиот живот, а потеклото е европско. Тамошните луѓе ги
нарекуваат Гитани и Пајо како синоним на начин на живеење сличен на
ромскиот. Во средниот век со војните и политичките превирања во Европа се
појавиле автохтоните европски скитачки групи Добисерите-лажните аскети,
Вагантите- скитачки групи и т.н. Божји луѓе и др. европски скитачки народи кои
останале номади по наследство и други групи кои живееле и живеат сличен
живот како Ромите. Сите овие скитачки европски автохтони групи не ги
повржува измислената расистичка квалификација кој ги поврзува со т.н. ‘‘Ромски
менталитет‘‘ туку нивната заедничка судбина, општествената сегрегација. Но,
како и да било, Ромите биле секогаш обвинети за сите недела без оглед кои
групи ги правеле. Дури и денес има податоци дека многу нероми во современа
Европа и во светот, се прествуваат како Роми кога сакаат да се стекнат со
лична корист или ако направиле престап, велат дека се Роми. Многу нероми
формирале невладини организации кои трба да се грижат за правата на
Ромите, но во суштина си ги штитат своите лични интереси. Некои од нив дури
одат дотаму да се инфилтрираат во европските институции преставувајќи се
како Роми. Вакви информации имам од преставниците на Ромите од
невладиниот сектор, кои се во овие институции на Европа и нема да ги наведам.
Кога се зборува за Ромите во Европа треба да се прави разлика со Ромите кои
живееле под управата на Отоманите. Тие имале поинаков третман од
Отоманската власт и под нивна управа биле потикнати со закони и наредби да
се населат на постојано место за живеење. Формирале и свои заедници во
градовите т.н ‘‘Ромски маали‘‘ и села населени исклучиво со земјоделско
Ромско население кои на Балканот и денес постојат. Што се однесува за
Западна Европа, разликата со нив е дека биле принудни т.н. номади кои сеуште
ги има. Европските номади, тие во минатото па и денес имаат начин на живот
кој е во постојано движење, кој е многу различен од постојано седелскиот
живот, иако постојано седелскиот живот на Ромите на Балканот е доста
сиромашен и се на маргините во тие општества. Може да се рече дека
постојано седелците формирале и попримиле навики од околното население и
лесно се прилагодуваат за разлика од номадите. Ваквата состојба на
негаторство, сегрегација и стереотипи допринеле во 17 век, во Европа да се
објаваат и специјални пишувани изданија и расправи. Во тие изданија
преовладувала предходната историска престава и размислување за Ромите и
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биле под влијание на тие стереотипи, што е разбирливо ако се разбере дека тие
живееле во тој историски период, но сепак не можеле поинаку и различно да
размислат од севкупната престава во јавноста. Таквите расправи и пишувани
изданија поврзани со Ромите се појавиле по завршување на триесетгодишната
војна помеѓу Франција и Германија ‘‘кога требало да се најде излез за мирот и
редот на тие простори‘‘. Такви мислители биле Јакоб Томас, професор по
философија и морал во 1652 год. на универзитетот во Лајпциг. Дотогаш Ромите
биле признаени како етничка мигрантска група, како вели Фрејзер, уште од пред
70 год. т.е од самото навлегување на Ромите во Средна Европа околу 1417
година. Јакоб Томас прифатил дека некогаш имало поклоници од Исток, со
египетско потекло, но тврдел дека мнозинството се вратиле. Пишувал дека
малкумина од нив кои останале се претопиле со европските отпадници и така
настанале нај долните отпадници на општеството. Према него овие отпадници,
кои биле подготвени на секакво зло, требало да се испратат од еден крај на
светот во друг. За ваквото негово тврдење со расистички обвиненија требало да
се бара потврда во јазикот кој го зборувале тие ‘‘отпадници‘‘ како што пишувал,
дека биле од европско тло. Дали тие воопшто го познавале јазикот на Ромите
или делумно го зборувале, преку кој би се потврдила вистината за тие кланови
кои се движеле низ Европа и дали биле припадници од Ромите со потекло од
Индија или не. Од ова јасно произлегува дека го прифатил ставот на
швајцарските хроничари пред крајот на 16 век. Со овие квалификации биле
означени дека биле ‘‘отпадници‘‘ и ‘‘подготвени на секакво зло‘‘. Подоцна тие
квалификации се надодале во расистичко-фашистичките ставови кон Ромите,
кои ќе бидат погубни и ќе бидат основа за етничко чистење на Ромите во
Европа. Сличен став имал и холандскиот теолог Воет и некои други
свештеници, како например финскиот бискуп Понтопитах, шветскиот бискуп
Лаврентије Петри Нерикус кои биле против покрстувањето на ромските деца.
Ставот на Воет бил дека Ромите се ‘‘шпиони‘‘ на Турците во просторот на
Европа и дека не се вистински христијани. Тој заборавил дека Европјаните
отсекогаш не биле Христијани, туку многубошци. Третото мислење било на
германецот Ахасуер Фрич, како вели Фрејзер, кој бил противник на било какво
источно потекло на Ромите и дека за негово време биле само толпа на луѓе со
разно потекло од крадци. Тој ги прифатил ставовите на Авентин, дека зборуваат
вендски јазик (Грците, римјаните и германите во стариот среден век пред и
околу 100 г.п.н.е. Скитите ги нарекувале Венди. Подоцна германите словените
ги нарекувале Венди, особено полските Словени) и го поистоветил со Ротвелч,
од што може да се утврди дека не се работи исклучиви за Ромите туку и за
автохтоните номади на Европа, бидејќи Вендскиот и Ротвелч јазикот им припаѓа
на Јенишите. Како правник и политичар образложил зошто Ромите не треба да
се толерираат и треба да се подржат законите со кои треба да бидат
прогонувани. Овие луѓе во своето време имале влијание во општеството и се
почитувало нивното мислење со кое се подржува гонењето и репресиите против
Ромите во Европа и нивното целосно протерување. Покрај ваквите хроники и
негативни квалификации, во 19 век имало и луѓе кои имале поинакви ставови,
но биле во малцинство. Тие предлагале на Ромите да им се овозможи
подостоинствен живот и прифаќање во општествата. Да не ги подвргнат на
критика, пишувале под псувдоними, да не го откријат својот идентитет. Во
годината 1775/6 во весникот ‘‘Wiener Anzeige‘‘ се објавени повеќе од 40
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анонимно напишани статии за Ромите во Унгарија и Трансилванија. Тој автор
бил лутерански свештеник. Живеел во Хортис, во грофовството Сепс, кој бил
под Унгарија, денес Словачка. Тој се викал Самуел Августин. Откривањето на
неговиот идентитетот неодамна го открил холанскиот истражувач Вим Вилемс.
Подоцна е откриено дека тој бил автор на објавените текстови за Ромите. Во
своите статии информирал за животот на Ромите. Како другите хроничари и тој
имал предрасуди. Пишувал за Ромите и го опишувал нивниот живот, каква
храна јаделе, занаети, обичаи па се до покуќнината која ја поседувале во своите
шатори, куќарки и земуници во кои престојувале во тоа време. Таквиот начин на
живот го им и денес во земјите на Блиски Исток, особено Иран, Авганистан,
Пакистан и Индија. Дури денес информациите зборуваат дека во Авганистан
многу семејствата живеат во подземни живеалишта. Самуел Августин во своите
натписи предлагал меѓу другото и сугерирал Ромите да се описменат и
школуваат, како што предлагал, со образованието ќе си го подобрат
понатамошниот живот. За занаетчиите пишувал дека се трудољубиви и
работливи и дека се посебна каста, но за моралот, културата и религијата кај
Ромите имал негативно мислење како и други квалификации. Истражувачите
коментираат дека Августин не присуствувал на ниту една церемонија кај Ромите
на која ќе ги темели своите заклучоци. Што се однесува за моралот, просењето,
слободното однесување, бурните реакции и сиромаштијата кај Ромите многу
истражувачи ги толкуваат како неморално и недолично однесување. Но тие
неможат да разберат дека тие луѓе се наследно фрустрирани и осиромашени
затоа што се сегрегирани од средините каде живеат и од суровоста на животот
во кој живеат. Затоа така изгледаат, се однесуваат и реагираат, а не дека
немаат морални и етички граници. Мислам дека свештеникот Августин во тоа
време, ако сакате и денес, не можел да прифати друго размислување, освен
кое било базирано на христијанските европски вредности. Затоа мислел дека
овие луѓе немаат никаква култура, етнички корени и религија. Можно е неговото
мислење да се темели и на фактот дека тие лесно прифаќале христијанство,
што во тоа време и денес е присутно кај Ромите, особено во христијанскиот
свет и придизвикано од состојбата на постојан притисок од околината во која
живеат и многувековните раскинати врски со нивната религија. Августин
понатаму коментирал дека живееле во мошне скромни услови и дека имаат
способност да издржат во немаштија. Според него можело успешно да се
влклопат во војската. На крај заклучил дека Ромите треба да се вклопат во
општеството, да се преобратат во корисни човечки суштества и христијани и со
тоа ќе бидат полезни субјекти, но предупредил дека тоа бара многу трпение и
напор. Покрај стереотипните квалификации, Самуел Августин во тоа време
предлагал мерки кои биле напредни и ќе допринеле за напредокот на Ромите во
Европа, особено образованието, кој е основен услов за напредок на секој човек.
Неговите предлози требало да бидат почитувани и прифатени. Весникот
‘‘Wiener Anzeige‘‘ со свиоте написи дал извонреден допринос за откривањето на
идентитетот на Ромите од Индија. Тогаш и денес постои силен отпор кон
посебениот идентитет на Ромите, нивниот јазик, култура и нивното потекло од
Индија. Мислам дека голем број на истражувачи не престојувале меѓу Ромите и
затоа немаат сознанија за моралните, културните и религиозни особини кои ги
поседуваат тие. Не дека истражувачите немаат можност за контакти, туку затоа
што одбегнуваат да влезат во нивната средина, бидејќи тие живеат во средини
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кои се гета и за другите претставуваат вистински хорор и извор на епидемии.
Згора на тоа и тие самите се оптоварени со многу стереотипи. Тој пишувал
анонимно од страв од санкции, затоа што бил свештеник и општата клима во
однесувањето кон Ромите. Написите во весникот биле повеќе од филолошки
карактер, но сепак дале повод за темелно и научно истражување на потеклото
на Ромите од Индија, кое сепак првично се темели на јазикот и негова
компарација со јазиците од Индија. Покрај ова јасно е дека Самуел Августин и
другите, преку своите коментари откриват дека Ромите во тоа време па до
денес се третираат како луѓе од понизок ранг. Тој многу експлицитно напишал
дека ‘‘треба да се преобратат во корисни човечки суштества и христијани‘‘. Дури
не пишува дека се луѓе, туку ‘‘човечки суштества‘‘, што значи мислеле дека
Ромите се човечка креација и дел од пониска и примитивна природа на луѓе.
Хроничарите пишувале за моралот и достоинството на Ромите за кои мислeле
дека е дискутабилен. Но, не треба да се заборави и историската вистина дека
почнувајки од 15 век, Ромите биле со закон опфатени во регуларната војска во
сите тогашни општества па се до денес, како на исток така и на запад и дека
некои во тоа време биле платени војници. Во тие служби биле исклучиво
совесни и приврзани. Постојат историски докази дека одданоста и моралот
никогаш не бил под сомнение. Постои измислената представа дека се
недоверливи и крадци по крв. Во ‘‘Historiettes-Tallemant des Reaux‘‘ пишува за
војската на извесен Ром капетан Charles која била составена од 400 Роми. Таа
војска била во служба на кралот Хенри lV и го придружувала и верно му
служела. Хенри lV по смртта на кралицата на Навара Jeanne d`Albert го наследи
кралскиот трон во 1579-1610 како крал на Навара и од 1589-1610 год. седнал на
тронот како крал на Франција. Неговиот татко Антоан Бургон бил наследник на
францускиот трон. Тронот на Франција го наследил по смртта не неговиот татко.
Тој бил Хугенот и бил преставник на протестантите во Навара и франција и се
спротивставил на католицизмот. Таа била причината што Хенрик lV ги земал
Ромите за своја заштита. Со тоа се штител самиот, а Ромите ги штител од
прогоните на католичката инквизиција. Ромите таа доверба не ја изневериле. Во
книгата на De Foletier ‘‘Etudies Tsiganes‘‘-издадена во 1957 год. пишува дека
Ромите приближно во 1690 год. биле опфатени во германската армија и тогаш
‘‘Бохемиените во Германија служеле во четите на неговото Височество‘‘. Тој
исто така запишал дека дворецот Cosse-Brissaca бил доверен на чување на
Циганите. Нивната верност никогаш не затаила. Да не заборавиме дека Ромите
кога се иселите од татковината во предна Азија, таму биле опфатени во
регуларните армија на тие држави. Од историските известувања знаеме дека
некои арапски монарси ангажирале борци во нивните армии од областа Синд во
Индија. Подоцна Ромите во Отоманската империја биле опфатени во армијата и
служеле чесно, а подоцна со распадот на империјата служеле воена обврска во
новите формирани држави на Балкан. Исто така Марија Терезија со закон од
1767 год. наредила машките деца од 16 год. да се регрутират во армијата.
Таков закон донела и Португалија. Да не се заборави фактот дека во периодот
на средниот век разновидните занаети на Ромите до новата историја не се
измениле и дека за тоа плаќале даноци. Тоа укажува дека биле корисни и
барани и со тие дејности самите за себе обезбедувале егзистенција, а не дека
биле ‘‘закоравени крадци‘‘ и ‘‘некорисни мрзливци‘‘ како пишувале. Со распадот
на феудализмот Ромите биле насекаде обавезно опфатени за служење во
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регуларната армија на сите земји во Европа, па дури и за време на Мусолини и
Хитлер до 1935 год. За време на Втората светска војна биле учесници на
страната против фашистичките насилства во Европа. Покрај ваквиот факт,
денеска Ромите во тие општества не се здобиле со никакви права. Биле
искористени за интересите на политиките на тие држави. Тоа била вината на
Ромите затоа што биле солидарни и лојални во општествата каде живееле. Во
минатото, во 17 век Bouguet во текстот ‘‘Discours des sorciers‘‘ пишува дека било
‘‘добро што ги изгонивме нашите глумци и жонглери, затоа што во најголем број
на случаеви беа вештери, чија цел беше да ги испразнат нашите паричници и
да не заведат‘‘, информира Клебер или поточно кажува дека тоа било клевета
за прогон. Известувачот на ‘‘Bougoet‘‘ видел вештерство и магија во глумата и
жонглерството на Ромите и ги прогласил за такви и зато требало да бидат
прогонувани. Денес сите занеме што за цивилизацијата претставува глумата и
циркусот и сите ние сме нивни обожаватели и подржувачи. Таквиот однос кој
постои кон Ромите и денес, тие се принудени на постојана преселба по потрага
за мирен живот во безбедна средина која се до денес сеуште никаде не постои.
Бидејќи во 18 век просветителството во Европа завземал замав, а воедно
почнало проучувањето на Ромите, поединци барале да се прифатат Ромите во
општествата каде живееле. Прифаќањето требало да биде во интерес и на
самите држави затоа што имало бројно ромско странско малцинство, кое
одамна престојува во Европа. Во оваа насока пишувал и Грелман, еден од
првите научници кој го откри потеклото на Ромите од Индија. Предлагал да им
се врати достоинството како на луѓе и се согласувал со некои европски
државници и друштвото наречено ‘‘Економисти‘‘ кои предлагале Ромите да се
прифатат, да бидат корисни во сите држави. Грелман напишал дека
прифаќањето на Ромите требало да биде во духот на времето и дека
‘‘просветителскиот век треба да се срами доколку и во иднина го толерира тој
однос‘‘. Покрај ваквите ретки исклучоци за барање за интеграција и промена на
состојбата на Ромите, таа не се променила, а односот кон нив останал ист,
оптоварен со предрасуди, стереотипи, сегрегација и омраза. Тоа е разбирливо
кога се знае дека почнале да се пишуваат и издаваат теоретски и религиозни
расправи за различните раси и нивните способности, со кои некои народи се
величеле, а другите се омаловажувале и ги третирале како неспособни. Самуел
Августин иако пишувал како останатите со предрасуди, сепак во тоа време
неговото залагање за прифаќање на Ромите во општествата и нивно
образование, било позитивно. Да било тоа прифатено, Ромите денес немало да
се на тоа ниво, на кое се денес. Подоцна во 18 век имало и потешки
обвинувања во однос на оние од 15 до 17 век за време на инквизицијата и
имало залагање да се применат поранешните закони и репресии. Како што
наведува Фрејзер, ги опишувале со исти описи дека се измамници, никаквеци и
им препишувале и други расистички квалификации. Јохан Цедлер, германец
издавач, приложил 25 изводи од казнените одредби против Ромите кои ги
коментирал: ‘‘Сигурно е дека во старите времиња, Циганите биле безбожни,
злобни луѓе, кои оправдано биле уништенувани‘‘. Кон овој став се придружил и
Дидро -1751 год. кој изразил мислење дека вистинските Роми си заминале и
имале став дека постоело ‘‘занимање Циган‘‘ кое веќе не било интересно. Како
што рекле луѓето од војните осиромашиле и не биле лаковерни за измама како
што било во постарите времиња во Европа. Тешко расистичко обвинение, дека
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дури имало ‘‘занимање Циган‘‘. Од ваква квалификација произлегува дека
Ромите немаат никакви етнички корени, јазик, култура, религија, туку имало
конгломерат на луѓе кои се здружиле во ‘‘занимање Цигани‘‘ и се бават со
недозволени асоцијални дејанија за лична корист. Луда и бесмислена идеја. Но,
целта била скриените намери кон Ромите преку измислици со неприфатливи
асоцијални категории да ги прогонат и етнички чистат. За жал, овие предрасуди
набрзо по навлегувањето функционирале во Европа. Покрај првичниот добар
прием на Ромите од нивното појавување во Европа, подоцна по неколку дена на
престој во било кој град или војводство, органите на службите за прогон,
превземале мерки за протерување на Ромите. Причината била предрасудите,
гатањето, илузионизмот, надрилекарството и вршењето на ситните кражби.
Кражбите можно е да ги правеле и локалните џепчии, како што пишува Клебер
но, ја искористиле присатноста на туѓинците да ги обвинат, пишуваат
истражувачите. А. Фрејзер вели дека кражбите на Ромите низ Европа према
вистинските извештаи биле можни ‘‘само за храна и облека и ретко кражба на
пари‘‘. Со ова јасно се кажува дека Ромите, затоа што биле принудени на
постојани прогонувања и движење, за опстанок краделе храна и облека. Тоа го
правеле затоа што попатнo немале можност лесно да најдат работа, бидејќи за
Ромите имало забрани за вработување и задржување. Од тие причини
неможеле да заработат и со тие пари да купат храна и облека. Но, и овие
кражби истражувачите ги нарекле како ‘‘можни‘‘. Ова е јасен доказ дека Ромите
не се склони на постојани кражби од користољубие и богатење, туку за
исконскиот физички опстанок. Некои извештаји од хрониките јасно укажуваат
дека Ромите храната која ја добивале ја плаќале, како што има извештај за
Ромите кои ја посетиле Франција и Париз и таму си ги плаќале сметките, но
сигурно имало исклучоци. Во извештаите има писмени докази дека во ретки
случаи, кога немале пари, некои Роми барале храна во продавниците за која
немале пари да платат. Биле одбивани и тие во немоќ сакале со сила да земат,
но имало последици по нив. Со навлегувањето во Европа, со текот на време,
некои групи се задржале во близината на градовите, но нај многу продолжиле
со селењето, особено затоа што се занимавале со занаети кои барале
подвижност, но и затоа што имало притисокоци од населението и власта која не
им дозволувала да се задржат ниту да се населат. Во тоа време и денес Ромите
се бавеле со разни занаети, а производите ги нуделе и ги продавале со
движење низ селата и градовите. Тие биле и сопственици на движечки циркуси
и театри. Се бавеле со надрилекарството, гатање и хиромантијата. Некои
кланови се бавеле и работеле исклучиво на замјоделските имоти. Ромите
занаетчии продавале предмети кои сами ги произведувале како производство
на котлови, се бавеле со калајџиството, изработувале сита, гребени за
обработка на волна, предмети направени од рогови, како на пример чешли,
ножеви, плетење на кошници, јажиња, ковачки производи од железо, обработка
на предмети од дрво и други занаетчиски производи кои самите ги
произведувале и ги продавале на населението и така заработувале за живот.
Многумина
во Европа препознале Татари во нив, особено Германците,
Словаците и скандинавските земји. Но, сепак забележале и запишале дека се
однесувале многу мирољубиво, а самите Роми тврделе дека се добри
христијани. Поучени од лошото искуство, особено во Романија и другите
балкански земји, сакале да се претстават како верници христијани. За волја на
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вистината, се гледа по имињата на нивните водачи, кои се претставиле како
"Херцози од Мал Египет" дека биле христијански, како на пример Михајло од
Египет, Емаус од Египет, Херцог од Египет Андреја, Дон Јохан итн.Според
толкувањето на историските настани, точно е дека биле христијани. Тие се
селеле и бегале пред турско-муслиманска инвазија на Балканот и тоа го
потврдуваат историските податоци и нивните христијански имиња. Имињата ги
добивале во земјите каде нај многу се задржувале, како и од статистиката на
Отоманите која ја спроведувале во графата вероисповест. Од неа се гледа дека
поголем број биле христијани, за оние Роми кои останале на Балканот. Значаен
доказ за христијанската вероисповест е посетата на папата Мартин V во Рим
1422 год. со која како христијани и жители на византиското царство барале
заштита од папата за нивните имоти во Грција кога биле окупирани од
Отоманите. Ако се разгледат нивните имињата кои ги имале во тоа време,
слободно може да се констатира дека на европското тло тие престојувале
поодамна. Нивните имиња од прататковината Индија се целосно напуштени и
заборавени. Се задржале само незначително забележливи сосема мал број на
оригинални имиња и тоа повржани со хиндуистичкиот пантеон на
многубожството, особено позначајните богови или ги имаат како прекари, т.н.
двојно име. Тоа е доказ дека имињата не ги измениле толку бргу во
христијански, туку се резултат на подолг престој во христијанските земји. Тоа
укажува дека биле присутни одамна, подолг временски период и повеќе
генерации. Се знае дека од Грција кон Европа заминале после два века и
повеќе, кога Отоманите навлегле на Балканот. Во истиот период, во почетокот
на 19 век движењето на Ромите од Балкан продолжило. Според пасошите тие
биле со потекло од сите делови на Грција и од европскиот дел на Турција,
Србија, Бугарија и Романија. Така Урсарите (мечкари) од Бугарија се до 50-те
години од 19 век ја обиколиле Предна Азија, Северна Африка, се движеле низ
Европа и Америка. Најмногу посетени градови биле Москва и Ст. Петерсбург.
Движењето на Ромите низ и од Европа кон Америка било регистрирано во
пристанишните документи во градовите, како што биле Ливерпул и Њу Јорк. За
нивното движење низ Европа сведочи и информацијата на др.Тодор Најчев кој
во 1891 год. бил студент во Франција. За време на прошетката со французите
во Лион, на бреговите на реката Сена, видел многу народ кој се собрал и
љубопитно гледале. Се доближил и видел група од галатенски Роми (‘‘Галата‘‘ромско маало) од Бугарија. Тие со себе воделе две мечки и еден мајмун на
рамото на еден човек. Кога разбрал дека се од Бугарија, разговарал со нив и
овие му кажале дека ја обиколиле Русија, Германија, Франција, а од тука ќе
заминале за Италија и отами ќе прошле во Австро-Унгарија, Србија и ќе се
врателе во Бугарија. Како напишал биле преполни со злато кои го носеле
врзано на појасите, пишува Марушиакова - Попов во книгата ‘‘Циганите во
Бугарија‘‘. Со навлегувањето во Европа, некои групи, како што е напоменато, се
движеле преку Северна Африка и дошле во Европа, а истовремено заминале во
Африка. Мирната миграција, Ромите ги однела во 1602 год. дури до Малта.
Таму се спомнуваат во едно од делата на Џакомо Босио со име "Цингари". Тој
бил историчар на Малтешкиот Рицаски Одред, кој ја опишал опсадата на Малта
во 1565 год. Според него, Ромите живееле во пештерите во реонот на Рабат,
предградие на стариот главен град на Малта. Понатамошната селидба на
Ромите во новиот свет не била по нивна желба, туку биле насилно депортирани.
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Треба да се потенцира дека во тоа време, во цела Европа се водела специјална
војна за остранување на Ромите од европските простори при што не се бирале
средства ниту начин. Кон нив се однесувале така сурово и без милост, какво во
историјата не се памети таков долготраен терор само да ги снема од Европа.
Тој терор во Западна Европа трае повеќе од пет века. Еден од таквите примери
за сурово протерување на Ромите е кралот Жоао lll кој издал декрет со цел да
се ослободат од Ромите. Со декретот наредил да се депортираат Гитаносите во
колониите во 1538 година. Тоа бил нов начин и метод за остранување на
Ромите од Европа во прекуокеанските колонии. Бидејќи Ангола била колонија
на Португалија, Ромите биле депортирани во оваа колонија во текот на 16 век.
Во декретот имало инструкции за оние кои се родени во Поругалија и кои не
можело едноставно да се депортираат во Афика туку ги депортирале во
провинцијата Маранхао во Бразил, која била нивна колонија. Покрај оваа мерка
останала и мерката за испраќање со прогон на галиите кое било во согласност
со законот за прогонство. Така со законот од 1674 год. мажите биле испраќани
на галиите, а жените во колониите во Африка. Португалците Ромите ги
депортирале најмногу во Бразил, а подоцна во 17 век и власта на Шпанија исто
така ги депортирала во колониите. Фернандо Vl депортирал 9 илјади Гитаноси
во Африка. Колониите имале потреба од машка работна сила, а колонистите од
жени и нашле начин како да ги протерат. Во 1718 година се организирала
сеопфатна рација врз Ромите во Шпанија за депортација во колониите во
Индија и Африка. Во тој период биле департирани голем број на Роми во
Бразил и затоа главниот гувернер на Бразил се пожалил на големиот број на
депортирани Роми. Се пожалил на нивниот начин на живот, однесувањето и
нивната религиозност. Кралот Жоао lll морал да донесе законски прописи за
Ромите во Бразил, кои исто така биле под санкции на католичката инквизиција.
Интересно е да се наведе односот на Шпанија во врска со колонијализацијата
на Ромите во Америка. Во извештаите од Бразил испратени во Шпанија било
наведено дека некои ромски кланови избегале и заминале во другите северни
држави на Јужна Америка, во денешна Боливија. Шпанската влада наредила да
се фатат и да се вратат во Шпанија каде ќе било полесно да се контролираат и
така во 1570 год. Филип ll им забранил да влегуваат во американските колонии.
Но, гласините за преселба не биле потврдени и таму не бил забележан ниту
еден Ром. Ваквите гласини биле ширени од земјопоседниците кои не сакале да
ја изгубат работната корист од Ромите во Бразил. Од 17 век било општо
прифатено гледиштето дека Ромите треба да се депортираат во колониите,
како нај лесен начин Европа да се ослободи од нив. Пример дала првичната
практика на Португалија за депортација на Ромите во колониите. Таквата
депортација имаат спроведено и французите во Северна Америка во Луизијана.
Во Вирџинија е испратена друга група на Роми во 1715 година. Англија ги
транспортирала скитниците за време на кралицата Елизабета, а се вршела на
основ на законски пропис против скитништвото од 1597 год. кој предвидувал
‘‘депортација на непоправливите или опасни скитници‘‘ кои треба да бидат
депортираат преку море. Меѓу нив биле Ромите. Преставниците на Советот на
Англија за време на владеењето на Џемс l (1603 год.) барале општиот концепт
со кој ќе се прецизират и одредат дестинациите каде ќе се депортираат Ромите.
Одлуката била донесана за прогон и депортации во Њу Фауленд, Источна и
Западна Индија, Франција, Германија, Шпанија и просторите на низоземска.
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Повеќето биле депортирани во американските колонии. Како реагирале
европските земји на оваа одлука на Англија нема информации, пишува
А.Фрејзер. Соседот на Англија, Шкотска од 1655 год. ‘‘мрзливите скитници‘‘ и
‘‘Египќаните‘‘ ги депортирала во индиските колонии. Како што пишува, дури и
приватните трговци биле вклучени во депортацијата со која се стекнувале со
матрејална корист. Еден од нив бил единбуршкиот трговец Џорџ Хачисон кој во
1665 год. добил надомест од Кралскиот совет, кој со принуда собрал одреден
број скитници, а потоа ги депортирал во западните индиски колонии, а рекол
дека ги испратил на Јамајка и Барбадос да ги унапреди шкотските и англиските
плантажи. Со образложение дека наводно го ослободил кралството од
скитниците, Египќаните, проститутките, просјаците и другите распуштени лица.
На оваа мерка се придружила и Ирска која ги депортирала ‘‘неработните и
мрзливи скитачи‘‘ на галиите на Кралската флота, а пак овие ги транспортирале
на плантажите во Америка и тоа го правела цели седум години. Во Америка
биле и од порано депортирани скитниците од Ирска врз основ на закон против
скитништвото, но дека многу малко вероватно било дека се Роми, пишува
Фрејзер, бидејќи Ромите таму биле само на поминување, а не престојувале. Тој
верува дека тоа биле ирски луѓе со таков начин на живот-номадски. Можно е да
е така бидејќи законот за скитништво ги опфаќал сите оние кои живеат со таков
начин на живот без оглед на етничка припадност. Со овој закон биле опфатени
и Ромите затоа што тие навистина биле во постојано движење, бидејќи не им се
дозволувало населување и престој. Ромите не биле и не се скитници по нивна
желба, како што некои сакат да прикажат. Морале да скитаат затоа што имале
забрани и закани за смрт доколку не го напуштат местото или провинцијата
онаму каде ќе се појавеле. Тогаш законот стапувал на сила и власта
дејствувала со репресии. Како што наведуваат историчарите. На 21 ноември
1802 год. Првиот Конзул на Баскија во Франција, морал да интервенира заедно
со војската на Шпанија и по одлуката на Перфектот, една ноќ со голема мрежа
на полицијата ги фатиле сите Роми и ги спровеле до француските пристаништа
и оттаму требало да ги префрлат во француските колонии во Лујзиана, во
област меѓу Мисури и Мисисипи, каде веќе имало депортирани Роми. Ги
спречила продажбата на Луизијана. По подолг престој во затвор, морале да ги
ослободат, наведуваат истражувачите. Свеченото предавање на Лујзијана се
случило во 1804 год. Денес во тие области во Америка има Роми, веројатно
биле депортирани од тоа време, а има и подоцнежни мигранти. Исто така,
Ромите биле продавани како робови во Северна Америка. Многу Роми од 16 до
19 век ја доживеале таа судбина да бидат депортирани во прекуокеанските
земји. Од Англија се испратени голем број како робови во Северна Америка и на
Западните индиски острови. Подоцна, Австралија била област каде што ги
депортирале, каде што се приклучиле во колониите на престапниците.
Европските земји се обидувале на секој начин да ги одстранат од просторот на
Европа и не бирале начин како да го спроведат тоа. Така, во почетокот се
обидувале со давање на одредена сума на пари, како што вели Фрејзер со
‘‘поткуп‘‘ да ги отстранат од епархиите каде биле присутни и тоа во почетокот
функционитрало. Но идејата била целосно да ги изгонат и од нив да се
ослободат на начин со бесмислени обвинувања за дела кои не ги сториле. Како
што цитирав, Фрејзер пишува дека ‘‘нивните злодела изгледа не оделе подалеку
од крадење на храна и облека‘‘. Подоцна Грелман кој пишувал за Ромите, покрај
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потеклото, пишувал и за животот на Ромите, а коментарите ги земал од
унгарските и германските весници кои за Ромите грдо известувале. Како што тој
навел во својата книга, во грофофството Хонт, денес Словачка, Ромите биле
натерани со принуда да признаат дела, меѓу кои и за канибализам. За време на
Терезија, во Хонт биле погубени 150 Роми со бесење, на некои им ги исекле
главите, некои ги мачеле со теглење на вител и ги погубувале со
расчеречување и со нај ригорозна и одвратна тортура со корнење на ноктите и
гмечење на прстит т.н. шпански чевли. Во второто издание на книгата на
Грелман од 1787 год. напишал, дека подоцна со независна комисија било
утврдено, дека обвинувањата за канибализам биле лажни се со цел да ги
погубат. За жал, со првото пишување за Ромите како канибали нанел голема
штета за моралот и обичаите на Ромите. Слични обвинувања за Ромите имало
во Романија кои избегале од робовладетелите, наречени Нетотси. По овие
обвинување за канибалството на Ромите за време на Марија Терезија, се
направил повторен обит по 20 години да ги обвинат за канибалство и тогаш
биле осудени и погубени 40 Роми. Јосип ll (1741-1790), наследникот на Терезија,
по извршената истрагата не открил ниту еден доказ за такво дело, дело за
канибалство кај Ромите. Од ваквите написи и информации за канибалството кај
Ромите граѓаните на Европа биле смртно преплашени. Ваквите клевети не
завршиле со почетокот на 19 век. Подоцна Поп Сербојану кој важи за сериозен
истражувач, спомнува канибалство во 1920 год. врз лешеви на маџарски
војници, па дури и за судски процес од 1929 на т.н. ‘‘Прашки процес‘‘ за убиство
на 12 војници, за кој се обвинети Ромите, наречените Нетотси, одметници од
времето на робувањето на Ромите во Романија. Не е тешко да се заклучи и
прифати дека војниците во судир можеби биле убиени и истовремено да се
заклучи дека власта сакала по секој начин да ги обвини Ромите, осуди и
леквидира. Да се постигне негативен однос кон нив и нај лесен начин да се
убијат, било обвинувањето со клевета за канибалство. Ваквите обвинувања во
тоа време биле нужни, затоа што Ромите тогаш биле слободни гарѓани, но
предрасудите сеуште останале. Канибалството кај Ромите не постои. Тоа е
измислица, особено во Средна Европа. Во Западна Европа во тоа време
немало такви обвинувања, освен измислица за кражба на децата, кое ги има
како измислица насекаде во Европа. Исто така фактот е, дека никаде и никогаш
кај Отоманите не постоело клеветење за канибализам, ниту во делот на Азија
ниту во Африка. Клебер за ваквите настани пишува: ‘‘Таа страшна судска
грешка само илустрира клеветење кое тогаш било во мода‘‘. Дури и Клебер
вели ‘‘грешка‘‘, не намера. Исто така констатира дека: ‘‘Никогаш христијанските
мерки сеуште сериозно не се континуирано применувале за превоспитување на
овој народ‘‘. Отука јасно се заклучува дека донесените пресуди не се донесени
по грешка, туку се смислени и се водела специјална кампања против Ромите и
‘‘Циганското зло‘‘ во Средна Европа, со намера да ги прогонат и да ги снема од
европското тло. Дури и денес Средна Европа е нај расистички настроена против
Ромите, особено Чешка, Словачка, Маџарска, Романија и другите земји.
Европејците биле запознати со канибалството на домородците во просторите
на Малезија и Полинезија, особено папуанците и на Карибите т.н. Каниба
племето, од кои потекнува и самиот називот канибализам. Канибалството го
има кај некои амазонски племиња, особено т.н. Махибите за кои известувал
Фавцет 1914 год. Оваа сознание европејците го имаа уште од самиот почеток со
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откривање на новите простори во светот и подоцна. Затоа луѓето неосновано
донеле заклучок дека секој црн човек е канибал, кое подоцна предходниците на
нацистите, црните луѓе ги сметале за нај долна раса. Но, канибализмот кај
Ромите е измислица. Никогаш не го имало и не постоело. Религијата, науката,
културата, медицината и знаењата од философијата, етичкото образование и
напредок кај тамошните народи во Индија, беа дел од Ромите како припадници
од таа цивилизација. Тие образовни сознанија беа одамна познати во Индија и
тоа уште од предисторијата на човештвото. Тие науки не го прифаќаат
канибалството и во суштина во Индија, тамошните народи во голем број
религиски се вегетаријанци. Ромите денес во Европа користат месо во
исхраната, превземено како културата на живеење и исхрана на европските и
предноазиските народи. Во раната преселба, како кај сите орјенталци,
вегетаријанството било познато и е начин на исхрана, кој го имале повеќе
векови. Дури денес Ромите се предизвик за науката и нивната историја во
Европа. Европејците повремено се обидуваат на луѓето да им ги разјаснат
причините и последиците за ваквиот однос кон нив и сакаат да ги запознаат
читателите зошто Ромите заостануваат во севкупниот напредок и зошто се
третираат како луѓе од најдолен вид. Проф.др.Клаус-Михаел Богдал, германски
лингвист, во својот текст во 2012 година ‘‘Европа ги открива Ромите‘‘ со кратката
и јасна содржина, со негов стил, ја опиша историјата и маргинализацијата на
Ромите во Европа. Вели дека стереотипите кон ‘‘Циганите‘‘ биле ‘‘креирани
одошто опишувани‘‘, односно биле измислени. Понатаму пишува дека Европа во
средниот век била зафатена со територијални претензии, при што сегрегацијата
се зголемила уште повеќе. Субјективните атрибути према науката во тоа време
за еден народ и неговата култура биле ‘‘СОПСТВЕНОСТА‘‘ и ‘‘ДОМОТ‘‘. Ромите
тоа го немале, а тие атрибути промовирале сопственост на државна територија.
Бидејќи немале своја територија и управа на која ќе генерираат писменост и
своја култура, на тој начин тие биле туѓинци и сходно на тоа државата требалo
да промовира државен терор врз сите оние кои немале свој ‘‘дом‘‘ и своја
‘‘територија‘‘. Така, како што тој констатира, Ромите од првите забрани од 1550
па до 1750 биле предмет на терор, кој подоцна завршил со Аушвиц-Биркенау.
Богдал пишува: ‘‘ако не биле луѓе‘‘, бидејќи така ги третирале, тие можеле да се
класифицираат само со другите групи на ‘‘скитачи‘‘. По тој основ биле поставени
надвор од социјалната категорија, во која не можеле сами да опстанат, а која
пак од друга страна генерира асоцијално однесување како што е просење,
крадење и за опстанок вршеле физичка работа. Подоцна, кога почнало
откривањето на Ромите, науката се обидела да ги стави во некои рамки на
општествено прифаќање. Меѓутоа тоа не се надградило, туку се доградило
негирањето на сите духовни облици на живот кај Ромите. Се посегнало преку
омаловажувале и негирање на културата и јазикот и настанал куп на измислени
стереотипи, меѓу кои дека немале ниту јазик, уште помалку култура и религија.
Така Богдал констатира дека германскиот филолог и писател Густав Фрајтаг
(1816-1895 лингвист), напишал дека, ‘‘нашиот‘‘,( германскиот јазик м.з), ‘‘индоевропски јазик кој припаѓа на Санскритот, во кој припаѓа и ромскиот‘‘, јазикот на
Ромите бил ‘‘дегенерирана ќерка на благородниот Санскрит‘‘ и дека Ромите

потекнувале од нај ниската каста на луѓе од Индија, као што констатирал тој, но
и некои други европски мислители, од Шудрите. Така се оформил теориски
стереотип од нај долна интелектуална мисла кон Ромите и дека сега дури и
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‘‘НАЈНАЗАДНИТЕ народи на Источна Европа, (Фрајтаг исклучиво бил расист и
словените ги сметал за такви, особено полските словени м.з.) имале утеха во
споредувањто со Ромите, бидејќи сметале дека има и од нив поинфериорни
народи на кои ќе гледаат од високо‘‘ пишува Богдал. Дали Ромите можеле или

можат да се спасат од вакви тешки стереотипи кога се знае дека и нацистите
имале специјален логор за Ромите т.н. Цигански логор во Аушвиц-Биркенау,
Цигански логор во Јасеновец и губилиштето кај Уштице и други примери кога
биле сегрегирани во нај тешките времиња на нивно етничко истребување. Дури
оделе дотаму и во логорите за смрт, ги стерилизирале, небаре ќе генерирале
луѓе. Кон овој натпис ќе ја напоменам докторската дисертација на Eben Fridman
кој две години ја подготвувал на терен со наслов ‘‘Објаснување на политичката
интеграција на малцинствата: Ромите како тежок случај (во интеграцијата м.з.)‘‘
од 2002 год. со која се прикажува современиот однос на европските општества
кон Ромите во Словачка и Македонија. Оваа студија беше преведена од
‘‘Македонски центар за меѓународна соработка‘‘, во Скопје-Македонија, со
наслов ‘‘Интеграција на Ромите од Словачка и Македонија‘‘- компаративна
анализа. Во студијата се посочуваат проблемите и тешкотиите на Ромите со
интеграцијата во овие држави. Од студијата произлегува и може слободно да се
каже дека е извадок од општата слика за односот кон Ромите во Европа,
особено источна. Студијата го анализира севкупниот однос и живот на Ромите
во тие општества и укажува на огромен број со наведени примери за
сегрегација, расизам, стереотипи и кршење на нивни права и слободи, од која
произлегува дека интеграцијата на Ромите тешко ќе се изведе. Не затоа што
Ромите не сакат, туку затоа што општествата за таа идеја не се подготвени.
Ако се сумираат историските настани од тој период, можаат да се
сублимираат во неколку реченици. Главната забелешка за средновековната
историја на Ромите во Европа било не прифаќањето, повеќе слојни забрани,
прогони, масовните чистки, депортации за принудна работа, депортации на
Ромите во колониите и тоа скоро од почетокот на нивното навлегување во
Европа. Тие настани од раната историја на Ромите во Европа беа основа и
сознание за масовно истребување на Ромите за време на фашизмот. Прогоните
на Ромите на Балканот траат скоро 900 год., а во Европа повеќе од 600 год.,
видоизменети, согласно историските настани во континуитет. Истребувањето
достигна кулминација за време на хитлеровиот фашизам и нивното физичко
истребување со огромни размери на геноцид кој е извршен над Ромите во
Европа, кога беа скоро сосема истребени.
Со преселбите во Европа Ромите добиа повеќе имиња и едно ново име
кое оставило траг до денес, а тоа е потеклото од "Египет". Со движењето низ
Средна и Западна Европа се претставувале како принцови од "Мал Египет" и со
тоа име го привлекле вниманието на населението нарекувајќи ги ‘‘Египќани‘‘.
Така, од 15 век го добиа тоа фамозно и познато име ‘‘Египќани‘‘. Покрај името
"Египќани" и потекло од ‘‘Мал Египет‘‘, Ромите во 1421-22 год. кога го посетиле
градот Бурже, таму се претставиле дека доаѓаат со војводата од "Мала Индија",
што предизвикува дилема како навистина во Европа, како народ самите се
претставувале. Движењето на Ромите кон Европа се засилило од 1427-1437
година. Меѓутоа истражувачите, меѓу кои и индусот д-р. С.С.Саши, констатирале
дека во средината на 15 век во историјата на Ромите во Европа преставува
празен историски период. Тогаш имало голема омраза, расна дискриминација и
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масовни убиства. Овој период во историјата на Ромите може да се спореди со
холокаустот на Ромите во Европа кој го спроведоа нацистите во Европа за
време на Втората светска војна. Насилствата и прогоните кон Ромите во Европа
не само во тој период, тие продолжиа и потоа, а се спроведуваа од почетокот на
15 век па се до Втората светска војна и се до денес. Преселбите на Ромите од
втората половина на 19 век, кои историчарите ја поместуваат како трета
преселба, таа се однесува на преселбата од Унгарија и Балкан. Непосредно
пред првата светска војна, Ромите почнале да се повлекуваат од овие простори.
Причината била затоа што започнале големите судири помеѓу балканските
земји и со Отоманите. Во последните децении на владението на Отоманите на
Балканот, тие покажале знаци на слабеење со управување на оваа голема
исламска империја која се протегала од Мала Азија до Хабзбуршката монархија.
Покрај оваа историска вистина, исто така настанале големи превирања во
самата Отоманска империја зафатена со младата војничка и буржуаска клас
која сакала реформи во управувањето со империјата и реорганизацијата на
војската. Важен фактор за преселбата на Ромите, биле и внатрешните судири
на вазалните држави на Балканот и борбите за формирање на национални
држави. Овие поделби беа потикнати од националистичките кругови на
вазалните држави на Балканот. Тие беа оние кои сугерирале поделба и
приграбување на наводните историски простори кои ги поседувале пред
навлегувањето на Отоманите. Под таков политички набој, Отоманите во воен
судир беа поразени, а потоа се акумулирала негативна енергија за поделба на
Балканот, која подоцна беше зафатен со воен конфликти на балканските земји и
предизвикаа две меѓусебни Балкански војни. Незадоволството од исходот на
поделбата остави длабики историски последици чии резултати од поделбата се
видливи и денес. Чуствувајќи ја ваквата политичка напната воена состојба
Ромите од Балканот, Унгарија, Русија, нај многу од Унгарија и Романија,
почнале да се селат кон Западна Европа уште од раната 1860 год. Во тој
период се движеле со пасоши како Грци, Срби, Руси, Унгарци, дури некои биле
и со турски патни исправи. Тие патувале низ Европа низ сите земји бавејќи се со
своите занаети меѓу кои и со гатање. Према извештаите Ромите од Полска
тргнале едни кон Скандинавија и други кон Русија. Во 1860 год. почнало селење
од Русија затоа што таму се подготвувала револуција која ќе биде потикната
како резултат на големото осиромашување на луѓето и експлоатацијата од
феудалците. Истовремено, во тој период имало и воените судирите со Турците
на Балканот. Ромите почнале да се иселуваат кон запад. Некои кланови на
Ромите дошле во Германија и Полска. Некои Роми во 1866 год. со австриски
пасоши тргнале од Берлин кон Белгија и Франција од кои биле вратени на
француско-белгиската граница, пишува Фрејзер. Котларите од Италија и
Германија во 1867 год. дошле во Франција, кои патувале во групи со различна
бројност на луѓе и со запрежни коли со четири тркала. Една група Калдери
навлегла во Англија 1868 год. и се укотвиле со шаторите во близина на Лондон.
Како што пишува Фрејзер, Ромите кои се сметале за Англиски Роми, не ги
прифатиле новодојдените во Англија. Во истиот период во Холандија навлегла
група на Роми, Котлари од Централна Европа. Таму биле жива атракција за
тамошното население и преставувале сосема нов феномен на Роми, дури
наплаќале влезници во нивните кампови затоа што народот масовно доваѓал да
ги види. Во 1870 год. во Франција повторно пристига друга група од Германија и
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Италија. Овие групи на Котлари и Мечкари биле по потекло од Србија и Босна
кои имале турски пасоши. Мечкарите во Франција можело скоро секаде да се
сретнат по патиштата по кои се движеле. Имињата на клановите биле
Голубовиќ, Лазаревиќ и Митровиќ. Во 1886 год. стигнала група на котлари во
Ливерпул-Англија. Во истиот период, во почетокот на 19 век движењето на
Ромите од Балкан продолжило. Според пасошите тие биле со потекло од сите
делови на Грција и од европскиот дел на Турција, Србија, Бугарија и Романија.
Така Урсарите (мечкари) од Бугарија се до 50-те години од 19 век ја обиколиле
предна Азија, Северна Африка и се движеле низ Европа. Нај многу посетени
градовите биле Москва и Ст. Петерсбург. Движењето на Ромите низ и од
Европа било регистрирано во пристанишните документи по градовите, како што
биле Ливерпул и Њујорк. За нивното движење сведочи и информацијата на др.
Тодор Најчев кој во 1891 год. бил студент во Франција. За време на прошетката
со французите во Лион на бреговите на реката Сена видел многу народ кој се
собирал и љубопитно гледале. Се доближил и видел група од галатенски Роми
(,,Галата,,-ромско маало) од Бугарија. Тие со себе воделе две мечки и еден
мајмун кој стоел на рамото на еден човек. Кога Најчев разбрал дека се од
Бугарија, разговарал со нив и овие му кажале дека ја обиколиле Русија,
Германија, Франција, а од тука ќе заминале за Италија и отами ќе прошле во
Австро-Унгарија, Србија и ќе се врателе во Бугарија. Како напишал биле
преполни со злато кои го носеле врзано на појасите, пишува МарушиаковаПопов во книгата ‘‘Циганите во Бугарија‘‘. Од 19 век Англија ќе биде привлечна
дестинација за Ромите од Европа, а отаму заминувале за Америка. Ромите во
тоа време знаеле дека Англија индустриски брзо напредува и имала потреба од
работна сила, а воедно тамошните луѓе имале подобра заработувачка и била
постабилна за егзистенција. Еден клан на Роми кои го напуштиле Крф
пристигнале дури до Англија во Милвал и следната година заминале отаму, нај
вероватно за САД. Во годините 1895-8 год. имало извештаи за Урарите
(златари) кои пристигнале во Јужна Шкотска и Северна Англија. Во почетокот на
20 век Ловарите од Германија се доселиле во Британија. Подоцна од Германија
дошла група во 1904 год. која била изгонета од Холандија и пристигнала во
Англија и по престој од неколку месеци не се вратила во Хамбург. Сите овие
кланови на Роми ја напуштиле Европа и заминале во новите колонии во светот,
особено Америка. Подоцна имало и други навлегувања за кои известувал
печатот во Англија. Една група на Котлари неколку години се движела низ
Европа и поминувала низ неколку европски земји. Од историчарите има
известувања дека подоцна во Англија пристигнале Роми со воз и се сместиле во
шатори во близината на градовите. Тоа биле повеќе кланови дојдени од 19111913 год. Меѓу нив биле балкански Роми со клановите Хорон, Кирпач, Деметар,
Максимов. Дошле од Франција каде ги оставиле своите запрежни коли и се
населиле во повеќе градови во Англија, информира Фрејзер. Се занимавале со
калајџиство и калаисале по домовите и хотелите во градовите, а извештаите
кажуваат дека услугите ги наплатувале многу високо. Сите овие групи подоцна
скоро сите заминале кон Америка и работеле на плантажите. Масовно движење
од Европа кон САД на сите ромски групи било до 1915 година. Тие биле нај
масовни преселби на Ромите кон Северна Америка и тие се претставниците на
денешната популација на Роми во Америка. Нај голем дел од нив кои се
иселиле кон САД, потекнуваат од Британските острови, додека романичелите
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од Англија нај масовно се преселиле во САД во 1850 година. Нај масовната
преселба на ромите била од 1850/62 год. и нивниот број бил околу 400 луѓе. Тие
ги населиле американските просторите во Охајо, Пенсилванија и Вирџинија.
Таму се занимавале со традиционалните занаети, трговија со коњи, плетење на
кошници, додека жените се занимавале со гатање, продажба на ефтини
производи и други услуги. Тие продолжиле да се селат се до Првата светска
војна. Од 1880 год. кога американската економија се развила брзо, почнала
општа преселба од Европа, во која учествувале и Ромите, особено од Јужна и
Источна Европа. Отогаш, пишува Фрејзер, па се до 1941 год. преселбите биле
од Австро-Унгарија, Италија, Грција, Русија, Романија и Турција. Први биле од
Австро-Унгарија и се населиле околу Њујорк 1881 год., во 1882 се селеле
бугарските и шпанските Роми и во 1883 год. се селеле Австро-унгарските
музичари. Во Америка некои Роми пристигнале преку Куба во 1900 год., некои
преку Канада, Мексико и Јужна Америка од каде можело, поради правилата за
премин, полесно да се влезе. Мечкарите од Балканот начелно велеле дека се
од Турција бидејќи биле под власт на Турците се додека балканските простори
биле под нивна власт. Сите што се транспортирале со бродови од Северно
Море или Англија изјавувале дека се од Австро-Унгарија , Русија и Србија. Оние
што биле од Србија, од областа Мачва, денес се познати како Мачвани-Мачваја,
област во Војводина и самите се третираат како посебна етничка заедница, но
со Ромско потекло. Преселбата на Ромите дирекно од Европа завршила 1914
год. и таа била држана под контрола се до 1970 год. кога почнала преселбата
од комунистичките земји од Источна Европа. Ромите во САД пристигнале со
депортациите од Европа, потоа со останатите иселеници и колонизатори од
Европа, а подоцна тие сами се селеле. По мислење на истражувачите,
најголема миграција на Ромите кон Америка била во периодот од 1880-1914 год.
Најбројни биле од некогашните југословенски простори и од Русија. Тие сè до
1925 год. живееле номадски живот. Ги населувале предградијата на големите
градови, особено Њујорк и Чикаго. Живееле и во други градови низ цела
Америка. Се занимавале со трговија и традиционалните занаети. За Ромите во
Америка информира Конрад Берковици кој ги истражува во таа земја. Се
проценува дека таму живеат околу 250 илјади Роми, пишува Р. Ѓуриќ. Познат
истражувач е др. Јан Ханкок, професор на универзитетот во Остин, Тексас. Тој
од 1988 год. е преставник во ОН и ЕКОСОК во Њујорк и е член на
претседателството на ‘‘Конгрес на Ромите од светот". Ромите ги има и во Јужна
Америка. Тие се лоцирани скоро во сите држави. Голем број се депортирани од
европските држави уште од 16 век. Прв Ром кој е службено забележан на тлото
на латинска Америка е во Бразил, 1574 год., извесен Антонио де Торес со
своето семејство. Веројатно дошол од Португалија. Познато е дека од Шпанија
и Португалија имало многу Роми кои биле таму депортирани. Ромите во Јужна
Америка се прогонувани од црквата и ги прогласиле исто така за еретици и
гатачи и на тој начин биле жртва на инквизицијата со прогони исто онака како
што се одвивало кон нив во Европа. Тие таму најмногу се иселени од 16-19 век.
Ги има најмногу во Бразил и се проценува дека таму живеат околу 800 илјади
Роми. Се уште живеат како номади. Се проценува дека таму дошле преку
Мексико и потекнуваат, главно, од Балканот. За Ромите своевремено се
спровела кампања преку печатот. Тие барале да им се овозможи слободно
кампување насекаде во државата. Тоа барање било затоа што често доаѓале во
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судир со полицијата. Барале медицинска бесплатна помош и вакцинација на
децата. Барале право на описменување на децата на мајчин и португалски
јазик. Денес таму голем број на Роми се номади, но има населени кои се
занимават со трговија со автомобили и такси превоз. Како што пишува Ѓуриќ,
неколку илјади живеат во Чиле. Најголем број се од поранешна Југославија, од
Мачва и од Скопје од денешна Македонија. Досега, во Јужна Америка, Ромите
немаат формирано своја организација. Ѓуриќ, како некогашен претседател на
Унијата на Ромите во светот, информира дека, по третиот конгрес на Ромите, се
јавиле во организацијата со желба да се организираат, но нема информација до
каде стигнал тој процес. Денес на социјалните мрежи се добива информација
дека Ромите во Бразил имаат формирано свои организации. Една од нив е
организацијата на Ромите ‘‘Амаро тхем Бразил‘‘ (Нашата држава Бразил). Таа
организација ги застапува Ромите, ја презентира нивната култура и традиција во
бразилското општество. Ако е за утеха, треба да се напомене дека Габријел
Гарсија Маркес, својот роман "Сто години самотија", го започнал со Милкијадес
"Циганот од Македонија". Со пишувањето за Ромите во неговиот роман, Маркес
потврдува дека таму има Роми. Големата преселба и поделбата на Ромите од
Европа насекаде по светот, допринело одредени кланови на Ромите да се
однесуваат како посебен народ-нација и да го протежираат нивниот нов
идентитет како што се Калдерите, Ловарите, Урсарите, Лејашите, Синтите,
Ромите, Мачваните и др. кланови, а пак тие да се делат на две големи јазични
групи на Турски Роми и Влах Роми. По вероисповест се биле муслимани и
христијани (Гаџикане Рома). Хрисатијаните, се делат како римокатолици и
ортодоксни православни Роми. Движењето и преселбите на Ромите траат до
денес. Најчесто настануваат од притисоците од локалната полиција и локалното
населението, од економски причини и доколку има политички превирања,
особено кога има воени конфликти, тие веднаш реагираат, затоа што тие се
први на удар, а од тоа немаат никаква привилегија. Дури и во најновиот
историски период, во конфликтите од поранешните комунистички системи
имаше масовни преселби кон мирните пространства на запад. Според
истражувачите, ова население на запад веќе подолг период тежнее да остане
во градовите и селата со што ќе се прекине номадството. Таа тенденција е
засилена особено од 15 век па до денес. Сите кои биле на Балканот, биле
стимулирани од страна на Османлиите да се населат. Со вклучувањето на
Ромите во земјоделието, трајно се населувале во селата и во градовите и тука
ја барале егзистенцијата на своите семејства. Во градовите живееле во нивните
популарни Џемаати- "Ромски маала". Ги имало во сите градови и села, а
понекаде ги имало во поголем број, во зависност од кој клан потекнуваат, од
времето на населувањето, од потребите на земјоделието и потребите на
населението. Денес тие ромски маала се наоѓаат на маргините на градовите
или во самите градови. Маалата се сеуште не урбанизирани и се вистински
гета. Таквата состојба на населување на Запад не се одвивала или сосема мал
број на семејства успевале трајно да се населат, затоа што прогоните биле
постојани и не им дозволувале да се населат. Во суштина, намерата била да ги
прогонат, да ги обесхрабрат и да се вратат таму, од каде дошле, но тие немало
каде да одат и така настанала една каста на принудни номади. Тие во вистинска
смисла на социјална структура се апатриди и бездомници и не се номади. Не е
вистина дека Ромите имаат генетска особина за постојано движење и селење.
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Тоа се обвинувања во корист на својата одбрана. Вистината е дека не им се
дозволило да се населат ниту да се опфатат со социјалната програма во тие
општества. Тоа се случува и денес. Тие се на маргините на сите општества и се
препуштени сами на себе. Немаат постојана работа, домови, без занаети ниту
образование. Традиционалните занаети, со појава на индустријализацијата
изумреа, а општествата не покажуваат вистинска желба за нивна интеграција и
едукација. Во општества во Источна Европа живеат од минимална социјална
помош која не обезбедува нормална егзистенција. Голем број на Роми не
поседуваат документи за лична идентификација. На тој начин тие се третираат
како апатриди и се надвор од законот и прописите за социјалната заштита на
тие општества. Граѓаните не ги сакаат во своја близина и кон нив се однесуваат
одбивно и има расистичко однесување. Ромите не сакат таков начин на живот
но немаат друг избор. Во историското минато на Ромите, Mарија Терезија
настојувала со сила на закон да ги смести во постојано место на живеење, но со
забрана на бракови меѓу Ромите, разделување на семејствата, забрана на
јазикот, одземање на децата. Во Португалија, за време на кралот Жоао Трети,
во 1526 год. донесен е декрет за изгон на "Циганосите". Тие пребегнале во
Шпанија во Андалузија каде што имало дури соживот со мешовити бракови и
културно соединување меѓу нив. Аристократите во Шпанија, Италија, Англија ги
крстеле децата со нивни семејни имиња бидејќи законите тоа го барале, преку
кој ќе им се промени етничкиот идентитет. Така, многу ромски семејства носат
имиња: Мендоса, Монталво, Кортес и др. Во Калабрија сите Роми се крстени со
презимиња на познати семејства како на пример Берлингери, а пак во Англија
Босуел и Стенли. Со тоа се вршела присилна асимилација и губење на
етничкиот идентитет. Немало желба за интегрирање на Ромите во европските
земји. За разлика од Европа, Отоманите за време на своето владеење ги
потикнувале Ромите на постојано место за живеење, паралелно носеле закони
за населување на земјоделско земјиште со цел да се привикнат на земјоделие и
постојано населат. Босанскиот валија во 1805 год. наредил да се забрани
номадењето. За да ја спроведе таа одлука во 1820 год. применил сила, а уште
од самиот почеток Мурат lV во 1630 год. забранил номадење ‘‘бидејки Ромите
во империјата заостанувале во образованието‘‘. Слична информација имам во
текстот за Балканот кога е донесен ферман во 1845 год. кога султанот барал да
се населат и привикнат на земјоделие. Тоа јасно укажува дека со населување
на Ромите, ќе се подигне нивото на обазование и вклучување во општеството.
Оваа одлука укажува дека Ромите во Отоманската империја од самиот почеток
не биле дискриминирани Власта настојувала да ги вклучи во општеството.
Отука произлезе заклучокот на историчарите дека за време на Отоманската
империја на Балканот имало ‘‘специфична демократија‘‘ која во Европа ја
немало. Првата миграција на Европско тло, особено од Балканот, е од 11-14 век
кога навлегувале Османлиите и потоа. Мигрирањето кон Европа започнало кон
крајот на 14 век и продолжило 16 и 17 век и во почеток на 18 век, како
последица на војните на Османлиите со Австрија. Од почеток на 19 век па до
крајот на 19 век, преселбата е резултат на ослободувањето од ропството во
Романија, но имало мигранти и од другите држави. Да ги обележат Ромите и
полесно да ги препознаат, во 1909 год., во Унгарија, се одржала конференција
на која било предложено Ромите да бидат жигосани. Подоцна, нацистите им
тетовирале броеви на раката со знак ‘‘Ц‘‘ и број. Модерната бирократија
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продолжила да ги комбинира методите на насилство и носела прописи за
"крајно решение" на "проблемот со Ромите", пишува Д. Кенрих, Пухон, Тилман
Цулх-1980 год. во книгата "Цигани" во која ги опишува како: "непризнати,
презрени, прогонети и на крај кремирани". Методите кон нив се скоро исти како
во минатото. Тие решенија, како што велат тие " не се во духот на принципите
на демократијата и социјалната политика". Дискриминацијата и прогоните
продолжиле да се одвиваат непрекинато сè до втората светска војна, а тогаш
настанал и геноцидот на Ромите во Европа. Кон крајот на 50-ите год., многу
Роми мигрирале од Унгарија, Романија, СССР и заминале во Англија и оттаму
во САД за која мислеле дека е безбеден простор за мирен живот и напредок. Од
1960 год. почнува повторна миграција од Источна Европа, особено од
Југославија. Југославија во тогашен период важеше како земја со либерална
политика за слободно движење на луѓето. Граѓаните можеа слободно да
патуваат скоро во сите замји на западниот свет, а во Европа без ограничување.
Оваа миграција во почетокот беше регулирана со спогодба на владите на
Социјалистичка Југославија и владата на Сојузна Република Германија, како и
со други европски држави. Тогаш многу работници заминаа на т.н. времена
работ, позната како ,,Гастарбајтери,, во Германија, Холандија, Данска, Австрија
и во дргите европски земји. Откако заврши времената спогодба за легалното
вработување во европските земји, економската состојба не се подобри. Тогаш
мигрирањето добива на интензитет во 80-те години кога поголем број Роми
бараа т.н. Азил во западните земји кој во суштина беше од економски причини,
а меѓу нив најмногу беа Роми од поранешна Југославија. Голем број беа од
Македонија и Србија. Во 90-те години, Западните земји почнаа Ромите да ги
враќаат во нивните матични држави со давање на материјална поддршка на
државите од каде што заминале т.н. ромски баратели на азил. За жал,
спогодбите кои беа потпишани со земјите од Европа и доделената материјална
поддршка не вродија плод за решавање на нивниот животен стандард. Тој
процес на преселба сè уште трае и се изразува повремено во интервали.
Државите како Франција, Швајцарија, Шведска, Белгија, Холандија и Германија,
особено со воведување на ‘‘Шенген визите‘‘ се обидуваат границите да ги
затворат за влез на Ромите од другите држави, а оние кои биле внатре да ги
депортираат. Причините за постојаните преселби на Ромите во Европа се стари
т.н. ‘‘традиционален‘‘ модел на однесувањето на не-ромите кон Ромите. Неромите треба еднаш за секогаш да разберат, дека Ромите се нераскинливо
поврзани со Европа, не дака сакат, туку повеќе вековниот престој тоа го налага.
Онаму каде што тие живеат, тие државите ги подразбираат како свои татковини.
Исто така, познато е и констатирано е, дека никаде и никогаш не се однесувале
спротивно на националните идеи во државите каде живеат, немало отпор, ниту
предизвикале судири со тамошното население. Во поновата историја на
европските земји, особено во некои источни земји, Ромите имаат конфликти со
мнозинското население со кои имале релативно одржлив соживот со децении.
Имале толеранција и одреден степен на подносливост иако живееле едни
покрај други. Денеска се соочуват сè повеќе со нетрпение кон Ромите. Немаат
блиски контакти со Ромите. Неромите покажуваат одбивност кон нив и не ги
сакаат во нивната околина. Ромите нив ги прифаќаат и тие живеат скоро секаде
во населбите или до населбите во близина на Ромите, особено посиромашниот
слој граѓани кои неможат да си дозволат живот во урбаните неромски населби.
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Можноста за образование и работа, како и за престој секогаш, по правило, е
попречено. Така со повторување на односот кон нив, со генерации живеат
наследно во сиромаштија. Во социјалистичките општества во Источна Европа,
имало други потешкотии, а со распадот тие останале на исто ниво на развој или
бидна уште полошо. Во Западна Европа во минатото законите кои биле
донесени против Ромите, во новата историја добиле нова форма, но суштината
останала иста. Законот на Германија од 1898 год., барал да се води евиденција
за номадите. Во 1926 год. е донесен закон за борба против Циганите во Бајерн,
во 1929 година. Хесен донесува закон против Циганите и Третиот рајх од 1935
год. им го одзема државјанството. Во 1936 год. започнала кампањата за борба
против Циганите и историскиот обид Ромите да бидат целосно ликвидирани и
еднаш за секогаш да ‘‘се реши проблемот со циганската опаснос‘‘ што речиси на
нацистите им успеа. Од 1938 год., веќе ги има првите Роми во логорите на
смртта. По војната од 1945 год., состојбата не се промени. Ромите се повторно
цел на прогони од власта и полицијата. Граѓаните не ги сакаат во своја близина
и има често судири при што мораа да се повлечат и повторно да бидат талкачи
и баратели на азил или да се преселат на места и средини каде нама да ги
напаѓаат и вознемируваат.
Франција и современите номади

На оние Роми кои живееја во Западна
Европа, кои сè уште се движеат по
патиштата, се обидуват животот да им
го отежнат што може повеќе со
постојаните преселби и забрана за
влегување во градовите. Не смеат да
се задржат некаде воопшто, а на друго
место само два дена. На тој начин се принудени постојано да се селат. Во 1969
год. Франција донесе законски пропис за индентификациски карти и била
мобилизирана полиција од шест центри да избркаат седум ромски семејства во
близината на шумата во Роси а Таверни, бидејќи немало каде да застанат, таму
се засолниле. Во ваквите насилства често страдале некои од ромските
семејства, како што бил случајот во близината на Ница. Често имало натписи
против француските Мануши "Interdit aux Gitanes" (забрането за Цигани). Така,
во 1967 год. бил разрушен голем камп на 4000 Роми кои оделе на сезонска
работа, дојдени од Југославија. Тој бил во близина на Роси Соуз Боа. Подоцна,
многумина од нив побарале засолниште кај Ла Кампа, во близина на
аеродромот Ла Бурџет. Тука имало и Роми од Каталонија кои немале дозвола за
работа. Шпанските Роми се судриле со ист закон, кој бил претходно донесен
од власта на градот Барселона. Власта во Мадрид наредила да се срушат сите
населби од бараки во околината на градот. Полицијата сите бараки ги запалила
со бензин. Жените кои протестирале, биле малтретирани од полицијата.
(Валтер Старки "Ин Сара,с Тентс" - Лондон, 1953 год.). Дури и денес се уриваат
камповите на Ромите во Европа, притоа не се мисли каде ќе се населат или
каде ќе се вдомат. Во 1956 год., во Германија, номадството било ставено
надвор од законот т.е. се забранило движењето на Ромите, без да се најде
решение за сместување. Истиот закон се прифатил и во Италија и полицијата
забранила стационирање на колите во кои живееле Ромите. Така, во Кантоцеле
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се фатени стотина Роми со семејствата. 16 семејства биле протерани оти не
биле италијански граѓани. Во Англија е донесен закон во 1960 год. (Номадските
кола и нивното движење), со кој било предвидено камповите, кои ги користеле
Ромите и другите номади, да не се користат и ги урнале. Од ваквиот закон,
настанала повторна постојана преселба на семејствата. Порано биле
стационирани на едно место и оделе по работа и барање на егзистенција. Во
Холандија, овој проект за законот за забрана на авто-живеалиштата, т.н.
кампови, бил укинат, а бил донесен нов во 1957 година и проширен во 1968
година. Тие им налагале на градските власти, на сопствена сметка да градат
кампови за престој на номадите. Државата подоцна градела специјални кампови
каде што се организирало и образование за нив. Ова искуство со авто-кампови
го презела подоцна и Англија. Шведска во мал обем презела една програма за
помош на семејствата кои ќе се населат и ќе бараат свој стан, а истовремено
добивале постојана работа. Норвежаните вовеле настава на ромски јазик во
јавните училишта за децата Роми. По ваквите настани во Европа, Германија и
Белгија немале преземено никаков напредок во однос на Ромите. Синтите и
понатаму останале дискриминирани. Некои локални градови се обидувале
нешто да сторат за ново дојдените Роми од балканските земји и домашните
Роми и Синти, како на пример градовите Фрајбург, Улм и Хамбург и ги вклопиле
во социјалната политика и им дозволиле престој. Во Белгија, сите Роми кои се
родени во земјата до 1975 год. никогаш не добиле државјанство се до 1990 год.
Така, дискриминацијата и притисокот врз Ромите не престанал до 1990 год.
Така ги опишува настаните во Европа поранешниот генерален секретар на
"Унијата на Ромите" во светот, Гратан Пухон, заедно со Кенрих и Цулх.
Покрај препораките за подобрување на животот на Ромите кои ги дал
Европскиот совет, Балканските земји ништо не преземале за подобрување на
животот на Ромите. Така, Ромите во Грција живеат како стални населени и
полуномади и се движат во сите предели на Грција. Има силно изразена
дискриминација и непочитување на нивните прева. Меѓу нив, како и во
Германија, имало голем број без државјанство. Дали оваа состојба се сменила
по препораките на Советот на Европа, не ми е познато. Во Турција, иако има
голем број на Роми, и тие се под притисок. Тие се муслимани, но не се
рамноправно прифатени. Не се образовани и се без работа. Таква е состојбата
насекаде каде што има Роми во Европа. Сега во западна Европа на сите Роми и
Синти им е даден статус на државјани, но во економска и образовна смисла
резултатите се слаби. Дискриминацијата оди дотаму, травелерсите во Европа
на паркинзите немаат струја, вода и фекална канализација. Со препораките
тешко се подобруват. По распадот на социјализмот на исток од Европа, многу
Роми останаа без државјанство, како и во поранешна Југославија. Со таквиот
апатридски статус, тие ги изгубиа сите граѓански права и слободи и се без
перспектива. Дури и препораките на Европскиот совет и спогодбата за
дисолуција на државите не помогна. Спогодбата вели дека секој, каде се нашол
од поранешната држава, треба да добие статус на државјанин. Но, таа спогодба
кон Ромите не се почитува.
Бројот на Ромите во Европа и Америка према званични статистички
податоци изнесува околу 12 милиони, но тој број не е точен и не го изразува
вистинскиот број на жители Роми. Истржувачите и невладините организации
констатираат дека самите држави овие бројки ги намалуваат се со цел да
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прикажат помал број на жители Роми. Податоците кои ги даваат повеќе
меѓународни и невладини организации, тој број е поголем за 50% . Друга
причина е и неизјаснување на Ромите како Роми и тоа е последица и
избегнување на дискриминацијата која се врши над нив.
Број на ромско население во светот према званична статистика:
САД
Бразил
Шпанија
Романија
Турција
Франција
Бугарија
Унгарија
Грција
Русија
Италија
Србија
Обединето Кралство
Словачка
Германија
Мексико
Македонија
Украина
Уругвај
Португалија
Албанија
Авганистан
Аргентина
Аустралиј
Австрија
Азербејџан
Белорусија
Белгија
Босна
Бразил
Канада
Чиле
Хрватска
Холандоја
Чешка
Днска
Евадор
Естониа
Финска
Ирска
Казахстан
Латвиа
Литваниа
Луксембург
Молдавиа
Црна Гора
Шведска
Перу
Полска
Португалија
Русија
Словачка
Словенија

1.000.000
800.000
650.000
619.000
35.000
(5.000.000)*
500.000 (1.200.000- 1,3000.000)*
370.908
205.720 (400.000-1.000.000)
200.000
(300-500.000)*
182.786
90.000-180.000(152.000 илегално)*
108.193
(400-800.000)
44-94.000
189.920
70.000
(210.000)*
53.000
53.879
47.587
2.000-5000
30-50.000
8301
13.000
300.000
5.000
20-50.000
2.000
50-60.000
10-15.000
40-50.000 (400.000 Влах Роми)*
678-1.000.000
80.000
15-20.000
9.463
(18-300.000)*
35.000-40.000
12.000
(220-360.000)*
1500-2.000
2.000
700
(1000-1500)*
10.000
3.000
7.000
8.482
3.000-4000
100-150
12.900
2.600-20.000 (8.000 од Косово)*
6.500
8.400
15-60.000
40.000
182.766
(450-1.000.000)*
92.500 или 550.000
3.246-10.000
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Јужна Африка
Швајцарија
Тајланд
Украина

7.900
30-35.000
10.000
47.587

(400.000)*

Превземено од Википедија: Енциклопедија Британика, Јан Ханкох, Eu-demands to tackle
Roma poverty. *Во заградите се бројки од другите извори.

Опфатот на Ромите во поранешните Социјалистички земји е доста
голем. Социјализмот имал теориска прокламација за еднаков напредок на
луѓето. За жал, ваквата проклмација Ромите ги остави на маргините на
општеството. Инструментот бил политички, наводно Ромите биле ‘‘етничка
група‘‘ и немале исти права со "народите и народностите" на тие држави.
Останале надвор од образованието и огромен број се неписмени, а со тоа и
можноста за вработување е поразителна. Ваквите методи се базирани врз
основа на прикриена дискриминација, расизам и сегрегација. Уставот тоа го
санкционира, но во пракса постои. Како одбрана од лошиот третман,
раководствата на државите ги обвинуват Ромите за нивната состојба. Лесно е
да се обвини. Државите треба да превземат ништо за подобрување на
образованието, вработување и домувањето на Ромите. Обвинувањата без
конкретни мерки за интеграција на Ромите во општествата не води никаде. Не
може да се обвинат генерации дека не се способни за наобразба. Такво
обвинување нема основа. Тоа оди во друга крајност која не е прифатлива и е
видена. Општествата треба да ги реализираат законите во пракса, не да
останат празни зборови во форма на закон. Негативните историски настани, кои
опстојувале со векови, допринеле врз развојот на нацизмот и постигнале
кулминација на нетрпеливоста која се манифестирала кон Ромите низ вековите
и тоа придонело да се случи периодот кога требало Ромите да ги нема во
Европа. Така, национал-социјалистите, германските нацисти, пред Втората
светска војна, ја добиле таа шанса, секако поддржана и од луѓето, особено
националистите и расистите "да се реши конечно проблемот со Ромите" во
Европа. Јарон Матрас-Евреин во брошурата "Рома и Синти од Хамбург"
пишува: ‘‘Ромите на Балканот важеле за лична своина на газдите. Не можеле да
бираат свој дом за живеење ниту занает, немале образование и биле
продавани по пазарите за робови. Трговците ги продавале како роба. Не
можеле да бегаат. Доколку можеле, имало еден правец: кон запад, каде не биле
познати, каде нема никој со нив да се подбива". Понатаму пишува: "Во 15 век,
Ромите - робови пристигаат во Средна Европа... првите азиланти. Уште оттогаш се
сретнуваат со тешкотии.... тогаш имало први повици за нивно ловење и убивање. Со векови
ги терале во прогони и селење. Не им се дозволувал никаде престој и не им се дозволувала
никаква постојана работа. Така настанала класата на "номадски народи" што, во суштина,
станало едно клише кое е обичен мит. Само Ромите не биле талкачи, туку и староседелците
кои имале традиција на номадење. Но, поголема причина било што тие биле натерани на
постојано селење од населението и од власта". Од почетокот на миграциите во

Западна Европа, од 15 век па до денес, имало огромен притисок за прогон на
Ромите. Дури ни со заканите со смрт не успеале да ги прогонат, не затоа што не
сакале да заминат, но немало каде.
Индија била далеку и заборавиле од каде дошле и накрај ги раскинале
сите врски со таа цивилизација и народ и немале каде да заминат. Секогаш
биле принудени на преселби и прогонувани како робови во новите територии.
Желбата за опстанок била посилна од сите закани и прогони. Голем број од
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истражувачите на Ромите во светот се изненадени од нивното "фаталистичкото"
трпение и упорноста на овој народ да истрае во таа своја однапред
незамислива миграција во светот. Поединци од истражувачите се сомневаат
дека Ромите правеле такви тешки престапи, другите народи да се однесуваат
кон нив така нехумано и таквиот терор не го оправдуваат. В. Вучковачки во
книгата ‘‘Индија‘‘ за индусите вели: "со нив овладала потполна рамнодушност и
помирување со судбината. Тие верувале во среќата, а несреќата ја поднесувале
трпеливо и без роптање". Бидејки Ромите во Европа согледале дека неможат
ништо самите да изменат, со време почнале така да се однесуваат. Им
останува само рамнодушноста. ‘‘Оваа животно измачување е секогаш многу
потешко од самоубиство. Смртта е лесна. Животот напротив бара напор‘‘
констатира Радакришнан и додаава дека ‘‘Грешниците се и убијци на своите
души‘‘ пишува во индиските Упанишади.
Поради големите прогони во средниот век, во регионите на Западна
Европа, мали групи на ромски кланови имале постојан населен живот. Во многу
места не биле примени и од таа причина се криеле по шумите и како трговци
патувачи ги нуделе своите производи и услуги за парче леб. Политиката на
Марија Терезија и Романија се прифати во Европа. Така, власта, од една
страна, ги критикувале за "номадизиран живот", од друга страна, не им
дозволувале да се населат во градовите и другите средини. Никогаш немале
мир ниту слобода. Денеска голем број на Роми не сакаат да го кажат своето
етничко потекло. Кажуваат дека се припадници на други народи. Ромите од
јужен Балкан кажуваат дека се муслимани и христијани и се декларираат како
Турци, Албанци, Грци, Срби, Македонци, Бугари или припадници на други
народи, а пак оние, северно од Дунав се прикажуваат дека се христијани и
припадници на народ од државите од кои доаѓаат. Таа "мимикрија" кон
прикажување на припадност кон другите народи е разбирлива, доколку се
разбере однос и степенот на дискриминацијата кон Ромите насекаде во Европа.
Така, со скриен премин во други народи, мислат дека односот кон нив ќе се
подобри. Вистина е, ако се каже дека многумина, со прикривање на својата
етничка припадност и со доброволната асимилација, најдоа просперитет и
напредок во општествата каде живеат. Затоа бројот на Ромите е онаков каков
што е. Ваквиот проблем ќе биде надминат доколку сегашните демократски
процеси во светот навистина се применат во пракса и тогаш секоја индивидуа
ќе биде ослободена од притисок. Како што работите се одвиваат, таа визија е
сè уште далеку. Колку е голема дискриминацијата, сегрегацијата и стереотипите
кон Ромите, се гледа од погрдната употреба на овој назив, називот ‘‘Цигани‘‘. Се
што е најгрдо и неприфатливо за човечки род, се поврзува со Ромите, со
називот ‘‘Циган‘‘. Тоа оди дотаму што одредени народи да се навредат со
можна нај тешка навреда, се навредуват со нарекување ‘‘Цигани‘‘. Затоа Ромите
не веруваат дека во иднина ќе се ослободат од овие расистички стереотипи,
доколку таквите навреди со закон не се казнат. Има голем број запишани
сведоштва за животот на Ромите во новите средини. Тие се во насловите на
посебните изданија на повеќе автори. Од нив некои ги цитирав, особено оние
кои можат да се најдат на овие простори. Заинтересираните можат да
консултираат некои наслови и поблиску да се запознаат со нив. Доколку не
сакаат да се запознаат и сè уште робуваат на предрасудите и стереотипите,
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ваквата состојба нема да се промени. Понатаму ќе ги плашат своите деца дека
"Ромите ќе ги крадат децата".
Ромите денес преставуваат единствена и најстара етничка група на
народи во Европа кој не ги остварила своите слободи и права. Нив ги има
насекаде и се во права смисла на зборот Европејци. Тие се без образование и
без постојана работа, голем број се апатриди, постојано се селат, но никогаш не
е покажан интерес да се прифатат. Во организациите на Ромите, "Roma Right"
центрите и Европскиот центар за правата на Ромите, имаат голем број на
забелешки кои се однесуваат на условите во кои живеат, исхраната, односот на
власта и репресивните органи кон Ромите во сите држави. Во овие извештаи,
поединечно се обработуваат сите области од животот на Ромите во тие земји.
Нај тешката задача е како да се постигне повисоко ниво на образование за да
станат конкурентни на пазарот на работната сила. Голем проблем кај Ромите е
станбеното прашање. Утврдиле дека живеат дури во невозможни услови на
живот, како што се примитивните засолништа од картони во близина на
отпадите кои се нивно постојано работно место. Таму собираат секундарни
суровини и така се снабдуваат со сиромашна храна која не е адекватна, а уште
помалку според нормалните стандарди за исхрана. Се наведува пример дека
живеат дури и во забранети зони на живеење, кои власта ги прогласила за
забранети. Таков пример е Острава во Чешка, која по катастрофалната поплава
од 1997 год., било забрането место за живеење. Ромите морале таму да живеат
и биле на број 100 семејства. Има извештаи за сурово однесување на власта
кон Ромите во Европа. Во Украина имало убиство од страна на полицијата на
пет Роми на 21.10.2001 година. Ваквата состојба ја има во сите земји во кои не
се почитуваат правата на Ромите и тоа не е осамен случај. За вакви случаи
информират повеќе невладини организации формирани за заштита за правата
на Ромите во Европа. Можат да се набројат повеќе случаи во сите држави од
некогашниот социјализам. Но, тоа не е целта, целта е како да се промени
односот кон овој народ и тој да биде дел од секое општество. Некои социолози
нараснатиот расизам кон Ромите во источните европски држави, мислат дека
нараснал заради пореметените економски услови и во таква состојба на
нарушени економски односи, се јавува омраза кај луѓето. Нај лесно било таа
омраза да се истури врз Ромите кои од законот се формално штитени. Во
напредните демократии може да се види како тамошните малцинства даваат
придонес на општеството во сите сфери каде се вклучени, но секако прифатени
со соодветно образование и без предрасуди. Се надевам дека такво нешто ќе
се случи и во Европа. Од поглед на христијанството и неговото учење, ќе
направам паралела за ромската религиозност која ни до денес не ја изгубилe.
Тие својата религиозност ја изразувале со верба во Господ, онака како што се
изразувала во секоја кастинска група и вербата во предците и сеќавање на нив.
Овде ќе го цитирам Пратап Чандра Мазумдар, автор на книгата "Источен
Христос", кој пишува: "Кога зборуваме за источен Христос, тогаш зборуваме за
отелотворување на неограничена љубов и милосрдие, а кога зборуваме за
западен Христос, тогаш зборуваме за теологија, формализам, за етичка и
физичка сила‘‘. (Индиска философија, С.Радакришнан). Ромите го запознале
западниот Христос, но сепак не се откажале од вербата во Бога и хуманоста на
луѓето. Гонџа Бојаџиу хуманоста и толеранцијата на религиите ја стекна во
Индија. Доби Нобелова награда за мир во 1979 год. Таа хуманост, Ромите ја
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донеле во Европа сосебе, која и денес несвесно ја манифестираат.
Историчарите како и другите истражувачи на севкупен живот на Ромите, Ромите
ги опишуваат како мирен, мирољубив и неагресивен народ. Никаде и никогаш
не се судриле со староседелците ниту на било каков план, ниту имале било
каква територијална претензија. Тоа е затоа што миграцијата на Ромите не била
и немала освојувачка ниту територијална претензија. Изолирани во гета со
векови ја зачувале наследната толеранција, соживот и хумана религиозна
определба, онака како проповеда нивната религија, која и денес е присутна во
хиндуизмот, особено џаинизмот. Затоа Ганди, за време на неговата ненасилна
борба (Ахимса) за ослободување на Индија, со право рекол дека, би сакал
индусите да се малку поагресивни, за да си го остварат сонот за слобода.
Апелите или барањата на одредени Роми кои се зафатиле со ромското
прашање, за нивен севкупен развој и напредокот во општествата, нај често се
злоупотребувани и се извитоперени дека ете и ‘‘Циганите имаат територијална
претензија во туѓа држава‘‘ и со тоа ја подгреваат нетрпеливоста кон Ромите.
Напредните луѓе, образовната интелигенција од 19 век направила
пресврт во откривањето на Ромите, особено за јазикот. Тоа откритие и
овозможи на Европа самата себе да се открие и да ги постави темелите на
науката за јазикот, потеклото и историјата на народите. За нивниот живот и
престој во новите територии, не се дал поттик. Предрасудите кон Ромите
останале. Понатаму биле прогонувани и по можност, да ги снема како народ.
Затоа 19 век се смета за ,,Златен период,, за проучувањето на Ромите во
науката, но за Ромите, останала само судбината. Тогаш се напишани
најголемите авторски дела за нив. Откриле од каде потекнуваат, за нивниот
јазикот и културата. Направени се истражувања и напишани најкапиталните
дела кои веќе никогаш нема да се повторат. Тие се направени од највисоки
академски кругови во Западна Европа во тоа време. Напишани се без
предрасуди и стереотипи, работеле со голем ентузијазам и твореле, притоа и
тие самите биле видно изненадени кога откривале со какво етнолошко, особено
јазично богатство располагаат Ромите. Истражувачите оставиле пишани
материјали за јазичото богаство, кое секојдневно, отсечено од матичниот јазик,
се губи. Оставиле етнолошко градиво за традицијата и обичаите, кои видно сè
повеќе се губат, се претопуваат во друга насока и се прифаќат обичаи и
фолклор од средините каде живеат. Оставиле трајно наследно богатство за
еден народ кој во историјата патувал и оставил печат до денешно време, а
идните генерации ќе читаат за тој народ, за Ромите. Кога излегле од Индија во
различни временски интервали тие знаеле од каде се, имале своја религија и
етничко обележје. Бидејќи Ромите долго се задржале надвор од својата
татковина, немале образовни институци ниту религиозни храмови и со текот на
времето, попримиле етнолошки карактеристики од тие народи и култури.
Истовремено вршеле и влијание на други народи особено со својата музика и со
знаењето на разновидни занаети кои Ромите ги знаеле. Најголем губиток
преставувало познавањето со новите религии и нивно прифаќање. Предолгото
отсуство од прататковината и прекинатите врски, допринело за постепено
губење на етничката особеност. Но, изолираноста и животот во затворена
заедница најмногу го сочувале јазикот. Оригиналното етничко наследство
постепено паѓа во заборав, попримило изменети форми на обележје. Тие денес
поседуваат најархаични етнички обележја во Европа кои не се европски и нудат
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богат фолклорен и етнолошки материјал. Како одминува времето, современата
глобализација ќе придонесе целосно да се изгуби. Покрај големиот губиток на
етничката култура и јазик, сепак со својата специфична култура, како фолклорна
заедница и начин на живот, преставувале интересна заедница која поттикнува
креативна фантазија кај голем број писатели, ликовни уметници, музиколози,
лингвисти и истражувачи од разни дисциплини. Покрај ваквото размислување за
етничкото и јазичното богаство на Ромите, неодминлив е впечатокот дека
вековното претстојување на Ромите на просторите во Европа, од Босфор до
Ирска, останале на маргините во сите општества. Однесувањето на власта
уште од времето на нивното навлегување, оставило длабоки последици врз
севкупниот развој и живеење на овој народ. Новите современи општества
сремежливо но постепено ја отвараат темата за хуман пристап кон оваа
заедница, која сакале или не, стана дел од сите општества во Европа, па, ако
сакате и во светот. Со векови неправдата кон ова недолжно и мирно
мигрирачкото население од Индија во текот на историјата, е толку прифатено,
онолку колку цивилизираната Европа сметала дека е прифатливо. Најголем
придонес е направен преку егзотичното преставување на овој народ како на
луѓе кои заслужуваат внимание е во книжевноста, уметноста, музиката и
театарот, иако во некои сосема извитоперено. Тоа не е долг кон хуманоста и
цивилизациските придобивки кон Ромите и човештвото, туку само поглед и
доказ дека на човештвото му недостасува хуманост и добрина. Сервапали со
право констатира од народната философија на Индија дека "Ништо не е
подобро од добрината" која на современиот свет толку му недостига. Светот
денес не е изолиран и општествата не се повеќе затворени сами за себе. Тој
свет, некогашен, е веќе историја. Светот денес е се повеќе мултиетнички и
мултијазичен. Таква ќе биде иднината на човештвото. Тој се повеќе наликува на
првобитната заедница, во современа форма. Ние ги констатиравме настаните
кои се случувале, кои се доста оскудни но, предупредуваат дека вековното
негирање треба да престане и треба да започне вистинска нова ера во
согласност со новото време за напредокот на Ромите во сите општества во
светот. Затоа го цитирам негодувањето на борците за нивните права Д. Кенрик,
Г.Пухон и Т.Цулк, во нивната книга “Цигани’’ кои напишале: “...непризнаени,
презрени, прогонувани…“. Или во друга книга рекле: “Прогонувани и во комори
задушувани“.
Во овој ракопис за севкупниот историски, културен и образовен аспект
на Ромите нема да наведам ниту еден пример од литературата, уметноста,
науката, спортот или политика, каде Ромите поединци, го дале својот допринос
кон придобивките на цивилизацијата. Не дека нема, туку мојот став е поинаков.
Сите народи во светот, па и Ромите имаат луѓе кои можат да постигнат високи
позиции во сите сфери на животот и тоа не е придобивка само за тој народ туку
и за личноста која ќе биде корисна за себе и општеството. Не треба да се
потенцират луѓето кои имат потекло од Ромите како посебен куриозитет. Тоа е
негативна измислица на веќе позната расистичко-фашистичка теорија, дека мал
број Роми поединци, кој знае како успеале, бидејќи Ромите, како што велат
расистите, како раса не се способни за ништо. Денеска има народи кои
непродуктивно расправаат за личностите од историјата на кој народ има
припаѓале.Тие се познати по своите дела. Современите општества треба да
овозможат секоја индивидуа да ги ужива сите права и слободи загарантирани
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со уставите на општествата и меѓународните конвенции. На тој начин и Ромите
ќе дадат свој допринос кон општествата и ќе бидат корисни за себе, а притоа
нивната етничката припадност не е битна, туку нивната способност и
интелектуална обдареност. Преку тоа ќе се докаже дека никој во ниту било кое
општество не ќе биде оптоварен со предрасуди, расизам и циганофобија. Тоа
не значи дека расистите засекогаш ќе ги снема, напротив расистите постоеле и
ќе постојат, но нивниот број ќе биде значително намален. Некои информации,
кои се совпаѓаат со стереотипите, кои ги имам сознаено од самите Роми,
навистина не одат во прилог на добриот прием и односот кон нив. Самите Роми
кажуваат дека одредена група на Роми, како во претходното историско минато,
биле склони на ситни кражби особено облека од големите маркети. Некои биле
фатени и за тоа одговарале. Таквиот однос на некои кланови на Роми, нанесува
голема штета на угледот на најголемиот дел на Роми кои се однесуваат
пристојно и совесно. Таквата постапка е за осуда. Сиромаштијата нетреба да се
компензира со такви недела. Треба да живеат од свој труд, па дури и од
минимална социјална помош. Облеката не го обликува човекот. Напротив,
неговата свест, убедувањата, моралот и етиката. Знаеме дека голем број на нероми го прават истото тоа. Тие организирано крадат, прават насилства и други
неприфатливи дејанија и кога ќе ги фатат, се изјаснувале дека се Роми. Но,
Ромите треба да се дистанцираат од таков однос. Денес има информации од
самите Роми, доколку настанала кражба на паричник или други ситни нешта,
веднаш сомнежот бил на Ромите и коментарите биле дека тоа го сториле
Ромите, но обвинувањата биле без доказ. Се базирале на стереотипи и
предубедувања. Тоа е познато уште од нај раната преселба на Ромите во
Европа па до денес. За сите
кражби Ромите се обвинуват
без доказ. Таквите кражби ги
вршат
професионалци,
обучени во групи, но не се
Роми.

Македонија-Скопје
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Нацизмот и геноцидот извршен врз Ромите
Со навлегувањето на Ромите во Европа и повлекувајќи се пред
Османлиите, подоцна од ропството во Романија, насилствата и суровите закони
во Унгарија, Ромите барале спас кон запад. Како навлегувале кон Западна
Европа, со тек на време, таму прогоните и физичките напади се засилиле.
Нетрпеливоста кон Ромите сè повеќе се зголемила, особено за време на
Светото римско царство и периодот на инквизицијата. Ромите ги сметале за
‘‘еретици и безбожници‘‘. Ги сметале за недостоен и асоцијален елемент во
сите општества, како во Западна Европа така и на исток, особено по распадот
на Отоманската империја на Балкан. На запад се водела специјална грижа за
контрола на сите групи на Роми, без оглед дали се номади или некаде живееле
како постојано населени во мали заедници, што било реткост. Расните и
религиозните чистки Ромите ги следела низ целата нивна историја. Како
последица на нивното принудно мирно мигрирање во светот, платиле недолжно
со голем број на жртви за опстанок во туѓите територии. Тој опстанок го платиле
со невидена тортура која не е својствен за човечкиот ум, освен за монструмите
на инквизицијата, нацистите и европските квислинзи. Слична судбина имале и
со муслиманската инквизиција во Мала Азија, за време на раната муслиманска
ера. Била воведена инквизиција против Ромите од муслиманите за време на
миграциите кон арапските земји. Прогоните против Ромите се спроведувале
како одговор за одбрана од туѓинците, нивното многубоштвото во тој простор, а
поткрепено со религиозната и расна нетрпеливост. Тие анатеми Ромите и денес
ги гонат кон преселби. Ромите кои се населиле и останале на Балкан ја
доживеаа истата судбина со забрани од религиозна нетрпеливост и анатеми.
Христијанската црквата вовела забрани на населението за контакти со Ромите.
Тие забрани биле спроведувани се дотогаш, кога навлегле Турците и
воспоставиле нова управа. Тогаш Ромите на Балканот имаа мирен и спокоен
живот, затоа што не беа тероризирани ниту истребувани, а не беа ниту верски
сегрегирани. Можеле да имат било каква религија и према религиозната
припадност биле оданочувани, но немале принуда. Старите преселби на
Ромите од 14 век и новите преселби од 19 век биле предизвикани од
политичките превирања на Балканот. Новите преселби кои биле насочени кон
Западна Европа ги вознемириле тамошните држави. Под таков уплив на
настаните повржани со Ромите, оживеале некои од ‘‘заборавените идеи‘‘ кои
порано биле носени против Ромите во западна Европа. Во таква востановена
констелација на настани кои постоеле и повторно заживеаната состојба на
преселби, нашла подршка и отпор во интелектуалната класа во тие општества.
Таа подршка секако била добредојдена за политиката за репресија, како што
велеле против ‘‘Циганското зло‘‘. Германските националист, антициганистите и
расисти пропагирале ‘‘Bekampfung des Zigeunerplage‘‘ (Борба против Циганското
зло). Антропологијата се вклучила со свои размислувања за разноликоста на
луѓето. Таа развила концепт за способност на цивилизациски развој на
народите. Према тој концепт примат имала нордијската Тевтонска раса. Тие
имале способност за цивилизациски развој. Тие народи биле способни да
зачуваат својата територија и во таа територија биле способни како нација да
развиват и зачуваат својата култура. Во тој концепт на антропологијата на
способност за цивилизациски развој на народите, Ромите се поставени на нај
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долното скалило. Така, во половината на 19 век се појавиле теории за
биолошкото потекло и чистота на расата на луѓето и нивната способност за
напредок во цивилизацискиот развој на народите. Со тие теории го поткрепиле
мислењето и желбата за спроведување на етничко чистење на Ромите во
Европа, кое веќе постоело. Францускиот гроф Гобино во 1853/55 година издал
дело со наслов ‘‘Essai sur L`inegalite des rases humaines‘‘, чие дело извршило
големо влијание врз политичката и философска мисла за развој на народите и
расите во Европа. Неговата теза за народите била дека расата е решавачки
фактор за историскиот развој на народите и дека постојат ‘‘повисоки‘‘, ‘‘пониски‘‘
и ‘‘безвредни‘‘ раси. Во ваква поделба на раси на нај високо место била
поставена ‘‘аријсакта раса‘‘. Оваа теорија се базира на оние раси кои зборуваат
индоевропски јазици, особено нордиските народи-Тевтонците. Поранешната
класификација и поделба на индо-европска раса се напушти. Гобино мислел
дека мешаната раса била погубна за секоја народ. Оваа дело било поткрепено
и со делото на Вагнеровиот зет англичанец, кој станал германофил, Хаустон
Стјуарт Чембетлен од 1899 година со наслов ‘‘Grundlagen des neunzehten
Jahrhunderts‘‘ (Основите на деветнаесетиот век). Во книгата го образложува
евроцентризмот во четири точки и тоа : Искуството, литературата, знаењата на
древната античка и римска култура, со тогашниот напреден правен систем,
христијанството со протестантската форма, кои го создале единствениот
творечки Тевтонски дух. Со оваа дело Чемберлен ја издигна историската улога
на Тевтонците како нај висока раса меѓу народите или надраса. Меѓу нив
водечка раса биле Германците. Неговата теорија за Европејците и денес постои
видоизменета, дека корените на Европа се во античката и Римската империја,
пишува Will Durant во ‘‘The Story of Civilization‘‘. Големо влијание за развој на
фашизмот имаше и делото на Медисон Грант ‘‘The passing of the great rase‘‘ од
1916 година. Тој бил адвокат, но голем расист и голем инспиратор на Хитлер. За
него врвно место имале плавооките и плавокосите луѓе како највисока раси.
Расите кои немале вредност ‘‘Пониските раси‘‘ во општеството треба да се
елиминират (уништат). Овие историски развојни фази, биле основа и судбина за
рушење на влијанието на Евреите и јудаизмот. Таа теорија секако се
надоградила со искривување на историјата, особено формирањето на Светото
римско царство, а основач бил Отон l. Сите тие мислители пропагирале,
особено Чемберлен, дека германскиот народ ја имаа таа света
задача да ја спаси Европа и да формира европско општество
врз основа на христијанските вредности, на чело со германската
раса, како надраса.
(Чезаре Ламброзо (1835-1909 год).

Кон овие теории решавачки чекор е направен со Чезаре
Ламброзо во 1876 год. со делото ‘‘L`uomo delinquent‘‘-(‘‘Криминален човек‘‘). Со
толкувањето во книгата сметал дека криминалното однесување на човекот се
стекнува со наследни особини кои се пренесуват од родителите преку раѓање.
Криминалот го поврзал со физичкиот изглед и карактер, за кој напаравил и
портрет. Таа теорија подоцна е отфрлена бидејќи е блиска на фашизмот.
Ламброзо бил Евреин, лекар психијатер и криминолог. Така, Ламброзо кај
Ромите не можел да најде ништо добро што би можело да се каже за нив и
затоа предлагал оние што се бават со превенција на криминал, тие биле
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повикани да се баваат со нив. Ламброзо Ромите ги обележал како народ кој е
генетски определен како криминално битие. Страшно тежок стереотип,
обвинение и товар за сите Роми, кој ќе ги следи неосновано дури до денес.
Движењето во Европа т.н. ‘‘Социјален дарвинизам‘‘ го зацврти ставот за расите
кое добило подршка во 1890 год. кој тврдел дека биолошкиот фактор е нај битен
во сите сфери на животот и така се определило дека современата држава
треба своето внимание да го сврти за подршка на биолошко достојните
елементи, а не на заштита на послабите. За оваа теорија се залагал и расистот
Hans F.K.Gunter, кој ја надополни социјално-економската компонента кон
теоријата за‘‘чистота на расите‘‘. Во таа негова теорија за расите пишува, дека
Ромите биле десцеденти од Аријците, биле од сиромашна класа и дел од
инфериорната раса. Сепак признал дека се аријци. Со оваа наци-теорија се
зацврсти теоријата за општествената полезност на народите. Оттогаш
биолошката способност на човекот бидна меркa за социјалната вредност на
индивидуата и подоцна бидна основа за холокаустот на Ромите. Ромите со овие
теории беа обележени како етнос за кој општествата не треба воопшто да се
грижат. Со нив се оправда поранешниот геноцид извршен врз Ромите во текот
на нивното движење со столетија низ Европа и се даде потик за формирање на
фашизмот и масовниот геноцид на Ромите. Со овие напишани дела веќе беше
на повидок дека Ромите никогаш нема да ги отфрлат историските пранги за
расното потекло ширум Европа и надвор од неа. Општествата добиа
интелектуална подршка за чистење од ‘‘безвредните раси‘‘. На тој начин се
формира скала на поделба на вредни и безвредни раси помеѓу луѓето, како тие
што ги нарекле ‘‘Untermenschen‘‘-(безвредни раси). Во таа скала за прогон и
‘‘чистење‘‘ од ‘‘безвредните раси‘‘, Ромите во Европа го зазедоа првото место.
Значајна улога во фашизмот завзема и политичката доктрина на Johann Gottlib
Fichte (1752-1814) кој е основач на германскиот национализам и беше од голема
важност за политичка подршка на нацизмот од 1933 година. Fichte застапувал
мислење дека малцинствата се опасност за Германија, меѓу нив биле Ромите и
Евреите. За Евреите застапувал теорија со која предлагал да се формира
држава во Палестина или да им се пресечат главите преку ноќ и да им се стави
друга глава. За развојот и одржување на фашизмот во Германија покрај овие
дела допринела книгата на Хитлер ‘‘Мај Камф‘‘. Таа книга не е чиста политичка
доктрина туку мешавина од автобиографија, политички манифест, неговите
политички ставови како и земени размислувања на Хенрих Форд од книгата
‘‘Меѓународни евреи‘‘ во врска со опасноста од еврејството. Тоа се гледа од
сличноста со деловите од книгата на Форд. Книгата на Хитлер- ‘‘Mein Kampf ‘‘,
книгата на Алфред Розенберг- ‘‘Митот на 20-от век‘‘ и основачот на германскиот
национализам Fichte, беа движечките доктрини за развојот и појавата на
фашизмот во Европа. Алфред Розенберг, авторот на книгата ‘‘Митот на 20-от
век‘‘ бидна истакнат нацистички политичар и расен теоретичар. Тој бил
балтички Германец, роден во Талин, кој бил во состав на Русија. Бил против
револуцијата од 1917 год. и по победата на Социјалистичката Револуција, тој
заминал во Германија, со убедување дека Евреите, со заговор ја урнале руската
монархија. Розенберг се приклучил на нацистите во 1919 год. По затварањето
на Хитлер во Минхен тој привремено го заменил на чело на партијата.
Розенберг своите ставови ги засновал на теоријата на Габино, Чемберлен и
делото на Медисон Грант ‘‘The passing of the great rase‘‘ од 1916 година, како и
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идеите на Фихт, но исто така и на идеите на Хитлер. Розенберг својата теорија
ја основал на филозофска размисла. Немал антрополошко знаење и расите за
него биле духовен, а не биолошки концепт. Бил антисемитист, а на дното на
сите раси ги сметал црнците и семитите, секако во тој контекст и Ромите.
Ариските раси за него биле нордиските народи, а на врвот биле германците и
тие биле чисти Арии. Пишувал дека ариската раса потекнува од иранската
висорамнина и тие биле тевтонски-германски аријци кои во предисторијата
навлегле во долината на Инд. Како заклучок на таа теорија нацистите со
предлог на Хитлер летото во 1920 год. го присвоиле кукастиот крст како
партиски симбол, светиот симбол на Индија ‘‘Свастика‘‘ (кукастиот крст). Кога
дојдоа на власт го прогласија за државен симбол и државно знаме. Така делото
на Ламброзо, Фихт, Алфред Роземберг и Хитлер, беа евангелие за фашистите.
На основа на фашистичката теорија на национал социјалистите- нацистите
‘‘Светото писмо го заменија со Mein Kampf‘‘, пишува Милош Богдановиќ и
почнаа со хајка против Ромите и Евреите и другите народи, особено словените.
Кога нацистите дојдоа на власт на 30 јануари 1933 година, го запалија
Рајхстагот на 27 февруари 1933 година, со што го урнаа системот на
Вајмарската Република и го забележаа своето владеење. Веднаш почнаа
пресметките со непожелните. Комунистите ги обвинија за палење на Рахстагот
и затворија 4000 комунисти. Почнаа кампања против Евреите и бојкот на
трговијата со нив. Фашистите истовремено започнаа борба против еврејската
интелегенцијата. Почнаа со палење на книгите на 10 мај 1933 година во Берлин,
особено на делата на Маркс, Фројд, Томас Ман и на другите напредни
интелектуалци. Во палењето на книгите учествувале студентите и професорите.
Но, да не се заборави историската вистина дека Хитлер уште од 20-те години,
пред да дојде на власт, бил подржуван и финансиран од богатите банкари и
индустријалци и денес познати компании, како во Германија така и однадвор.
Авторите James & Suzanne Pool во книгата ‘‘Кој го финансирал Хитлер‘‘ ги
наведуват причините и кои биле финансиери. Главни финансиери биле
еврејското семејство банкари Ротшилд, Рокфелер, династијата Варбург, Шиф, а
подржувач бил и ватикан на чело со папата Пије Xll, наречен нацистички папа,
како и тајни кругови на баварската војската на чело со капетанот офицер Ернст
Рем кој самоволно и без знаење на војската на нацистите им префрлал
средства, голем број на приврзаници на партијата и други подржувачи. Еден од
нив бил и антисемитот Форд, магнатот на автомобилската индустрија во
Америка, кој верувал дека евреите конспиративно предизвикуват војни од
материјален интерес.
Да не заборавиме дека за основање на еврејската држава покрај
Англија, Америка и Франција од порано, сигурно не случајно, заслуга има
француската лоза на Ротшилдови. Баронот Edmond James de Rotschild (28451939) во Палестина купил 500 000 дунуми земја (еден дунум 1000 м2) и по
смртта ја поклонил на еврејската држава. Со тие дејанија и финансиската
подршка на нацистите, дојдоа на власт и започна со подготовките за ‘‘етничко
чистење на безвредните раси‘‘-Ромите, па дури и самите Eвреи. Од тука,
можело да се релативизира изреката на Платус ‘‘Homo hominis lupus est ‘‘, кој ја
кажал пред нашата ера, која Tomas Hobbs (1588-1679) ja реафирмира во етичка
смисла, а пак нацистите ја прифатија во буквална смисла на зборот и со сиот
животински нагон ја применија и како волци се нафрлија врз Ромите, врз основа
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на измислената теорија ‘‘за безвредни раси‘‘ и речиси ги истребија од просторот
на Европа. Паралелно со овој криминален акт, се нафрлиjа врз Европа да го
завземат измислениот хитлеров ‘‘животен простор на германците‘‘- Европа,
особено Русија.

Варварско палење на книги за време на фашизмот, 10 мај 1933 год.

Како настана историската подготовка за големото етничкото чистење на
Ромите во Европа пред и по втората светска војна? Движењата на Ромите во 19
век беа малку подзаборавени. Повторното движење од исток кон запад кое
настана со војните на Балкан и Првата светска војна беа многу драматични и
националистички, особено кон Ромите. Загриженоста во Европа со селидбите
на Ромите кон запад беше голема. Таа загриженост не беше затоа што тие
немале спроведени мерки против Ромите. Тие беа под контрола и санкции, но
новите дојденци требаше уште построго да се контролираат. Меѓувреме
мерките за ‘‘Ловење на Ромите‘‘ во некои европски држави беа подзаборавени,
затоа што Ромите ги немаше или беа сосема незначителни како што беше во
Холандија, Данска, нордиските земји и другите европски држави. Терминот
‘‘Хајденс‘‘ и ‘‘Египќани‘‘ се заборавија и дојденците сега беа атракција во
Европа, затоа што доаѓаа како циркузанти, жонглери, музичари, изведувачи на
куклени престави и други групации. Од 18 век сите Европејци Ромите ги
нарекуваа исто како што германците ги нарекуваа ‘‘Цигојнер‘‘. Тој термин
длабоко навлезе во терминологијата на Европа, а старите термини Египќани,
Хајденс, Бохемиени, Татари, беа напуштени пред еден век и порано. Прогоните
низ Европа не датираат од времето на Хитлер. Тие започнале кратко по нивното
навлегување во Европа и тоа за неполни педесет години. Прогоните биле
диригирани од власта, црковните великодостојници, луѓето и со заеднички
настап со разни измислици во кои бил учесник и печатот. Во тоа време се
приклучиле и хроничарите кои ги оквалификувале со разни погрдни описи. Во
написите ги обвинувале за кражби, канибалство и кражба на деца. Тоа било
малку па додале и ги оквалификувале како ‘‘шпиони‘‘ и ‘‘издајници‘‘ на
христијанските земји и преку тие обвинувања формирале јавно мнение и
можност за прогонување, ликвидации и депортации во колониите во светот. Беа
донесени закони со сурови мерки за разделување на семејствата, забрани за
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меѓусебни бракови и други преземени строги и сурови мерки кои се спомнати, а
тоа било начин за целосна асимилација и начин како да ги снема како етнос. Во
19 век интелектуалците дале потик за бескомпромисна борба и чистење на
Европа од луѓето кои се со потекло од ‘‘Untermenschen-ниската раса‘‘. Ваквите
обвинувања кон Ромите постоеа уште од порано и беа проследени со егзекуции
и други сурови постапки. Тие се спроведуваа со цел да се натераат да се вратат
од каде дошле и обесхрабрат да не се задржат на европското тло. Таквиот
однос бил уште по жесток особено во периодот на 19 век, за време на
проучување на севкупната култура и јазикот на Ромите, но истовремено се
спроведувале и засилени прогони кон нив.
Подржувајќи го поранешното расистичко однесување кон Ромите за
нивно целосно протерување, сега се формираа нови услови и методи за ‘‘борба
против циганското зло‘‘ и нивното ‘‘истребување од Европа‘‘, а водечката улога
за справување со Ромите ја превзема Германија, тогашна Прусија. Министерот
за внатрешни работи на Прусија Бизмарк, подготви една директива со наслов
‘‘Борба против циганското зло‘‘ во 1906 год. и склучи девет билатерални
договори за борба против Ромите со: Австро-Унгарија, Белгија, Данска,
Франција, Италија, Луксембург, Холандија, Русија и Швајцарија. Застрашувачка
е самата помисла дека нај моќните држави во Европа во
почетокот на 20 век се организирале против
мирољубивите Роми и правеле стратегија како да ги
истребат под мотото ‘‘Циганско зло‘‘. Не е чудно зошто
дури до денес расизмот кон Ромите е толку силен и нема
знаци за видна промена. Затоа Ромите во Европа ниту
денес не им веруваат на изјавите на европските
политичари и знаат дека демагошки се однесуваат. Во
тоа време Прусија своето внимание посебно го насочи кон
Ромите кои биле номади и тоа врз основа на договорот кој
го подготвил Бизмарк, а го потпишале горе наведените
држави. Сакале секаде да ги контролираат и не им давале
дозволи за трговија и движење со циркусите и другите професии низ земјите во
Европа. Да ги спречат да влезат и движат низ Европа го правеле со разни
административни бариери, како на пример барале да имаат доказ дека не
правиле криминал, дека имаат постојано место за престој, дека децата одат на
училиште и други потврди кои Ромите неможеле да ги достават, пишува
А.Фрејзер во книгата ‘‘Цигани‘‘. Низ историјата на Ромите во Европа во сите
периоди и држави имало разни забрани, прогони и убиства, а крајната цел била
да ги остранат од Европа. Нај големо влијание во формирањето на претставата
кај луѓето за негативна расна припадност, сегрегација, стереотипи и расизам од
секој вид имало во Германија. Нај ревносна во овие мерки била Прусија, кога
Германија не била единствена и носела нај различни закони. Како што
наведуват историчарите, историчарот од Англија Скот Макфи пронашол дека
против Ромите во Германија од 1500-1800 год. се објавени 148 едикти, а
најмногу се донесени помеѓу 1701-1758 год. дури 68 закони против Ромите.
Законите како да биле недоволни, што во 1871 година во Германија донеле нов
закон. Тој закон предвидувал водење на картотека за сите Роми, со која ќе
можат полесно да ги контролираат. Претходно од 18.11.1870 год., дадена е
наредба на сите германски области да се забрани влез на сите кланови, како
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напишале "ромски банди" во Германија. Од предходните текстови наведено е
дека прогонот бил застапен во сите земји, кој бил пропратен со тортура, убиства
без одговорност, робување на галиите и депортации по колониите низ целиот
свет. Сега се надоврзал и стереотипот ‘‘Цигански банди‘‘, што асоцира на
организирана криминална банда и тоа да биде причина за терор и прогон.
‘‘Циганските банди‘‘ требало да бидат причина, Европа да се ослободи од
‘‘Циганската раса за секогаш‘‘ да ја снама од Европа. Секоја полициска станица
и криминалната полиција имале наредба со десетлетија да ги регистрираат
сите кланови и фамилии на Роми. Воделе картотеки за нивните предци и
скицирале карти каде се движеле. Тие картотеки се воделе од 1816-1903 год., а
подоцна за време на наци-режимот биле уште по ригорозни. Договорот на
Бизмарк од 1906 год, како да бил недоволен, па во 1909 год. се одржа една
конференција во Унгарија за прашањето поврзано со Ромите, на која се
предложи сите Роми да се обележат со загреан жиг и на тој начин да се
поедностави идентитетот. Ваквата драконска мерка како знак на сегрегација на
почетокот на 20 век, јасно укажува дека Ромите се уште се третирани како
нешто што не е човечко суштество. Жигосувањето во некои кнежества во
Европа од поране е познато и тоа се однесувало на разни асоцијални
однесувања и особено Ромите. Но, за среќа, таа идеја не се прифати, но се
донесени стратегии против ‘‘Циганското зло‘‘. Отука Клебер констатирал и
напишал дека Ромите : ‘‘...од ваквото потценување како човечки суштества,
биле објект на политика за физичко и културно уништување‘‘ во Европа. Така,
мерките се засилиле против Ромите и Евреите особено во Германија и овие два
"странски" народа се сметале за опасност за германската раса. Постојано биле
демонизирани и нарекувани потенцијални ‘‘шпиони‘‘. Пред првата светска војна
била дадена наредба кон Ромите да има "специјални остри контроли... особено
до воените зони". Ваквата наредба е дадена од Министерството за внатрешни
работи - Дармштат. Таа пракса продолжи до Втората светска војна и потоа. По
втората светска војна, на распитот на нацистите во судот во Нирнбер за
масовните убвиства, обвинителот прашал зошто имало масовно убивање на
Ромите во Европа. СС-командантот Отто Олендорф во својот одговор рекол:
"Тие имаа шпионски организации за време на војната". Таа била причината за
масовнните убиства, а тоа е ‘‘измислица и чиста глупост‘‘ изјави Гратан Пухон,
поранешениот генерален секретар на унијата на Ромите во светот, на
комеморацијата во концентрациониот логорот Берген-Белзен во 1989 година.
Денеска е сосема јасно дека тоа било се со цел да ги уништат и да се изврши
геноцид. Познато е дека Ромите немале политички ниту воени аспирации.
Нивната преселба била мирна, но биле жртва насекаде во новодојдените
простори. Секаде и секогаш се водела евиденција за Ромите, како тие да биле
‘‘опасност за општествата‘‘. Но, за жал историјата го покажа спротивното.
Контролирајќи ги недолжните Роми, другите, реакционерите, беа оставени на
мир и без контрола си ги реализираа своите идеи, дури и во државите меѓу
доминантниот етнос. Ромите биднаа нивни жртви, но исто така и бдеачите над
Ромите ја доживеа судбината на Ромите. Примери за тоа има безброј, од
почетокот со навлегувањето на Ромите во Европа до денес. Причината за
етничкото чистење и холокаустот на Ромите е базиран врз расно-биолошка
основа, а не од опасноста од Ромите. Во 1782 година во Германија е донесен
закон од "Hochfurstlich-Markgrafisch-Badische Gesetzgebung" во кој се вели:
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“Циганите и другите некорисни елементи, сите кои талкаат и се движат
наоколу... сите со недозволен начин на живеење... да бидат казнети со тепање...
при повторно фаќање да се убијат". Сите земји во Западна Европа почнале да
водат картотеки за идентификација и одамна да цртаат специјални карти за
движење на номадите низ земјите на Европа. Стереотипите се зголемиле од
секаков вид, дури до таа мера што Ромите претставувале опасност за
општествата. Најдалеку во лошиот третман кон Ромите отишол Националсоцијалистичкиот наци режим на Третиот Рајх или Нацистичката Германија под
водството на Адолф Хитлер и неговата т.н. Наци партија во третиот Рајх.
Неговата теорија се базираше врз биолошкиот развој на народите, чистотата на
раси и нивното потекло. Нацистите со својата фашистичка политика базирана
на расизам и расна исклучивост, сакале да ги знаат сите ромски кланови и за
таа цел нивните спискови ги дополниле од картотеките на истражувачите кои ги
имале формирани со работа со Ромите. Германските лингвисти го истражувале
јазикот на Ромите и правеле разни графи и притоа ги запишувале имиња и
адреси на испитаниците и со тоа формирале своја картотека. Истражувањата
биле на Ричард Пишел, Николаус Финк, како и Ернст Кухн и Ернст Виндиш и од
старите мајстори како Пот, а истовремено се прибрани и податоците од
австриецот Рудол Сова, и на тој начин ги имале сите податоци за Ромите,
особено во Германија и Австрија. Податоците кои ги собирал и запишувал др.
Сигмунд Волф кои се однесувале на Ромите, полицијата му ги барала, но како
што тој подоцна изјавил, не ги дал. Но, вистина е дека сите списи со рација
(можеби не) ги земале и ги дале во специјалната полиција на Гестапо во
Германија. По војната истражувачите утврдиле дека списите биле во Гестапо.

Комеморација на жртвите од фашизмот
Концлогор Берген-Белзен 1989 год.(Романи Розе).

Како предходница на овој нацистички криминален геноцид спроведен
кон Ромите, криминалистот Фердинанд Бишов во 1829 год. издал "Германскиромски речник". Рихард Либиг, 1863 год., издал книга со наслов : "Ромите,
нивното битие и нивниот јазик" и на тој начин го обележиле нивниот карактер и
општата основа на Ромите и ромскиот јазик, а тоа е лага базирана врз расна
основа и не-вистина. Австриски судија задолжен за престапи "Strafrechtler", Ханс
Грос, основач на криминалната психологија, исто така бил упатен ‘‘наводно‘‘ во
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ромското прашање, за нивното битие и нивниот карактер. Тие тоа го направиле,
како што изјавувале, затоа што со овој народ тешко се контактира, доколку некој
не ги познава добро и доколку не им се приближи т.е. не го познава нивниот
јазикот и нивниот карактер. Подоцна истражувачите признале дека "сè што е за
нив направено во минатите векови се сведувало на нивно ловење со убивства и
прогони". Историските документи тоа го потврдуваат и тоа е вистина.
Бајерското министерство за внатрешни работи на полицијата во Минхен
во 1899 год. ја формира "Zigeuner-Nachrichten-Dinst"-(Служба за информации за
Циганите) која имала задача да ги следи Ромите и нивното движење. Тогаш и
денес Ромите во Западна Европа се сеуште номади. Мал број се постојано
населени, особено дојденците по Втората светска војна кои дошле од Источна
Европа. Оваа служба останала и делувала и по втората светска војна. Таа
имала задача да го следи и бележи движењето на Ромите во Германија.
Историчарите даваат информации за односот на власта и полицијата кон
Ромите и дека таа службата постоела се до 1980 година. Ромите и Синтите
барале таа да се укине. Во почетокот, оваа институција во Минхен ја формирал
судијата на високиот апелационен суд Алфред Дилман, кој бил очигледно
непознавач на Романи чхиб, но ја формирал
"службата за информации за Ромите". Во 1905
година, од истражувачите било укажано дека кај
Циганите, со кои во минатото било работено во
Бајерн и во соседните држави, откриле дека
настанало мешање помеѓу правите Цигани и
доминантното население многу одамна. Од ова
откритие се обелодени дека дел од нив прераснал
како сопствен народ на средноевропското тло, што
значи станале автохтон народ. Чистокрвните Цигани
таму биле многу ретки, информира Сигмунд А.
Волф. Германија по завршување на Првата светска
војна не била задоволна од исходот. Имало големи
политички превирања и желба да се воспостави
нова поделба во која Германија сакала да воспоставви нови граници. Бидејќи
политичката клима сè повеќе се влошувала и се подготвувала војна, притисокот
врз Ромите растел. Политиката и полицијата заземале ригорозен третман кон
нив. Сакале Ромите постојан да ги контролираат и да знаат каде се движат. За
таа цел, специјалната полиција во Минхен ја продолжи својата работа. Дилман
и неговата минхенска институција премолчувајќи продолжи со водењето на
картотеките и цртале карти каде Ромите се движеле. На оваа состојба реагирал
проф.доктор по правни науки Луис Гунтер, 24.11.1923 год., до директорот на
“Landsgericht” др. Хелвиг на кого му напишал дека бил изненаден од т.н. стручни
познавачи на ромската проблематика од Минхен, кои биле таму поставени.
Сугерирал ако немале такви стручни лица, требало да побараат помош од
"Џипси Лоре Сосаети" од Англија. Тој ја напоменува оваа институција затоа што
тие ги познаваат сите оние кои се стручни од областа на јазикот и другите
облици на животот на Ромите во Европа. Очигледно дека професорот не знаел
што се подготвува со Ромите во Германија или сакал институцијата да има
вистински познавачи за Ромите. Пред Хитлер да дојде на власт, 16.07.1926 год.
во Баер е донесен закон за ‘‘Борба против Циганите, номадите и скитниците без
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работа‘‘ кој во 1927 год. се прошири во Прусија. Тој закон предвидувал сите да
имаат пасоши, да се фотографираат и да им се земат отисоци од прстите.
Накусо во Хесен следел нов закон донесен во 1929 година. Тој закон
предвидувал ‘‘Борба против Циганите кампери‘‘. Истата година законот ги
засилува мерките против Циганите и се отвара центар за ‘‘Борба против
Циганското зло‘‘. Тој центар и закон предвидувал рестрикции против слободното
движење на Ромите кои немаат документи и дозволи за престој. Со него се
дозволувала арбитража за приведување и откривање на Циганите и ги
класифицирале како криминални битија. Овој закон е донесен пред Хитлер да
дојде на власт. Тоа јасно укажува на расизмот на германските граѓани и власта
кон Ромите. Со овој закон биле опфатени сите оние кои биле третирани како
криминални битија и борбата против нив и се толкува како закон за ‘‘војна
против луѓето‘‘ кои биле жртва на политиката. Тие биле луѓе со поинаква
сексуална орјентација, ментално болните, Ромите и Евреите, кои се опфатени
како луѓе со ниско битие-‘‘Untermenschen‘‘ и луѓето со други асоцијални
неприфатливи однесувања. Тие требало да бидат ‘‘елиминитани‘‘- (убиени) од
германското општество. Кон ваквата теорија голема улога одигра книгата на
правникот од Лајпциг Karl Binding и Alfred Hoche психијатер од Фрајбург. Тие ја
издадале книгата со наслов ‘‘Die Freigabe der Vernichtung Lebensunvertesleben‘‘(Согласност за уништување од безвреден живот) издадена во 1920 година. Карл
Биндинг и Алфред Хох во книгата ги образложиле причините зошто треба
општеството да се ослободи од тие луѓе со тешките психички заболувања и
други девијантни појави. Ако господ на овие луѓе им обдарил интелигенција,
зошто им го одзел разумот вака да размислат, во XX век да предлагат да се
ништат луѓе со посебни потреби и етнички различните Роми, класифицирани
како безвредни. Како што напишале во книгата, покрај другите, Ромите треба да
се елиминират затоа што со нивно иселување дошло до нивно екстремно
осиромашување и имале номадски начин на живот. Поради преселбата на
некои народи, вклучително и Ромите, формирале ‘‘сиромашни аријски корени‘‘,
а меѓу нив такви нај бројни биле Ромите.
Пред Втората светска војна, незадоволство од исходот од првата
светска војана, состојбата ја искористи основачот на нацизмот Адолф Хитлер,
кој бил државјанин на Австрија. Во таква напната политичка атмосвера во
Европа, формирал партијата со наслов: ‘‘Националсоцијалистичката германска
работничка партија‘‘ на 24.02.1920 год. во Минхен. На чело на партијата
засатанал тој. Набрзо по бунтот во Минхен во т.н. ‘‘Пивска Револуција‘‘ кога бил
притворени, ја диктирал својата книга "Мај Кампф" на Емил Мауриц во затворот
Ландсберг и од јули 1924 год. книгата ја довршил помошникот на партијата
Рудолф Хес, кој исто така бил во затвор. Во книгата образложил некои свои
политички ставови кои биле во програмата на партијата. Книгата ја издал во
1925 год. Оригиналниот наслов на книгата бил изменет од издавачот со ново
име во ‘‘Mein Kampf‘‘. Подоцна со историските настани направил план за
преземање на власта и со насилно уривање на власта дошол на власт во 1933
год. Со доаѓање на Хитлер на власт, закон од 1927 и 1929 се прошири во
согласност со програмата на Хитлер и тој закон е донесен на 14 јули 1933
год.‘‘За превенција на болести со наследни особини‘‘. Тој закон е познат како
‘‘Нинбершки закон‘‘. Овој закон го формулирал и проширил со флоскула
‘‘Lebensunwertes Leben‘‘(безвреден живот) за луѓе кои немаат право на живот и
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треба да се ‘‘елиминираат‘‘. Законот стапи на сила 1 јануари 1936 год. Тоа биле
луѓе со сериозни здравствени проблеми, луѓе со асоцијално однесување во
општеството, луѓе со потекло од инфериорни народи, а тоа биле Ромите, онака
како предвидувал законот за расна политика на Третиот Рајх. Во согласност со
предходниот закон од 1933 год., почна стерилизација на огромен број на луѓе.
Меѓу нив најмногу беа опфатени младите Роми без причина. Стерилизацијата
за елиминирање на Ромите во Европа е позната уште од порано, од пред 1920
год. па се до 1990 год. па можно е и денес. Од сите тие кои тоа го спровеле,
јавно признаа и се извиниа за нехуманото злодело само Швајцарија, Шведска и
Норвешка. За разлика од нив, Чешко-словачката република спровела тајно
стерилизирање на Ромите со знаење на владата и социјалните институции и
тоа по Втората светска војна од 1970 година, кое траело и по 1990 година.
Скандалот не се обелодени дури ниту по распадот на системот во 90-те год. и
продолжил да се спроведува тајно. Предводниците за обелоденување на овој
случај тврдат дека биле стерилизирани повеќе од 90.000 Роми, мажи и жени.
Ова го прават од расно-расистички побуди. По распадот, Чешка и Словачка,
покрај промените во општаеството, судовите избегнуваа да се соочат со овој
проблем. Владата на Чешка дури во ноември 2009 год. смогна сили и државата
оскудно изрази ‘‘жалење за присилната стерилизација‘‘ извршена над Ромите по
војната. Стерилизацијата за време на Хитлер била спроведена со закон од 1933
година. Законот стапи на сила од 1 јануари 1936. Овој закон за ‘‘елиминација‘‘
лично го одобрил Хитлер. Се применувал јавно од 1939 год. па се до 1942 год.
кога бил укинат. Се укинал затоа што во јавноста имало протести. Во тој период
огромен број на луѓе биле елиминитани (убиени) и стерилизирани. Пракса за
елиминација на Ромите и Евреите по 1942 год. воопшто не се укина, туку
продолжи во концетрационите логори со масовни убиства, се до падот на
нацистите и нивен пораз од силите на сојузниците. На 15 септември 1935 год.
се донесе закон во согласност со стариот ‘‘Нирнбешкиот закон‘‘, пред
доваѓањето на власт на нацистите. Со него се воведе институционален прогон
на Ромите и Евреите по расна основа. Со донесување на законот 15 септември
1935 год. така наречениот ‘‘Нирнбершки закони‘‘ се поставија темелите на
расизмот и законите за забрана на бракови на аријци и неаријци. Со нив се
опфатиа Евреите. Набрзо истата година, на 26.11. 1935 год. законот се прошири
на Ромте, црнците и другите према нив не-арии и асоцијални групации. Како
резултат на предходните мерки од 7 март 1936 год. им се одземаа
државјанствата, правото на гласање на Ромите и Евреите и наскоро почнува
кампањата против Евреите и Ромите и нивно приведување во логорите во
Германија. Со овие неколку годиншни активности на нацистите силно нарасна
антисемитизмот, термин кој беше промовиран од Wilhelm Marr во 1870 год. во
памфлетот ‘‘Победата на еврејството над германството‘‘.
Нацистите ги земале и подоцна ги злоупотребиле сите информации за
ромите внесени во картотеката на бирото на "службата за информации за
Циганите", со наведени имиња и адреси. Направиле список на 20 илјади
германски Роми и Синти кои завршиле во нацистичките концентрациони логори,
а минхенската централа влегла во состав на Гестапо-тајната полиција на
Хитлер. Покрај изворите од Централното биро во Минхен, по анектирањето на
Австрија од 1938 год. ги користеле податоците кои се собирани во врска со
Ромите во Австрија во Виена, особено од истражувачот Сова. Покрај другите,
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главни соработници на Хитлер му биле Хајнрих Химлер главен организатор на
холокаусот, Јосеф Гебелс, Херман Геринг, Мартин Борман кој го зазел местото
на првиот командант на Аушвиц Рудолф Хос, кој е заменет во 1943 год., потоа
Рудолф Хес заменикот на Хитлер, кој заминал во Англија да преговара во 1941
година. Бил фатен во близина на Глазгов и затворен во затворот Тауер. По
поразот на фашистите, бил доведен во Нинберг и изведен пред суд заедно со
другите германски нацисти. Основачи на Гестапо биле Хитлер, Геринг и Рудолф
Хес.
Научниците послужиа на нацизмот да ја наметне програма на
‘‘Nationalsozialistische Dutsche Arbeiterpartie‘‘ (Национал-социјалистичката
германска работничка партија) на Адолф Хитлер, а Ромите ги прогласиа како
инструмен за постигање на политички цели и мобилизирање на германските
граѓани во геноцидот против Ромите. Набргу потоа се донел законот за расна
чистота на Циганите и Циганите со мешана крв, а истовремено законот се
однесувал и на Евреите. Со овој закон, сакале конечно да го решат проблемот
со Ромите како што ги дефинирале, дека се луѓе кои живеат, како го нарекле со
‘‘Lebensunwertes Leben‘‘ (безвреден живот). Оваа безмислена стратегија за
уништување на луѓе со ‘‘безвреден живот‘‘ не е вина на Ромите ниту на другите
скитачки и бездомни луѓе. Безвредниот живот е резултат на општествената
негрижа на самата германска држава и другите земји во Европа. Тие луѓето ги
сегрегирале и тоа не само Ромите туку и нивни етнички граѓани. Покрај Ромите
и самите германци паднале под опција на луге со ‘‘безвреден живот‘‘ и биле
екстерминирани, лишени од живот. Такви луѓе, бездомници и луѓето со
асоцијално однесување постојат денес во Европа и во сите земји во светот и не
се Роми. Сите тие денес слободно можат да се подведат под квалификација
луѓе со ‘‘безвреден живот‘‘. Оваа констација на фашистите, ако се разгледа
историски, констатација е точна. Но, за вистината на ‘‘безвредниот живот‘‘ на
Ромите во Европа, главни чинители за тој безвредниот живот кој го имаат
сегрегираните граѓани и Ромите со преселбата во Европа од средниот век па се
до времето на фашистите, дури и денес, виновни се токму тие и сите влади на
европските држави заедно. Како е постигнато тоа ниво на обезвреднување на
човечкото достоинство и природното право на живот? Тоа се препознава
сосема јасно од историјата на Ромите и нивното движење во Европа и
репресиите спроведени врз нив. Така, на основ на таа намера за
обезвредување на човечкото битие и достоинство, се формирала измислената
теорија за безвредни раси. Како резултат од тој креиран безвреден живот се
оствари идејата на фашистите да се изврши тотален геноцид врз Ромите во
Европа. Основата за ваквите криминални дејанија и злосторства против
човештвото беше формирана од расистите и антициганистите со седиштето на
бирото во Берлин-Дахлем и тоа врз основа на предходното расистичко
повеќевековно искуство.
Химлер како главен заповедник, организатор и шеф на германската
полиција во согласност со Хитлер, на 16 мај 1938 год., централата од
минхенската службата за "Zigeunerdienststele" (Бирото за Цигани), кој беше во
состав на полицијата во Минхен, го пресели во Берлин и од 17 мај 1939 година.
Овој оддел го предводел др Роберт Ритер и стана главен и одговорен
раководител во службата на "Reichskriminalpolizeiam“ (Биро за државна
безбедност и криминал). Со неговото назначување ја формирал специјалната
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служба за контрола на Ромите "Reichkriminalamt zur Bekampfung des
Zigeunerungswesens“ (Биро за борба против циганската опасност), во состав на
"Reichsgesundheitsamt"
(Државно
биро
за
здравство)
и
"Reichssicherheittshauptsamt" (Централно биро за безбедност). Откако
централата се прмести од Минхен во Берлин-Дахлем, таму се формирани две
специјални институции "Институт за научно испитување на биолошко
наследство" и "Криминал-биолошкиот Институт". Институт имал обврска да ја
одреди биолошката припадност и крвната чистотата на сите ромски групи.
Институрот за расна хигијена Ромите ги ставил во групата на ‘‘примитивни
суштества, лишени од секаква култура‘‘, но бидејќи потеклото им е од Индија
тие заклучиле дека имаат ‘‘вистински Аријски корени‘‘. Но, исто така заклучиле
дека корените им се измешани со мешани бракови и затоа им се забранува да
имаат потомци и дојдоа на удар со законот уште од 1933 год. Така, од 1938 год.
се подготви и пристапи кон ‘‘конечното решение на Циганското прашање‘‘ во
Европа. Во оваа работа се вклучиле антрополозите и т.н. криминалгенеолошките асистенти. Истакнати биле др. Роберт Ритер и Ева Јустин. Тие ги
опфатиле клановите на Ромите кои постоеле во Германија. Вршеле испитувања
на живите припадници на овие групи во Германија. Кон оваа група за
испитување се приклучил и Менгеле. Ритер, Ромите ги сметал за "криминална и
асоцијална раса која мора да се изгуби", а тоа го извеле преку истражувачкото
биро за "Криминална биологија". Во почетокот Рихтер меѓу Ромите разликувал
"чисти Роми" и "Роми мешани". Мешаните ги сметал за особено "асоцијални"
кои требало најпрво да ги снема. Тој во ова биро вработил поголем број на
соработници, меѓу кои и Ева Јустин, проф.др Софија Ерхард како и Рут
Келерман од Хамбург, Адолф Вуртх и други бројни соработници. Тие требало
да ја формират семејната генеологија, со која ќе се разделат мешаните и
чистите Синти и Роми. Тоа требало да биде основа да се фатат и приведат во
логорите. Така, Ева Јустин Ромите и мешаните Роми ги поставила и видела
дека се: "...еден дел како асоцијален проблем". Таа потенцирала дека:
"никогаш примитивната Циганска раса по никаков начин нема да го закопа
германскиот народ како целина или да го загрози како што се случило со
еврејската интелегенција". За Синтите и Ромите напишала дека: ‘‘оние што
се воспитале во германски дух и оние Цигани кои се прилагодиле и
Циганите кои се мешани не треба да се посматраат како расен и
криминално-политички образец, туку исклучиво како расно-хигиенско
прашање". Со ова јасно се кажува дека врз Ромите е извршено етничко
чистење и геноцин од расни причини. Сите оние кои во својата крв имале 1/8 од
Ромско потекло (да имал осум поранешни прародители) ги сметале како
припадници на Ромите во групата на мешани луѓе со ромско потекло. За да се
стават во класата на Ромите, било доволно да имаат два прапрародители
Роми. Со тоа се создаде основа за масовно етничко и расно-хигиенско чистење
на Ромите во Европа, во историјата познато како ‘‘холокауст и геноцид‘‘. Во
извештајот кој го дал Ритер во јануари 1940 год. напишал : ‘‘Можевме да
утврдиме дека над 90 % од т.н. домашни Цигани се со мешана крв....Понатамошните
резултати од нашите истражувања дозволуваат Циганите да ги окарактеризираме
како еден народ со крајно примитивно етнолошко потекло, чија ментална
заостанатост придонесува да бидат неспособни за вистинско социјално
прилагодување....Циганското прашање ќе се реши само кога грото од асоцијалните
и неспособни за ништо Цигани, индивидуи со мешана крв, ќе се соберат во големи
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работни логори и ќе се држат таму за работа и еднаш за секогаш ќе престане
размножувањето на оваа популација со мешана крв‘‘.

Според фашистичката идеологија за билошко-генеалошка чистота,
Ромите ги поделиле на:
1. Прва група се Ц, чисти Цигани.
2. Втора група се ЦМ +, ЦМ (-) повеќе од половина Цигани.
3. ЦМ-полу Цигани.
4. ЦМ 1 ранг-полу Цигани, половина Германци.
5. ЦМ 2 ранг-половина ЦМ 1, половина Германец.
5. ЦМ-, ЦМ (-) - повеќе од половина Германец.
6. Трета група НЦ - не Цигани .
Законот "против циганската опасност" донесен во декември 1939 год.,
предвидува мерки и активности за справување со Ромите во Третиот Рајх на
чело со Хитлер кој предвидувал:
Глава прва
1. Досегашното искуство во борбата "против циганската опасност" како и
сознанијата кои ги дава расната биологија, покажале дека најдобар метод за
решение на проблемот со Циганите е како расен проблем. Треба посебно да се
занимаваме со Циганите со чиста крв, а посебно со мешаните.
2. За таа работа треба да се утврди расно сродство на сите Цигани во
Германија и на сите скитници кои живеат цигански начин на живот.

3. Наредувам сите Цигани, со постојано место на живеење или без него, како и
сите скитници кои живеат на цигански начин, да се регистрираат во централниот
завод, за борба против циганската опасност.
4. Полициската власт да внимава на секоја личност која по лице или појава,
обичаи или навики, може да се смета за Циган или мешан Цигани.
Глава два
1. Да се направи службен попис на сите Цигани, мешани Цигани и скитници кои
живеат цигански начин на живот, а се постари од 6 години.
2. Во картотеката мора да биде наведен податокот за државјанство. Во случај
да не се германски државјани или имаат странско државјанство, поединецот ќе
се смета без државјанство-апатрид.
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Глава три
Конечна одлука, во врска со класификацијата за секого, како што се Циганите,
мешаните Цигани и скитниците со цигански тип, ќе даде крим-полицијата, по
совет на стручно лице.
Химлер во август 1941 год. дал извештај за ‘‘расно-биолошката‘‘
проценка, враќајќи се за три генерации наназад и ги дал резултатите како што
се горе дадени и меѓу другото кажал дека Ромите припаѓаат на неколку
племиња кои ги имало во Германија и ги класифицирал во шест групи : Синти
(германски Роми), Роми (племе кое се доселило 1870 год. од Унгарија),
Калдерашите, како тој напишал Гелдери грана на Роми и Ловари друга грана на
Роми, Лалери припадници на Ромите кои дошле 1900 од Австро-Унгарија,
особено Чешка, Моравија и Словачка и на крај, балканските Роми по потекло од
мечкарите. Потоа Химлер во март 1943 год. напишал дека регистрацијата на
типолошката карта за расно-биолошка состојба се реализира со потешкотии
предизвикана со војната. Покрај тешкотиите тие сепак направиле извештај врз
основа на земените примероци од групите означени како Роми. Према тие
испитување е направен список за Ромите. Према направената типолошка
картотека за секој поединечно се регистрирани околу 20 илјади луѓе, а подоцна
биле додадени уште 10 илјади, така бројот достигнал преку 30 илјади Роми
само во Германија. Сите тие завршиа во концентационите логори и ги снема во
холокаустот извршен од нацистите.
На 24.08.2010 год., издането ‘‘Mail Online‘‘ објави ДНК анализа за Хитлер
дека по раса не бил Германиц, уште помалку Ариец. Бил по потекло Семит и не
бил со чиста раса. Бил мешан од еврејска и арапска крв, кои не се Индо-арии.
Евреите и Арапите се семитски и хамитски народи. Хитлер сакал да пресуди и
да уништи недолжни луѓе, опседнат од опсесија што не бил чист Германец т.е.
Ариец од Индо-Европјаните. Тестот за неговата ДНК е направен од примероци
земен од неговиот внук Alexander-Stuart Hauston, стар 61 год. и од 39 други по
крв роднини на Хитлер. Хитлер бидна нај омразената личност во 20 век во
светот. Да не заборавиме оти во Германија имало преку 30 неуспешни обиди за
атентат на Хитлер. Генетичарите и антрополозите, особено Spencer Wells во
неговата книга ‘‘The Journey of Man: A Genetic Odissey‘‘ од 2002 год. преку ДНК
на народите на сите континенти откри, дека прачовекот или ‘‘библискиот Адам‘‘
како го нарекол, потекнува од Африка кој бил црн. Тој бил прародител на сите
луѓе во светот. Но, суштината не била вистината туку омразата, расизмот и
животинскиот најдолен инстикт за убиство на луѓе. Германските и европските
расисти и нацисти, добиа можност да го решат проблемот со Ромите
"засекогаш", како го нарекле со ‘‘Конечно решение‘‘ и му се придружиле на
Хитлер. Знаеле за лажната и смислената пропаганда но, од идеолошки причини
го величеле. Се исплашиле од мирољубивите Роми, наводно "дека ќе им ја
земат државата и ќе ги уништат Германците", како што напиша Ева Јустин.
Гратан Пухон во врска со ова нејзина изјава рече, дека по 500 год. присуство на
Ромите во Западна Европа, сè уште не зазеле ничија држава, изјавил Г.Пухон
на првата комеморацијата на жртвите Роми од фашизмот во 1989 год. во
концлогорот-Балзен-Берген. Но, затоа Ромите кажуват дека Хитлер и неговите
поддржувачи ја украле свастиката, кукастиот крст на Индусите, т.е. на Ромите.
Тој е свет симбол на Индија и е симбол за просперитет и среќа, кој денес во
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Индија сеуште опстојува. Хитлер тој свет симбол го осквернави. Така, денес
ниту Ромите го сакаат, а Индусите срамежливо го величат. Научниците во
Германија, пишува Фрејзер, ја поздравиле оваа ‘‘можност‘‘ што им ја дал новиот
режим на Хитлер. Проф. Е. Фишер, директор на институтот за антропологија
‘‘Кајзер Вилхелм‘‘ во германскиот дневен весник ‘‘Deutsche Allgemeine Zeitung‘‘
напишал статија во 1943 година. Во неа напишал дека била ретка среќа една
теоретска наука да цути, кога доминантната идеологија ја смета за
добродојдена и нејзините откритија можеле веднаш да бидат полезни на
државната политика. Но, научниците велат дека генетиката кажува кое потекло
имаат денешните Европјани, а префинетите градации се измислица на
фашистичките теоретичари кои имале предубедувања кон Ромите и ги
наметнале како научни. Отука произлегло дека за проценка на специјалните
сличаи кои му се упатувале на тимот на Ритер, имало голема збрка, кога
требало на дело да се реализира за ‘‘расно-хигиенските‘‘ прашања, додава
А.Фрејзер. Генетиката јасно укажува кое е потеклото на германците. Но, нај
лошо, срамно и загадочно е кога науката се стави во служба на политиката за
геноцид врз Ромите во Европа. Основниот проблем на луѓето во светот е
расизмот и негативниот став кон другите етнички припадници на народите во
светот. Расистите се нетолерантни кон сите обоени, без оглед на нивната
религија и политичка определба. Тие на ја сакаат нивната раса, ниту нивната
политичката припадност. Не ги сакаат обоените доселеници кои секако се, исто
така на удар на расистите. Но, како што рекол Сигмунд Фројд, психоаналитичар
Евреин, луѓето имаат "Едипов комплекс" сакаат да си го сквернават
потеклото, а тоа е црнечкото од Африка, од нашата прамајка "Мама Луси" чии
деца сме сите ние. Институт за генетски испитувања ‘‘iGenea‘‘ во текстот
насловен: „Out-of-Africa“ за потеклото на човештвото пишува: ‘‘According to the
"Out-of-Africa" theory, the story of mankind begins in Africa. It was from there that Homo erectus
populated Asia and Europe at least 1.75 million years ago. Various human forms evolved locally
from Homo erectus, such as the Neanderthals. A maximum of 100,000 years ago another, new form
of man began to populate the world: the Homo sapiens sapiens, which originated in Africa
approximately 200,000 years ago. This was the beginning of the story of modern man. The migrant
group of hunter gatherers consisted of no more than a few hundred people, from whom 200,000
years later over 6.5 billion descendants - the current population of earth - have emerged.
Archaeological discoveries as well as anthropological skull studies and the latest findings of DNA
research confirm the "Out of Africa" theory. Between the original Homo sapiens sapiens and
today's modern man are millennia of struggling for survival, migration as well as isolation, and
conquest. Most of the details remain unknown to this day. What is certain is that these people left
their home continent in order to populate the whole world. What moved them to emigrate from
Africa 50,000 to 70,000 years ago? Who were the first modern humans in Africa? In short: where do
we come from?‘‘.

Кога национал-социјалистите со преврат дошле на власт во 1933 год.,
на Ромите им било забрането слободно да се движат во тогашните граници на
Германија и Бајерн. Ева Јустин од таа година ги проучувала Ромите, но тие не
знаеле што им подготвува. Од милост кон неа ја нарекле ‘‘Лоли Чхеј‘‘ (Црвена
девојка) бидејќи имала црвена коса. Ромите и Евреите од почетокот ги
третирале како не Арии. Ромите по потекло се Арии. Евреите се семитски
народи и не се Арии, додека Ромите се навистина Арии и по потекло и по јазик.
Децата кои оделе на училиште биле толерирани, но можело да се исклучат,
како што рекле нацистите од "морална опасност" за германските деца. Децата
кои биле по родител од странска земја, биле без државјанство-апатриди иако
биле родени во Германија. На нацистите, контактите со Ромите не им се
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допаѓале. Така, било забрането со нив да се контактира, бидејќи биле опасност
за Германците. Како што пишува Пухон и другите: "иако Ромите дотогаш 5 веке
живееле таму, а Евреите подолго, германскиот народ опстанал како народ". Со
ова јасно се укажува дека постои само ксенофобија и расизам без причина.
Така, од 1935 год. на Ромите им било одземено државјанството со што го
изгубиле статусот на германски државјани и имале статус на апатриди. Оние
кои преживеале, сè до 1990 год., а можно е и подоцна биле така третирани. По
2000-та год., сите добиа државјанство, со подолго барање на здружението
"Синти и Роми" чии барања беа испратени до Германската влада и до
Европскиот совет. Теророт кон Ромите започнал пред војната, уште од 1926,
1927 и со законот од 1929 год. Со законот донесен од 1933 година теророт се
засилил. Почнаа со примена на предходно објавените закони кои стапиа на
сила со ‘‘Нимбершките закони‘‘ донесени на 15 септември 1935 год. Тие закони
предвидоа:
1. Германски граѓани се само оние кои се со германска крв или слична
крв и
2. Закон за заштита на германската крв и германската чест, со забрана
за бракови на Германци и слична германска крв со Евреи.

Аушвиц-Биркенау

Во точката 2, за забраната на бракови, Ромите не се спомнати како и во
некои други наредби. Одредбата 1. Прецизира кои се германци. Нацистите
знаеле дека Евреите биле целосно интегрирани во германското општество и во
Европа. Со Ромите не е така и затоа не ги спомнале. Со векови Ромите биле
целосно прогонувани, изолирани и контролирани од општествата во Европа.
Многу малку биле населени за разлика од Евреите кои биле населени и
интегрирани. Евреите завземале високи позиции во општеството, стопанството
и располагале со огромна финансиска моќ. Евреите биле целосно опфатени во
образованието. По таа основа на ненаселенос и немање престој, Ромите ги
нарекле со измислениот назив ‘‘НОМАДИ‘‘. Некои историчари и истражувачи на
холокаустот на Ромите и Евреите, констатират дека Ромите биле опфатени со
геноцидот, но биле поинаку третирани и во помал број убиени. Но тоа не е
вистина. Горните констатации појаснуваат од каде потекнува таквото
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размислување, но има и идеолошки призвук од интерес. Ромите во Западна и
Средна Европа биле под постојана контрола на полицијата и специјалните
служби 600 години. Таа е разликата со Ромите и другите етнички и маргинални
заедници во Европа.
Дури и еврејските истражувачи прават разлика за геноцидот на Ромите.
Guenter Lewy во книгата ‘‘The Nazi persecution of Gypsy‘‘ ја застапува таа теорија
и тврди дека Ромите биле опфатени со геноцид, но Ромите биле убиени во
помал број и не биле опфатени со ‘‘конечното решение‘‘. Го потврдува бројот на
жртвите на некои автори за геноцидот на фашистите со кој биле опфатени само
220 илјади Роми во цела Европа, што исто така бројката не е утврдена скоро во
сите земји. По повод меѓународниот ден на жртвите на фашизмот 27 јануари,
Robert Gluck новинар на порталот JNS.org. од 21-ви јануари 2015 имаше
интервју во Меморијалниот холокауст музеј во САД. Еве како го образложува
тоа гледиште: ‘‘Peter Black, a senior historian at the United States Holocaust Memorial
Museum (USHMM), told JNS.org.: “[The Nazi persecution of Roma has been] relatively
under-reported and there has not been the same level of study, country by country, that
there has been about the destruction of the Jews in Europe,” Black said. “Part of this is
due to widely differing policies toward Roma. There were vast differences between the
treatment of Roma in German-occupied and German-controlled Europe than the Jews.
The Jews [in those areas of Europe] were killed at levels of between 75-80 percent
[compared to 20 percent for the European Roma].” Понатаму Peter Black изјавил:
‘‘Indeed, Lewy contradicts much existing scholarship in showing that, however much
the Roma were persecuted, there was no general program of extermination analogous to
the “final solution” for the Jews‘‘, со што се минимизира холокаустот извршен врз
Ромите во Европа и Германија, но Black признава: “I thought that was a
distraction”, “The persecution was somewhat different between the two groups. But
both Jews and Roma in Nazi ideology were a people who were not going to be permitted
to live with Germans‘‘. Прашањето е од кога геноцидот извршен врз цивили,

потврден со закони и писмени наредби, се базира на бројот на жртви и стана
правна мерка за холокауст? Да додадам дека називот ‘‘конечното решение со
евреите‘‘ е земено од делото на Theodor Herzl ‘‘Der Judenstaat‘‘ од 1897 год. кој
дал потрик за формирање на еврејска држава. Тој бил Аустро-унгарскиот
новинар евреј од Виена, кој воспостави политичко движење за држава на
евреите во Палестина. Познато е делувањето на Гебелс и Химлер кој Ромите и
Евреите сакале да ги искористат како работници робови, бидејќи недостасувале
работници и потоа да ги леквидираат. Предходно донесените закони го
демантират мислењето на некои истражувачи на геноцидот. Нацистите не
убивале Ромите кои вршеле криминал или имале спротивна политичка дејност,
ниту во судири, ниту ги раселувале, туку смислено приведувале недолжни Роми
за уништување. Главни аргументи за геноцидот врз Ромите се историјата на
Ромите во Европа и донесените наредби од 13 јуни 1938 год. со кој е
спроведена специјална собирна акција за Синтите и Ромите. Со наредбата од
16 мај 1940 започна масовна акција за депортација на Ромите. Химлеровата
наредба за масовната депортација на сите Роми од сите окупирани територии
во Европа и од Балкан од 16 декември 1942 год. Во март 1943 год. се укина
законот за расна чистота на мешаните со циганска крв и сите Роми беа
опфатени со депортации за ликвидации. На крај аргументот на Ева Јустин која
предлагала прашањето за решение (крајно) со Ромите требало да биде
опфатено како ‘‘најдобар метод за решение на проблемот со Циганите е како расен
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проблем‘‘, ‘‘никако како расно-политичко прашање‘‘. Требали повеќе докази?
Адолф Ајхман бил задолжен за ‘‘конечно решение‘‘ со Ромите и Евреите. Зарем
не е јасно што значи тоа ?. Но не само овие, туку доказ се и предходните
закони, наредби и квази научни теории за расна чистота во Европа. Дали е тоа
привилегија и не е Геноцид. Ако не бил геноцид зошто масовно не привеле
други народи туку само Роми и Евреи. Толку за појаснувањето на такви
размисли.

Депортација на Роми од Asberg maj 1940 god. Bundesarchiv-Germanija.

Почетните дејствија со скриена агенда започнаа со стерилизации
согласно со законот ‘‘За превенција од наследни болести‘‘ донесен 14 јули 1933
год. и веднаш почнаа со акција. Законот стапил на сила подоцна дури од 1-ви
јануари 1936 година. Законот дозволил стерилизација на луѓе со наследни
генетски особини, асоцијални случаи, скитници, Роми и сите биле приведени во
Дахау близу Минхен. Дахау бил изграден во една стара фабрика близу Минхен.
Дахау е прв концетрационен логор во Германија. Во тој период, многу Роми,
мешанците и Јениши биле стерилизирани и опфатени со овој закон без
причина, а биле слободни граѓани. Со тој закон за стерилизација од 1936 до
1939 год. биле опфатени 400 илјади луѓе. Наскоро на снага стапи забрана за
движења на Ромите и Евреите, а воедно со пропаганда уште повеќе нарасна
омразата кон Ромите. Децата ги остранија од училиштата. Од 1936 година
почнале систематските прогони и контрола на Ромите во тогашниот Трети Рајх.
Истата година 400 Роми биле одведени на принудна работа да го подготват
логорот Дахау. Дахау бил познат и пред тоа како логор за принудна работа.
Работата била напорна и принудени со тепање. Ако некој се обидел да бега,
бил стрелан. Од 1938-1939 година почнаа депортациите во концентрационите
логори Дахау, Бухенвалд, Матхаузен и Равенсбург. Нацистите донеле нови
закони со вметнати прописи и ја формирале институција за испитување на
расната хигиена и биолошко потекло на луѓето. Оваа служба имала пристап до
полициските акти и до генеолошките и други документи кои биле одземени од
др. Сигмунд Волф и другите истражувачи на Ромите. Волф бил стручен по
разни прашањата за Ромите.
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Масовни депортации кон концентразионите логори.

Нацистите ја проучиле историјата, документите од картотеките и испитувањата
кои биле вршени со Ромите. Врз основа на документите и испитувањата го
прифатиле ставот дека Ромите по потекло се од Индија и дека се Арии. Бил
потврден и ставот, дека по пат се мешале со други раси и како мешана раса,
тие за нацистичката држава како арии не биле прифатливи. Адолф Хитлер
самиот го признал проблемот на мешањето на расите во самата Германија и
дека тоа било проблем за ариевската раса во Германија: ‘‘За несреќа
германската нација не е основана на чист расен тип....Покарај нордиски тип
пронајдовме источно-европски тип, покрај источниот тука е и динарскиот, а
западниот тип ги интегрира двете, како и хибридите кои се појавиле. Тоа е смртен
амбис за нас‘‘, (М.Богдановиќ-‘‘Порекло и деградација‘‘). Нацистите формирале

партиска група за водење и спроведување на масовните убиства и уништување
на Ромите. На чело биле Ева Јустин и др Роберт Ритер, кои давале стручни
генетски толкувања. Истакнати преставници на фашистичкиот режим биле:
Јозеф Гебелс кој бил министер и задолжен за фашистичката пропаганда,
Хајнрих Химлер бил назначен за министер за внатрешни работи и организатор
на холокаустот, Адолф Ајхман бил задолжен за надгледување на транспортот,
Алфред Розенберг бил назначен за министер на источните територии, Херман
Геринг, Рудолф Хес, Мартин Борман и уште голем број на поддржувачи на
нацизмот. Германските генетичари со Ромите вршеле и медицински ипитувања
и експерименти со убризгување вируси за болести и други заразни заболувања.
Правеле разни испитувања за различни болести. Нацистичките лекарите ги
стерилизирале мажите и жените додека биле на принудна работа. По
физичката исцрпеност ги носеле во коморите на смртта. Др.Јозеф Менгеле бил
задолжен за вршење на разновидни медицински испитувања врз Ромите,
особено децата, а потоа безмилосно ги праќал во смрт. Ги испитувал децата
близнаци, вршел испитувања со бојата на очите, стерелизацијата и маларија.
Овие, на чело со Хитлер, биле главните идеолози за злосторствата и
криминалот против човештвото, против Ромите и Евреите. Веднаш почнале со
пребројувањето и поделба според наодите на криминалната теорија за раси, во
која Ромите ги поделиле на чистокрвни Роми, мешани и нероми номади. Така,
сите добиле патни исправи за контрола: правите Роми добиле кафеав пасош,
мешаните Роми- добиле кафеав пасош со сина црта на пасошот, а номадите
нероми добиле сиви пасоши. Истовремено ‘‘СС‘‘ единиците ги подготвувале и
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учеле дека Ромите биле опседнати со патување, не сакале никаква физичка
работа. Повеќе сакале сезонски работи и така биле секогаш во движење, биле
шпиони, наталитетот им бил голем и тоа било опасност за рајхот. Ромите кои
биле ретко населени, како и оние кои биле со подвижни коли, морале да дадат
изјава дека нема да го напуштат местото и оградениот простор каде што биле
собрани. Ако не се придржувале на наредбата, ги заплашувале дека ќе ги
пратат во специјален логор. Подоцна тоа го сториле. За време на Олиписките
игри во Берлин 1936 год., Ромите кои живееле во близината на Берлин биле
преселени кон Марзен, во близина на Рајзелфелдер. Од 1937 год. стапил на
сила законот против луѓето со несоодветно социјално однесување, оние кои
биле против општеството и оние кои биле криминалци. Ромите кои не биле
номади, биле опфатени со овој закон. Жртви на овој закон најмногу биле
младите Роми и Синти кои масовно биле депортирани. Сите ги прогласиле за
социјално неприфатливи, некои ментално нестабилни, религиозно поинакви
како и со поинаквата сексуална орјентација. Нацистите во институтот за расна
хигиена, предлагале проекти за ликвидирање и отстранување на Ромите од
Европа.
(Роми во германската армија до 1935 год.)

Некои нацисти од 1933 год. предлагале "Сите
Роми да се товарат на неколку бродови, а потоа
бродовите да се потонат во Медитеранот". Оваа идеја
на нацистите подоцна со свој исказ ја потврди и Ева
Јустин. Во 1937 год., Роне предлагал можност за
градба на посебни градски квартови за Ромите. Ремер
предлагал Ромите да се иселат од германската територија. Списанието "НС
Ландпост" на 19 март 1937 год. го образложил овој проект и го поврзал со
идејата на Квик за создавање на колонија во Абесинија. Прогоните против
Ромите не запреле во теорија, туку почнале да се реализираат на начин како
што го замислиле Хитлер и неговите сопартијци нацисти. Од 1938 год., мерките
се засилиле и истовремено била направена картотека за расите, подготвена од
Ева Јустин и др. Рихтер. На Ромите им ги поделиле личните карти со ознаки и
така законот од 1935 год. за "заштита на расната чистота" почнала да се
применува. Ромите од јавните служби и армијата биле исклучени, иако за тоа
немало изрична наредба.
Од 1933 год. под раководство на Херман Геринг шефот на пруската
тајна полиција започнале подготовките за градба на логорите. Тогаш во
Германија се изградени логорите Дахау, Матхаузен, Бухенвалд, Равенсбург,
Флосенберг и др. логори. Од 13 јуни до август 1938 година во специјална акција
биле приведени огромен број на Синти и Роми. Тие биле приведени према
наци-документите сите како навеле: ‘‘Цигани, возрасни и оние кои не се во
матично оженети‘‘ биле испратени во логорите Бухенвалд и Захсенхаузен. Од
1938 година командата за логорите ја превзел Хајнрих Химлер. Тој ги изградил
т.н. специјални логори: Аушвиц, Треблинка и Мајданек, Челмо во Полска. Сите
логори кои ги граделе во јавноста ги нарекувале ‘‘Sonderlager‘‘-Специјални
логори, но во суштина сите биле логори за уништување ‘‘Vernichtungslager‘‘. Од
16 мај 1940 год. започнала масовната депортација на ромските семејствата во

242

гетата, работните и концентрационите логори. Од јануари 1943 год. нацистите
одлучиа да се укине законот за расна чистота и мешаните со циганска крв.
Потврдна наредба стигна во март 1943 год. со која се наредува: ‘‘Убиството
важи без оглед на мешаноста на семејството во концентрациониот
логор.....Аушвиц‘‘. Пред тоа имало одредба за убиства наречено
‘‘Geiselerschisung‘‘-убивање на луѓе со стрелање во кои беа убиени голем број
во окупираните земји и Германија. Адолф Ајхман задолжен за ‘‘конечно решение‘‘
со Ромите, наредбодавец Химлер. Злосторникот Ајхман и извршител на
геноцидот, по војната избега од Германија. Беше фатен од израелската тајна
служба и однесен во Израел. Таму беше изведен пред суд. Судот во Израел го
осуди на смрт и во 1962 год. казната беше извршена.

Ева Јустин: Април-1938 год. и Роберт Ритер на терен меѓу Ромите.
Bundesarchiv-Stein Pfal.

На Хитлер му се приклучиле Италија и Јапонија. Со анексијата Австрија
учествуваше дирекно, потоа се приклучиле Унгарија, Романија, Бугарија и
Албанија, а кон нив се приклучиа и квислинзите, како што биле усташите од
Хрватска. Му се приклучиле и ново формираните држави Словачка, Чешка,
Владата во Виши од Франција, квислингот Видкуна Квислинг политичар од
Норвешка и други фашисти од цела Европа. Од Србија Недиќ соработувал со
нив, кој мислел дека е добро да се соработува со германците. Со познатите
воени историски настани и дејствија, Хитлер брзо ја завзел цела Европа. Нај
прво ја анектирал Австрија во март 1938 год. и ја окупирал Полска. Со наредба
на нацистичките челници, почнала акција за градење на логори насекаде во
Германија и окупираните територии, особено во Полска. Потоа започна
прибирањето на Ромите и нивно транспортирање кон логорите на смртта.
Химлер бил задолжен за прибирање и транспортирање на Ромите. Акцијата
најпрво била спроведена во Германија и анектираната Австрија. Списоците кои
предходно беа подготвени во Германија, бројката достигна 30 000 Роми. Од 30
јануари 1940 год. сите тие 30 илјади Роми од Германија ги депортирале во
логорите кои нацистите ги изградиле во Полска и Германија. Таму сите завршиа
со смрт. Акција за депортација и прибирање на Ромите не била спроведена
само во Третиот Рајх и Австрија. Нацистите ги приведуваа Ромите од
териториите кои беа окупирани. Тие депортации на Роми од окупираните
територии траела сè до поразот на нацистите и навлегувањето на
антифашистичките сили во Германија, во јануари 1945 год. За сите години на
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теророт врз Ромите, листата на приведените се проширила уште повеќе како од
Германија така и од другите земји од Европа. Сите тие завршиа во гасните
комори и крематориумите на Аушвиц-Биркенау и Челмо. Комплексот на логори
во состав на Аушвиц бил составен од три големи логори: Првиот логор Аушвиц-l
е отворен 20.05.1940 год. и бил наменет за потребите на администрацијата,
Аушвиц-ll Биркенау отворен 08.11.1941 година. Тој бил логор на смрт и Аушвицlll бил работен логор во кој биле сместени погони на фабриката за оружје. Во тој
склоп имало 40 логори под заедничка команда. Во Аушвиц-Биркенау во период
од 1940-45 год. фашистите убиле околу 400 илјади работници. Најголем дел
биле усмртени со стрелање, претепување, изгладнетост и болести. Кога
требало да се кремират го ваделе дури и злато од забите на логорашите.
Вкупниот број на усмртени во овој логор е преки 1,5 милион луѓе. Овој логор во
Полска од 1947 год. е прогласен за државен музеј, а од 1979 год. е под заштита
на УНЕСКО. Масовните егзекуции и тортурата врз логорашите, допринеле
логорашите да се кренат на востание. Првата побуна на Ромите во АушвицБиркенау била организирана од ветераните на СС единиците. СС официрот
Георг Бонигут на 15 мај 1944 год. им наредил на Ромите да се скријат во
бункерите и да не излезат. Наредниот ден 16 мај СС војниците сакале да ги
истерат. Но, не успеале. Нацистите се исплашиле бунтот да не се прошири во
‘‘Циганскоит Логор‘‘ и во другите логори и по консултација наредиле да се
изврши ‘‘конечното решение‘‘ за Ромите во Аушвиц-Биркенау во ноќта на 2-ри
август 1944. Сите Роми беа убиени и спалени. Лекарката-Еврејка во АушвицБиркенау, Луцие Адесбергер во нејзините белешките запишала: ‘‘Следното
утро....логорот на Циганите беше празен‘‘. Ова го пишува во изданието од
‘‘Verband Deutschen Sinti und Roma‘‘ 1998 година, Хајделберг-Германија, со
наслов ‘‘Zwischen Romantizierung und Rassismus-600 Jahre in Deutschland‘‘.
Меѓувреме бунтот на логорашите се случил на 07.10.1944 год. Иако востанието
било успешно и логорашите побегнале, сепак биле повторно фатени и убиени.
Сосема мал број успеале да избегат. За време на Втората светска војна
нацистите, надлежните за безбедноста, покрај усмртувањето во логорите,
расправале за можноста Ромите од логорите да ги натоварат на бродови и
однесат во Медитеранот и потоа со бомбадирање да ги потонат. Од таа идеја
веднаш се откажале. Причината била што бројот на депортираните Роми во
логорите бил многу голем. Аушвиц неможел да ги задоволи потребите за
масовното убивање на Ромите. Бидејќи бројот на приведените Роми и Евреи во
концентрационите логори многу се зголемил, со цел да се спроведе успешен
геноцид, нацистите одлучиле во 1941 год. да се гради гасен циклон во АушвицБиркенау во Полска, во близина на градот Катовице. Гасниот циклон е изграден
со цел жртвите брзо и масовно да се ликвидираат и телата да се спалат. Потоа
логорот во Хелмно бил специјално опремен со гасни уреди со голем капацитет
за масовно уништување. Со разгорувањето на војната Вермахтот имал потреба
од работна сила во фабриките за оружје. За таа цел имало разговор помеѓу
Гебелс и државниот министер за правда Thierack. Разговорот бил воден на
14.09.1942 година. Гебелс по прашањето за уништувањето на Ромите и Евреите
предложил уништувањето да се спроведе со нивно физичко исцрпување преку
работење со искористување на Ромите како Робови. Химлер кој бил
наредбодавец и задолжен за масовното уништување на Ромите, од 16 декември
1942 год. со декрет наредил сите Роми од окупираните територии да се
депортираат во логорите во Германија и да се искористат за принудна работа.
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Март 1943 год. тој закон стапи на сила. Оваа прашање за искористување на

Ромите како работници робови го има потенцирано во свој извештај Ритер, во
јануари 1940 год. Во тоа време во Германија голем број познати индустриски
компании биле преуредени за производство на воена опрема и оружје во кои
Ромите и Евреите биле искористувани како робови работници. Такви погони и
фирми имало голем број. Меѓу нај познатите биле Siemens, Daimler-Benz, AEG,
Heinkel, Messerschmit, BMV, IG-Farben, Steyer-Daimler-Puch и други фирми. Од
робовската работа и нивната физичка исцрпеност дел умирале, дел биле
убиени доколку биле непослушни. По нивната физичка исцрпеностт биле
ликвидирани со гас и спалени. Специјалната СС полицијата добила наредба и
ги презела сите мерки за оваа акција. Оваа акција била спроведена по барање
на Химлер кој потпишал декрет на 16.12.1942 год., со барање сите Роми да се
испратат во Аушвиц-Биркенау. Во барањето било наредено Ромите од сите
краеви од Европа, каде што била присутна германската армија, неодложно сите
да се депортираат. Крајната цел била да се искористат како работна сила, а
користа од работата била дел од геноцидот и потоа да се усмртат. Во првите
месеци се депортирани преку 10 илјади луѓе. Нацистите дури посегнале и по
косата на сите депортирани логораши, ги шишале и косата ја продавале од кило
за 50 фенинзи на фирмата ‘‘Алех Цинк‘‘ во Баварија. Логорашите биле
употребени за работа во познатите фабрики кои и денес постојат. Сите тие биле
орјентирани за производство на оружје за потребите на армијата. Денес некои
од нив платиле оштета на Ромите во Германија. Покрај физичката работа, со
Ромите изведувале нај различни загадочни медицински испитувања. Оние Роми
кои живееле во Германија, во свои домови и биле постојано населени, СС
полицијата била задолжена да ги пронајде и да ги ликвидира. За нивна
ликвидација биле задолжени ‘‘SS-Einsatzgruppen‘‘ (Специјални СС-единици).
Затоа точниот број на убиени не е познат. Ликвидации на Ромите се вршени
насекаде во окупираната Европа за кои не постоела никаква евиденција.
Евиденцијата за жртвите во логорите подоцна се состоела од сведочењето на
преживеаните потомци, жртви на фашизмот, од матичната евиденција на
родените и делумно пронајдените документи во градовите каде живееле и биле
евидентирани, освен номадите. Голем број на Роми номади во Европа пред и во
војната биле ликвидирани без депортации. Тие воопшто не биле евидентирани
во документација. Немало документација со имиња ниту во логорите, затоа што
евиденцијата во логорите била со броеви, со ознаката ‘‘Ц‘‘ и тетовиран број на
раката. Имало забрана за запишување на имиња на депортираните во логорите.
По војната утврдувањето на жртвите во геноцидот од фашистичкиот ражим
долги години е запоставено. Дури денес постојат расисти кои се инволвирани во
партиите и системот на државите и се обидуваат да го спречат признавањето
на холокаустот извршен врз Ромите во Европа и извршеното етничко чистење.
Тие сакаат холокаустот да го преименуват и историската вистина да ја
забошотат дека немало геноцид извршен врз Ромите во
Европа. Заговараат теорија дека имало масовни убиства.
Како тогаш ги направиле тие масовни убиства? Сигурно
не во военои судири со организирана армија од Роми и
фашистичките единици.
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Аушвиц-Биркенау- Пругата на смртта и логорските бараки.

Туку било смислено со спискови, закони и на мирен начин приведувани
во собирните кампови и потоа депортирани во логорите за смрт. Ако немало
геноцид извршен врз Ромте, тогаш како имало геноцид кој е извршен само врз
Евреите и од самиот почеток признаен. Тоа е многу јасен доказ дека
современата ‘‘демократска‘‘ Европа е длабоко заглавена во расизмот и
циганофобија. Со тоа сака да ја фалсикува единствената докажаната и
вистинска историја за извршен смислен геноцид над Ромите во Европа, за кој
тежнееле со векови. Истражувачите и фактите потврдуват дека не само
Германија, ниту другите држави во Европа не покажале интерес за утврдување
на бројот на жртвите Роми за време на нацизмот во Втората светска војна во
Европа. Очигледно се фалсификува со бројот на жртвите Роми во геноцидот од
војната и се препишува на другите народи. Во септенври 1939 година Рајхот врз
основа на ‘‘расно-хигиенската‘‘ доктрина одлучил, Ромите системски да ги
депортира во логорите кои нацистите ги граделе во Полска. Таму нацистите
изградиле озлогласени концентрациони логори кои значеле сигурна смрт. Нај
значајни логори кои ги изградиле нацистите во Полска биле: Аушвиц-Биркенау,
Матхаузен,
Треблинка,
Балзек,
Мајданек,
Собибор,
Бјалисток,
Радом, Варшава, Краков и др.
помали логори и гратски гета.
Покрај логори и гета имало и
собирни
центри
насекаде
во
градовите во Германија и Европа,
преку кои се вршела депортација во
логорите за смрт.
Сите тие биле изградени во 1940
година. Во овие логори и гета во
Полска биле префрлени 2.500 Роми
од Полска, кои биле на принудна
работа за градба на логори, а потоа биле ликвидирани. Со припојувањето на
Австрија кон нацистичка Германија, нацистите имале обврска да ги пронајдат
Ромите и се фокусирале на нивно лоцирање.
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Reinhard Heydrich–слика лево,Организатор на холокаустот во
Полска, Прага-28.11.1941 год.

Бирото за истражување на расната хигиена било надлежно да одреди
кои се Роми и на која градација припаѓат. Документите и генеолошките белешки
на Рудол Сова, истражувач на Ромите во Австрија, Гестапо ги запленил и ги
искористел за лоцирање на Ромите. Ромите од Австрија и Германија бea први
предмет на класификација за депортации во логорите. Австрија беше припоена
од Греманија во март 1938 година со т.н. ”Anschluss”. На територијата на
денешна Австрија пред војната, према податоците имало 11.000 Роми. Ромите
во таа територија ги нарекувале ‘‘Хунгарика Рома‘‘. Нај голем број Роми
живееле во Бургерланд, југо-источна Австрија, која била населена уште од
времето на Марија Терезија. Таму живееле најмалку 300 год. а од 1919 год.
влегла во состав на Австрија. Во тој дел Ромите биле номади. Многу мал дел
биле населени. Меѓу нив живееле и Синтите и Ловарите. Тие биле номади и
живееле од своите традиционални занаети. Во Австрија живееле со генерации,
но пред војната биле надвор од општеството, дискриминирани и имало омраза
кон нив. Тоа било исто онака како што било и во другите европски држави и
Германија. Со доаѓање на нацистите на власт и со припојувањето на Австрија
кон Третиот Рајх, Ромите дојдоа на удар од политиката за ‘‘ослободувањето од
расата на Циганите‘‘. Веднаш со припојувањето на Австрија во 1938 год. 3000
Ромите беа депортирани во ‘‘Собирните кампови‘‘ и беа принудени на работа за
подготовка на логорите, како во нацистичка Германија така и во окупираните
територии. Химлер донел одредба во 1939 год. за Ромите од Бургерланд со која
се воведува ‘‘Превентива против мешанците и борба против Циганската
опасност‘‘. Ромите биле веднаш собрани и депортирале 3000 во
концентрациониот логор Дахау и Равенсбург. Тие во Австрија работеа и во
камповите во Бургерланд и Салцбург. Во кампот во Salzburg-Maxglan, Ромите
беа доведени исто така во 1938 година. Во кампот во Бургерланд-Локенбах, беа
приведени повеќ од 4000 Роми. Кампот постоел од 1940 до март 1945 год.
Собирните кампови во Австрија биле градени исто како во Германија и Полска.
Биле наречени “Zigeunerkampfe‘‘-(Цигански логори) во кои Ромите биле
сместени заедно со семејствата. Овие кампови биле предвидени како
транзициони кампови. Подоцна се транспортирани кон камповите на исток, во
Полска. Таму биле испратени во гета и во концентрационите логори за нивна
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целосна ликвидација со гас и спалување. Односот кон нив бил суров. Со часови
морале да се молат, постојано да стојат и да се движат во круг, без храна до
изгладнување и сурово однесување од страна на чуварите. Ромите од Австрија
се депортирани заедно со Евреите уште од самиот почеток во 8 (осум) вагони и
се одведени во гетото во Лоѓ. Од декември 1941 год. до март 1942 год. собрани
биле 5000 Роми и Синти во Австрија и испратени исто така во гетото Лоѓ. Во
гетото Лоѓ многумина страдале од тешките животни услови, болести и глад.
Остатокот од преживеани биле ликвидирани во концентрационоит логор за
масовни ликвидации во логор Челмо.

Следното решение кое го предложил Химлер било ‘‘конечно решение‘‘
за Ромите од Австрија и Европа и бил т.н. Хајнрик-Химлеров ‘‘Аушвиц декрет‘‘
од декември 1942 год. Во инструкциите на овој закон од јануари 1943 год. била
издадена наредба ‘‘полумешаните Роми, Ромите-Цигани, како и Ромите од
Балкан‘‘ да се приберат и депортираат во логорите. Сите Роми требало да се
класифицираат ‘‘према степенот на мешаност‘‘ со ромско потекло. Тие сите
требалло да се испратат во т.н. ‘‘Семејни кампови за Ромите‘‘. Семејните
кампови за Ромите биле градени од причина да ги држат заедно да не дојде до
немири. Такви семејства на Роми биле посочени уште во 1938 год. со бројка од
8.500 луѓе само од Австрија. Тие биле наречени Роми-Цигани со мешана крв.
Сите тие потекнувале од Бургерланд-Австрија или ‘‘Унгарика Ром‘‘. Во Австрија
за прибирање на Ромите бил задолжен Хајндрих кој собрал 11.000 Роми во
1939 година. Тие биле испратени во концентрационите логори во Бухенвалд и
Дахау, а жените биле испратени во Равензбург во логорот за жени. Зошто биле
поделени не најдов одговор но, одговорот е дека сите биле ликвидирани. Друг
дел биле испратени во Матхаузен во Австрија и во другите собирни логори за
Ромите. Бидејќи бројот на приведените постојано растел, во 1940 год. бил
изграден логор Локенбах, во Бургерланд. Во логорот во Стразбург имало 2000
Роми, а имало собрани Роми и во други помали логори во Аустрија. Во Австрија
месниот жупан Тобијас Порчи, бил ревносен во извршувањата на прогонот врз
Ромите во Австрија. Одлучил самоволно без наредба, Ромите присилно да ги
стерилизира, да ги интернира и ги депортирал за присилна работа. Логорите на
нацистите се граделе насекаде, па и во Виена, Салцбург и во провинцијата
Тирол. Била дадена наредба во 1943 год. сите Роми кои биле живи да се
испратат во логорот Аушвиц-Биркенау. Собирните логори за Ромите во Австрија
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се уништени при крајот на март и почетокот на април 1943 год. Тоа е сторено во
согласност со декретот на Химлер, со кој наредил сите логори надвор од
Германија да бидат уништени, освен концентрационите логори изградени во
Германија. Логорот Салцбург-Махглан беше комплетно уништен во 1943 год.
Локенбах остана до крајот на војната. Така, на тие простори, многу малку го
преживеале овој хорор на смртта и етничко чистење на Ромите. Нетрпеливоста
и расизмот кон Ромите во Австрија останал ист и по војната. Не се покажа
никаков интерес од научниците за обелоденување на геноцидот извршен врз
Ромите коj го извршиа нацистите. Не само што геноцидот во Австрија е табу
тема, ниту индивидуалците ниту институциите не сакаат да го откријат
геноцидот извршен врз Ромите во Австрија. Од досегашните информации во
врска со оваа прашање во Европа, состојбата е насекаде иста. Бојкотирани се
како од социјалните установи така и од политиката. Австрија со ‘‘Московската
декларација‘‘ во 1943 год. беше прогласена ‘‘за соучесник на нацизмот‘‘. Што се
однесува за Ромите во Австрија, тие не беа признаени за жртви на нацизмот
ниту дека се вршел геноцид врз нив, туку рекле дека биле ‘‘асоцијална група‘‘.
Не ги признавале како државјани пред и по војната, туку дека сите биле
‘‘апатриди и странци во Австрија‘‘. Не признале дека нацистите им ги одземале
документите и државјанствата. Историјата знае дека Ромите таму живееле со
векови. Тоа е разбирливо зошто не ги признавале, бидејќи голем број на граѓани
на Австрија учествувале во редовите на нацистите или биле на раководни и
командни позицији за време на Рајхот. Правото на репарација на Ромите и
Синтите во Австрија им било признаено дури во 1988 год. кога Синтите и
Ромите беа не-целосно признаени, дека биле жртва на нацизмот, а подоцна
дури во 1993 год. биле признати како ‘‘Австриска етничка група‘‘. Ова го
констатира Ерика Трутнер во издането на ‘‘CEUPRESS‘‘ од 2007 год. со наслов
‘‘Nazi and postwar policy against Roma and Sinti in Austrija‘‘.
Со изградбата на логорите Ромите од Австрија и Чешка биле префрлени
во логорите во Полска, во кои многумина починале во гетата и логорите во кои
биле сместени. Полска беше окупирана од германската армија и воспостави
воена управа. Наскоро започна војната со СССР во јуни 1941 година. Тогаш
била донесена одлука со коjа било одлучено на Ромите да им се стави крај.
Бидејќи во окупираните територии немало проблем со транспортот, особено во
Полска, операцијата за ставање крај со Ромите почнала во декември 1941
година. Таму, во Полска биле собрани околу 5.000 Роми. Кон нив ги придружиле
и оние кои биле депортирани од Австрија и Германија, како и преживеаните од
епидемијата од тифус во гетото од Лоѓ и стотиците порано депортирани ги
собрале во Аушвиц. Ромите кои биле донесени во Локенбах биле усмртени во
камиони со гас-карбон моноксид. Германската армија која била сместена по
должината на границата према СССР, од Балтикот до Белорусија. Таму не
губела време за ликвидирање на Ромите и Евреите. Таму не правеле никакви
залудни генетски испитувања, туку егзекуциите биле спроведени со стрелање
од СС-специјалната полиција. Немало никакава евиденција, а целта била да се
ослободи ‘‘нордиската‘‘ раса од безвредните Роми и ‘‘несаканите елементи‘‘ во
општеството. Химлеровата наредба од 16.12. 1942 год. почна да се реализира и
од март 1943 год. се депортираа ‘‘сите Роми со мешана крв‘‘ во АушвицБиркенау. Потоа имало низа на директиви за депортирање од окупираните
територии. Крематориумите во Аушвиц-Биркенау се проширени и направен е
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посебен одел за Ромите, со повеќе од 40 дрвени бараки. Аушвиц бил центарот
за собирање на Ромите од цела Европа и имало посебен дел со бараки во кои
биле сместени сите Роми со семејствата, се до денот на нивната егзекуција. Тој
логор нацистите го нарекле ‘‘Логор за Циганите‘‘. Со Ромите, возрасните и
децата, Јозеф Менгеле вршел разни испитувања и тоа нај многу за
стерилизација и маларија, како и други медицински опити. Аушвиц постоел
делумно разрушен се до 21 јануари 1945 год. кога од нацистите бил миниран и
разрушен. Аушвиц-Биркенау бил уништен, особено управата и делот со
документација по наредба на Химлер во 1943 год., а во согласност со
инструкциите од јануари 1943 год. Во Јануари истата 1943 година, по
уништување на логорот, Химлер издал нова наредба и наредил ‘‘сите мешани
Цигани, Циганите и балканските Цигани‘‘, сите да се транспортират во логорите
во внатрешноста на Германија. Новите депортирани Роми во логорите и
предходно приведените, биле користени за принудна работа за германската
воена индустрија. Откако биле исцрпени од глад ги носеле во гасни комори и
биле со гас задушени. Откако ги задушувале на крај телата ги палеле и со тоа
вршеле целосна ликвидација без остатоци за докази. Во Аушвиц-Биркенау
нацистите за само седумнаесет месеци усмртиле од 20.000 од 23.000 луѓе,
пишуват историчарите. Оваа бројка е уште поголема и историските извори
известуваа за фрапантен број на ликвидации во Аушвиц-Биркенау, чии број бил
над 1.100.000 луѓе. Заповедник на логорите во Полска бил Хајндрих Рајнхард и
бил убиен во атентат од партизаните во Полска на 4 јуни 1942 год. Го заменил
Адолф Ајхман кој бил особено ревносен и ентузијаст за собирање на Ромите во
Европа. Сите Роми кои биле прибрани по собирните кампови во Германија и во
окупираните територии во Европа по наредба на нацистите, биле испратени во
концентрациониот логор Аушвиц-Биркенау. Сите тие заедно со останатите
Роми, кои сеуште беа живи во концентрационите логори до 1944 год., со
‘‘Конечното решение‘‘ беа задушени и спалени во Аушвиц-Биркенау во ноќта
измеѓу 2-3 Август 1944 год. Откако Советската армија се приближила до
Варшава, нацистите ги извеле логорашите во првите борбени редови и им дале
по две рачни бомби. Во случај да сакале да бегат, позади нив била
специјалната полиција. Логорашите биле заробени и одведени како воени
заробеници во СССР. Ова го кажувале како сведоштво по војната преживеаните
Синти и Роми. Во 1948 год. биле ослободени. Кога увиделе дека фашистичкиот
Трет Рајх на Хитлер пропаѓа, нацистите одлучиле да го напуштат АушвицБиркенау и да ги уништат сведоштвата на злосторот во логорот АушвицБиркенау. Во Јануари 1945 година, откако ја минирале управата заедно со
делот каде имало сведоштва за масовни убиства, од Аушвиц-Биркенау повеле
58.000 депортирани Роми и Евреи кон внатрешноста на територијата на
Германија. Многу логораши попат починале од глад, студ, боси, голи како и од
истоштеност. Голем број на изнемоштени и оние кои одавале знаци за
умирање, кои на број биле околу 7000 луѓе ги оставиле да умрат во Аушвиц.
Некои од нив преживеале и подоцна сведочеле за ужасите во логорот. Оваа
евакуација во историјата е позната и е наречена ‘‘Марш на смртта‘‘ која се
спровела од нацистите од 17-22 јануари 1945 година. Советската армија влегла
и го ослободи Аушвиц-Биркенау. Тоа се случи на 27 јануари 1945 год. Таму
нашле минирани простории, облека, обувки и починати луѓе кои не биле
спалени. Мал број преживеале. Логорот Аушвиц-Биркенау претставува симбол
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на нацистичкиот холокаустот извршен врз Ромите. Тој воедно бил и нај голем
концентрационен логор кој имал капацитет од 150 илјади луѓе во секој момент.
Во знак на сеќавање на жртвите на нацизмот во Европа, по долги години, ООН
во 1 ноември 2005 год. донесе резолуција со која 27 јануари се прогласи за
меѓународен ден на сеќавање на жртвите на холокаустот и геноцидот извршен
во Европа. Овој ден, 27 јануари е исто така ден за сеќавање на сите жртвите на
фашизмот во Европа. Тој е донесен со задоцнување дури по 60 години, но не се
заборавија жртвите на фашизмот и холокауст кој се изврши врз Ромите и
Евреите во Европа. Со повлекувањето од логорите во Полска во 1944 година,
германските логори беа актуелни и продолжија со геноцидот на Ромите.
Логорите Дахау, Берген-Балзен, Бухенвал од 1944 год. продолжија со
масовните и креминални убиства и беа сигурна смрт за логорашите и ново
дојдените Роми од сите окупирани држави во Европа. Со прогласувањето на
Хитлер за канцелар, националистите и нивните фашистички симпатизери се
охрабриа и веднаш му се приклучија. Чешкословачка се распадна и се подели
на две држави, на квисалиншка Чешка и Словачка. Словачка се прогласи за
"независна држава‘‘ од 14.03.1939 и постоела се до 1945 год. Забраната за
премин на границата меѓу двете држави била донесена во 1939 година.
Словачка во 1940 год. изгради логор ‘‘Ходомин‘‘. Во денешна Чешка (Меранија и
Бохемија) бил изграден логорот ‘‘Лети‘‘. Чешка ги депортирала сите оние Роми
кои се обиделе да ја поминат границата помеѓу двете држави, а во логорите ги
депортирале и останатите Роми. Марионетската чешка држава во логорите
испратила 8000 луѓе до август 1942 год. Сите депортирани во логорот биле
испратени во Аушвиц-Биркенау. Потоа имало строга наредба сите Роми да се
испратат во Аушвиц-Биркенау. Смртта ја избегнале 7.000 Роми кои ја
искористиле можноста да ја напуштат Чешка и избегале во Словачка. Ромите во
тоа време Словачка ја сметале за безбедно место, но настрадале подоцна од
словачките фашисти. Во оваа чистка настрадале преку 80.000 Роми, пишуваат
авторите во книгата "Цигани"-Кенрих, Пухон и Цулх.
Бившата повоена комунистичка држава Чешкословачка се распадна по
изведената ‘‘Нежна (свилена) револуција‘‘ во 1989 год. Распадот го предизвика
‘‘Граѓанскиот форум‘‘ на Вацлав Хавел, но не успеа да се справи со фашистичко
минато од времето на Хитлер. Премиерот Нечас по прашањето на логорот Лети
ден пред комеморацијата за жртвите Синти и Роми на 2-ри август 2012 год.
рекол дека нема пари да се направи споменик за жртвите на нацизмот на
местото каде бил логорот Лети. Дури ни Вацлав Хавел не сакал Чешка да се
рехабилитира за жртвите во кој учествувале самите Чеси, кога биле како
квинслиншка држава, сојузници на хитлеровиот Трети Рајх. ЕУ-парламентот
побара од Хавел да се обележи местото на жртвите во Лети. Тој одговорил,
наводно, дека немал поим што навистина се случило во Лети и дека ‘‘воглавно
бил собирен логор за неработници‘‘ цитира новинарот Ханс Јорг Шмидт на
порталот Welt online на 17.08.2012 год. За истото прашање до тогашната влада,
се обратил и претседателот на Германија во 2005 год. г-дин Joachim Gauch,
одговорот бил сличен. Одговорот било каков да бил, но вистина е дека
тогашните комунисти во 1970 год. да ги сокријат трагите на Ромите жртви од
фашистичкото минато на Чешка во логорот Лети, изградиле фарма на местото
каде бил изграден логор Лети. Таа ‘‘фарма на срамот на Чешка‘‘ постои и денес.
Хавел незнаел колку жртви и зошто Ромите биле убиени за време на нацизмот.
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Историчарите знаат дека покрај тифусот што покосил голем број на Роми.
Остатокот од Ромите, од Лети се транспортирани во Аушвиц-Биркенау и беа
задушени со гас. Се знае дека во ноќта помеѓу 2-ри и 3-ти август 1944 год. 2.900
Роми и подоцна уште 8.000 Роми беа испратени во логорот Аушвиц-Биркенау и
таму беа ликвидирани како жртви на чешкиот фашизам. Вистинската и
конечната бројка не е позната, но се претпоставува дека страдале преку 30.000
Роми од Чешка. Денеска не е чудно што Чешка, Словачка, Маџарска, Романија
и сите поранешни комунистички земји, некогашни наци-соработници, се
најмногу расистички и фашистички настроени кон Ромите. Тие делуваат во
повеќе неофашистички организации и скинхедс групи и ги напаѓаат недолжните
Роми. Нај чудно во сето тоа е зошто автократот Сталин и неговите наследници
молчеле и дозволил да се подгрева и опстои расизмот и злоделата од
фашизмот од кој советскиот народ дал нај голем број на жртви. За време на
фашизмот избувнало востание во Словачка. Ромите се приклучиле на
востаниците, но по задушувањето на бунтот, сите биле масовно убивани заедно
со другите бунтовници.

Концентрациони логори за егзекуција на Ромите во Централна Европа.

Хитлер успеал брзо да напредува и ги покорил европските земји.
Навлегол во Украина и оттаму депортирал 30 илјади Ром. Депортираните од
Украина, депортираните од балтичките земји и од окупираната Русија, бројката
на депортирани била преку 90 илјади Роми, Евреи и руски партизани. Веќе од
март 1943 год., многу Роми и Евреите од секаде од Европа биле испратени во
логорите на смртта: Бухенвалд, Треблинка, Дора, Харцунг, Ерлих, БергенБалзен, Дахау, Матхаузен, Ноенгам, Равензбург, Саксенбург, Белзец,
Дентмерген, Грос-Розен, Гусен (Гисен), Натцвеилер, Нидерхаген, потоа
Рехлинг, Стутхов, Терезиенстадт, Зводау и Берга-Елстер. Прогонот на Ромите
во Германија датира уште од половината на 16 век, особено кога масовно
бегале од прогоните и убиствата од Германија и другите западноевропски земји.
Тогаш пребегнале и се засолниле во Полска. Откако нацистите ја окупирале
Полска на 1 сепрември 1939 год. Ромите се најдоа на удар на фашистите. Во
оваа држава нацистите изградиле голем број на логори во кои биле приведени
голем број Роми од сите краеви на Европа и биле ликвидирани во коморите
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опремени со гас, а потоа ги спалувале. Тоа траело се до 1944 год. Озлогласени
и главни логори за ликвидација во Полска кои биле во употреба до 1944 год.
биле логорите: Аушвиц, Треблинка, Челмо, Мајданек, Собибор и Балзек. Покрај
логори за ликвидација имало и собирни кампови и гета во градовите како што
бил гетото во Варшава во кое имало и Роми, пота гетото Лоѓ, Вилнус,
Бјалисток, Лвов, Краков и други гета во кои исто така имало Роми.

Чешка Република, легитимација за Роми.

Овие логори, кампови и гета биле нај озлогласени кои значеле сигурна
смрт за депортираните, која ја спроведувале фашистите низ Европа. Логори
имало насекаде во окупираните територии во Европа. Оние кое се обиделе да
бегаат од логорите, биле стрелани. Другите кои не стигнале таму, биле
стрелани во државите каде што биле приведени. Истата судбина ги снашла
полските Роми кои биле дел ликвидирани, а дел испратени во Аушвиц-Биркенау
и Равенсбург во 1943 год., каде работеле принудно и биле ликвидирани во
Мајданек. Во Лоѓ биле доведени Роми од Австрија и Германија кои на број биле
околу 5000. Дел од нив починале од тифус, а останатите во март и април 1942
год., биле депортирани во Челмно каде биле ликвидирани. Комисијата која била
формирана во Полска по војната, открила дека во Челмо биле убиени 5000
Роми. Од вкупниот број на жртви, од 1.000.000 во Полска, 15 илјади биле Роми.
Но, конечната бројка на убиени Роми не е позната. Ромите во скандинавските
земји ги имало малку и секогаш биле во движење. Таму настрадале неколку
илјади Роми. Хитлер во октомври 1943 год. наредил сите Роми од Европа да се
фатат и транспортираат во логорите во Германија. Со окупацијата на
европските земји нацистите ги собирале Ромите во Холандија, Белгија,
Франција и др. земји и биле депортирани во Аушвиц, Бухенвалд и Мајданек. Во
Холандија имало голем број на номади кои не биле по потекло Роми.
Германската воена управа во 1941 год. донела наредба сите номади да се
евидентираат. Сите кои живееле во коли за живеење, требало да се запишат и
да се одделат арии од неарии. По наредба во 1942 год. биле регистрирани и во
тој период имало околу 2700 семејства кои биле номади и живееле во коли.
Сите тие ги испратиле во собирни логори кои биле за нив предходно
подготвени. Од сите тие номади, Роми биле со 1150 коли. Приведените ги
поделиле во 27 логори, а колите останале со сопствениците или ги запленила
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полицијата. Оние кои не биле Роми биле ослободени. Многу Роми избегале и се
криеле по шумите.

Балзек камп-приведени чекаат за транспортирање.(Полска)

Оние Роми кои биле приведени во Холандија, Белгија, ЕлзасЛотарингија и Луксембург во март 1943 година, биле префрлени во Аушвиц. На
14 мај 1944 год., полицијата добила инструкции сите Роми во Холандија кои
биле сместени во собирните центри да се приведат во логорите. Така, на 16 мај
1944 год. рано наутро ги привеле во логорот во Венло. Потоа им било речено
дека ќе ги водат во Вестерборк и таму ќе живеат. Ги привеле сите во собирниот
камп Вестерборк со нивните коли. Таму ги селектирале кои се Роми и оние кои
не се Роми. Меѓу нив имало луѓе со пасоши од Италија, Швајцарија или од
Гватемала. Нив ги ослободиле. Останатите на 16 мај ги транспортирале во
Аушвиц. Биле одведени повеќе од 30 000.

Логорите и гетата во Полска.

Од 1942-1943 год. од Холандија со 93 вагони се депортирани 107 000
луѓе. Сите биле испратени во смрт. Преживеале само 5 200 луѓе. Во сите
окупирани европски земји Ромите биле евидентирани, приведувани и
депортирани во логорите во Германија.
Белгија пред Втората светска војна со спогодбата од 13 март 1931 год. и
3 мај 1931 год., помеѓу Франција и Големото војводство, било забрането
задржување на номадите на нејзина територија и наредиле сите да бидат
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протерани кои се на нејзина територија, освен во франција. Тоа забрана се
однесувала исто така и на територијата на Големото војводство.

Ромски деца жртви на холокаустот, Логор Лети во Чешка.

Ромите кои се од "странско" потекло биле притворани и со полициска
придружба биле приведени до границите и протерани, а децата биле дадени во
специјални институции. Тоа протерување било спроведено со закон кој бил
донесен уште во 1926 год. Од 1933 година, биле евидентирани со целокупниот
имот и им давале патни исправи кои важела три месеци. Од 1941 год., сите
Роми се наименувани и обележени според упаството "Цигани без татковина"апатриди. Сите Роми кои живееле номадски, според прописите од 15 декември
1938 год., со наредба се запишани како "илегалци". Министерството за правда
во Белгија објавило циркуларно писмо во врска со Ромите, во кое пишувало
"Што помалку ги има, толку земјата подобро ќе напредува". Ваква расистичка
изјава од јавните служби е скандалозна за секоја земја без оглед на историскиот
период. Тоа е јавен повик за линч против Ромите и отворено кажувала дека
никој нема да има законска казна, што и да прават со нив.
Односот кон Ромите во Фрација уште од раната историја на преселби е
опишан, но тука ќе кажам дека за време на Граѓанската револуцијата, статусот
им бил подобар. По задушување на револуцијата прогоните продолжиле. Во
1802 год., наредено е Ромите да се фатат и да се протераат од земјата. На
16.07.1912 год., донесен е закон за забрана на професиите со движење и
движење на номадите. Овој закон во 1950 година, проф. М. Валин го правдал и
зборувал дека бил многу "ефикасен" во превентива против "циганскиот
колектив", затоа што сите номади непосредно се идентификувале. Валин бил
универзитетски професор во Париз. Не криел дека е расист и ги оправдувал
применетите средствата кон Ромите, давајќи им разни погрдни квалификации
врз расна основа, пишуват Г.Пухон, Д.Кенрих и Т.Цулх. Како ги воспитувал
младите генерации и во кој дух, резултатите во Франција се видливи и денес.
На Ромите не им се почитуват граѓанските слободи и правата загарантирани со
закон и меѓународните конвенции. Дури денес ги прогонуваат сите Роми без
исклучок и барат да се вратат во земјите од каде дошле. За ваквата постапка
владата на Саркози беше критикувана во 2011 година од Европскиот совет и
Европската заедница. Кристијан Баранардак во неговата книга "Забравениот
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Холокауст" напишал дека логорите во Франција преставувале "француските
предворја на Аушвиц". Во неа пишува за жртви во логорите кои се спроведени
врз Ромите во Франција. Во историјата се премолчува фактот дека за време на
нацизмот во Франција по логорите биле убиени околу 30 илјади Роми. Во
Франција имало голем број на логори, некои воопшто не биле регистрирани.
Францускиот истражувач на Ромите, Жан Пол Клебер, во 1961 год., напишал:
"Во Франција со Ромите проблемот не е решен....повеќе здруженија, настојуваа
да ја убедат власта за потребата за итно преземање мерки. Но, ако го одземеме
административниот аспект на тоа прашање, треба да се признае дека во
Франција постои прав расизам кој е вперен против Циганите во целина, без
оглед дали се номади или не". Дека тоа е така, се потврдува со фактот дека во
Франција пред окупацијата на Германија, имало со месеци спроведени строги
санкции против Ромите и не биле по барање на нацистите. Со нападот на
фашистите на Франција и нејзина капитулација, во Франција растел бројот на
логорите за депортација и тоа во зоната на германците и во управата на т.н.
Управа на Виши. Еден од познатите логори на Француска територија е
Нацвајлер во Алзас. Од Франција во 1944 год. се транспортирани околу 16
илјади Роми во Бухенвалд, Дахау и Равенсбург. Точниот број на убиени не е
утврден. Причините се јасни и познат. Немало интерес за разоткривање на
холокаустот на Ромите во Франција. Европјаните од самиот почеток имале
одбивен однос кон Ромите и тој допринел Хитлер да ја искористи оваа состојба
за мобилизирање на германската и европската јавност, особено расистите
против Ромите, затоа што имаше претходно расистичко искуство, кое и денес
постои. Квислиншките држави, покрај Хитлер, одиграа значајна ролја во
масовните убиства на Ромите. Затоа денес холокаустот е синоним за Евреите,
а Ромите едвај некој да ги спомне. Тоа укажува дека расизмот кон Ромите
останал непромент. Жртвите и етничкото чистење на Ромите во Европа е
сеуште табу тема и е сосема малку расветлен. Како што напоменав, дури денес
ниту владите ниту политиката во европските земји, не се обидуваат ниту сакат
целосно да го разоткријат геноцидот извршен врз Ромите за време на Втората
светска војна во Европа.
Фашизмот во Италија се појави веднаш по Првата светска војна. Водач
на фашистите беше Бенито Мусолини. Тој ја формира фашистичката партија
(Fascio di combatimento-борбен сноп). Идеите на италијанскиот фашизам се
базирале на основ на идеите на Римското царство и неговата моќ. Мусолини
партијата ја основа 1919 год. во Милано. Во октомври 1922 год. одржал конгрес
во Напуљ и побарал власта да му се предаде нему. По ваквите изјави
настанала општа еуфорија. Мусолини ја искористил еуфоријата и тргнал кон
Рим. Поради еуфоријата немало никаков отпор. Кралот го повикал Мусолини на
30 Октомври 1922 год. и му одобрил да формира влада. Мусолини ја превзел
власта. Ја искористи оваа можност и се прогласи за диктатор и водач ‘‘Дуче‘‘ на
Италија. Тој остана на власт се до Втората светска војна и му беше сојузник на
Хитлер и нацистите. Со формирње на фашистичка партија во 1919 год. во
Италија, во почетокот водела кампања и ги прогонувала Ромите и Евреите.
Мусолини пред војната во 1938 година се здружи со Хитлер и беше сојузник со
Германија заедно со Јапонија. Пред тоа се донесени фашистичките закони
против Ромите и Евреите во Италија од 06 јуни 1933, па 15 септември 1935 год.,
1937 и 1938 година, но сепак пред војната се воздржувала од строги мерки кон
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Ромите. За време на Втората светска војна, не преземале големи мерки кон
Ромите, иако беше прва фашистичка земја под водство на Мусолини.
Германците подоцна барале да се транспортираат и предадат Евреите и
Ромите од Италија. Според податоците од 1939 год., во Италија имало 25
илјади Роми. Тие во 1939 год. ги приведувале оние Роми кои биле номади и
спроведувале повремени рации околу бреговите и островите. Ги депортирале
надвор од Италија кои не биле државјани на Италија.Бидејќи биле сојузници со
Хитлер, по наредба италијанските Роми биле депортирани на островите на
Сардинија и другите далечни места и ги оставале без да водат грижа за нив.
Оние Роми кои биле номади, ги оставале сами на себе, а ги земале младите
Роми во армијата и ги лоцирале во окупираните територии. Со почетокот на
војната, има информации дека организирале и прифатилишта за Ромите кои
бегале од насилствата на усташите во Хрватска, од соработниците на
хитлеровиот фашизам. По капитулацијата на Италија во септември 1943 год.
германците почнале со прибирање и депортација на Ромите од Италија во
германските логори. Оние Роми кои преживеале на островите и оние кои биле
дополнително пронајдени ги воделе во логорите на смртта. Така во тој период
настрадале голем број на италијански Роми. Во логорите на смрт, според
истражувачите, настрадале од 1500-2000 Роми. Оваа бројка е минорна и
незначителна во однос на вистинските жртви на нацизмот во кој настрадале
Ромите од Италија.

За време на Втората светска војна Унгарија беше на страната на
фашизмот. Квислингот Миклош Хортни на Хитлер му се приклучи 20 ноември
1940 год. Тоа беше тактика на Хитлер со која сакаше да доведе свои
следбеници во Унгарија и Ромунија преку кои ќе ја окупира Кралевина
Југославија и да се доближи до СССР. Бидејки Унгарија се приклучи на
фашистие и бидна нивен подржувач, Ромите од Унгарија од 1941-1942 год. 25
илјади избегале во тогашна СССР. Додека управувале Унгарците, голем дел
биле префрлени во источниот дел на Романија и биле малтретирани од
романската полиција. Дури оделе дотаму, што правеле домашни хареми со
жените Ромки, пишува Пухон, Кенрих и другите. Исто така има информации кои
ги наведуваат историчарите дека пред депортациите им го ограбиле златото
кое го имале, а потоа ги депортирале и убивале. Откако се јави отпор во
Унгарија, германците ја презедоа контролата во свои раце. Со доаѓање на власт
на германците во Унгарија, март 1944 год., ја презеле управата, мерките се
заостриле. Почнале со собирање на Ромите по градовите и селата. До крајот на
годината, собрале дури 31000 и ги поделиле во три логора: Нацвајлер, ГросРозен и Берга-Елстер. Од нив преживеале 3000. Овие депортации на Ромите од
Унгарија ги дозволил квислингот Хортни. Хортни исто така јавно ги напаѓал
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Ромите и превземал акции за нивна сегрегација, депортација и ликвидација.
Ромите во Романија страдале од генералот Антонеску кој вршел масовни чистки
врз нив. Тој бил поставен за премиер од кралот Карло ll, а пак тој два дена по
назначувањето го натерал да абдицира и за крал го назначил Михаил, синот на
Карло ll. Со неговото назначување тој се прогласил за ‘‘Condukator,‘‘- лидер со
диктаторска моќ. Веднаш потоа се приклучил на фашстите на 23 ноември 1940
год. и германските трупи во 1941 год. влегоа со марширање низ Романија.
Романските фашисти со Антоанеску веднаш депортирале 90.000 Роми на
депониите за отпад во ново формираната провинција Трансилванија, која е
окупирана и земена од територијата на Украина и од СССР, и од нацистите им
била дадена на Романија како поклон. Према сведоштвата на преживеаните,
Антонеску веднаш почнал со евидентирање на сите Роми од 1 јуни 1942 год. и
траело се до 1943 година. Од септември 1942 год. почнале со депортациите во
областа Транснистрија (Трансилванија) и оставени под ведро небо без храна,
облека и без медицинаска помош. Многумина изумреле од глади и снежните
студени зими во 1942 и 1943 год. и тоа било вистински пекол. Биле оставени на
отворено и према истражувачите една третина од нив изумреле од тифус,
неподносливиот живот под отворено небо и недоволна исхрана. Сакал
романското општество да го исчисти од нив. Према комисијата која направи
истражување во 2004 год. претпоставуваат дека биле депортирани 11.00025.000 Роми. За време на фашизмот кога биле депортирани, према
сведоштвата пешачеле до логорите во две колони, една колона биле Роми
другата Евреи. По барање на германците, подоцна биле транспортирани околу
30.000 Роми кон логорите во Германија. За овие депортации има сведоштва на
видео снимка од преживеаните Роми во Романија. Истражувањата ги спроведоа
истражувачите Наталија Михаи и Ирина Ливита. Германците собрале голем број
на Роми од селата и градовите и ги депортираа во логорите во Германија. По
војната се установила вкупната бројка во која биле депортирани и убиени околу
36 000 Роми во германските логори. Овие бројки не се точни и се мисли дека
бројот на жртвите е многу повеќе.
Германците транспортирале Роми и од СССР, но исто така и заробени
војници. Од Украина во 1941-42 год., биле приведени голем број на Роми. Ги
предале украинските подржувачи на фашизмот и со вагони ги транспортирале
кон Германија. Во тие транспорти биле депортирани околу 30.000 Роми.
Германската војна управа во Украина и Крим известила за повеќе од 90.000
Роми. За транспортите и за убиствата кои биле извршени во близината на
границата на тогашната СССР, Кузнецов писмено известувал до командата на
војните сили на СССР. Нацистите вршеле масакри со огнено оружје врз Ромите,
Евреите и Партизаните во пограничните делови со СССР. Студија за
холокаустот на Ромите во Украина има од Nikolaj Bessonov во трудот “Genotsid
tsigan Ukrainy v godu Velikoi Oteshestvennoi vojny” и други автори.
Грција била окупирана од Германија се до завршување на Втората
светска војна, а територијата беше поделена помѓу Бугарија и Албанија. Ромите
во окупираната Грција биле држани како заложници од воената влас на
Германија. Има непотврдени информации од војната команда на германците
дека депортирале Роми од Грција во логорите во Германија. Но планот за
целосна депортација не успеал бидејќи биле спречени од страна на премиерот
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на Грција и патријархот на Атина и не им дозволиле масовно да ги
транспортираат како било предвидено во Аушвиц-Биркенау во Германија.

Масовни геноциди во логорите.

Албанија била окупирана од италијаните и била дадена како
протекторат и донација за фашистичката соработка со Хитлер. Италијаните
формирала логори во повеќе градови, но поради недостаток на документација и
подоцна заради затворената политика на Енвер Хоџа нема податоци за
фашистичкиот терор врз Ромите и неромите во Албанија. Но самото сознание
дека постоеле логори јасно е што се случувало. За логорите во Албанија и
егзекуциите на комунистите и антифашистичките противници пишува во
историскиот роман на Владо Вујовиќ наречен ‘‘Клас‘‘ по името на логорот, во кој
ги дава настаните и имињата на логорашите, меѓу кои напоменува и Роми.
Имало приведени и антифашисти во логорите во Албанија. Пишува дека имало
логори во 1941,1942 и 1943 година, па се до капитулацијата на Италија во
септември 1943 година. Во тој период Ромите према фашистичката идеологија
сигурно и неоспорно биле жртви на фашистите пред 1943 год. но особено по
1943 год. кога командата ја превзела германската армија на т.н. Вермахт. Во тој
период се пристапи со ‘‘конечното решение‘‘ за Ромите во Европа. Заповедта на
Химлер била сите Роми од окупираните територии неодложно да се приведат
во Аушвиц-Биркенау. Вујовиќ во предговорот на книгата пишува дека Енвер
Хоџа не сакал да се разоткријат злосторствата на фашистите од 1941-1943 год.
и ги преорал некрополите во кои жртвите биле закопани. Логорашот од
Албанија, книжевникот Ѓорѓе Лаушчевиќ во својот дневник запишал ‘‘Албанија е
земја на логори‘‘. Ако било така, покрај другите жртви тогаш Ромите и Евреите
не биле поштедени. Ромите од Европа од фашистите немале страв само во
Англија. Знаеле дека нема да бидат жртва на разулавените нацисти, затоа што
покрај обидите да ја окупираат Англија, не успеале. Но, како што пишува
Фрејзер, нацистите преку тајните служби сериозно се занимавале со
разузнавањето за Ромите во Англија и по окупирање, како тие планирале,
сакале сите да ги леквидираат како што правеле насекаде во Европа. Голем
број на жртви од нацистите имало во Европа, но и во распаднатото кралство
Југославија, во СССР, Полска, во Романија и Унгарија.
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Германија го бомбардира Белград во март 1941 година. Кралството
Југославија брзо се распаднала на своите составни делови. Со распадот,
Хрватска се приклучи на Германија и така Ромите дошле под удар на усташката
марионетска полиција. Главен креатор и создавач на НДХ-Независна држава
Хрватска, бил Анте Павелиќ. Тој бил доктор по правни науки и адвокат во
Загреб и со прогласувањето на шестојануарската диктатура на кралството на
СХС од страна на кралот Александар, тој избегал во Австрија. Откако бил
протеран од Австрија, заминал во Минхен, потоа заминал во мусолиниевата
Италија. Распадот на кралството на СХС ја искористи хрватската
револуционерна организација, позната како ‘‘Усташи‘‘. Таа организација била
формирана од хрватски националисти на 7 мај 1929 во Италија, под водство на
Анте Павелиќ. Организација на А.Павелиќ беше осомничена за извршениот
атентатот на кралот Александар во Марсеј (9.10.1934). Атентатот го изврши
Владо Черноземски (Величко Д. Керин), член на ВМРО. За организатор на
атентатот беше посочен Андрија Артуковиќ. По нападот на Југославија, таа
организација веднаш ја превзела контролата на власт во Хрватска. Славко
Кватерник на 10.04.1941 год. прогласи Независна Хрватска Држава (НДХ) и на
ист датум донесе прв закон за формирање логори за депортација. Анте Павелиќ
на 15.04.1941 год. се враќа во Хрватска со една група усташи и со помош на
диктаторите Мусолини и Хитлер бил поставен на чело на квислиншката држава
НДХ како Поглавник. Артуковиќ бил поставен за министер за внатрешни работи
на НДХ назначен од Анте Павелиќ. Усташката НДХ имала подршка од
католочката црква во Хрватска на чело со надбискупот Алојзије Степинац која ги
правдал злоделата на усташите. Поглаварот на Ватикан, Пије Xll, дури имал
средба со усташите и Павелоќ на 18 мај 1941 година. Да не заборавиме дека
Хитлер на 25 октомври 1936 год. потпишал спогодба со Ватикан. Некои бискупи
во тогашна Југославија не се согласувале со таквата политика на црквата и на
НДХ за етничко чистење, масовните убиствата и покрстувања на ортодоксните
христијани, особено Србите и затоа биле обвинети и убиени. За нив пишуваат
повеќе историчари кои ги истражувале историските настани во Втората светска
војна. Историчарите денес пишуват дека по војната, во новата заедница на
југословенските народи, истражувањето на злоделата за време на војната не
биле целосни, затоа што сметале дека тоа ќе нанесе ненадомеслива штета на
новоформираната држава.

Логорот Јасеновец, влезот во третиот собирен логор.

Откако усташите дојдоа на власт почнаа со формирање на логори.
Првите заточеници се транспортирани на 20-21 август 1941 год. во Брочица, кои
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требало да ги подготват логорите. Одлучено е да се направи систем на логори
во Јасеновац, откако жителите беа убиени и дел раселени. Во Јасеновачкиот
комплекс беа опфатени пет кампови и тоа: Брочица, Кропје, Циглана, Кожара и
Стара Градина и неколку губилишта: Градина, Јабланац, Уштице, Млака,
Дубица и Граник на Сава. Логорот се протегал на вкупна површина од 210 км2 и
бил сместен во близина на вливот на реката Уна во Сава, во чии состав имало и
губилиште во Старата Циглана опремено со гас. Прв командант на логорот
Јасеновац бил Вјекослав Макс Лубуриќ, управник бил свештеникот Мирослав
Филиповиќ, а по него Динко Шакиќ. Покрај овој логор имало низа логори во
други градови како во Копривница, Керестинец, Лепоглава, Госпиќ, Лобоград,
Сисак, Јастребарско, Тење, Слано, Ѓаково, но нај големи биле Јасеновац и
Стара Градишка. Хрватските Усташи имале заводи за притвор во Бања Лука,
Сарајево и Загреб. Предходница на логорите за масовни убиства бил на
планината Велебит, во Госпиќ, во месноста Јадово со дневен капацитет на
убиства од 200-300 луѓе. Тоа се случило веднаш по прогласувањето на НДХ во
јуни 1941 година. Депортираните ги воделе на губилиште врзани со ланци и
жици и до месноста Јадово оделе пеш 20 км. Таму ги убивале. Овој логор
постоел до 31.08.1941 година. Да ослободат место во логорот во Госпиќ, тие
дел префрлале на островот Паг каде имало депортирани 16 000 луѓе. Колку
луѓе биле убиени не е познато, затоа што нема документи. Проценките за
егзекуциите кои ги дале самите усташите во 1942 год. биле 28 500, а од други
извори 18 000. Логорашите процениле дека биле убиени од 30-48 000 луѓе само
за јули и август 1941 год. Нај големите злосторства врз Ромите се спроведени
во логорите на Јасеновац каде што биле депортирани и sверски убивани. Во
извештаите од мај 1942 год. логорот Уштице на Сава и Уна се спомнува како
‘‘Цигански‘‘ логор, што упатува на тоа дека Ромите кои биле приведувани сите
се убиени во логор Уштице. Голем број на Роми се ликвидирани и во собирните
логори низ НДХ, Босна и Србија, формирани за таа цел во градовите каде биле
присутни усташите и германската армија. За ликидирање на Ромите покрај
огнено оружје користеле гасни комори инсталирани во камиони на просторот на
Хрватска, БиХ и Панонија. Етничкото чистење на Ромите во Војводина и Србија
до Грделичката клисура, го спроведоа германската воена управа со асистенција
на Специјалната единица на Недиќ. По војната во мај 1945 год. Анте Павелиќ
беше прогласен за воен злосторник и побегна во Австрија, потоа Италија и
Аргентина и на 28.12.1959 год. почина во Шпанија без да биде изведен пред
судот за воени злочинци и организатор на холокаусот на Ромите и другите
народи. По војната беше прогласен за најголем воен злосторник и организатор
на холокаустот над Ромите, Србите, Евреите и други политички опоненти,
заедно со д-р Андрија Артукавиќ. Овој воен злосторник, Андрија Артуковиќ, по
војната во мај 1945 год. избега во Австрија, а потоа во САД, во Лос Ангелес,
под име Алојз Антиќ. Влада на СФРЈ барала да се испорача како воен
злосторник за судење за злоделата, геноцид и етничкото чистење и тоа со две
ноти од 1951 год. но не беше испорачан. Под притисок на јавноста и еврејските
организации Артуковиќ беше затворен 14.11.1984 год. Повторното барање за
екстрадиција на тогашната Титова Југославија, беше испратено во фебруар
1985 год. и по краток процес во Њујорк беше екстрадиран на 11.11.1986 год. во
Заграб. Беше осуден на смрт, но поради болест извршувањето се одлагаше и
почина на 16.01.1988 год. без да се изврши егзекуцијата.
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Антун Милетиќ во книгата ‘‘Концентрациони логор Јасеновац 1941-1945
год. документи, книга l‘‘ има документација од која се чита како се водела
постапката за депортација на Ромите во Јасеновец, како за групи така и за
поеднинци. Во неа има приложено пронајдени документи и изјави на поединци и
преживеани логораши, а во оваа книга ќе ги наведам документите од кои се
гледа со каков обем бил опфатот на Ромите за депортација во логорите на
смрта во Јасеновец.

Документот бр.33

Таа нареба се однесува на Ромите во НДХ и гласи:
,,Законска наредба од Поглавникот А. Павелиќ
и министерството за
правосудство и богоштовање Мирко Пук од 25.11.1941 год. за депортација на
,,неподобни и опасни луѓе,, за усташката НДХ во собирни и работни логори,,.
(За ,,неподобни и опасни луѓе,, се сметале Ромите м.з).Првиот приложен допис
јасно укажува дека сите Роми мора да се приведат и тој во книгата за документи
е заведен под број 101 и во дописот се образложува:
Допис документ бр.101

Од 19 мај 1942 год.(стр.289) се наредува на оружените пуковнии да
помогнат во прибирањето на ‘‘СИТЕ Цигани (РОМИ)‘‘ поради упатување во
концентрациониот логор Јасеновец. Документот е архивиран со Архив Vll, а.
НДХ, к.165, рег. Бр.33/10.

Документот бр.102

‘‘Наредба на врховно оружано заповедништво од 20 мај 1942 год. кои се
потчинети на пуковниите да ги приберат сите Цигани и спроведат во
концентрациониот логорот Јасеновац‘‘.
Во врска со овој докумен побарано е објаснување од Котарска и
Коњичка област од 29.05.1942 год. од Велика жупа-Хум, во Мостар во кое стои:
‘‘Се приложува предмет со молба за упатство, дали дотичните (Роми) можат да
се сметаат во смисол на односните прописи како Цигани. Со ова се известува
дека дотичните меѓу овдешнит свет се нарекуваат Цигани, но како такви никаде
службено не се заведени. Истите се по вера муслимани и познато е, дека
секогаш на изборите како на државните и на самоуправните, гласале со
останатите Муслимани-Хрвати за хрватски интереси и потреби. Имаат постојано
место на живеење и многу од нив поседуваат куќи, земја и други недвижнини и
сите се бават со калајџиски занат‘‘. Велика жупа Хум одговорила следно: ‘‘Под
име Цигани може да се сметаат само Циганите-номади без постојано место на
живеење и занимање, без имот особено недвижен, воопшто без постојана
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припадност на човечка заедница. Према тоа евакуацијата може да се односува
само за Циганите-номади‘‘. Во објаснението на минисрерството за внатрешни
работи на НДХ за расна припадност за Циганите пишува: ‘‘се одредува, на така
наречените Бели Цигани, муслимани да не се чепкаат, затоа што истите треба
да се сметаат како ариевци, па према тоа над нив не смеат да се применат
никакви мерки туку одредени или кои ќе се одредат против Циганите.
Таканаречените Бели Цигани, сите
се припадници на исламот, верските обреди навистина ги изведуваат, воглавно
се занаетчии, така према одредбите на г-ин Поглавник треба да се сметаат за
аријци‘‘. Тие биле поштедени.
Од овој документ може јасно да се заклучи дека хрватските Усташи ги
превзле целосно законите, заклучоците и наредбите од нацистичката Германија
и ги спроведувале, онака како било предвидено со упатствата во врска со
Ромите. Но, подоцна одлуката се замени со новите директиви и така сите Роми
на овој простор биле опфатени и приведени во логорите. Се спасиле оние кои
се приклучиле на партизанското движење.

Документ под бр.103

Издаден на 28 мај 1942 год. а се однесува на областа Загреб со кое се
бара да се испратат 59 Роми во логорот Јасеновац од околината на Загреб, а во
прилог се доставува список на имињата на Роми кои треба да се приведат и
другите од околните населени места. (Списокот е даден во прилог на барањето,
а опишан во книгата за документи поединечно за секој приведен со име и
презиме, старост, што поседува од имот, брачна состој и место на живеење. Од
списокот се гледа дека биле приведени 20 Роми од селото Цериќ, Маркушица254, Нови и Стари Јанковци-864, Острава-83, Привлака-35, Тординац-5.
(Интересни е да се наведе, дека овој документ е единствен пишан документ во
кој се пишувани имиња на приведените. Било забрането да се наведат имиња
на приведени м.з.).
Мирко Першен во својата книга на стр. 55, за Јасеновац пишува дека
оваа било единствен и редок случај усташите да наведат поименично имиња на
Ромите кои ги упатувале во концентрационит логор Јасеновац. Усташите
Ромите ги праќале во групи и ги означувале само со број или колку вагони
испратиле. Листата е дадена комплетно во книгата при што е видно дека
Ромите сите по ред имале христијански имиња и тоа од кланот на Лакатош и
Николиќ. Тоа упатува, особено кланот Лакатош, дека се Роми раселени од
Аустро-Унгарија во Панонија.
Документ бр.104.

Телеграм од 2 јуни 1942 год. за одобрување на војска-домобрани за
приведување на 400 Роми од логорот во Земун до логорот Јасеновец. Има
потврда со телеграм со кој се одобруваат 100 домобрани.
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Документ бр.107.
Изваштај од котарската обласна жупанија од 5 јуни 1942 год. за жупската
редарска област Славонски Брод, со кој известуваат, дека од подрачјето на
Котарската област испратиле 83 вагони со Роми во концентрациониот логор
Јесеновац. Жупската редарска област за Брод на Сава во одговорот
образложува и информира дека за депортација на Ромите во таа област се
направени сите подготвени. Во тој предел имало околу 2.600 Роми. За таа
намена било побарано да се испратат 83 (осумдесетитри) посебни вагони со
кои ќе бидат депортирани во Јасеновец. Колку Роми навистина се испорачани
со 83 вагони не е познато. Понатаму во одговорот за испорака во Јасеновец за
холокаустот на Ромите пишува дека голем број кои живеле расфрлено биле
приведувани со нивните запрежни коли и оскудна имавина и биле сместени во
неколку куќи, а нивниот имотот даден на чување на сиромашните семејства.
Паричните средства и животните се дадени во благајната на општините.
Доколку имале имот тој се давал на располагање на избеглиците и раселените.
Понатаму пишува дека во општината Врбас побегнал само еден Ром од вкупно
500, а во општина Бошњаци избегал исто еден Ром. За време на рацијата во
Дреновци снемало 4 Роми, но биле фатени и ќе ги испорачале како дел од таа
област. Дополнително ќе се собрале Роми и ќе бидат испратени во Јасеновац,
пишува во дописот до командата на Логорот.
Документ бр.108.
Извештај од железничката станица на Карловец од 5 јуни 1942 год. дека
од Карловац во 16 часот заминале девет вагони натоварени со Роми кои
поминале ноќта 4/5 јуни 1942 год. на пат за Загреб-Јасеновац. Втор извештај во
22 часот низ Карловец прошле 1700 Роми од Лика кои побегнале и ги
напуштиле своите домови од опасност од комунистите и партизани. Тие биле
пропуштени со воз кон Загреб. (Подоцна сигурно биле испратени во Јасеновац
м.з).
Документ бр.111

Извештај од 9 јуни 1942 год. од Сарајево, дека спречиле обид Ромите да
избегнат депортација во концентрационите логори. Извештајот кажува дека
Ромите почнале да си ставаат фесови на глава, се преоблекле во градска
носија со што сакале да избегнат депортација во Јасеновец. Во книгата има и
други наводи и извештаи за депортација на Роми.
Према сведоштвата на преживеаните од Јасеновац, Јасеновац бил
вистински хорор за смрт кој се вршел над луѓе. Тие ретко употребувале оружје.
Луѓето ги убивале со колење со специјално направени ками за таа намена, со
чекани, со дрвени палки на специјално направена платфорна над реката каде ги
флале по течението на водата. Имало бесења на дрво, задавување и други
врсти на тортура и мачење. За таа цел ангажирале логораши престапници и
криминалци, а потоа и нив ги убивале. Од ваквите гнасни убиства биле згрозени
и самите Германци. Генералот фон Хoрстенау претставник на нацистите во
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Загреб во својот приватен дневник запишал дека логорите биле ‘‘олицетворение
на ужас‘‘. Германскиот офицер задолжен за транспорт за логорите во Германија
на 11.11.1942 год. во врска со логорот Јасеновац напишал дека е еден од нај
страшните логори кој можел да се спореди со Дантеовиот ‘‘Пекол‘‘. Командантот
на логорот Вјекослав Макс Лубуриќ на годишнината на логорот на 9.10.1942 год.
во својот извештај се пофалил дека таа година во Јасеновац исклале повеќе
луѓе отколку што биле убиени во Отоманското царство за време на владеењето
на Турците од 5 века во Европа. Да ги сокријат злосторствата самите Усташи
архивите ги палеле два пати и тоа 1943 год. и 1945 год. За геноцидот на
Усташите во Хрватска пишува др.Никола Николиќ во книгата "Јасеновачки логор
на смртта" и многу други. Тој, исто така, бил заточеник во логорот, но останал
жив. Во книгата пишува дека во тие крвави денови на ѕверскиот прогон на
Ромите, секојдневно од сите страни на НДХ (Независна држава Хрватска)
доаѓале по неколку пломбирани вагони со Роми. Како што наведуваат
историчарите, не се броело другото приведување на Роми, затоа што секој ден
во 1942 год. доаѓале фрапантно голем број на композиции. Така во едно
истражување се вели дека 83 вагони дошле од Жупања, 9 вагони Карловац, 155
вагони од Козара. Освен со вагони, Ромите доаѓале со своите коли, носејќи го
своето сиромашно домаќинство и други групи кои доаѓале пеш. Младен
Ивековиќ подоцна пишува, додека бил заточеник во Јасеновец, гледал Роми кои
оделе во колона како река, мажи, жени и деца како одат да ги колат. По негово
кажување, додека бил таму до почетокот на септември 1942 год. усташите
убиле нај малку 30 000 Роми. Во Јасеновац, во Хрватска, од тлото на тогашното
распаднато кралство Југославија, Ромите биле погубувани во посебен логор.
Тие биле погубувани во логорот Уштице, а јамите за погреб се наоѓале на
нивите на Јела и Гина Растовац. Во нивниот имот се најдени 21 јама. Во нивна
близина најдени се уште 12 јами. Друга некропола се наоѓа во Градина. Истото
го сведочи и Ана Пожар која била таму, исто така, заточеник. Весникот ‘‘Напред‘‘
издаван од КП на Хрватска од 13.04.1944 год. пишува: ‘‘Усташкиот злочин во
концентрационите логори нема да се заборават‘‘ и продолжува ‘‘Циганите се
сосема истребени‘‘. За време на НДХ Ромите во Панонија, цела Хрватска и
Војводина беа целосно ликвидирани и ограбени. Последните жртви во Јасеновац
биле на 21.04.1945 год. кога таму влегла ЈНА. Познат историчар кој дава историски
документи и истражувач на логорот Јасеновец е др. Антун Милетиќ кој има
објавено повеќе изданија на оваа тема. Покрај него има уште неколку значајни
истражувачи меѓу кои и Владимир Дедиер кој напишал книга ‘‘Југословенски
Аушвиц и Ватикан‘‘. Ромите во Хрватска се убиени според биолошко-расната
нациидеологија и по верска основа. Тамошните Роми голем број биле
ортодокси. Малку имало католици и дел биле муслимани. Во тогашните
простори од Хрватска Ромите биле етнички чистени од Усташите и северно од
Грделичката клисура во Србија биле убивани од Германците и нивните
соработници. Во тоа време Бугарија имала дел од денешната српска територија
скоро до Лесковец. Ромите од Славонија и Војводина биле масовно убивани и
ограбувани. За Славонските и Војводински Роми има информации дека во тој
период важеле за богати и имале поголема количина на злато и накит кое било
ограбено. Ограбувањето на Ромите кои биле приведени во логорот Јасенувац и
ликвидирани го потврдува извештајот на Доналд Кенрик, член на Конгресот на
Ромите во светот. Тој на Конференцијата за Наци ограбеното злато од Ромите
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реферирал дека е ограбен еден милион фунти во монети и лична своина од
28.000 убиени Роми на Усташите во Јасеновец со подршка на Ватикан.
Архивите на Ватикан се затворени до 2045 год. во кои има сигурни архивски
документи за ограбеното злато од Ромите насекаде во Европа. Ова го
Информира ‘‘The Gardijan‘‘ од 4 декември 1997 год. По војната во 1945 год. е
формирана Земска Комисија на Хрватска која на процесот во Нинберг кажа
дека жртвите се од 400-700 илјади луѓе. Темелна истрага не е спроведена
тврдат некои историчари и истражувачи.

Платформа за sверски убиства и фрлени во река Сава.
( Позајмено од книгата на Милетиќ ,,Конц.логор Јасеновец1941-45 год.‘‘

Документ бр.60
Писмо од германскиот застапник во НДХ од 21.02.1942 год. до министерството
за надворешни работи во Берлин за бројот на убиени во окупираните Србија и
НДХ. Негова проценка била 200-700.000 луѓе, додека членовите на владата на
НДХ тврделе дека биле убиени 250 000 Хрвати и 200 000 Срби. Во книгара на
Антун Милетиќ има повеќе од 500 документи, во кои пишува за монструозните
убиства на усташите, кои со својот фашистички и расистички бес се нафрлиа на
Ромите. Целта била тотално да ги истребат од југословенското тло, а во
соработка со своите духовни инспиратори нацистите. Истражувањето на
јасеновачките жртви трае до денес и со неа се бават домашни и странски
истражувачи. Според некои податоци во Јасеновац биле убиени околу 28 илјади
Роми. Некои аналитичари и историчари велат дека тој број го надминува бројот
80-100 илјади жртви. Меморијалниот Центар Јасеновац по прашањето на Роми
жртви на фашизмот и НДХ, објави податок во декември 2007 год. дека биле
егзекутирани 14.750 Роми со утврдено име и презиме. Но оваа бројка не го
утврди точниот број, бидејќи се уште се истражува и утврдува и така на
18.05.2010 год.се обелодени листа, поименично за секој убиен Ром.
Нај нов податок за егзекутираните Роми е објавен 2010 год.и изнесува
16.131 :
-деца
5.633.
-мажи
5.675.
-жени4.823.
------------------------------------Вкупно:
16.131
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Комеморацијата во Јасеновец-Уштице. 02.08.2012 год.
Фото-Ана Далиповски.

Историчарите и истражувачите утврдиле дека германските фашисти масовно
егзекутирале Роми во Аушвиц-Биркенау во ноќта помеѓу 2-3 август 1944 год. Тој
ден сите Роми во Европа го прогласија за ден на сеќавање на жртвите Роми за
време на фашистичкиот режим на Хитлер во Европа. Сите тие биле Роми кои се

депортирани во логорите од окупираната Европа. Сите тие биле испорачани за
ликвидација по барање на Химлер со декретот од декември 1942 година. За
балканските Роми депортацијата се прошири со декретот на Химлер од јануари
1943 година, званично март 1943 год. Со наредбата на тој декрет, голем број

балкански Роми се депортирани во логорите во Германија и Полска и потоа
масовно егзекутирани во август 1944 во Аушвиц-Биркенау. Депортациите
продолжија и по овој датум, но оттогаш биле во логорите на територијата на
Германија. Претставниците на Ромите во Хрватска во 2012 год. побараа 2-ри
август да се прогласи за ден на сеќавање на жртвите на фашизмот и
холокаустот на Ромите во Европа за време на Втората светска војна. Од
информациите на преставниците на Ромите во Загреб, била организирана прва
званична комеморација и сеќавање на жртвите Роми во Јасеновац на 2 август
2012 год. на која имало и претставници од политиката и преставници Роми кои
денес живеат во Хрватска. Иницијативата овој ден да се прогласи за ден на
сеќавање на жртвите Роми на фашизмот и жртви на холокаустот извршен над
Ромите во Европа беше прифатена и од Европскиот Совет во Стразбург на
седница одржана од 7-8 септември 2012 год. на иницијатива на Европскиот
центар на Ромите и Травелерсите од Европа. На пленарната седница која
траеше два дена, се донесе одлука овој ден да биде посветен и прогласен за
ден на сеќавање на жртвите Роми од фашистичките режими во Европа.
Према сегашниот објавен број на жртви во Јасеновац нај голем број
биле Срби и на второ место по број на жртви на холокаустот во Јасеновац се
Роми. Покрај Павелиќ оваа доктрина ја прифати Рупник во Словенија. Ромите
кои биле во Словенија со распадот на Кралството Југославија се повлекле кон
Хрватска. Оние кои останале и не се повлекле од Славонија, исто така
настрадаа и Словенија речиси била сосема истребена од Ромите и сите биле
ликвидирани заедно со Евреите. Ромите кои денес живеат во Словенија, се
доселени од Јужен Балкан и се забележани како Роми во статистичките
податоци на Словенија. За разлика од јужен Балкан каде има поголема
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концентрација на Роми, во Хрватска по Втората светска војна скоро сите Роми
беа убиени од усташите на Анте Павелиќ, преживеаа сосема мал број.
Кога германската авијација го бомбардира Белград, кралот
Караѓорѓевиќ веднаш побегна во Англија. Недиќ го назначил за негов застапник.
Недиќ за време на кралевината СХС беше политичар и генерал, бивш началник
на генералштабот на Југословенската војска и воѓа на марионетската влада на
Србија. Работел против востанието на окупираната Србија. Недиќ и Дража
Михајловиќ беа претставници на кралот и соработуваа со германските
нацистите во Србија заедно со свештенството, која беше брзо окупирана од
Третиот Рајх. Како застапник на кралот во соработката со германскаската
управа особено се ангажирал Недиќ. Тој имал т.н. ‘‘Специјална полиција‘‘.
Кралот Караѓорѓевиќ набрзо го отфрли и му го одзема назначувањето за негов
застапник во декември 1941 год., затоа што служел на германските интереси и
за кршење на дадената заклетвата. Германците со асистенција на Недиќ и
Дража, вршеа ревносен терор како на комунистите така и врз Ромите. Веднаш
по окупацијата на кралството Југославија, шефот на германската војна управа
во Србија, Харолд Турнер на 29.04.1941 год. дал наредба за регистрација на
сите Роми и Евреи и издал строга наредба за ограничување на движење, дури и
забрани за превоз со јавен сообраќај во Белград, влез во кафеани кино забрана
за одење на пазар пред 10 часот. Германците наредиле Ромите да носат жолти
ленти со натпис "Циган" и биле сите регистрирани. Ова се базирало на основ
на германските прописи од 1935 год. За брза ликвидација на Ромите и Евреите
во северна Југославија, нацистите донеле подвижни гасни комори и
применувале исто така масовни ликвидации со стрелање. За таа цел, на
армиските главни центри во распаднатата кралството Југославија им била
дадена наредба во врска со Ромите во која пишувало: ‘‘Ромите, главно,
претставуваат елемент на несигурност и затоа се опасност за јавниот ред и
безбедност. Поради нивниот внатрешен и надворешен склоп, Ромите не можат да
бидат корисни членови на заедницата. Затоа, од принципиелни причини, секој Ром
и заедниците кои се слични по дух да се стават на располагање (на германската
армија м.з)‘‘. Германците на овој простор, освен Македонија која била дадена на

бугарска управа, спровеле друга тактика за убиства. Франц Беме како изговор
за масовните егзекуции донел пропис наречен ‘‘мерки за покајување‘‘ и со тие
мерки предвидел, ако бил убиен еден германски војник, биле убиени 100 Роми и
Евреи, а за ранет убивале 50 луѓе. Оваа мерка била само изговор за масовната
чистка на Ромите. Према изјавите на германските војници немало никакви
напади и убиства над германските војници од страна на цивилите, туку бил
изговор за масовните чистки, кои ги изведувале како одмазда во судирите со
силите на отпорот. Тие веднаш почнале со пресметка со Ромите во Србија.
Германците во соработка со Недиќ го формираа логорот Бањица кој постоел од
5 јули 1941-1944 год. и го управувала специјалната полиција на Недиќ.
Историските податоци наведуват дека биле заточени 100 000 од кои биле
ликвидирани 80.000 луѓе. Тоа биле симпатизери на НОБ, Роми и Евреи. Покрај
него имало логор и во Јајинци од 1943 година.Тој логор бил под управа на
Гестапо и во него се ликвидирани преку 68.000 луѓе и потоа спалени. Голем
логор за прибирање на логораши бил и логорот Сајмиште кај Замун познат како:
„Juden lager Semlin“ во кој приведувале Евреи и Роми. Приведувањето на
Ромите почнало од крајот на месец мај 1941. Ромите биле приведувани од
специјална полиција од Управата на град Белград која постоела пред
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окупацијата и со истиот персонал. Регистрацијата на Ромите ја започнала 7-та
управа на специјалната полицијана Белград и истата евидентирала голем број
на Роми и по другите градови на Србија. Овој логор Сајмиште исто така го
управувал Гестапо. Во него биле прибрани околу 90.000 луѓе од кои биле 40.000
ликвидирани Роми, Евреи и антифашисти. Тој бил формиран во 1941 год. и
постоел до 1944 год. Покрај овие логори во Белград бил и логорот ‘‘Топовски
Шупи‘‘, каде Ромите секоја година се поклонуваат пред споменикот на жртвите
од фашистите во некогашниот логор на 16 декември. Скоро во сите градови во
Србија имало собирни центри каде биле приведени Роми, Евреи и противници
на Фашизмот. Во Белград се стрелани Роми и Евреи на 9 и 10 октомври 1941
год. Исто така има сведоштва за бесања во Белград. Имало масовни стрелања
на Бањица на притворените Роми и Евреи кои биле приведени во логортот
Самиште. Стреланите биле закопани во гробници во пределот на Авала. Имало
собирен центар во Земун, а извесен број биле депортирани во Јасеновац. Тоа
го потврдува документот бр 104, од 02.06.1942 год. за транспорт на Роми од
логорот Сајмиште во Земун со вагони за логорот Јасеновац во НДХ. Во Србија
биле организирани логори во: Земун-Сајмиште, Шабац и скоро во сите градови.
Така биле приведени и убиени Роми и Евреи во стрелиштата во Топола, Јабука,
Засавица и др. градови и села во Војводина. Во Нови Сад е спроведена
масовна рација за стрелање на огромен број Евреи и Роми од 21-23 јануари
1942 година. На кејот каде е извршена егзекуциата, денес постои споменик на
жртвите наречен ‘‘Семејство‘‘. Сите убиени се фрлени во водите на Дунав и тој
е нивен вечен дом. Но сведоштвото останало кај преживеаните и другите
сограѓани на Нови Сад и Војводина и не е заборавено. Војводина скоро била
исчистена од Ромите, бидејќи се спровела акција за целосно уништување. Таа
акција, како ја нарекле историчарите е позната под име ‘‘Крвав марш‘‘, која
почнал од Шабац на 26.09.1941 год. Таму била собрана поголема група на
северниот дел на Шабац во логорот Јарак. Отука требало да одат во логорот
Сремска Митровица, кај Засавица, кој имал голем капацитет за логор и бил од
три страни заобиколен со реката Сава и од југ имало непреодна бара од реката
Засавица. Од одредени причини логорашите биле вратени во Шабац, на крај да
завршат во логорот Сајмиште во Белград. Во логорите во Земун и Шабац биле
приведени и убиени 2100 Роми. Бидејќи логорите во Полска и Германија биле
преполни, германската војната управа во Белград барала совет од Берлин како
да постапи со Ромите и Евреите. Одговорот на Ајхман бил: ‘‘стрелање‘‘. Ромите
биле стрелани на стрелиштето кај Јајинци, Кумодраж и Бежанија. Ромите и
Евреите биле стрелани и на патот Панчево кај селото Јабука. Ликвидацијата
исто така била спроведена во камиони опремени со комори за гас. Во Србија
имало масовно стрелање на Роми и нероми во Краљево и неговата околината
на 15/16. 10. 1941 и тоа 1736 луѓе, потоа на 18.10.1941 била стрелана уште една
група. Се тврди дека биле стрелани 3000 луѓе. Во Крушевац на 20-21.10.1941
год. имало масовно стрелање на луѓе во кое учествувал и српски корпус под
команда на Мирослав Петровиќ. За овие настани пишува историчарот
Венцеслав Глишиќ во книгата ‘‘Терор и злочин нацистичке немачке у Србии
1941-1944‘‘. Еден настан кој се однесува на Ромите од Трстеник од околината
на Осаоница кажува дека германската војска се подготвила на 14.10.1942 год.
да ги стрела сите 300 Роми од тоа село. Ги спасил д-р.Сава Станоевиќ на тој
начин што на прозорците и вратите на куќите им ковале даски и напишале дека
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владе епидемија. Потоа отишол во Крушевац во заводот за пријава на
епидемии и објавил дека има епидемија од Шарлах. Кога германската воена
управа во тој реон била информирана за епидемијата се повлекла од намерата
за стрелање на Ромите и така Ромите се спасиле. По војната Ромите од тој крај
секоја година го прославуваат 14 октомври како празник и тоа трае се до денес,
а почесен гостин им бил д-р.Станоевиќ. За геноцидот и масовните убиства на
фашистите во распаднатото кралство на СХС пишуваат повеќе автори од
Титова Југославија. Во овие чистки од германците покрај Роми беа опфатени
Евреи и лево орјентирани граѓани, демократи и антифашисти, но главна цел им
биле Ромите кои во овие предели на тогашна Југославија ги имало многу. За
убиствата кои биле спроведени во окупираната Србија на 20.12.1941 год.,
пишува овластениот германски командант за Србија дека убиле 11.164 луѓе и
дека треба да се убијат уште 20.174. (Зборник од НОР на народот од
Југославија). Во Ниш имало и собирен логор за Ромите кај Црвен крст. Во една
акција која ја спровеле германските војници во Ниш, бил убиен германски
војник. Тие за одмазда во Ниш кај месноста Бубањ убиле 150 Роми. Овој број на
стрелани и за логорот ‘‘Црвен Крст‘‘ кажува Јашар Ашимовиќ, кој избегал од
логорот и се приклучил на партизаните. Во тој логор биле приведени преку
20.000 луѓе од кои 10.000 биле ликвидирани. Слична акција била спроведена и
во ромското т.н ‘‘Саат маало‘‘ во Лесковац каде биле убиени Роми на 11.12.1941
година, веднаш до ромската населба во т.н. Арапова Долина во Лесковац. Како
што пишува историчарот од Лесковац Хранислав Ристиќ биле стрелани околу
310 Роми, со нив 11 Срби и 6 Евреи. За време на акциите на стрелање на
Ромите во Лесковац во ll-та светска војна, германците со другите Роми ги
стрелаа двата сина на јунакот од ‘‘Кумановската битка‘‘ Ахмет Адемовиќ, Реџо и
Рамо Адемовиќ. Наводната причина било убиството на два германски војника
кои биле убиени и фрлени во ромското маало, а Ромите биле обвинети за
убиството. Овој настан го раскажуваат преживеаните од тоа време. Према
изјавите на други званични поединци од Лесковац, настанот се опишува
поинаки. Тие изјавуват дека настанот се случил во центарот на Лесковац кога
дошло до судир меѓу војската и цивилите во тамошната берберница. Така, како
повод од овој настан војската дошла и го заобиколила ромското маало на
5.12.1941 год. и одвела 120 Роми од 16-90 години старост сите од машки пол во
блиското основно училиште, денес ОУ ‘‘Светозар Марковиќ‘‘. Втората рација
била на 9.12.1941 год. Германските војници прво вршеле рација во ‘‘Саат
маало‘‘ во Лесковац, с. Винарица, с. Печењевце. За настанот и убиствата на
Ромите во Лесковац на 15 декември 1941 год. е испратен извештај до владата
на Недиќ во Белград. Према кажување на преживеаните очевидци бил вистинит
морничав настан пред стрелањето, познатиот музичар Шевкет Ибраимовиќ од
Лесковац ја испеал песната ‘‘Циганска је туга преголема‘‘. Поради масовните
чистки и убиства во декември 1941 кралот во егзил го разрешил Недиќ како
негов претставник на тогашна Југославија со образложение дека бил предавник
и не се држел на заклетвата. Убиството може да бил повод за мосовните
убиства на Ромите низ Србија, но вистината е дека хитлеровата наредба била
сите Роми во окупираните територии да се ликвидираат и масовно исчистат.
Таа наредба е дадена од германската управа со потпис на герменскиот воен
претставник во Белград Турнер од 26.10.1941 год. која вели: ‘‘Сите Цигани и
Евреи да се стават на располагање на германските трупи‘‘. Страдале Роми и во
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други градови и села во Србија. Покрај теророт од фашистите, Ромите страдале
и од четниците, затоа што ако некој Ром се приклучил на партизаните, тие
вршеле тортура врз останатите Роми со цел да ги заплашат да не им се
приклучат. Што требало да прават Ромите во Србија и ширум пропаднатото
кралството Југославија кога им претело фашистичкото етничко чистење? Да
седат и да чекаат да ги убијат како што многу Роми доживеаа во тие крвави
денови на фашистичка чистка врз Ромите во пропаднатата Југославија? Тие
почнале да се приклучваат на партизанското движење, каде барале спас, а
идеологијата била, дека по војната ќе има еднакви права за сите. Но голем број
старци, жени и деца останале како цивили и биле жртава на фашистите.

Споменик на жртвите Роми во,, Арапова долина,, Лесковац.

Према исказите на преживеаните, Ромите страдале исто така од
дражиќевците, недиќевците и други паравојни структури во Србија. Ваква
информација има од 7.12.2010 год. од изјавите на преживеани Роми од
Лесковац од тие настани од 1941 година. Тоа е прикажано со снимени изјави на
ТВ-Лесковац од авторот Драган Маринковиќ. Не само таму, чистки на Ромите се
спроведувале насекаде во Србија. Во Крагуевац е изведена одмаздничка акција
за убиство на 10 германски војници, стрелале 7 илјади Срби и 200 Роми. Во
1942 год., за прашањето на Ромите во Србија, Хитлер одлучил да се почне со
"конечно реши" и во логорите во Германија биле депортирани околу 15 илјади
Роми. Сите Роми од северните делови на Југославија, кои не биле ликвидирани,
биле транспортирани во логорите во Аушвиц, Бухевалд, Матхаузен и во
логорите на НДХ, особено Јасеновац. Бројот на ликвидираните остана
непознат. Откако виделе дека Советите војно напредувале, да не се откријат
злосторствата нацистите ги спалиле документите во Белград и Хрватска, а
целта била да се сокријат масовните чистки на Ромите и Евреите во
распадната Југославија. Но не само во Југославија, туку тоа го правеле во цела
Европа. Акцијата за масовни чистки траела сè до капитулацијата на нацистичка
Германија. Во тогашните крвави денови на терор и смрт, Ромите во тогашна
Југославија беа сосема уништени и беа исчистени од тлото на Балканот, освен
на југ на Балканот, во Бугарија, Македонија и Грција. Према историчарите и
информациите од германската воена управа, тогашна Југославија била целосно
исчистена од Ромите. Информациите за геноцидот во кралевина Југославија
зборуваат за голема бројка на ликвидирани и тоа од 500-700 илјади луѓе од кои
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над 100 илјади Роми, но вистинската бројка никогаш нема да се обелодени.
Една од причините е и таа што голем број на Роми во Северна Југославија, БиХ,
Војводина, Панонија, Хрватска и Словенија биле номади и не биле
евидентирани во званичната статистика. Голем број на Роми и пред војната
биле регистрирани како Срби, Хрвати, Албанци и други народи. Ромите од
Србија, кои биле собрани во собирниот логор Црвен Крст во Ниш, меѓу нив бил
и авторот на песната ‘‘Пхабол лампа‘‘ (Свети ламба), кој бил стрелан. Песната
ја компонирал и запишал на картонот од кутијата на цигарите ‘‘Драва‘‘. Оваа го
кажува во ТВ сеќавањата Јашар Ашимовиќ, братот на композиторот на песната,
кој избегал од логорот и останал жив. Оние кои го преживаа теророт, својот бол
и тага го искажаа со пеење на песна на жртвата Ашимовиќ ‘‘Пхабол ламба‘‘,
како симбол на сеќавање на жртвите од теророт на фашистите во Ниш.
Phabol lampa

Свети ламба

Phabol lampa
maskar o logori
voj svetil
amare Romenge.
dema Devla
te urjav
Nemco te mudarav.
Te lav lestar
o bare nahtarja
thaj te urjav
тарo Nisko logori

Свети ламба
во сред логор
таа свети
за нашите Роми.
дајми крилја
да летнам
Германец да убијам.
од него да земам
големите клучеви
да одлетам
од нишкиот логор.

Песната ја посветија за смрта на нивните семејства кои беа стрелани во
Ниш, Лесковац и другите места во Србија. Голем број на Роми во северна
Југославија се приклучија кон НОБ, а на јужен Балкан по капитулирањето на
Бугарија Ромите масовно се приклучија на НОБ. Зоран Д. Јањетовиќ во книгата
‘‘Питање одштете жртвама нацизма у југословенско-немачким односима после
Другог светеког рата‘‘ пишува дека истрагата за бројот на жртвите од фашизмот
не била целосна. За ова пишуваат и други историчари од просторот на
некогашна Југославија. Од нивно пишување се гледа дека причината за
нецелосната истрага на жртвите од фашизмот била за внатрешна и
надворешна употреба. Првата била во интерес на формирањето на Нова
Југославија, а другата репарациите од Германија. Комисијата во 1945 год.
презентирала вкупно 1.685.000 жртви цивили и борци и 425 000 работно
неспособни луѓе. Меѓу нив биле презентирани и 170.000 депортирани како
принудни работници во Германија, од кои нај голем број заробени војници од
кралството Југославија. Подоцна со повеќе прекини во преговорите со
Германија, Југославија наплати извесна сума за оштета, а поголем дел бил во
економско-развојна помош со подолг период на отплата и со ниска камата. Во
економската помош биле опфатени и т.н. ‘‘Гастарбајтери‘‘ од Југославија.
Ромите од Западна Европа со години наназад поднесувале барање до
Германската Влада за отштета за нивните семејства кои настрадале во
логорите на смртта, спроведени од нацистите. До денес нема добиено ништо
т.е. добија мал симболичен надомест, а големиот износ на пари се додели на
"Културниот центар за Ромите " кој се изгради во Париз, но Ромите не си ја
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напреднаа култура ниту граѓанските права и слободи. Поголем број на Роми, од
некогашна Југославија, Србија и северниот дел од Југославија, исто така
поднесоа барање за отштета за нивните семејства, но таа не е добиена.
Денеска некои организации водат спорови во името на семејствата, но епилог
сè уште нема или ќе бидат измамени. Во Втората светска војна, југот на
Балканот, Бугарија и Албанија се приклучија кон фашистите. Бугарија се
приклучи на фашистите на 1 март 1941 год. со потписот за пристап кон
фашистите од царот Борис lll. Како благодарнос, Хитлер дел од Македонија и
дел од јужна Србија ја дал на управување на Бугарија. Бугарија како
поддржувач на Хитлер и неговиот фашизам, имала обврски кон нив како
сојузник на фашистите. Морала да ги почитува германските наредби. За време
на војната, до целосната капитулацијата на Бугарија, бугарската власт сериозно
размислувала Ромите да ги депортира во логорите на Германија заедно со
Евреите пишуваат Марушиакова- Попов. Во Софија на Ромите им било
забрането да излезат во центарот на градот и да се возат во јавен превоз. Во
1943 год. со воведените бонови за храна им ја намалиле грамажата во однос на
бугарите кои примале 200 гр.маслинки и 500 гр.шекер. Евреите добивале 100 и
200 гр.шекер, а пак Ромите по 50 гр. од двата артикла. Како што пишува во
своите мемоари Мануш Романов (вистинското име му е Мустафа Алиев) на
19.01.1942 год. бугарските фашистички соработници со противпожарни коли со
вода ги собрале сите Роми од населбата ,,Факултет,, во Софија и ги привеле до
најблиската црква каде ги покрстиле, при што добиле нови бугарски имиња. За
овој настан пишувало во 1990 год. во изданието на ‘‘Поткрепа‘‘. Према
сведоштво на приживеаните депортирани лица и очевидви, бугарската влас за
време на војната Ромите од Софија ги собрала и ги транспортирала во логорот
Дупница. Тие се Ромите кои Амбасадорот на САД Алјано Волф ги нарекува ‘‘....и
другите Стари бугарски граѓани‘‘ биле приведени од Софија. На други локации
се организирани времени логори за Ромите во Бугарија. Но со пресвртот на 9
септември 1944 год. и приклонувањето на Бугарија кон антифашизмот, со
помош на комунистичката партија, Ромите и Евреите се спасиа од
депортацијата во логорите во Германија. Извесен број на Евреи, од Тракија се
испратени во логорот Треблинка во Германија. Ромите во тој период биле
преселени од Софија во негова околнина, со цел да се ослободат од нивното
присуство во главниот град. Во 1942 год. Ромите во Бугарија ги ангажирале за
собирање на жетвата, а по барање на германската воена управа, барале да се
соберат за депортација во Германија. Сериозно се размислувало, Ромите и
Евреите да се депортират во германските логори, каде требало да ги
ликвидираат. За таа цел биле организирани повеќе собирни логори во Бугарија,
во кои биле депортирани Роми и Евреи од Бугарија и таму останале неколку
месеци. За среќа оваа депортација не се случи затоа што се крена востание и
настана септемврискиот пресврт на власта од страна на КПБ во 1944 год. и
преоѓање на страната на антантата. За оваа не постојат званични документи но
го кажувале очевидци и преживеани луѓе кои ги доживеале овие настани за
време на војната. (За ова пишува на стр.87-‘‘Циганите во Бугарија‘‘Марушиакова-Попов). Према бугарски историски извори, во логорите биле
депортирале 11.363 Евреи од вкупно 50.000 колку ги имало во Бугарија. За
Ромите нема податок. Како што наведуваат бугарските научни извори, за
целосна депортација на Евреите од тогашните бугарски територии во
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концентрационите логори во Германија, се спротиставил царот Борис и
претседателот на бугарското собрание Димитар Пешев, како и православната
црква и дел од бугрската јавност. За овој ист настан има податок и во
Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите во Македонија, во кој проф.др.Самуел Садикарио пишува дека бугарскиот цар Борис lll, имал таен договор
со застапникот на германската управа Бакерел, подреден на Ајхман, за
депортација на сите Евреи во концентрационите логори во Германија.

Тракија-транспорт на Евреи на брод на Дунав кон Треблинка.
Fot.Yad Vashem.

На оваа средба бил сведок Б.Филипов. За оваа депортацијата на
Евреите се спротиставиле бугарските интелектуалци, претседателот на
Собранието на Бугарија Димитар Пешев и софискиот владиката Кирил. Во
концентрационите логори во Бугарија биле прибрани и Ромите, но за нив ништо
не пишува. По војната голем број Евреи се иселиа во Израел со согласност на
владата на Бугарија. Бугарија во врска со холокаустот на Евреите од
Македонија и Тракија, во март 2013 год. на 20 седница на Собранието на
Бугарија, како што рекле од Тракија и српската територија, (не ја спомнале
Македонија), донесе резолуција со која се призна дека Евреите биле
депортирани во концентарациониот логор во Треблинка. Во резолуцијата
навеле и вината ја префрлија на германската фашистичка власт, како што
рекле, тие имале власт над тие територии, а не била вина на тогашната
бугарска власт. Во врска со депортацијата на Евреите од Бугарија, предходно
беше информирано и пишуваше во документите од “International Committee for
Bulgarian Holokaust-Era Truth” од 10.02.2011 година, за кој известува Chelomo
Alfossa. Тој информира за критиката кон бугарската влада од американскиот
амбасадор за премолчување на холокаустот. Chelomo Alfossa ги дава истите
податоци за Македонија, ги додава депортираните од Тракија и вкупниот број на
депортирани кој бил 13.000 Евреи. Бугарите Евреите од Тракија ги
транспортирале по реката Дунав натоварени на брод, а потоа сите биле
собрани во концентрациониот логор Треблинка.
Долу наведениот текст е даден скратен како следи:
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‘‘Gratitude toward Germany for the liberation of Macedonia and Western Thrace, as well
as other Bulgarian lands.” While it is frequently retold that the Bulgarian government elected not to
deport some 50,000 Jews from Bulgaria to German death camps in Poland--what is generally not
revealed, is that Bulgaria was directly complicit in the murder of some 13,000 other Jews from their
lands of Bulgarian Thrace and Macedonia--mostly, Judeo-Spanish speaking Jews of Greek and
Ottoman-Turkish descent.‘‘ International Day of Commemoration ,, U.S. Ambassador Alejandro
Wolff, declared that denying thе Holocaust is tantamount to approving genocide. The website of the
Council of Ministers of the Republic of Bulgaria, provides nothing more than a simple 18-word
sentence in regard to the Jews, “King Boris III supported the public pressure and did not allow the
deportation of about 50,000 Bulgarian Jews. ”There is an even shorter sentence on the government
website of the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs, “Tsar Boris III stood by public pressures and
did not allow deportation of about 50,000 Bulgarian Jews.” The Bulgarian government websites are
silent about their brutal treatment, forced relocation and imprisonment of the Jews of Sofia and
other ‘Old’ Bulgarian cities, and remains quiet about the 13,000 deported Jews from ‘New’ Bulgaria.
Тие ‘‘....други стари бугарски граѓани‘‘ се Ромите.

Бугарија, Ромите од Македонија ги сметала за Шумкари (Партизани) и
поддржувачи на Партизаните. Останатите граѓани од Македонија исто така беа
прибрани во собирни центри, особено од карадачкиот крај и се одведени на
принудна работа во Бугарија, како и сите оние кои Бугарија ги сметаше за
просрпсики елементи. Ромите, особено од северо-источна Македонија ги
одведоа на принудна работа во собирните логори во Бугарија. Таму ги држеа во
логорите и чекаа да бидат испратени во логорите во нацистичка Германија.
Намерата била строго криена и ја знаела специјалната полиција која била
задолжена за контрола и спроведување на транспортот. Друг дел на Роми од
Македонија работеле на пругата Скопје – Ќустендил, кои исто така биле под
војна контраола на бугарската фашистичка војска се до капитулацијата. Покрај
физичките работи, поголем број на ковачи биле ангажирани за одржување на
алатот за работа за ископите на железничката траса Куманово–Ќустендил, а
имало голем број на Роми ковачи, особено од Куманово и Скопје. Голем број на
Роми пред капитулацијата на Бугарија, ги собраа во собирниот центр во
Куманово заедно со другите нероми и ги испратија на принудна работа во
Бугарија. Ова го знам од кажувањето на мои блиски роднини кои биле
приведени во просториите на Тутунскиот комбинат во Куманово. Према
хронологијата на настаните тоа се случило 1943 год. Сите мои роднини кои беа
повозрасни, беа одведени во Бугарија и се вратиа по капитулацијата на
Бугарија. Се вратија со одење неколку дена пеш, гладни, боси и со искината
облека. Семејствата биле оставени со малолетни деца без егзистенција. Према
кажувањата на постарите, во 1941 год. германците почнале Ромите да ги
собираат, приведуваат и сакале да ги стрелаат во повеќе градови во
Македонија. Се спротиставиле видни поединци и граѓани со тврдење дека
Ромите се добри, работливи и мирни сограѓани. Под нивен притисок и страв од
реакции, фашистите се откажале од стрелањата. Братот на дедо ми по мајка
бил депортиран како воен заробеник во Германија, кој беше војник во
кралството Југославија и се врати по капитулацијата на Германија. По
завршување на војната, тој не добил никаква воена надокнада за депортацијата
и принудната работа на имотите на селаните во Германија. Бил изнемоштен и
болен. Почина без отштета и издржуван од дедо ми по мајка. Пред нападот на
Германија на Кралството Југославија сите полнолетни граѓани, меѓу нив и многу
Роми беа повикани на воена вежба како подготовка за одбрана од фашизмот.
Према сведоштвата на собраните вежбари во Македонија, сите биле
стацонирани во Кр.Паланка, тогашна околија Куманово. Кога германците ја
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нападнаа Југославија тие брзо ја окупираа. Војниците и вежбарите биле
заробени. Према сведоштвото на собраните вежбари, германската војска
подготвувала терен за стрелање на заробените вежбари во Кр.Паланка. Во тој
момент дошол некој висок германски воен офицер и забранил да ги стрелат.
Наредил сите да се депортираат во Германија на принудна работа. Сите кои
беа заробени во 1941 год. ги депортираа за принудна работа во Германија како
воени заробеници. Меѓу нив имало и Роми кои биле повикани на воена вежба.
Меѓу нив бил и Џемаиљ Мемедовиќ (1908-1978), кој се вратил од заробеништво
чие сведоштво го пренесувам. Со него во Германија биле депортирани и други
Роми. Во логорот за јадење добивале само два компира. Работеле на имотите
на селаните во Германија. Да преживеат околу имотите собирале печурки за
јадење. Некои се вратиа по капитулација на Германија. Према податоците од
Комисијата за воени жртви и депортации, Зоран Д. Јањетовиќ пишува дека биле
депортирани 170 000 луѓе на принудна работа во Германија. Ромите од Бугарија
и Македонија беа масовно вклучени во партизанските единици. Се бореа
заедно со другите граѓани за ослободување од фашистичката окупација на овие
балкански простори. Партизанското движење во тогашна Југославија и
Македонија, од 1941 год. доби замав и многу Роми се приклучија, особено со
мобилизацијата и со востанието во Бугарија кога капитулира во септември 1944
година.

За учество на Ром во НОБ доделен орден за храброст 15.Vll. 1949 год.

По завршувањето на војната некои загинале, некои се вратиле како воени
инвалиди. Ромите од просторите на некогашна Југославија беа вклучени во
завршните борби против германските единици во Војводина кои се повлекуваа
од Грција и Албанија. Ромите во Македонија страдале и биле под постојан
притисок и малтретирани од бугарската полиција. Примери за насилство врз
Ромите имало низ цел Балкан и Македонија. Нај трагично завршиа Евреите во
Македонија. Македонските Евреи беа собрани на 11.03.1943 год. во Скопје, во
монополот каде беа приведени 7.143 Евреи. Потоа беа депортирани во
Треблинка каде сите настрадаа. Од сите депортирани преживеале само 30
Евреи. Бугарија со востание подготвено од Комунистичката Партија на Бугарија,
се приклони на страната на Антантата и планот на Хитлер, Химлер, Ајхман,
Гебелс, и другите нацисти не се оствари да ги истребат Ромите и Евреите од
Бугарија и Македонија, освен Евреите во Македонија кои не го преживаа
фашистичкиот холокауст.
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Некои српски историчари меѓу кои и Владимир М. Никшиќ кажуваат дека
Ромите не ги сакале во почетокот на револуцијата, како што наведува, затоа
што не-ромите самите тие се бореле за "престиж" и "углед" за подоцна. Но
подоцна од 1943 год. биле масовно прифатени, а овие оделе за подоцна да се
здобијат со права во новото општество. По прашањето на Ромите и на
малцинствата и нивниот статус во кралството Југославија, на основачкото
собрание на КПЈ 1919 год., се истакнало: "Заштита на националните
малцинства и целосна правна и политичка еднаквост на недржавјаните со
државјаните". КПЈ на третата земска конференција ја продолжи истата политика
и ја прошири со тоа што, "националните малцинства, покрај потполната
граѓанска и политичка еднаквост, ќе се гарантира и неограничено право на
употреба на мајчин јазик во употреба со власта, задолжително образование на
децата на мајчин јазик во сите државни школи и основна слобода на совеста
(т.е. религија.)". На заседанието на АВНОЈ, 29.11.1943 год., кажано е "На сите
национални малцинства во Југославија ќе им се осигураат сите национални
права". По војната, Ромите во Титова Југославија тие права не ги остварија.
Нивната состојба остана иста, без образование, без работа и без пристојни
услови за живот, пишува Р. Ѓуриќ. По завршување на Втората светска војната,
во Европа бројот на жртви Роми нанесен од страна на нацистите и нивните
подржувачи беше голем. Откако навлегле силите на војската за ослободување
од фашизмот, нацистичките команданти ги кренале во воздух сите логори за да
ги скријат злоделата што ги направиле во војната, но сепак имаше докази.
Челниците кои беа фатени беа изведени пред судот во Нинберг за сторени
дела за геноцид против човештвото. Многу нацисти се засолниле во Јужна
Америка и САД со лажен идентитет но, со текот на времето, многумина беа
фатени и осудени. Во светот по војната сè уште имало скриени нацисти од тоа
време кои биле во поодмината старост, но нај голем дел се одамна починати.
Тие починале но останал голем број нивни следбеници фашисти и расисти. По
војната се направени проценки од историчарите за Ромите жртвите од Нацирежимот во Европа и тие се движат околу 220 илјади настрадани во холокаустот
и етничкото чистење во Европа. Но таа бројка неможе да се прифати како
вистинска за убуствата на Ромите во тоа етничко чистење на разулавените
нацисти и извршениот геноцид над Ромите во Европа. Ако денес бројот на Роми
во Европа се проценува од 8-12 милиони, а биле скоро истребени, тогаш 220
илјади жртви кои ги спровеле нацистите е подбив со Ромите. Книгата на Гратан
Пухон и Доналд Кенрих, издадена на ромски јазик "Берша бибахтале" Лондон,
1988 год., ги даваат следните бројки на жртвите од фашизмот во Европа:
Држава
број на Роми
број на жртви 1933-44 год.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Австрија
11 000
6 500
Белгија
450
400
Чекословачка
93 000
6 500
Естонија
1 000
1 000
Франција
40 000
15 000
Германија
20 000
15 000
Холандија
500
200
Италија
30 000
2 000
Југославија
200 000
44 000
Латвија
5 000
2 500
Литванија
1 000
1 000
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Луксембург
200
100
Полска
50 000
13 000
Романија
300 000
36 000
СССР
200 000
35 000
Унгарија
150 000
38 000
----------------------------------------------------------------------------Вкупно:
206 200

Горе наведената мала бројка на жртвите Роми од фашизмот се
збунувачки, особено затоа што само во логорот Јасеновец има проценка од
80.000-100.000 жртви. Тогаш каде се жртвите од цела Европа, вклучително и
признаените жртви према списокот за германските Роми кои биле 30 илјади.
Очигледно дека со жртвите на Ромите за време на фашизмот се манипулира.
Некои Организации на Ромите од Германија и другите невладини органзации од
други земји тврдат дека тој број е многу поголем. Нивните проценки се од 500800.000, а некои најнови проценки за Европа вела дека се околу 1,5-3,5 милиони
Роми жртви на фашизмот. Проценките се базираат на основа на исказите на
преживеаните членови на семејствата. Званичните документи не се пронајдени.
Додека бројката на ликвидирани од СС-полицијата е исто така без податоци.
Убиствата кои ги спроведувала хитлеровата армија, онаму каде што се
движела, во другите држави и други погубувања исто така не се познати.
Бројката на Ромите жртви е таква како што е. Но, има основ во мислењето дека
Ромите ги застапувале интересите на жртвите само одредени невладини
организации формитани по војната од Ромите во Западна Европа и тие вршеле
притисок за обелоденување на жртвите Роми од војната. Државите дури ни
денес не покажуваат особен интерес за откривање на жртвите Роми за време
на фашизмот. Од друга страна еврејскиот народ по Втората светска војана
формира своја држава и Европа ја призна. Воедно покажа силен интерес за
откривање на еврејските жртви за време на нацизмот. Тој интерес сеуште
постои и има силно влијание. Тој е подржан од Израел, од владите на
европските држави, меѓународните организации и здруженија. Дури и во
деновите на сеќавање на жртвите од фашизмот, се зборува за жртвите Евреи, а
жртвите Роми некои влади не ги спомнуваат. Затоа денес, за жал, синоним на
холукаостот од фашизмот се Евреите, а Ромите едвај да ги спомнат или
воопшто не ги споменуваат. Негаторството на холокаустот извршен над Ромите
оди дотаму, што ниту една европска држава не повела сериозна истрага за
истражување. Жртвите Роми секогаш се ставаат во бројките на жртвите на
оделните народи на државите и во бројката на Евреите. Соработниците и
сојузниците на Хитлер дури до денес во некои од тие држави, воопшто не го
признале или признале делумна вина за геноцидот извршен врз Ромите во
Европа. Хитлеровата нацистичка машинерија за смрт, испратила повеќе
стотици илјади Роми во смрт. Некои статистики тврдат дека се околу 3,5-5
милион Роми. За Евреите се проценува дека вкупно жртви на расно-етничко
чистење на фашистите во војната биле 6 милиони.
Победата врз фашистите била видна, но убиствата и усмртувањата во
гасните комори не престанале да работат сè до последен момент на војната.
Кога навлегле сојузничките сили, ги запреле тие дејства од јануари 1945 до
08.05.1945 год. Пред да навлезат силите на ослободителните армии, нацистите
однапред ги минирале сите логори и по наредба ги активирале, да ги скријат
ужасите и хоророт на смртта на недолжните жртви Роми и Евреи, кои страдале
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од ужасната тортура пред и за време на смртта. Преживеа сосема мал број на
Роми и тие сведочат за жртвите. Во овој дел информациите за нацизмот се
користени од податоци од Г. Пухон, Д. Кенрих и Т. Цулх од книгата "Цигани" и
другите наведени извори, цитирани автори и невладини организации. Према
податоците на некои ромски организации и други истражувачи, логорите на
смрта, во смрт испратиле огромен број на жртви во спроведувањето на нај
масовното етничко чистење во светот за кој човештвото знае, а се спровел на
целиот простор на Европа од Ламанш до Москва. Се проценува дека логорите
во смрт поединечно однеле во смрт:
Аушвиц-Биркенау
1.100.000
Белзек
600.000
Челмо( Герм.)
320.000
Мајданек
360.000
Мали Тростенетс
65.000 (Белорусија)
Треблинка
700-800.000
Јасеновец
500-600.000 (Хрватска)
----------------------------------------------------------Вкупно: 3 - 3.500.000

Оваа не е конечна бројка, бидејќи центарот за пронаоѓање на нацистите
и жртвите на холокаустот на Симон Визентал во Виена и проценката за жрвите
од други истражувачи и независни комисии, информират за бројка само на
еврејските жртви кои се над 6.000.000 луѓе.Тој број не е коначен. Бројот на
загинати Роми во тој холокауст тешко се одредува затоа што нема евиденција, а
уште потешко е доколку нема приживеани потомци. Исто така идентификацијата
уште повеќ се отежнува, бидејќи имињата на Ромите во Европа се исти со
имињата на населението каде што живеат. Промената на имињата е вршена по
пат на земање на имињата од богатите семејстав која била обврска, со цел за
асимилација. Доколку во изводите во книгите на родени не е напишана
етничката припадност, тешко ќе се открие кој е убиен со тоа име и дали е Ром
или некој од друга етнос. Ромите во тие простори биле исто така христијани или
муслимани особено во Босна и биле запишани во книгите на родени на тоа
население, а пак номадите воопшто не биле запишани во книгите на родените и
со тоа целосната бројка тешко ќе се утврди. Доколку нема преживеани
наследници тешко ќе се дознае по името кој е Ром и затоа вистинскиот број на
жртвите неможе целосно да се открие. Има документи особено за Босна, дека
Ромите не биле запишани како такви, како Роми, а се третирале како граѓани
муслимани кои имале иста вероисповест. Ромите номади исто така не биле
регистрирани во матичната евиденција. Некои истражувачи и историчари
згрозени од оваа нечовечност својата резигнираност ја искажале со изјавата:
“Ако постоел Господ тогаш требаше да им помогне на овие нестеќни луѓе“.
Оттогаш оние кои го преживеале тој холокауст, се прашувале дали постои
Господ? Но, за среќа, сите тие и оние по нив сè уште веруват во Господ и тоа со
поголема верба. Тоа го гледаме секојдневно онаму каде ја искажуваат својата
верба и се молат никогаш повеќе тоа да не се повтори. Жртвите во Втората
светска војна се вкупно околу 60 милиони луѓе од кои само 10% се воени жртви.
Останатото се цивилни жртви : Роми, Евреи, Руси, политички опоненти,
комунисти, напредни луѓе и др. народи. Према таа проценка за жртвите на

279

фашистите, прикажаната бројката за жртвите Роми е минорна, а се знае дека
тие требало да се исчистат од европското тло. Наведениот број од 200 илјади
жртви кои се однесуваат на Ромите, е смешен и трагичен. Причините се
познати. Немало желба да се откријат жртвите и целосно обелоденат. Тоа е
доказ дека кон Ромите сеуште постои расизам и антициганизам. Тоа го
откриваат историчарите за современиот однос на неромите кон Ромите.
По војната за ваквото масовно етничко чистење на Ромите во Европа
беше прифатена терминологија: холокауст, геноцид, етничко чистење, фашизам
и нацизам. Името нацизам го добија по името на паријата на Хитлер:
‘‘Националсоцијалистичка работничка партија на Германија‘‘, кои германскиот
народ накратко ја нарекулал ‘‘Наци‘‘. Некои интелектуалци Роми и нероми
промовираа разни називи на ромски јазик за означување на холокаустот и
масовните чистки на Ромите во Европа. Истражувачот на Ромите Јан Ханког
(Псеудоним: Јанко ле Реџоско) го промовира називот ‘‘Порајмос‘‘ во 1990 година
и по него се дискутирало 1993 год. што би требало да е адекватен израз за
‘‘холокаустот‘‘ извршен над Ромите во Европа. Сите нови толкувања во врска со
замена називот за холокаусот на ромски јазик, сметам дека се некорисни.
Ханког вели дека зборот ‘‘Порајмос‘‘ означува холокауст во Романи чхиб и
потекнува од јазикот на Калдерите кој припаѓа на Влах јазикот на Ромите. Оваа
не е точно, бидејќи реков дека јазикот на Ромите во светот е со ист заеднички
корен со мали разлики од префикси и суфикси. Порајмос на ромски јазик е
составен од два збора: Поравдо-раширен, отворен, зинат и муј-уста, што значи:
‘‘Поравдемоско‘‘ што на ромски јазик значи : зинат, изненаден, УПЛАШЕН, што
асоцира на ужас. Ромите Арлии на Балкан го употребуваат :‘‘Achilo poravdemoja”
што значи дека e со: “отворена уста”, ‘‘е изнанаден‘‘ или ‘‘уплашен‘‘ во зависност
како е употребен во синтаксата во самата реченицата. Терминот што е наведен
од Балканските Роми ‘‘Кали траш‘‘ како замена за холокауст не е адекватен и
значи ‘‘Опасност‘‘, ‘‘чума‘‘, буквално ‘‘црн страв‘‘. Ромите во историјата на својот
јазик немаат таков израз за масовно етничко чистење како што е ‘‘холокауст‘‘
или ‘‘геноцид‘‘. Мојот став е дека ‘‘Холокауст‘‘ и ‘‘Геноцид‘‘ се интернационални
и се во општа правна употреба во земјите во светот. Приближен збор за овие
зборови може да се користи зборот ‘‘Баро мудариба‘‘ што значи ‘‘големи
убиства‘‘ или ‘‘масовни убиства‘‘, но не е адекватен. Со измислување на нови
зборови итерминологија, се губи смислата за суштината за називите: геноцид и
холокауст, кои што се меѓународно познати и признати термини и нетреба да се
промовираат други зборови. Една од причините е дека Ромите воопшто незнаат
што значи тој збор и второ, целиот свет ги познава овие општо прифатени
правни термини: геноцид, холакауст или етничко чистење. Уште полошо е тоа
што се измислува непозната нова терминологија како замена за холокауст и
геноцид. Самите истражувачи на тој начин ги маргинализираат жртвите на
Ромите извршени од нацистите. На тој начин жртвите ги туркаат во заборав со
нови измислени неадекватни изрази, наводно на Ромски јазик, кои ниту се
општо прифатени, ниту познати термини за масовното етничко чистење на
Ромите од страна на фашистите. Овој израз не го знаат ниту неромите. Затоа
тврдам и застапувам мислење, лингвистите кои го изучуваат јазикот на Ромите
да не се бават со минимизирањето на жртвите од холокаустот на Ромите со
разни измислени зборови кои не постојат во јазикот на Ромите. Потребно е и
правно исправно да остане меѓународно општо прифатена терминологија, која е
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прифатена, позната е и во законодавствата на сите држави правно озаконета и
има правна тежина. На тој начин, со ваква измислена терминологија ги
потикнуват расистите и некои влади во Европа да го оспорат холокаусот и
геноцидот врз Ромите во Европа. Освен тоа имам став како и зошто треба да
се превземат општо прифатените зборови и во ромскиот јазик. Тоа го имам
објаснето во поглавјето за јазикот на Ромите и формирањето на нови зборови.
По завршување на Втората светска војна за жал, човештвото не
извлекло поука од злосторствата против човештвото. Тоа се јавува во други
облици. По втората светска војна, најмногу страдања и жртви на недолжни луѓе
се темелат на стереотипите од минатото кои сеуште опстојуваат како на верска
така и расна дискриминација. Ромите страдале и по распадот на комунизмот и
крвавиот расплет во некои држави. Во тој воен виор, страдале Ромите со
нивните семејства и голем дел беа раселени и протерани под налетот на
воените дејства. Многумина ги напуштиле просторите каде што живееле и се
преселиле во западните земји или сè уште живеат во соседните држави без
решен статус, без домови и без перспектива. Покрај ваквите настани, нацизмот
сè уште опстојува во целиот свет под нова маска со методи на насилство т.н.
Неонацизам и расна дискриминација. Денес од нивен удар најмногу се Ромите и
во најново време обоените од Африка и гладните мигранти низ светот.
Здруженијата на Ромите предупредуваат за опасноста и ги обвинуваат Владите
за недоволна акција против таквите неонацистички и други фашистички
организации. Има мислење дека некои влади ги подржуваат тие организации.
Ромите сè уште ја обвинуваат Владата на Германија за непроменетиот став кон
Ромите. Истото се случува насекаде во Европа, особено во новите формирани
држави во Источна Европа. Хамбуршкиот весник "Die Zeit" од 02.11.1979 год.,
пишува дека "сепак не може да се заборават Ромите во Германија. Скоро
насекаде во близина на камповите има табли, која се однесуваат за забрана за
влез на Роми во нив. Номадите таму не се пожелни и ги гонат од камповите со
полиција. Натписи со забрани по војната можело да се најдат по
паркиралиштат, локалите и дискотеките. Голем број на Роми, на оние на кои им
е одземено државјанството од Третиот Рајх, сè уште до денес не им е вратено"
пишува авторот на тој натпис. Состојбата на Ромите во Англија е иста. Не им се
дозволува да престојуваат на паркинзите и секогаш се протеруват со полиција.
Ваквата состојба била пред војната и продолжила потоа. Гратан Пухон,
генерален секретар на светската "Рома Унион" на првата комеморацијата во
Германија пред споменикот на Ромите жртви на фашизмот во логорот БергенБалзен, 27.октомври 1979 год., меѓу другото изјави: "Оваа нечовечност, која
треба да ја снема, ме тера да мислам на оние кои денес се прикриле и оние кои
се вклучиле (фашист. организ. и системот), треба да се сметаат како
потенцијални нацисти. Тие се закоравени фашисти, тие се во темните агли на
општеството и се дружат во своите заеднички институции". Таков случај бил
Арнолд Херман кој во 1937 год. докторирал на тема отровни гасови и бил
наводно "стручен за Ромското прашање". Арнол Херман се до својата смрт
молчел за предвоеното познанство со Роберт Ритер. Ева Јустин изјавила дека
тие двајца се познавале уште пред војната. По војната работел како лекар во
затвор и кој знае какви експерименти вршел таму, а во 1965 год. објавил студија
"Цигани, потекло и нивниот животот во германското говорно подрачје" и објавил
други книги кои се на основа на расизмот кон Ромите. Во својата студија,
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директно ги преземал гледиштата на Ритер и Ева Јустин и тврдел дека тие
научници не биле виновни и биле "деца на своето време". Матрејалите за време
на војната биле сочувани од оштетување. Целата документација за Ромите по
војната Арнолд ја зел од Јустин и ја засолнил. Ги сочувал Херман Арнолд и тие
заедно со Ева Јустин по војната ги обработиле. Исто така цинизам од нај висок
степен е тоа што Ева Јустин во наредните 20 год., до нејзината смрт исто така
работела на проучување на тој матрејал. Работела на комплетирање на
антрополошките извештаи и завршување на анализите од испитувањата на
генетските особини на ромиските испитаници. Јустин по војната, сè до нејзината
смрт во 1966 год., работела како психолог за деца во градската управа во
Франкфурт на Мајна. Предводникот на централното биро за расна хигиена за
време на нацизмот во Берлин др.Роберт Ритер, исто така останал на слобода и
работел во Франкфурт во бирото за јавно здравство од 1945 до 1951 год. Према
фактите, очигледно сите троица Ритер, Јустин и Арнолд ги обработувале
сочуваните списи за генеологијата на ромските семејства. Ева Јустин ги
довршила заедно со нив. Таа заедно со Ритер биле инспираторори и
налогодавци за егзекуциите на Ромите во Германија. Тие давале писмени
податоци и спискови за Ромите, за нивно масовно етничко чистење во
Германија и Европа, а се врз основа на измислената теорија за ‘‘раснабиологија‘‘ и биле главни соработници на Хитлер за време на фашизмот.
Обвинението кое било покренато против Роберт Ритер во 1948 год. било
повлечено во 1950 год. наводно немало доволно докази за обвинение. Тој
починал во 1951 год. на слобода и без судска казна. Обвинението кое било
покренато против Ева Јустин за испитување на злоделата за време на Втората
светска војна дури во 1958 год. било запрено во 1960 год. шест години пред
нејзината смрт, кога починала во 1966 година без судска завршница. Ритер и
Јустин биле психијатри, но се прогласиле за лекари генетичари, не затоа што
биле стручни, туку биле расисти и служеле на политиката за етничко чистење
на Ромите од Европа. Јозеф Ајхберг организатор и водач на ‘‘Централата за
номадите‘‘ во Минхен исто така ја избегнал казната, како и многу други нацисти
и злосторници против човештвото. Херман Арнолд, со помош на влијателни
германски личности, пред сè на проф. антрополог Ото фон Фершуер, кој
напишал рецензија за неговата книга "Скитници, комедијанти..." 1958 год. во
Германија, со која и понатаму ги третира Ромите и со подршката од црквата,
бил поставен за "стручен за Ромското прашање" во владата на Германија. Но,
благодарение на реакцијата на Синтите и Ромите во Германија, овој расист во
1980 год. е сменет од таа функција. Сличен случај за преземање на резултатите
од истражувачите од Третиот Рајх е Ханс Јоахим Деринг, автор на книгата од
1964 год. "Цигани во Национал-социјалистичката држава". Пол Вернер ССстандард фурер, планерот на мајските депортации имал кариера до 60-те како
службеник во министерството во Баден-Витенберг. Сите тие истражувачи и
планерите за масовните убиства на Ромите ги избагнаа обвиненијата и не се
изведени пред суд. Токму за нив зборуваше Гратан Пухон во 1979 год. "кои се
во темните агли" на општеството и уште многу други.
Нацизмот беше поразен, но приврзаниците на таа идеја ги има и
денес. Професорот на факултетот за политички науки во Белград, др.Бошко
Телебаковиќ во книгата ‘‘Особине нацизма‘‘ пишува: ‘‘...фашизмот бил победен,
но не и уништен‘‘ и понатаму вели:‘‘фашизмот може да се обновува, дури и
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тогаш кога непосредно не е видлив‘‘. Денес сеуште има луѓе кои не кријат дека
се расисти и на расна основа јавно ги навредуват Ромите. Таков пример е и
Жан-Мари Ле Пен, почесен претседател на Националниот Фронт на Франција.
Тој беше осуден и прогласен за виновен во декември 2013 год. и казнет од
парискиот суд со 5.000 евра. Беше прогласен за виновен за навреда на Ромите
на расна основа што јавно изјавил дека Ромите се : ‘‘Како птици‘‘ и ‘‘кражбата кај
нив е природна‘‘. Таквите ги има на сите нивоа на власта во државите, не јавно
декларирани, туку тајно без објава ги употребуваат разработените мерки за
"борба против Циганите" и им ги скратуваат основните човекови права и
слободи. Се врши силен притисок
врз Ромите и ги држат во беда и
сиромаштија. Попусто се донесуваат препораки и мерки во највисоките
меѓународни организации за права на малцинствата во сите земји во светот и
борба против расната дискриминација. Тие речиси не се применуваат. Дури и во
тие организации имало инфилтрирани докажани нацисти како што бил Курт
Валдхајм, припадник на хитлеровата нацистичка власт, а бил генерален
секретар на ООН. Зарем тоа не е заговор и цинизам кон современото
општество? Кој го поставил на чело на таа организација? На истото чествување
во 1979 год., Тилман Цулх од "Здружението на загрозени народи" изјавил: "Веќе
34 години поминаа од убиствата на луѓето во Германија. Ниедна сојузна влада
од Аденауер до Шмит, немала никакво официјално образложение од власта.
Само затоа можела дискриминацијата и прогоните на германските Роми да
продолжи од 1945 год. до денес.....Ние Германците, ова малцинство го
оставивме осамено меѓу нас 34 долги години, нивниот холокауст не го
признавме. Постојано дозволуваме прогони. Тоа мора да се измени... да се
преземат мерки, натписите "Забрането за номади" во германските кампови и
ресторани веднаш да се изгубат... Наспроти народот на европските Роми,
Сојузната Република идејно и материјално го призна еврејскиот народ“. Односот
кон Ромите сè уште не е променет. "Ромите денес сè уште се сметаат за
безвреден народ, во суштина отворено не се кажува, но така се однесуваат и
така ги сметаат", изјавил Тилман Цулх и продолжил: "Синтите и Ромите во
суштина јавно не се обележуваат како безвреден народ, но така мислат и така
ги третираат и на тој начин прогонот продолжува и по 1945 год. Иако со помалку
драконски, административни и полициски средства". Бидејќи државите не
преземаат мерки за подобрување на нивното образовние, тие остануваат "како
аналфабети и не се способни за функциите во јавната област " и се оставени на
судбината на времето. Тилман Цулх, Гратан Пухон и Доналд Кенрих, со право
констатираат дека за време на нацизмот
биле ‘‘задушувани до денес
прогонувани‘‘. Дека сè уште се користат старите законски методи со нов дух,
сведочи и законот донесен во провинцијата Хесен од 1929 год., "законот за
борба против Циганите", кој бил укинат дури во 1957 год. Законот донесен на
16.07.1926 год. во Бајерн за борба против Циганите, номадите и скитниците без
работа, бил укинат од американските сили и го прогласиле за неважечки.
Слободната држава Бајер донела нов закон на 22.12.1953 год. со "Баерските
прописи за номадите", во кој го припоила и законот од 1929 год., во кој
пишувало дека "Циганите се потенцијални злочинци" и било наредено сите
службено да ги евидентираат, фотографираат и да им се земат отисоци од
прстите. Овој закон бил укинат дури на 17.07.1970 год. Законот бил укинат затоа
што во себе содржал расна дискриминација и бил скоро ист како законот од
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1929 год., затоа што зборот "Ландфарер"-номад, опфаќа и покрива етничко
малцинство кое се дискриминира и имало некои други параграфи кои се во
врска со дискриминацијата, пишуваат авторите во книгата ‘‘Цигани‘‘. Тоа се
случува повторно денес со барателите на азил во европските земји. Ги
фотографирале, им зимале отисоци, крв и се правени посебни списоци за сите
семејства на Роми. Јавно се обелодени од новинар само во Шведска и тоа 5000
луѓе.
Сојузната влада на Германија, по војната на 07.01.1956 год., се
изјаснила дека сите Цигани и Евреи и нивните масовните чистки и депортации
од 1933-38 год. и холокаустот на Ромите од 1938-43 год. не биле на расна
основа, "туку за криминална и шпионска превентива". Така, целокупниот народ од
ромско потекло го прогласи за криминалци и шпиони. Германија на тој начин го
правдаше геноцидот извршен врз Ромите во Европа. Со тоа се избегна
плаќањето на побарувањата за надомест на Ромите од Владата на Германија и
ја фалсификува историјата за геноцидот. ‘‘Од денешна гледна точка, ваквото
образложение е смешно и трагично‘‘ - констатираат Г. Пухон, Д. Кенрих и Т.
Цулх.
Синтите и Ромите во Германија вршеа силен притисок за признавање на
холокаустот извршен врз Ромите од фашистичкиот режим на Хитлер и бараа од
владата на Германија да го признае масовното етничко чистење на Ромите во
Европа. За таа цел се организираа масовни мирни протести. Таков протест пред
признавањето на холокаустот извршен врз Синтите и Ромите во Европа е
организиран на Велигден 1980 год. во КЦ-логор Дахау. Протестот беше со цел
да се предизвика меѓународната јавност за признавање на холокаустот врз
Ромите за време на Втората светска војна. Некогашната Западна Германија или
Сојузна Република Германија, по барање и притисок на организациите на
Синтите и Ромите во Германија, канцаларот Хелмут Шмит го призна
холокаустот извршен врз Синтите и Ромите во Германија и Европа за време на
Втората светска војна. Шмит беше канцелар од 16.05.1974-01.10.1982 година.
Тогаш, во 1982 год. тој рече дека: ‘‘Ромите и Синтите за време на наци-режимот...се
убиввани поради ‘‘расно-криминалната теорија‘‘ и дека тој ‘‘криминал‘‘ се установи
дека бил ‘‘акт на геноцид на народ‘‘. Со ова изјава Шмит стави крај на повеќе

децениското одбивање на Германија да го признае геноцидот извршен врз
Ромите за време на фашизмот. Со тоа се отфрли лажната клевета дека Ромите
имале ‘‘шпионски организации‘‘ и дека од тие причини Ромите биле убивани во
Германија и Европа. Меѓународен ден на Ромите жртви од холокаустот во
целиот светот е прогласен 16 декември. Втор датум само за Ромите во Европа
е прогласен 2-ри август, ден на сеќавање на Ромите жртви, за време на
фашизмот во Европа. Причината за прогласување на тој ден за меѓународнен

ден на жртвите Роми во светот кој е прогласен во 1995 год., е ден кога Химлер
16.12.1942 год. наредил сите Роми во Аушвиц да се ликвидират и од
окупираната Европа сите да се транспортират во концентрационите логори,
особено во Аушвиц-Биркенау или да се ликвидират во окупираните територии.
Оние кои биле во Аушвиц тој ден биле масовно егзекутирани. Морам да
констатирам дека ООН дури во 2005 година, 60 години по завршување на
Втората светска војна, донесе резолуција со која 27 јануари го прогласи за
меѓународен ден за сеќавање на сите жртви на фашизмот, кога Советската
армија на 27 јануари 1945 год. влегла во логорот Аушвиц-Биркенау и тој ден се
смета како ден на сеќавање на сите жртвите на фашизмот во Европа.
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Велигденски марш на Синти и Роми 1980 год.

17 март 1982 год. Средба: Синти и Роми со Хелму Шмит.

За жал, исто така констатирам дека преставниците на ромските
организации дури до денес никој од нив не добил 5 (пет) минутно обраќање на
официјалната церемонија да одаде почит на жртвите во ООН по повод тој ден.
Изговорот бил немало доволно време. Во 2015 год. на церемонијата
холокаустот на Ромите не бил ниту спомнат. Ромските организации и поединци
по тој настан испратија протесни писма до генералниот секретар на ООН Бан
Ки Мун.
Многу здруженија на Роми и други невладини организации
констатирале дека германските научници не напишале ниту едно дело во врска
со наци-холокаусот. Кога станува збор за Ромите, освен незначајни забелешки,
нема ништо за жртвите Роми и етничкото чистење спроведено врз нив во
Европа. Тие забележале дека сите народи ‘‘нешто‘‘ пишувале, додека
германските научници едвај забележувале нешто од овој историски настан.
Дури и делата на Селма Штајнмец, од Виена која пишувала на германски јазик,
Миријам Новик од Јерусалиум, не наишле на одзив во Германија. Од четирите
автори од Европа кои пишувале за Ромите и Наци-холокаустот, тројца се Евреи:
Кенрих, Штајмец и Новик. Како што овие изјавиле, тие пишувале затоа што
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сакале да се солидаризираат со Ромите затоа што Ромите и Евреите имале
иста судбина. Симона Вајл, некогашна претседателка на Совет на Европа,
Еврејка, која го преживеала холокаустот од Аушвиц, беше присутна на таа прва
комеморација на жртвите Роми од Нацизмот во логорот Берген-Балзен во 1979
година. Тогаш изјави дека нејзиното присуство е знак на нејзината солидарност
со Ромите. На комеморацијата присуствуваа делегати од сите земји од Европа и
Америка кои беа околу 2000 луѓе. Присуствуваа лица од политиката и
Евангелистичката црква во Германија, здруженија и голем број на Роми. На
чествувањето беше присутен и Жан-Бертранд Бари "Движење против расизам и
антисемитизам"-Париз, кој меѓу другото, кажа: "Расизмот - оваа рак рана на
човештвото, треба да се уништи во сите форми. Расизмот не се покажува во
своето плодно лице на концентрациони логори и гасни комори. Тој носи маски".
Неговата изјава беше пред 34 год. и маските паднаа. Денеска во Европа во
некои држави неонацистите имаат регистрирано свои партии и легално
делуваат. Во Грција во 2012 год. неонацистичката ‘‘ Златна зора‘‘ имаше 18
преставници во парламентот во Грција, а повеќе десничарски партии во Европа
дојдоа на чело во тие држави. Секој ден има информации за напади врз Ромите
насекаде во Европа. Секој ден има информации за напади врз Ромите, особено
на младите нероми без причина. Дури дошло дотаму што се палат куќи со
семејства. Да се оградуваат населбите каде живеат Ромите од нападите на
неофашистите и расистите. Постојано се мета на напади на неонацистички
групи.

Како ќе нема напади кога на 14.01.2007 год. Словачкиот надбискуп го
величи нацизмот, а братиславскиот надбискуп Јан Сокол вели дека
нацистичкото владение "било време на благосостојба". Таквите изјави се
диретктно подгревање на фашизмот и расната дискриминација од чија теорија
страдаа Ромите и Евреите во Европа, потоа комунистите, антифашистите и
сите напредни луѓе во европските земји. Не е ни чудно што денеска Словачка е
најмногу расистички настроена кон Ромите. Ромите не само во Словачка, туку и
во Чешка, Унгарија, Романија, Бугарија и другите бивши комунистички земји се
под силен притисок и се расно дискриминирани. Peter Black, историчар на
Меморијалниот Музеј во САД (USHMM) за нараснатиот расизам во Европа кон
Ромите на прашањето: “Recent anti-Roma acts and sentiment span [across Europe],”
Black вели: “Violent attacks against Roma have occurred in Hungary, the Czech
Republic, Slovakia, Bulgaria, Serbia, and the Russian Federation and government
authorities have organized deportations in France and Italy. In many places, Roma are
singled out for isolation and denied their civil rights, and a number of national and local
government officials have recently made anti-Roma statements.” И тоа однесување

кон Ромите во Европа се шири.
Иако Индија преземала мерки за застапување на Ромите од Европа и
Америка во Организација на обединетите нации, сепак поминаа 69 години по
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Втората светска војна но, односот кон Ромите не се промени. Дискриминација
постои. Институциите не превзимаат ништо конкретно за промена на таа
состојба. Во бившите комунистички земји јавно се манифестира расизам и
циганофобија и одбиваат да ги обележат нацистичките логори, како на пример
логорот Лети - во Чешка и многу други низ Европа и Балкан. Но, затоа владата
на Германија откако го призна извршениот холокауст врз Ромите 1982 год., по
долги низ години се одлучи да одвои средства од 2,8 милиони евра за изградба
на меморијален центар за жртвите Синти и Роми од Втората светска војна во
Берлин. Со тоа стави крај и се справи со своето историското фашистичко
минато. Ги призна фашистичките злоделата и нанесената неправдата кон
жртвите на нацизмот извршен врз Синтите и Ромите во Европа.

Меморијален центар на Синтите и Ромите во Берлин.

Одлуката за градење на меморијален центар во Берлин, за Ромите и
Синтите жртви на фашизмот, е донесаена уште во 1992 година. Одлагањето за
градба беше поради спротиставување на поранешниот градоначалник на
Берлин Еберхард Дипген и недоразбирањето помеѓу здружението на Синти и
Роми во Германија со скулпторот Караван. Некои невладини опрганизации,
здруженија и поединци мислат дека имало политички отпор за таква
иницијатива. Градоначалникот предлагал меморијалниот центар да се гради во
предградието Марцен каде имало концентрационен логор за Ромите, а не во
близина на Рајхстагот. Сепак меморијалниот центар беше изграден на идеја од
израелскиот скулптор Дани Караван. Споменикот го финансира владата на
Германија, а градот Берлин дал бесплатна градежна парцела. Меморијалниот
центар се изгради во Берлин, во близина на германскиот Рајхстаг на
Шајдеманстрасе. Отварањето беше на 24 октомври 2012 год. во Берлин на кој
учествуваа преставници на Ромите и Синти. На отварањето на меморијалниот
центар присутна беше и канцеларката Ангела Меркел, претседателот на
Германија Јоахим Гаук како и други политички преставници од Германија и
Роми од Европа. На отварањето на Меморијалниот центар канцеларката Ангела
Меркел во својот говор ја изрази својата загриженост во врска со правата на
оваа малцинство во Европа и кажа: ‘‘Синтите и Ромите дури и денес се борат за
свиоте права‘‘ и продолжи : ‘‘затоа обврска на Германија и Европа е да им и
понатаму постојано помога, без оглед во чии државни граници живеат‘‘.
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24 октомври 2012 год.,отварање во Берлин-Меморијален центар.
(Фотографиите се од AP-foto Markus Schreiber).

Таа го кажа тоа пред меморијалниот центар во Берлин, на местото кое е
прикажан ‘‘Пеколот на Ромите во Европа‘‘ во форма на цвет, со големо црно око
во цветот и троаголник, знак за обележување на Ромите во Аушвиц. Ромите се
надеваат и очекуваат ова изјава на Меркел да се оствари. На овој споменик е
запишана песната ‘‘Аушвиц‘‘ од поетот Ром, Сантино Спинели. Моето прво
искуство на тлото на Германија беше во март 1970 година. Имав чуство дека
насекаде има остатоци од тој мрачен период за Ромите. Секоја педа на замјата
како да оддаваше морничаво чувство од тоа време. Дури по војната, во тие
години и во тоа време, луѓето сеуште имаа предрасуди кон Ромите. За жал таа
идеја, нацистичка, ја превземаа неонацистите и расистите на исток и денес не
мируваат. Нетрпеливоста кон Ромите во некои држави, како во Словачка, се
манифестира со дискриминација кон Ромите и се под постојана закана со
насилства од неонацисти и скинхедси. Неодамна беше објавена информација
од Словачкиот град Врутку, дека општината ќе гради ѕид висок два метра, за да
ги заштити Ромите од ноќните напади и да ги одвои од мнозинското словачко
население, информира белградска Политика, од 30 јуни 2011. Состојбата на
Ромите во Чешка исто така не е добра. Сите Роми кои побегнаа по Втората
светска војна во Чешка и оние кои таму живееле, сега по распадот на
комунизмот, Ромите се расно дискриминирани и се на постојан удар на
расистите и фашистите. Белградската "Експрес Политика" од 16.03.1991 год.
пренесува дека Ром од Клатовице, стар 21 год., бил сурово претепан на 23
февруари 1991 год. и починал. Го претепале лица кои биле познати криминалци
и силеџии. Потоа настанал општ напад на Ромите во Клатовице и настанала
војна на улиците. Вината на Ромите била, како што коментира дописникот од
Прага, "тоа што биле црни ". Денеска во Чешка живеат околу сто илјади Роми.
Напади и убиства има секојдневно, особено во источно-европските земји и
можат да се читаат од разни портали и дневни печатени медиуми. Ромите се
постојано на удар и се мета на сурови, ладокрвни и безмислени убиства на
деца и возрасни со огнено оружје и палења на домовите. Четворица расистите
на возраст од 28-42 години, членови на навивачката група на фудбалскиот клуб
од градот Дебрецан во Унгарија, во период од јули 2008 год. до август 2009 год.
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извршиле шест убиства со огнено оружје, палење на домовите на Ромите и
фрлале бомби. По четири годишна судска разврска, троица добиле доживотна
казна затвот, а еден 13 години затвор. Државниот обвинител Жолт Шабо изјави
дека извршиле: ‘‘Безмислени и ладнокрвни серии на убиства...врз Роми‘‘,
известува Стефан Озват, DW.DE на 6 август 2013 год. За напади од
неонацистите во Унгарија информира дневниот лист Poster Llojd од 08.08.2012
год. од градот Девесар, Унгарија. Драматичната и страотна информација се
однесува за нациститичката партија во Унгарија ‘‘Јоббиг‘‘ која ден пред собирот
за протест против Ромите на 7 август 2012 год. испратила писмо со барање до
советот на општината со кое бара во статутот на општината да се воведе
‘‘смртна казна‘‘ за Ромите. Наредниот ден марширале во ромската населба и се
судриле со полицијата која ги штитела од насилството на организираните
неонацистите. Расистите и неонацистите да избегнат расна квалификација за
нападот, извикувале дека барањето за воведувањето на смртната казна била:
‘‘да се воспостави мир, владеење на правото и безбедност‘‘. Со тие пароли ги
обвинувале Ромите дека тие биле кои спроведувале хаос во државата и
непочитување на законите, а суштината е фашистичко–расистичка идеологија
на разулавената толпа и средновековните методи за чистки на Ромите со
смртни казни без одговорност и тоа во 21 век. Неонацистите на Јоббиг се
причина за иселувањето на Ромите од Маџарска. Расизмот не постои само кај
расистичките групи и скинхедсите, туку за жал и кај луѓето од највисоките
кругови на политиката во некои држави и не се воздржуваат да сокријат. Таков e
случајт со Трајан Басеску претседателот на Романија. Тој беше осуден со
симболична казна од РОН 600 (133 ЕУР) од Националната комисијата за борба
против дискриминација, за изјавите на конференцијата во Словенија во 2010
год. на која рекол: ‘‘Многу малку од нив (Роми) сакат да работат‘‘ и продолжил
‘‘Традиционално многу од нив живеат од крадење‘‘, известува порталот
Romania-Insider.com од 11.02.2014 година, а во 2007 год. еден новинар го
нарекол ‘‘гнасен Циган‘‘. Овие навреди јасно укажува кои се причините за
постојаната дискриминација, расизмот и сиромаштијата на Ромите во Европа.
Расистите се закана за сите. Во најновата историја на Европа има видни докази
дека насилниците кон други народи преставуваат сигурна закана за себе и за
својот народ. Но, некои тоа не го забележуваат. Тие не се осамени, ги има
насекаде во Европа. Денес во Европскоит парламент има преставници на
неонацистите и повеќе десничарски партии од Европа.
Во Европарламентот со изборите во 2014 год. наголемо навлегоа
десничарските партии. Напади врз Ромите има, како што наведов во Словачка,
Чешка, Маџарска, Романија и Бугарија за кои известуваат дописниците од тие
држава, од претставниците на невладиниот сектор, како и организациите за
заштита на човековите права и слободи. На Ромите им се кршат човековите
права и слободи и има зголемени напади од расистите. Ромите во општества на
Европа се профилирани по расна и етничка припадност, без оглед на нивната
социјална, економска, религиозна и политичка припадност. Ромите се нај бројно
малцинство и со векови присутни во Европа, но напади врз нив има во сите
земји, особено поранешни комунистички држави без исклучок. За ваквите
напади врз недолжните Роми во Европа реагирал Советот на Европа и ООН.
Односот кон Ромите во Европа дури и во денешни услови сеуште е оптоварен
со негаторство, расизам и циганофобија. На расистите не им е потребна
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причина, особено за омразата, бидејќи таа не бара ниту интелигенција ниту
наобразба. Потребно е само да имаат истомисленици. Има примери каде
Ромите се принудени да ги напуштат живеалиштата доколку ги имале, каде со
децении живееле во тие средините, но за жал, од постојаните напади и
притисоците, ги продаваат или ги напуштат своите домови и се селат во друга
побезбедна средина. Голем број на Роми од балканскиот простор по 2000 год.
ги напуштија овие земји и отидоа на запад. Односот кон Ромите во Европа, го
наведе Советот на Европа да реагира до владите на Словачка и Чешка, но без
резултат. Тие сакат оваа малцинство да го нема во нивните држави, но не само
таму, туку насекаде во Европа. Таков пример имаше за време на мигрирањето
на Ромите од Бугарија и Романија во Франција. Тогашниот претседател на
владата на Франција Никола Саркози, во дебатна телевизиска емисија на 21
август 2010 год. изјавил: ‘‘Само Хитлер може да ги интегрира Ромите...нема
начин да интегрираш некого кој сеуште живее во родовска заедница...‘‘.
Понатаму ги критикува и со право владите на тие држави за состојбата на
Ромите и рекол: ‘‘Тие што ги научиле така да живеат, нека земат одговорност да
ги интегрираат‘‘. Ваквите изјави во врска со Ромите во Европа, јасно укажуваат
на длабочината на проблемите со Ромите и нивната интеграција во
општествата. Насилствата во сите земји продолжуваат. За таа цел во Варшава
во октомври 2011 година, невладините организации одржа Конференција во
ОБСЕ регионот за имплементација на правата на Синтите и Ромите во ОБСЕ
регионот во Европа под мотото: ‘‘Сакаме да бидеме слушнати‘‘.
На конференцијата се залагале за имплементирање на права и
слободите на Ромите во источните некогашни комунистички земји. Апелите на
невладините организации за почитување на правата на Ромите во Европа
неможат да донесат прогрес. Правата на Ромите во Европа не се во согласност
со Оквирната рамновната конвенција за малцински права како и Регионалната
конвенција за малцински јазици. Во Европа во своите устави ги признаа Ромите
за малцинствата: Германија, Австрија и Финска. Другите европски држави тоа
не го сториле ниту до денес. Од уставите на тие земји произлегуваат и
законските обврски за заштита на сите малцински групи во сите земји. За сите
пропусти подлегнуват на санкции пред домашните и меѓународните закони.
Ромите несмеат слободно да влезат во разни дискотеки, базени за капење, па
дури и имаат посебни собиралишта за дружење, кои се нај често во маалата
каде живеат и одбегнуваат движење во вечерните часови или мора да се во
група за своја заштита. Социјалните мрежи јасно кажуваат дека Ромите никаде
не се добредојдени. Ако негрижата на владите продолжи, ќе дојде ден кога
навистина нетрпеливоста ќе прерасне во отворен судир кон овој народ. Без овој
услов, без грижата на општеството и примена на репресија против расистите и
неонацистите, нема да има слобода и равноправност во ниту едно општество во
Европа. Судските органи законот го применуваат селективно во врска со
Ромите. Такви извештаи има од многу невладини организации кои се
формирани со цел за заштита на нивните права и слободи. Од нивното
кажување и над нив се вршел притисок доколку имало судско разрешување на
проблемот, а тие биле застапници во постапката. Ромите во својата крвава
историја со векови беа жртва на физичко истребување, а уште полошо дури
денес не ги почитуваат како луѓе. Го порекнуваат нивниот идентитет, јазик и
култура за која кажуваат дека е безвредна, а тоа ги искажуваат од расистички
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побуди. Ромите се обидуваат да ги заборават сите злосторства, прогони, па
дури и холокаустот кој е извршен над нив, но неможат да простат што
доживеаа. Не затоа што неможат, туку затоа што неможат да разберат како
може човек така сурово да постапи со човек, со тортурата, физички ликвидации
и холокаустот спроведен врз нив без вина. Преживеаните покрај тагата за
загубата на најблиските, испеале песна:
Аушвиц

Аушвиц

Муј шуко
јакха кале
вошта шудре
ачхипен
ило чхиндо
би огеско
би лафеско
нанај роипен

суви усни
црни очи
студени усни
молк
откорнато срце
без душа
без збор
ниту плач
Автор: Сантино Спинели

Самите логорши, како што е Младен Ивековиќ, кој останал жив во
логорот Јасеновец пишува: ‘‘Нема перо кое би било во состојба да ги опише
стравотиите и ужасната атмосвера во Јасеновец. Таа ја надминува секоја
човечка фантазија. Пеколот, инквизицијата, нај старшниот терор, било некогаш
или некаде во историјата не постои, крволоштво на диви sверови, произлезено
на површината од нај темните и нај одвратните инстикти, какви досега кај луѓето
воопшто не се појавиле – ова е малку кажано...‘‘- пишува Ивековиќ. Ивековиќ
бил логораш како дете и ги изразува доживеаните емоции кои засекогаш
останале како негов кошмар. Ромите тие кошмари ги доживуваат со векови и
разнообразни. Стравотната тортура која е опишана во некои дела, а во оваа
сосема малку и обележена со неколку реченици. Не затоа што нема податоци,
туку затоа што бев збунет од самата помисла дали е тоа можно да му се случи
на човек, а уште по збунувачки е фантазијата и досетливоста за таква тортура
од која би се исплашил и самиот Франкештај. Но, впрочем и франкенштај е
креација на човековиот ум. Платон во Фејдон вели: "Поголемо зло на човекот не
може да му се случи од тоа да го мрази разумот". Расистите се очигледен
пример на таа состојба на разумот. Ги мразат луѓето без причина и бараат
оправдување за запоставеноста во општеството. Незнаат како позитивно да
делуваат, да се насочат, да се прилагодат во општеството и затоа ги напаѓаат
недолжните Роми, а тоа е нивната состојба на "разум", кој не знаат како да го
насочат. М.Богдановиќ пишува: ‘‘На духовно трулите заедници им причинува
искушение се`....затоа што неодговорната свест размислува како некој
мора да биде виновен за проблемите во општеството А тој виновен не сум
јас, туку некој друг!. И така почнува барање на виновник, непријател кој се
наоѓа во друга нација, класа, религија, и сл. Под идеолошки изговор за
борба за чување на единството, прават нај големи злостори‘‘. Оттука
произлегува дека проблем не е никој друг, туку е самиот тој, општеството и
неговите водачи.
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Обиди за организирање на Ромите во светот

Од историски аспект, познато е дека Ромите преселбата од својата
татковина не ја презеле како политичка и организирана армија или друга воена
структура со цел за покорување на народи или туѓи територии. Тие биле жртва
на узурпатори на нивната територија и биле масовно протерани и водени во
прогонство како воени заробеници. Таква состојба на принуда не нуди можност
за било каква организација, ниту воена ниту политичка. Тие биле принудени да
ги следат наредбите на покорувачите и да ги следат нивните заповеди. Индија
во својата историја имала развиени научни и образовни институции и разни
форми на стопански развој. Затоа била цел на варварските племиња и
ограбувачи од други територии. Исто така Индија доживеала судбината да биде
разрушена и покорена од варвари но, за разлика од европските вандали тие
биле претопени од индиската култура и засекогаш останале. Тие останале во
Индија и така останала заштитена но, сепак видоизменета дури до денес. Но,
затоа денешните Роми избркани од својата татковина и денес талкаат низ туѓи
општества. Во новите простори каде што биле лоцирани имале статус на воени
заробеници и биле третирани според условите во тие феудални општества. Во
своите преселби, према историските извештаи, скоро во сите средини биле
третирани како робови, а во некои во вистинска смисла на зборот биле робови.
Миграциите на Ромите низ светот биле мирни и никаде не предизвикувале
воени конфликти со цел да приграбат туѓа територија и да формираат своја
управа. Секаде и секогаш учествувале во историските настаните на тие
општества и се прилагодувале на нив. Покрај таквата флексибилност сепак
биле отфрлани и прогонувани.
Низ историјата на Ромите немало сериозни обиди за организирање на
Ромите и заштита на нивните права. Првичните обиди на организирање биле во
смисла на обезбедување за животна егзистенција. Биле организирани во
кланови, во кои обавувале работи својствени за нив. Нивната организираност за
економски опстанок била проследена и со желба за етничка организираност, со
цел за нивна заедничка заштита без претензија на туѓа територија и управа. Со
напредокот на општествата нивната организираност сеуште била во кланови и
здружување со цел за економска независност, а пак во почетокот на 20-ти век
почнале да се организираат во еснафи и политички организации. Тоа било
предизвикано од самите општества кои сакале да им ги скратат сите слободи и
права и на тој начин го подржувале статусот на неформално робство и
остранување од општествените придобивки. Политичкото организирање се до
Втората светска војна било строго контролирано и забрането. По Втората
светска војна политичкото организирање на Ромите во Европа може да се
разгледа од два аспекта и тоа: Западна Европа, која се темели на либерална
демократија и индустриски развиен свет, кој гарантира слобода и права на сите
граѓани и Источна Европа каде општественото уредување било базирано на
теоријата на марксизмот, наречен Комунизам. Во комунизмот слободното
политичко организирање на Ромите им било исто така забрането. Им билa
дозволенa контролирана културна автономија, но не и во сите земји
подеднакво. Условно речено од 1950 год. почнува организирање на Ромите во
Западна Европа, како резултат на прокламираните демократски слободи и
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права на сите граѓани. Организирањето на Ромите започнало со помош на
помладата генерација на образовани Роми. Со падот на Берлинскиот ѕид,
почнува политичко организирање на Ромите во поранешните комунистички
земји. Особен подем со организирањето започнува од 1990 год. кога започнува
формирањето на невладиниот сектор. Тогаш се формираа голем број на
организации за заштита на правата и слободите на Ромите во земјите на
источна Европа. Тогаш се испоставија барања за унапредување на нивен
севкупен напредок и општествена интеграцуја во земјите каде живеат. Во овој
дел ќе ги спомнам нај важните политички организации на Ромите во Европа,
особено Конгресите кои дадоа потик за самосвест и организирање на Ромите во
светот во смисол на прокламираните меѓународни конвенции за правата и
слободите на човекот и народите во светот.
Во почетокот на миграцијата на предците на Ромите во азискиот дел,
имало обиди да се формира општествена заедница на туѓа територија како што
е наведено т.н.: Република Карахане во Мисир, во долината на Тигар и Еуфрат,
организираната заедница на Ромите во Алеп–Сирија и др. помали заедници.
Бидејќи биле на туѓа територија, а немале цивилна и воена управа, тие
останале како етнички заедници во состав на тие држави што ќе рече дека биле
дел од таа територија и државната управа. На византиско тло, особено на
територијата на денешна Грција, Епир, Пелопонез и Крф, се формирани т.н.
"Феудум Ацинганорум", кои асоцираат на управа на Роми. Таа управа била на
база на полуробски или кметовен однос кон имателот на имотот на феудалецот,
како што се напоменатите феуди, како и особено познатиот "Мал Египет" во
близина на Модона и колонијата на Ромите во Науплија, пред преселбата во
Мал Египет. Може да се рече дека имале некаква општествена автономија, со
оглед на тоа дека подоцна заминале во Рим да се жалат кај Папата оти биле
протерани од нивните имоти. Масовно селње пред турската инвазија и нивното
протерување од поседите, укажува на самостојност на тие имоти, во интерес на
феудалците. Со заминувањето во Рим, барале помош од Папата да им помогне
да си ги вратат имотите кои ги поседувале. За време на Отоманите на Балканот,
постоел "Цигански санџак бег" со центар во денешен Лозенград, пишува
турскиот историчар Т. Гекбилгин. Тоа го потврдуват и историските документи
кои ги донеле Отоманите во врска со Ромите. Тоj претставувал, исто така,
територијална управна автономија организирана и управувана од Отоманите, а
главен старешина бил назначен од империјата, од редовите на Ромите. Тие ги
прибирале сите даноци во корист на царството. До 19 век имало организација
на Ромите, но таа била во смисла на најразлични бунтови против угнетувањето
на Ромите во некои европски земји, особено Романија, Унгарија и Шпанија. Во
Романија имало организиран бунт против ропството. Тој бунт бил крваво задушен но претходел за ослободувањето од ропство на 200 и повеќе илјади луѓе.
Сите држави во тоа време воделе политика на прогони и физички
ликвидации и разни начини на заплашувања со цел да се обесхрабрат и од
нивните територии самите да се иселат. Не бирале средства и начини за
постигнување на таа цел да се "реши циганското прашање" во тие држави.
Суровоста на методите за справување со "Циганите" била за целосна
ликвидација како народ, со методи на бесења, убиства, протерувања и лов како
диви ѕверови. Биле водени на гилотина, осакатувани со сечење на ушите,
жигосување и на крај се обидувале да ги асимилираат, обезличат и подоцна е
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извршен сеопфатен геноцид над нив како народ. Поради вековните прогони,
обидите да ги снема од историјата на човештвото, не им овозможил слободен
живот, интеграција и развој на својот етнос. Уште полоша била замислата за
организирање на Ромите во било каква форма или здружување во организација.
Но, најтрагично било што морале секојдневно да се борат за физички опстанок,
како за сместување или работа со која ќе си ги прехранат семејствата.
Образованието не било ни во помислата на кој било во вакви екстремни
услови на опстанок. По Втората светска војна, образованието било
прокламирано како сеопфатна цивилизациска придобивка на човештвото, па
така некои Роми успеале да се здобијат со наобразба. Во Европа, во некои
држави се појавиле образовани млади Роми и имале интерес за здружување и
организирање, со цел да ги остварат своите права на слобода и право на избор
на живот. Како што пишува Елена Марушиакова и Васил Попов во книгата
"Циганите во Бугарија" : "самосознанието на Циганите најчесто и единствено се
демонстрира од претставниците на циганската интелигенција, со активнос во
циганските организации, борејќи се за развивање на правата на својата етничка
припадност". Обид да се вклопат во општествата по пат на асимилација,
неприфатливо за Ромите, организирале повеќе европски држави. Марија
Терезија донела закон во 1761 година, Ромите да бидат "Нојунгарн" или
‘‘Новобанаќани‘‘ што било причина, покрај другите мерки на притисок, да ги
натера Ромите да се кренат на востание. Слични мерки беа преземени и во
Шпанија која сакала да ги асимилира и претвори во "новокастилијанци". Овие
мерки не оделе во прилог на прифаќање туку со намера за асимилација и
целосно бришење на Ромите како народ.
Унгарија, покрај прописите за асимилација и губење на ромскиот
идентитет, одлучила поинаку да се справи со "Ромското прашање" и донела
закон за образование на децата кои биле посвоени од Унгарците.
Образованието било организирано од католичкото свештенство спроведено по
сила на закон. Така, насекаде каде што имала концентрација на ромски деца,
било органицирано образование. Во 1857 год., свештеникот Јохан Хам отворил
специјално училиште за ромски деца во Чатмор. Таму биле подучувани на
писменост и на католичката вера. Исто такво училиште било организирано во
Најдорф под водство на свештеникот Фердинанд Фаркаш. Двете училишта биле
со краток век, а причините за укинување не се познати.
Претходно, во 1771
год., грофот на Витгенштајн основал една колонија за Ромите во која до 1911
год. останале само 40 Роми, кои биле интегрирани. Ваква мерка применил и
Фридрих Втори во Фридрихслор 1775 год., а потоа, во 1829 год., некои
евангелистички мисионери се обиделе со ваков обид да основаат населби за
Ромите за постојано живеење. Така од овие Роми, по Втората светска војна, во
Унгарија, за прв пат се формирал "Сојуз на Ромите" во 1958 год.
Ваквата состојба на притисоци и прогони на Ромите низ нивната
историја на преселби, довела до размислување Ромите да формираат светска
организација со цел да се заштитат од прогоните и теророт. Прв обид за
организирање на Ромите бил во 1878 год. од Јозеф Рајнхард. Тој повикал
поголем број на Роми од Италија, Шпанија, Русија да оформат организација.
Таа средба требало да се одржи во Кронштат во близина на Штутгарт. Кога ја
објавиле веста, Германската власт ја спречила таа иницијатива и состанокот не
се одржал. По една година, во септември 1879 год., се направил повторен обид
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за одржување на сличен собир во унгарското село Кисфал. Познато е со каков
став била тогашната власт на Австро-Унгарскот царство кон Ромите и таа го
забранила тој собир.
По Октомвриската револуција, во која учествувале и тамошните Роми,
сакале да оформат "Совет на Ромите" во 1921-22 год. Оваа иницијатива за
‘‘Совет на Ромите‘‘ не била прифатена веднаш, туку по подолга консултација на
челниците на СССР. Таа идеја добила поддршка дури во 1928 год. во минатиот
век. Во 1925 год. формиран е "Серуски сојуз на Ромите" во Mосква со цел,
Ромите кои биле номади, да ги населат и имаат подобри можности за работа,
да ги описменат, културно унапредат и меѓусебно да се здружат. Тогаш се
основани колхози, издавани новини и првa радио-емисија на ромски јазик во
1928 год. Ова здружение имало за цел да отвори и да ги насочува околу 80
работилници со Роми и многубројните ромски социјални здруженија формирани
во поголемите градови на СССР. Во далечените провинции, како Узбекистан,
имало номади кои биле повеќе од 30 илјади и требало да се вклопат во
земјоделските колективи. Во 1926 год., во селото Пантејевска се основал
ромски колхоз "Лоли Черхен". Такви колхози се организирале и во Белорусија.
Во почетокот на 30-ите години, се основале повеќе политички основни
организации на повеќе места во тогашната СССР. Од тој период потекнува и
апелот "Пролетери од сите земји обединете се" на ромски јазик, а бил потпишан
од председателот на "Сојузот на Ромите", А.С. Танаров и членовите на политбирото на СССР. Во апелот се објаснува улогата на Сојузот на Ромите во СССР.
Во 1926 год, во градот Калбор (Фагарас), Романија, се формира месно
ромско здружение. Еден нером во 1933 год. формира здружение со име "Општо
здружение на Ромите во Романија". Таа асоцијација постоела кратко време, но
издала два броја на весници од кои едниот бил национален "Ромски глас"
(Гласулар Ромилар). Пред Втората светска војна, во ноември 1933 год.,
Григорије Николаеску свикал Kонгрес во Букурешт. По толку векови на прогони
и притисоци, на тој Конгрес решиле да се постави идеја, Ромите да се вратат
во старата татковина и да формираат држава на Ромите на брегот на Ганг или
во северна Африка. Била планирана посета на кралскиот двор во Велика
Британија и од отаму да се побара и добие подршка, како и од другите
државници во Европа и светот. Тогаш во 1933 год. е предложено сегашното
знаме на Ромите во светот. Романските власти организацијата ја забраниле во
1936 год. Кога на власт дошол генерал Антонеску барал ‘‘да се чисти земјата"
од малцинствата, особено од Ромите и од Евреите. Во 1939 год. пред војната,
повторно се организирале, имало конференција во Букурешт и се формирала
"Унија на Ромите во Романија". Потоа се одржале многу собранија низ целата
држава. Тие предлагале свое знаме, библиотека и универзитет, соработката со
ромските организации, зацврснување на идентитетот на Ромите и политичка
активност. Сите овие политички активности на Ромите од Романија биле во
рамките на државата и немале меѓународен карактер. Со појава и доминацијата
на фашизмот во Романија занаеме што се случи со Ромите.
Во тој период во 30-те години во САД, извесен Стева Козлов основал
организација. Предвиделе да се изгради населба во близина на Њујорк и да се
отвори училиште, да се основа работилница за изработка на предмети од бакар
и железо. Да се оствари таа идеја, тој побарал прием кај Франклин Д. Рузвелт,
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кој бил гувернер на Њујорк. Гувернерот на Њујорк, Рузвелт, се согласил, идејата
се остварила и изградиле работилница и имале заштита.
Џорџ Смит во мај 1891 год., се обратил до англискиот парламент со
барање да го решат проблемот со Ромите во Англија. Во 1937 год., нацистот
Ромер, предлагал слично како Квик, да се формира колонија за Ромите во
Абесинија, чиј проект од нацистите не бил прифатен. Полицискиот комесар
Мајерхофер пред тоа во свој проек за "решение" на проблемот со Ромите,
предлагал сите Роми да се депортираат во Полинезија.
Во Полска има голема заедница на Роми и имале традиција на бирање
на ромски крал и тоа власта не го забранувала. Во 1930 год. полските Роми за
крал го избрале Михајло Втори Квик. Тој основал фабрика за производство на
котлови во која работеле 400-500 работници котлари. Формирал ‘‘цигански
трибунал‘‘ во Познањ. По Михајло Квик на 04 јули 1937 год. на стадионот во
Варшава, Ромите го избрале за крал Јанош Квик. Такви избори имало и во други
земји северно од Дунав. Таа функција била повеќе од материјален интерес, но
се појавувала и политичка идеја. Михајло Квик се обратил до Мусолини со
молба да го прими и сакал со него да разговара во иднина да формира ‘‘држава
на Ромите‘‘ која би се формирала на територијата на Абесинија во Африка. Тој
дури тврдел, откако го посетил и разговарал со Мусолини, дека таа држава ќе
се формира во Абесинија. Подоцна членот на кланот Џозев Квик испратил свој
полномошник во Лигата на Народите да побара територија во Јужна Африка,
затоа што барањето на ‘‘територијата во Полска би бил сложен и долг процес‘‘.
Додека Хитлер се подготвувал Европа да ја покори, а Ромите да ги уништи како
народ, Ромите во Полска избирале свој крал. Квик погинал во првите денови на
окупацијата на Полска. По ослободувањето, 1946 год., за крал бил избран
Рудолф Квик. Како што пишува во документите во архивите на Варшава, тој
починал на 25.10.1964 год. Тој за време на Втората светска војна го штител
својот клан, а ги кодошел останатите племиња и кланови. Приватниот интерес и
моќ ниту во најтешките моменти немаат граница со која моќниците би се
воздржале, пишува Р.Ѓуриќ. Во времето кога над Ромите надвиснала опасноста
од нацизмот за целосна ликвидација како народ, поединци како Квик и таквите
како квиковци се подготвени сите да ги издадат и жртвуваат за свои лични
интереси. Тие се способни сите да ги обвинат и ќе ги кодошат без трунка на грижа на совест.Таквите се квислинзи на Ромите и не се разликуваат ништо помалку од нив, а на југ на Балканот нив ги нарекуваат јаничари на ромскиот народ.
За време на Отоманската империја Ромите на Балканот не беа
дискриминирани и има свои права и слободи. Подоцна со распадот на
Отоманската империја и формирањето на самостојни држави на Балканот
настана целосна промена во однос на правата и слободите на Ромите, а во овој
контекст истото се случи и во Бугарија. По прашање на слободите и правата,
како и политичкото организирање на Ромите нај ригорозна беше Бугарија, кое
се задржа дури до денес. Во Бугарија имало обид во 1900 год. да се добијат
граѓански слободи и права и упатиле "Манифест" со кој барале да се отварат
училишта за ромските деца. За ова училиште информира и Мартин Блок, дека
во Бугарија во 1900 год. е формирана школа за основно образование на
ромските деца. Откако школото се отворило набргу било затворено.
Најверојатно обидот да се воведе образование е направен затоа што Ромите се
побуниле за својата состојба по распадот на Отоманската Империја и третманот
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за образование на децата. За односот на Бугарија кон Ромите јасно зборува
законот за избирачко право за време на владеењето на царот Фердинад l, кога
формираното народно собрание донесе закон ‘‘за измени во избирачкото
право‘‘ на 31.05.1901 год. со кој се укина избирачкото право на сите ‘‘Цигани
нехристијани (т.е.муслимани), како и сите оние Цигани кои немаат постојано
место на жителство‘‘. Со овој закон се бришеле од списокот на избирачи сите
Роми муслимани и номади, а тие биле нај бројни во Бугарија, како што ги
нарекле Чергари. Бидејќи законот ги дискриминирал, Ромите свикале прва
конференција по оваа прашање во Видин 1901 година. Ги свикал Рамадан Али
и составиле петиција во која се содржало барањето да се поништи донесениот
закон и додале уште некои политички барања со кои биле дискриминирачки во
однос на бугарските граѓани. Откако немало реакција од власта во врска со
кампањата, во 1905 год. ги собрал сите водачи на Ромите од Бугарија во
Софија и составиле петиција со која си ги барале своите граѓански права и
барале да се измени законот за избирачко право. На 1 јуни 1905 год. однеле
петиција во Народното Собрание на Бугарија. Откако не добиле одговор
свикале Прв Конгрес на Ромите во Софија на 19.12.1905 год. и се достави нова
петиција во Народното собрание. Овој настан предизвикал големо вниманије во
Европа и светот. Под притисок на Ромите се подготвил нов закон, со што
предходниот закон се укина. Конгресот на Ромите во Бугарија во 1905 год. е
значајна политичка одлука и успех на Ромите. Со тоа докажале дека сакат да
бидат дел од општеството. Сакале да се изедначат со правата и обврските во
општеството и покажале силна желба за отстранување на дискриминаторските
закони и отфрлање на апартхејдот во општеството. Овој конгрес има значение
за политичкото организирање на Ромите, но бил само во границите на државата
Бугарија. Немало широко политичко движење на Ромите во светот, сличен на
оној кој се случил пред l-от Конгрес на Ромите во светот во 1971 год. во Лондон.
Ромите во Бугарија да си ги остварат правата и слободите пред крајот на
Првата светска војна почнале со развој на ромски организации. Во 1919 год. се
формирала ромската организација "Египет". Таа се забранила во 1925 год. Во
1929 год. во Софија во населбата ‘‘Коњовица‘‘ се создаде нова организација на
Ромите ‘‘Истикбал‘‘ (Иднина), од Шакир Мухамедов Пашов. Организацијата
издавала весник ‘‘Тербиет‘‘ (Воспитание), а бил издаван од ‘‘Мохамеданска
национална - просветна културна организација‘‘. Организацијата била
забранета во 1934 год. кога бил направен пресврт во 19.05.1934. За време на
војната статусот на Ромите бил многу сложен, бидејќи во законот за заштита на
нацијата донесен 1940 год. иако не се напомнати, власта им наложила сериозни
ограничувања од слободен живот до забрана во влез во трамвај и други
ограничувања. По завршување на војната, Бугарија по примерот на СССР,
Ромите почнаа да ја развиваат својата етничка самосвест. Но од 50-те години
тоа се променило. По војната, Шакир Пашов бил член на Народното собрание
на Бугарија. Тој во 1945 год. ја основал "Сециганска организација против
фашизмот и расизмот и за културното унапредување на циганското малцинство
во Бугарија". Таа организација постоела десет години. За тоа време, се
издавани списанија на ромски и бугарски јазик од уредници Роми. Тогаш се
формирани 200 ограноци на ромски здруженија и во тоа време е формиран
театарот на ромите ‘‘Рома‘‘ во галавниот град Софија во 1947 год. Списанието
на Ромите кое било организирано и печатено во Бугарија се викало ‘‘Романо
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еси‘‘ (Ромски глас), формирано 1947 год., а на 1 мај 1948 год. весникот е
преименуван во ‘‘Нево дром‘‘ по барање на Отечествениот фронт на Бугарија.
Во 1957 весникот повторно се преименува наместо ‘‘Нево дром‘‘, доби ново име
‘‘Неве Рома‘‘. Од 1959 год. повторно го менува името во ‘‘Нов пат‘‘ близок на
БКП кое излегувало сè до 1989 год. на бугарски јазик. Во 50-те години
политиката кон организациите на Ромите во Бугарија целосно се менува и се
укинуваат ромските организации како и постоењето на театарот ‘‘Рома‘‘. Театарот бил затворен во 1951година. Сите организации кои биле формирани од
ромите се приклучени на Отечествениот фронт. Шакир Пашов бил затворен
истата година и испратен во концентрациониот логор во Белане, Бугарија. Биле
отворени училишта, но и тој обид не бил долго поддржан. Се до 1990 год. Развојот на Ромите во Бугарија бил под контраола на Отечествениот фронт и КПБ.
По војната, во Македонија било дозволено да се формират образовни
паралелки за описменување на сите возрасни групи на Роми, особено во
поголемите градови, како Скопје и Куманово, но тоа набрзо престанало.
Подоцна во врска со нивната ромска "етничка" припадност, на Ромите им било
дозволено да имаат право на здружување во областа на културата.Така, се
формирале културно-уметнички друштва низ цела Југославија, онаму каде
имало Роми. Најстаро друштво во Македонија е фолклорниот ансамбл на
Ромите од Скопје, "Пхралипе"-Братство. КУД ‘‘Пхралипе‘‘ се трансформирал од
друго КУД кое постоело во Топаанско маало. Пхралипе е доста познато КУД и
било доста активно и надвор од Југославија каде што добивало и признанија за
својата активност. Во својата долгогодишна работа, позначајни награди на оваа
фолклорно друштвото се: Диплома од ‘‘Комите Бургоњ‘‘ од интернационалниот
фестивал за фолклор, Дижон на 4 октомври 1971 год., диплома од Закопане од
Интернационалниот фестивал 1974 год., наградата 13 ноември добиена од
градот Скопје во 1979 год., медал од претседателството на СФРЈ 24.10.1980
год., орден за заслуги на народот со сребрена ѕвезда, настап во Шпанија на
"фестивал Кастело ди Гарсија", 29-31 август 1986 год. Во населбата Шуто
Оризари каде што живеат Ромите од Скопје, постоеше фудбалски клуб
"Напредок" кој беше доста популарен и се натпреваруваше со другите
фудбалски клубови во Македонија. Во истата населба постои и боксерски
спортски клуб "Тернипе"-Младост, формиран на 4.07.1995 год. Во Прилеп, уште
од 1947 год., бил формиран фудбалскиот клуб на Ромите "ФК Пролетер", во кој
играчи биле исклучиво Роми. За овој клуб имаше репортажа во локалниот
весник "Народен глас" од 30 јуни 1995 год. Театарот на аматери Роми од
Македонија "Пхралипе", се формира во 1970 год. од група Роми ентузијасти.
Нивен режисер беше Рахим Бурхан, аматер кој се здоби со европско признание.
Тој на барање на германскиот театарски режисер Роберто Чули, замина со
својот театар во Милхајм 1990 год. и работеше во состав на театарот "Ан дер
Рур" и беше финансиран од покраинската влада Рајна Фесфалија. Тој театар
остана таму и повеќе не се врати во Македонија. Во Скопје од повеќе активисти
во 90-те год. од минатиот век се направи обид за издавање на дневен лис и
илустрирани листови во кои се обработуваат актуелни теми за животот и
напредокот на Ромите во Македонија коко што беа : Сумнал, Рома Тајмс и уште
неколку, меѓутоа сите завршиа со неуспех бидејки немаше финансиска подршка
за нивно издавање и хонорари за известувачи новинари. Пред тоа во Куманово
во аматерскиот фото-кино клубот ‘‘Козјак‘‘ се зачлени Асан Мемедовски-Ром, кој
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бил еден од седумте основачи на клубот ‘‘Козјак‘‘-Куманово. Во клубот во
периодот од 1965-1970 год. режирал неколку документарни филмови меѓу кои :
‘‘Аушвиц танц‘‘-игран филм за убиствата на Ромите од фашистите во Лесковац.
Снимил документарни филмови: Диш Баба, Црна Река, Грнчарство и др. За
документарецот ‘‘Црна Река‘‘ добил златна плакета во 1969 год. на натпреварот
на Републички аматерски фестивал одржан во Куманово. Го има наведено во
книгата ‘‘Филмографија на македонскиот аматерски филм 1935-2000 год.‘‘ од
Илинденка Петрушевска. Во книгата е напоменат со два филма ‘‘Црна Река‘‘ и
‘‘Диш Баба‘‘. По војната постоел КУД "Рушид Шакир" по името на еден Ром кој
загинал во борбите за ослободување на Југославија. Тоа КУД пропадна, а се
обнови во 1962 год. со име ‘‘Христијан Карпош‘‘. По неколку години клубот
замре, поради недостаток на простор. На местото на клубот се изгради семејна
станбена куќа. Од 1968 год., КУД се обнови и повторно го регистира старото
име, со име Ансамбл на Ромите "Рушид Шакир" од Куманово, кое сè уште е
активнен. Од 1975 год. се формираа повеќе друштва низ градовите на
Македонија и некои од нив сè уште опстојуваат, некои престанаа со активност.
КУД "Рушид Шакир" настапуваше на Третиот конгрес на Ромите во Гетинген во
1981 год. Во Куманово беше формиран и фудбалски клуб "Рома" кој го
финансираа самите Роми и се натпреваруваше во регионалната лига, но
поради финансиски проблеми пропадна. Во 1979 год. Во Куманово се одржа
поетска вечер, финансирана од подрачното Министерството за култура на
градот Куманово и се одржа во Младинскиот културен центар, тогашен ‘‘Јосип
Броз Тито‘‘. Дојдоа поети Роми од цела Македонија, Јужна Србија и Косово.
Преставниците на оваа манифестација го посетија спомен музејот на Христијан
Карпош и спомен костурницата на паднатите борци од Втората светска војна и
положија венци и свежо цвеќе. Се одржа пригодна реч за жртвите на нацизмот
од Втората светска војна, во која учествуваа и Роми од овој град. Интересно е
да се напомене дека Ромите од Македонија, кои заминаа во Германија
формираа здружение "Роми и Синти" во Дизелдорф. Тие беа помагани од
градската управа и имаа материјална и просторна поддршка. Така тие
организираа "Недела на ромската култура" во Дизелдорф од 08-14.12.1980 год.
Во 1982 год., здружението "Синтите и Ромите" од Дизелдорф организираше
недела на културата на Ромите на која КУД ‘‘Рушид Шакир‘‘ беше покането да
настапи со своја програма, со фолклорниот ансамбл и пејачите на ова
фолклорно друштво.

Учесниците на поетската вечер пред ,,Домот на култура-Куманово,,1979 год.
( Фотрафирал: Халим Мемет-Скопје)
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Поети Роми 1979 год. кон спомен костурницата од фашизмот во Куманово.
( Фотрафирал: Халим Мемет-Скопје)

Во Србија се формирала "Прва српско-циганска задруга" во 1927 година.
Таа била формирана со цел Ромите да се помагаат во случај на болест и смрт,
погреб и посмртнина, а предвиделе да се формира читалиште, библиотека која
би била од полза на сите членови. Интересна е и одредбата од статутот на
задругата со која се утврдува славење на 9 мај редовно секоја година. Тој ден
се слави во знак на Ѓурѓовден. Тогаш сите Роми со семејствата на четвртиот
ден заедно прославуваат во природа. Фудбалското здружение на Ромите во
Србија "Ветерница" е формирано во 1926 год. од лесковачките Роми и
опстојувало подолг период. Во шеесетите години е формирана Културнопросветната заедница на Ромите во Србија со седиште во Параќин. Во Србија
во 1969 год., во Белград, Слободан Берберски го формира КУД (Културно
уметничко друштво) под име "РОМ". Основачко собрание се одржа на 1.06.1969
год. во просториите на Омладинскиот Дом ,,Звездара,, во Белград. Подоцна
ова друштво се прошири и го имало во секој град во Србија. Од основачкото
собрание, било испратено писмо до претседателот на тогашна Југославија
Јосип Броз Тито со јасни политички барања во врска со Ромите. Во 1969 год. се
одржа конгрес на друштвата и седиштето на друштвата "Ром" беше префрлено
во Ниш. Претседател беше Саит Балиќ. Подоцна во 1974 год., тие добија
можност да приредуваат фестивали еднаш годишн т.н. "Културни достигнувања
на Ромите во Србија". Тие во суштина претставуваа натпревар на самите
друштва "Ром" во Србија.
Со распадот на Комунизмот од 1990 год., имало обиди за унапредување
на состојбата на Ромите, но никогаш не е преземена сериозна законска рамка
со која се гарантира нивниот напредок и развој. Од идеолошки причини се
притискал нивниот културен и образовен развој. Рекорд во лошото однесување
кон Ромите од 1960 год., го има Чешкословачка, пишуваат авторите на книгата
"Цигани", Г. Пухон, Д. Кенрих и Т. Цулх. Но не заостануваат и другите земји вo
источна Европа. Во тоа време, имало проект Ромите да се преселат од
сиромашните краеви на источна Словачка во Бохемија и Меранија. За
реализација на проектот пружале отпор не само гаѓаните туку и обласните
власти, кои не сакале да ги прифатат циганските населби во своја средина и
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планот пропаднал 1958 година. Властите сакале со сила да им ги одземат
запрежните коли и ги убивале коњите, со цел неорганизирано да ги населат.
Тоа предзвикало бунт, затоа што населувањето не било добро организирано.
Власта многумина од нив затворила, а се работело за номади кои биле повеќе
од 30 илјади луѓе. Таквиот закон бил преземен од СССР, но не се овозможиле
услови за таков проект. Државата се спротивставила на секаков вид на
барањата на Ромите и во печатот се појавил натпис од Јарослав Зус, во кој
напишал дека Ромите немаат култура која треба да се спомнува и дека нивниот
јазик во суштина бил испреплетен шатровачки говор. (Јарослав Зус, Циканска
Отацка в ЧССР, Прага 1961 год.). Таа реторика е позната уште од порано во
просторот на Централна Европа. Подоцна политиката кон Ромите не се
променила во нивен интерес и во 1967 год. донесен е закон со кој се признаваат
"националностите", но Ромите не биле опфатени со тој закон, бидејки "биле
аморфна етничка група" сè со цел да нема можност да се унапредат и да бидат
дел од општеството. Таквата политика подоцна се прошири нашироко во
социјалистичките земји и Ромите станаа "Етничка група". Тоа било направено
со цел да бидат надвор од системот и да бидат препуштени на самите себе и
сиромаштијата со која и денес се соочуваат. Со законот од 1967 год., сепак се
спомнало новото име Ром, констатираат истражувачите и со тоа се признава
дека постојат. Долго не се дозволувало организирање, но потоа се
организирале здруженија кои се формирани на основ на унапредување на
културата на Ромите без политичка платформа. Во Брун се формирало
друштво‘‘ Рома‘‘ - здружение во Словачка и имале фестивал и илустриран
магазин во боја "Ромен". Се формирале преку 200 здруженија за фолклор и
пеење и 30 фудбалски друштва. Во периодот од 1960 год. во Западна Европа,
некои влади почнале да ги менуваат своите гледишта и да им помагаат на
Ромите. Почнале и да ги поврзуваат Ромите со некои ромски организации. Тоа
било сторено под притисок на Синтите со цел самите да си помагаат. Така, во
Германија се формирало новото здружение на германските Синти во 1956 год.
Го формирал Оскар Розе, кој останал жив од концентрационен логор. Во 1966
год. се формира “Сојуз на Синти и Роми“ со седиште во Ханбург. Тоа здружение
подоцна прерасна во "Verband der Deutscher Sinti‘‘-(Сојуз на германските Синти).
Претседател бил синот на Оскар, Романи Розе. Истата година во Франкфурт се
формира ,“Централен комитет на Ромите”, а подоцна се преименува во “Цигани
интернационал“. Од 1978 год., ја превземал главната водечка улога во
Германија и во 1982 год. прераснал во ,,Централен совет на германските Синти
и Роми,, со седиште во Хајделберг. Гратан Пухон во Ирска го формирал своето
здружение и во 1964 год. во соработка и поврзаност со другите здруженија во
Европа и светот го формирале “Komiteto lumijako Romano“ со седиште во Париз.
Таа беше првата организација на Ромите во светот.
Британското “Gypsy Council“ здружение се формирало во 1966 год. Во
1970 год. се формира здружението за проблемите во образованието на Ромите
во Англија под име “Национален совет на Ромите за образование“. Ова
здружение во 1991 год. се преименува во “Совет на Ромите за образование,
култура, благосостојба и граѓански права“. Подоцна Сојузот на Ромите во
Англија се распаднал на два дела “Совет на Ромите од источна Англија“ и
“Здружение на номадите“. Синтите и Ромите од Источна Европа понатаму биле
цел на дискриминација. Во приближно ист период 1964 год. во Шпанија се
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формира “Secretariado Gitano“ помогнат од Католичката црква во Барселона и
другите градови. Здружението го формирал Juan de Dios Ramirez Hereidia,
роден 1942 год. во Пуерто Реал (Кадиз) кој е со ромско етничко потекло.
Студирал право во Барселона. Се вработил како наставник, подоцна бил
новинар, а воедно бил член на социјалдемократската партија на Шпанија и бил
член на шпанскиот парламентот.

Juan de Dioz Ramirez Hereida i Santino Spineli.

Тој ги отстранил фалангистичките поранешни закони кои се однесувале
на дискриминацијата кон Ромите во Шпанија. Од 1983 год. бил избран за член
во Европскиот Совет и ги застапувал интересите на сите Роми во Западна
Европа. Католичката црква која го иницирала ова движење на Ромите во 1964
год. одржа Меѓународен конгрес на верниците Гитаноси и Роми. На Конгресот,
покрај Ромите, учествувале и научници од разни области, социолози, правници
и свештеници. На конгресот била направена програма за работа со Ромите.
Организацијата на Гитаносите во Шпанија “Секретарио Гитано“ е една од
најјаките организации на Ромите во светот и има карактеристика на политичка
партија. На нејзин повик можат да излезат стотици на демонстрации и други
активности и да ја демонстрираат својата способност. Така во 1983 год. во
Мадрид на организираната улична демонстрација, тие се судрија со полицијата.
Покрај ваквата состојба, многу Роми не најдоа вработување иако индустријата
во Шпанија порасна. Тоа се случува насекаде во Европа. Причината беше
необразованието на Ромите и односот на власта кон Ромите. Нетрпеливоста од
граѓаните не се изгуби, па ниту од власта. Според проценките, денес во Шпанија
живеат околу 1.250.000 Роми, но преку 90% се неписмени.
Нордиските земји, особено Шведска, Норвешка, Данска и Финска, имале
локални населени групи од Роми. Со помош на школувани млади кадри, Ромите
се поврзале и почнале активности за напредок и интеграција на Ромите во
општеството, а истовремено активностите ги координирале во здружението
“Нордише Рома Рат“ со претседателот Јирго Тантела со седиште во Хелсинки.
Овој Совет добил можност за поактивна работа во 1968 год. кога била
прогласена “Година на човековите права“. Членките на Европската заедница
преземале чекори да се укине дискриминацијата. Се донеле закони или со
административна пракса, со која номадите со автомобили и номадските
семејства требало со закони да бидат опфатени. Во 1975 год. напоменатите
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измени биле прифатени со минимални измени и поддржани од Советот на
министри. По две години се донесе одлука сите апатриди да добијат
државјанство. Оваа одлука беше од големо значење за Ромите, особено во
Германија и другите земји членка на ЕУ во која Ромите и Синтите беа без
државјанства.
Властите во нордиските и некои европски земји дозволиле да се
организира настава на ромски јазик за децата од ромската заедница. Германија
сè уште не превземала никакви мерки за подобрување на состојбата на Ромите
и Синтите. Освен некои либерални управи на градовите Фрајбург, Улм и
Хамбург, кои се обиделе да им го олеснат животот на Ромите со нивно
прифаќање и населување. Подоцна им овозможиле и постојан престој, а тоа
биле Роми од балканските земји кои отишле во 1980 год. Во Грција земја членка
на ЕУ, иако им доделени државјанства, сепак Ромите живеат сиромашно и
повеќето се полуномади. Се занимаваат со ситна трговија и сезонски работи во
земјоделието. Некаков прогрес бил направен во Атина и Серес, каде ги
населиле и им биле направени повеќе од педесет мали семејни куќи.
Откако се донеле мерките од Советот на министри, Ромите Во
Холандија имале заштита од државата почнувајќи од 1977 год. Оттогаш
Холандија почнала да ги заштитува Ромите и имале можност да формираат
специјални училишта за ромските деца. Денеска таму има околу 40.000 Роми
кои се доселиле од разни делови на Европа. Пред војната ги имало мал број, а
по војната скоро и немало. Настрадале во геноцидот извршен од нацистите.
Во Италија од 1965 год. се отворени експериментални школи за
ромските деца во близина на нивните кампови и ромски населби. Од 1980 год.
отворени се специјални ромски училишта со учење на ромскиот јазик. Во 1965
год. формирана е ,,Опера номади,, во Рим со желба да им се помогне на
Ромите во хуманитарна смисла за подобрување на животните услови и развој
на културата на Ромите. Истакнат истражувач во Италија е Мирeла Карпати.

Патна исправа- Пасош, издаден од ,,International Romani Union,,-2012 год

Во тоа време се формира “Здружение на Гитаните и Ромите во
Франција“ 1962 год., потоа се редеа разни имиња на здруженија на Ромите во
Франција и така во 1991 год. се формира “Mouvement confederal Тsigane“. Јонел
Ротару, Ром од Романија, се преселил во Франција и во 1959 год. се крунисал
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за “врховен водач на Ромите“. Добил титула и име Вајда Војвода. Тој пред
новинарите ги преставил декларациите и ги обелоденил своите самопрогласени
политички дејствувања. Тој основал светско собрание на Ромите, со кое сакал
да ги обедини сите Роми од различни групи. За дваесет години тој успеал да
развие т.н. самоуправна утопија и воспоставил кабинет, назначувал министри,
организирал пратеници и побарал од Франција територија во Лион каде ќе ја
сместел својата влада. Тој изјавувал дека ќе побара територија од ООН во
Сомалија каде што планирал да формира држава. Таа држава ќе се нарекувала
,,Романистан,,. Тој дури издавал патни исправи.
Такви идеи има и денес со т.н. Ромски пасоши како на пример пасошот
кој го издава ,,International Roma Union,, во 2012 год. Ваквите идеи, иако не се
остварливи е погрешно барање за формирање на држава на туѓа територија, но
сепак преставувало обид за политичко организирање на Ромите во светот. Тоа
размислување подоцна станало движечка сила и потик за самостојно политичко
организирање на Ромите во светот и станало основа за развој на подоцнежните
здруженија и политички организации. Покрај политичко организирање, почнале
да го проучуваат јазикот и културата и тоа со организирана работа на ниво на
држави преку највисоките научни институции. Во Европа на 8 универзитет има
катедри за изучување на ромскиот јазик, култура и историја. Нив ги има скоро на
сите позначајни универзитети во европски држави. Бидејќи во поновата историја
на Ромите во Шпанија и Унгарија, при крајот на 18 век, била забранета
употребата на Ромскиот јазик, во Будимпешта се отвори катедра за изучување
на јазикот на Ромите, преку која ќе може да се сочува јазикот, а пак во градот
Пекс е отворено првото средно училиште во Европа, во кое се учи на Ромски
јазик. На универзитетот во Краков уште од 1976 год. на катедрата за
етнографија, се проучувала ‘‘циганологија‘‘ како наставен предмет. Во Србија
има две катедри и тоа Белград и Нови Сад, во Загреб, како и во Скопје. Покрај
отварање на катедри за изучување на јазикот на Ромите, др. Рајко Ѓуриќ со
познати Роми и не-Роми, интелектуалци, на 3 септември 2011 год. за прв пат во
историјата на Ромите отвори прва меѓународно призната институција ‘‘Ромска
академија на науки и уметност‘‘- РААС во Белград. Академијата е организирана
од Роми и таа требало да биде Академија за изување и зачувување на јазикот,
културата и историјата на Ромите во светот. Во неа членуваат 24 нај познати
личности од Европа и САД од област на образованието, култура, науката и
политиката. Членови на Академијата се познати писатели, научници и
поранешни председатели на држави. Во Полска е одржан и меѓународен научен
собир на кој за прв пат се зборувало и реферирало за страдањата на Ромите за
време на Втората светска војна.Тој собир се одржал во Варшава, 1983 год.
Во Шведска, според податоците, денес живеат преку 6000 Роми. Во
1930 год. Јохан Демитри, Ром, го посетил шведскиот крал и го запознал со
проблемите на Ромите во Шведска. Благодарение на Ј.Д.Тајкон, многу
институции и научници во Шведска почнале да се интересираат за проблемите
и за културата на Ромите.
Во Финска имало обиди да се организираат уште од почетокот на 1940
год., но војната ги спречила. Денеска во Финска живеат околу 4-5 илјади Роми.
Министерскиот совет на Финска на 19 март 1953 год. формирал “Комитет на
Циганите“ кој имал задача да предложи решенија и мерки да им се помогне на
Ромите во Финска за олеснување на нивниот живот. Овој комитет на 14 април
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1955 год. ги доставил своите заклучоци и предлози пред Советот на министри и
Собранието на Финска, кои ги усвоиле. Така со овие заклучоци на Ромите,
Владата им изградила живеалишта, доделила станови, обезбедила работа.
Децата се школуваат. Ромите во Финска во општеството брзо напредуваат.
Голем број на деца завршиле образование и тие подоцна во 1967 год.
формирале “Сојуз на Ромите“ кој работел во интерес на Ромите во Финска.
Сојузот на Ромите, со своја акција, успеал од 1971-1973 год. да изгради уште
170 станови за Ромите во Хелсинки. Ваквите мерки се за поздравување и
даваат надеж за напредокот на Ромите во такви општества.
Норвешка уште од 19 век се обидувала, особено преку црквата, да им
помогне на Ромите да се интегрираат во општеството. Вистински мерки се
преземени дури во 1976 год., а особено во 1979 год. кога норвешкиот парламент
ја разгледувал положбата на Ромите во таа земја. Набргу потоа е донесен
законот за забрана на расната дискриминација кон Ромите. Со проектот на
Владата се подобриле социјалните и станбени услови, образование на децата
Роми и биле создадени услови за развој на етничката култура на Ромите во
Норвешка. Според овој проект, била предвидена интеграција во општеството со
истовремено непречен развој на јазикот, културата и зачувување на традициите.
Во Норвешка 1971 год., формирана е група од експерти која проучувала кои се
најприфатливи облици за интеграција на Ромите во општеството. Стручните
соработници соработувале со невладините организации на Ромите и ги следеле
нивните упатства. Образовните институции направиле програма за образование
на ромските деца. За таа потреба за образование на ромските деца, направен е
буквар во 1979 год. на ромски јазик “Амари чхиб“ (нашиот јазик). Од 1969 год.
имало прецизни барања од Европскиот Совет до земјите членки за социјален
развој на европските Роми. Тие барања ги поставувале здруженијата на Ромите
и Синтите во Европа и Германија. Од 1970 год. ромски организации се
формирале секаде во Европа, особено на Запад и почнале активно да работат
на правата на Ромите во Европа и светот.
На исток од Европа состојбата била сосема поинаква, затоа што
системот не дозволувал политички организации. По војната се организирале
некои културно-уметнички здруженија на граѓаните меѓу кои се организирале и
Ромите. Во ист период, Индија покажала интерес за Ромите во Европа и сакала
да ги обедини иако припаѓале на два различни политички блока, Исток и Запад.
Бидејќи Југославија била иницијатор на “Движењето на неврзаните земји“, се
одржа Првиот Конгрес на Несврстаните земји во Белград 1950 год. На тој
Конгрес присуствувал и индискиот претседател Џавалхарди Нехру. За време на
престојот во Белград, побарал да се сретне со Ромите и таа средба се случила.
За оваа средба пишува претседателот на ССРНЈ д-р. Алеш Беблер, во
Декември 1978 год. и во тој допис пишува: “Претседателот Нехру за време на
својата посета на Југославија барал да се сретне со Ромите. Како негов
придружник, јас му организирав средба и учествував на таа средба. Нехру на
средбата многу се израдува“, пишува Беблер во своето писмо испратено до
Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на Комунисти на
Југославија, а во врска со прашањето за “проблемот на Ромите како социјално
прашање“ и добивање на статус на националност на Ромите во тогашна
Југославија. Ова писмо е напишано на седум страни и дава приказ од
историјата па сè до социоекономската положба на Ромите во Југославија.
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Поделено е на неколку поглавја, со сите други аспекти битни за Ромите. Опфаќа
образование, вработување, животен стандард, сиромаштијата, престојот и т.н.
Дека средбата се одржала, потврдува и Вир Рајендра Риши во својата брошура
за промоција на “Романо кхер анд Музеум“ во Чандигарх од 01 јули 1989 год. Нај
голем подржувач на Ромите во светот беше Индија, особено индиското
семејството Нехру, кои беа видни политички личности во новата историја на
Индија. Џавахарлал Нехру е политички следбеник на Ганди во борба за
ослободување на Индија и добивање на независност. По ослободувањето на
Индија во 1947 год. Нехру беше првиот претседател на Индија. Потекнува од
пандитско семејство (Брамани) од Раџастан. Тој заедно со Ганди, кога
студирале правни науки во Англија, се интересирале за Ромите во Европа. Тој
интерс за Ромите, како припадници на индискиот народ, го пренесе на својата
ќерка Индира Ганди. За време на нивниот политички живот тие се залага за
правата на Ромите секаде во светот и ги помагаа напорите за обединување и
унапредување на нивниот живот. Не само што помагаа, туку во Индија се
формираа повеќе образовни институции за проучување на ромскоит јазик,
култура и историја. Особен интерес покажа Индира Ганди која ги формира и ги
финансираше институциите во Индија. За време на нејзиниот преседателски
мандат таа организираше средби со истакнати Роми кои беа личности од
културата и образованието на Ромите во светот. Индија и дипломатските
представништва во светот ги застапуваа интересите на Ромите во
меѓународните организации и во ООН. По нејзината смрт, со атентатот на 31
октомври 1984 год. интересот на Индија кон Ромите во светот се намали.

Индира Ганди (1917-1984)

Нехру(1889-1964)

Така, Ромите ја изгубија подршката на едно многу значајно политичко
семејство во Индија и од политиката во Индија. Организирањето на Ромите
земало замав по Втората светска војна кога се променила целокупната мисла
во правец на унапредување на правата и слободите на човекот. Во рамките на
ООН се прогласувале разни декларации во тој правец. Тогаш се формирале
повеќе организации на Ромите низ Европа. Тие во прв период биле здруженија
кои имале за цел зачувување на етничките особености, но и некои покренувале
политички прашања кои се однесувале на Ромите и Синтите во Запад Европа.
Во Западна Европа прживеаните Роми од фашистичкиот режим, почнале со
забрзано формирање на разни здруженија се со цел да си ги бараат природното
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право на живот, граѓанските права и слободи. Лидерите на здруженијата имале
чести средби и консултации, особено со образованите Роми. Со заедничка
согласност за начинот како да делуваат, одлучиле да се здружат и да се одржи
Конгрес на Ромите во светот. За таа цел се формира “Меѓународен комитет на
Циганите“ во 1964 год. во Франција. Тој имал цел да го организира Конгресот и
на него да се подигне меѓународната јавна свест и скрене внимание за
проблемите и барањата на Ромите во светот.
l-от Конгресот на Ромите во светот се одржа во Cannock House SchoolOrpington, 17 миљи од ценрарот на Лондон, од 8-12 април 1971 год. Објавата за
одржување на Конгрес на Ромите од светот, предизвика голем интерес во
меѓународната јавност. На конгресот присуствувале делегати од 14 земји и
голем број на наблудувачи од целиот свет. Делегатите заседавале во
библиотеката на школото. Воведен реферат прочитал Ванко Руда. Во него ги
кажал основните заложби на Ромите во светот и желбата за напредок и
уживање на сите човекови права и слободи.
На конгресот биле донесени повеќе резолуции:
1. Знамето на Ромите во светот кое е слично со Индиското
знаме, да
биде во центарот со Ашокиното тркало т.н. Дарма чакра со две бои зелена и
сина.
2.Химна на ромите.
3.Промена на називот Циган, Гитани, Мануши и др., во иднина сите да
се нарекуваат и секаде во светот со име Роми.
4.Да им се признае правото на националност, т.е. право на еднаквост.
5.Да се формираат самостојни организации и нивно самостојно
унапредување.
6.Зачувување на етничката култура и јазикот.
7.Името на организацијата се менува во “Меѓународен комитет на
Ромите“.
8.Да се формира секретаријат кој ќе ги застапува Ромите во
националните и меѓународни организации, кој ќе е еднаков на ниво на
парламент на Ромите.
9.Формирани се пет комисии:
а. За социјални проблеми,
б. Образование,
ц. За воените злосторства (за нацизмот, спомен обележја за жртвите од
војните, документи за отштета од војната),
д. Комисија за јазик и култура.
Основно мото било “Ромскиот народ има право да бара свој сопствен
пат кон прогресот“. Ромите 8 април го слават како свој национален празник
насекаде во светот, во знак на сеќавање на денот на обединувањето на Ромите
во светот. Меѓу делегатите од Југославија бил Абди Фаик од Македонија член
на собранието на СРМ и Слободан Берберски од Србија. За председател на
Првиот конгрес бил избран Слободан Берберски од Ех - Југославија.
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Идејата за знаме од 1933 год. од Романија, се оствари
на 8-12 април 1971 год. на l- конгрес во Лондон.

Слободан Берберски е роден во Зрењанин на 20.10.1919 год. починал
1989 год. Завршил гимназија. Со почетокот на војната во 1941 год. бил затворен
затоа што бил член на СКОЈ и на КП од 1936 год. За време на војната бил
затворен и избегал од затворската болница со уште некои луѓе и се приклучил
на Првиот Шумадиски одред, во кој бил назначен за комесар на баталјонот. Тој
бил учесник во НОБ и првоборец-Ром. Бил член на ЦК КПЈ.

Роми учесници на l-от Конгрес 08.04.1971 год.Лондон.
Фот.Василие Линеску.

По војната бил член на Окружен Комитет на Северен Банат, член на
Агитпром на Покраински Комитет за Војводина, член на Секретаријатот на
Синдикатот на Војводина. Бил поет и прв преседател и основач на друштвото
“Ром“ во Белград, Србија.
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Химната на Ромите:
Гелем, гелем,
лунгоне дроменца
маладилем бахтале роменца.
А Ромален, катар тумен авен,
Е царенца, бахтале чхавенца.
Ааа, Ромален, ааа чхавален.
Ви ман сас бари фамилија
Мудардас ла е кали легија.
Авен манца са лумиаке Рома
Кај путаиле е романе дрома.
Аке ви аме, ушти Рома акана
Амен хутаса мишто кај керас
А ромален, а чхавален.

Химната за l-от Конгрес на Ромите во светот, 1971 год. ја напиша Жарко
Јовановиќ од Батајница, Србија. Конгресот допринесе за сеопфатна
мобилизација на Ромите во светот. Под негово влијание почна силно влијание
за запознавање на потеклото, историјата и културата на Ромите во целиот
светот. Бидна движечка сила за барањето на нивните права и слободи и воедно
барање за образовен и економски напредок во сите општества. Светската
пропаганда за Ромите допринела, во светот афирмативно да се зборува и
пишува за нив. Започна употреба на називот ‘‘Ром‘‘. Сепак неромите во
четирите зида: ‘‘за поголемиот дел на населението останаа Цигани‘‘, констатира
социологот И. Шијаковиќ. Кога македонската делегацијата се врати од Конгресот
од Лондон, на кој учествуваше Абди Фаик во 1971 год. истата година беше
испратено писмо до ССРН на Југославија на 20.04.1971 год. Писмото го прати и
потпиша тогашниот претседателот на МЗ на ССРНМ за Шуто Оризари, Ферид
Селим. Со писмото имаше барање Ромите од Македонија слободно да го
користат магународното знаме на Ромите од светот. Во тој период Индија се
залагаше да ги претстави Ромите во меѓународните организации. На конгресот
зборувал и аташето на Индиската амбасада д-р. Вир Рајендра Риши. Во Есен
1974 год., амбасадорот на Индија во Југославија ги посетил Ромите во Шуто
Оризари и тоа беше официјална посета на Ромите во Македонија. Преставникот
на лондонското аташе од Индија, Вир Вахендра Риши престојувал повеќепати
во Скопје. Тој сакаше да ги запознае Ромите подобро и престојуваше подолг
период кај нив во Скопје, со цел за научно истражување на јазикот и културата
на Ромите. Тој во Индија со подршка на Владата го формира Институтот за
Ромски студии во Чандигарх на 24 декември 1973 год., потоа го формира и
музејот на културата и фолклорот на Ромите од светот. Работел во индиската
амбасада во Москва од 1950-52 год. и напишал повеќе дела на Индо-руски
јазик. Тој уште од порано се зафатил со истражување на ромскиот јазик и
култура. Напишал повеќе трудови на Ромско-хинду-енглески јазик. Познати дела
се: ‘‘Ромите-пенџапските емигранти во Европа, СССР и Америка‘‘, ‘‘Книга за
конверзација на Ромски-пенџаби-енглески јазик‘‘, ‘‘Речник Ромски – пенџаби -
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енглески‘‘, ‘‘Мулти лингвален ромски речник‘‘ (Ромски, хинди,
англиски, француски и руски јазик) како компаративен речник.
(Dr. Weer Rajendra Rishi 1917-2002).

Неговиот компаративен речник даде голем допринос за
стандардизација и кодификација на ромскиот јазик. Така,
Индија покажа интерес да ги застапува интересите на Ромите
во светот. Индија се залагаше за унапредување на животот на
Ромите во Титовата Југославија преку амабасадорот на Индија во Белград.
Во Македонија по земјотресот 1963 год. нај бројна населба на Ромите е
Шуто Оризари, која Ромите ја нарекуваат ‘‘Шутка‘‘. Према законот во тоа време,
имаше можност да се формира месна заедница. Према бројот на жителите во
населбата имаше можност за организирање на сите политички и граѓански
здруженија и тоа: организација на СКМ, ССРНМ, месни заедници, културни и
спортски здруженија и др. организации, освен етничка политичка партија. Така,
во Шуто Оризари имаше месна заедница организирана од граќани Роми и таа
се регистрира како МЗ–‘‘Браќа Рамиз Хамид‘‘, Шуто Оризари. Многу подоцна
дури 03.10.1986 год. претседателот на МЗ на Месната канцаларија на ССРНМ
(Социјалистички Сојуз на работниот народ на Македонија) побара од ССРНЈ да
се разгледа: социо-економската положба на Ромите во РМ, образованието и
застапеност на Ромите во органите и телата на собранието и општините, да се
формира заеднички сојуз на сите КУД во Југославија, да се формираат смотри
на КУД со презентација на кулурата и обичаите на Ромите и јазикот на Ромите.
Имало и барање за радио–телевизиски програми на ромски јазик, печатени
медиуми и воведување настава на ромски јазик со 2-3 часа неделно,
вработување, социјална заштита за Ромите и др.прашања. Одговор на
барањето пристигна од Републичката Конференција на ССРНМ во декември
1989 год. Во одговорот се даваат одредени информации кои уставот им ги
гарантира на националностите и т.н. етнички групи. Ромите во тоа време во
уставот беа наведени како етничка заедница. По прашање на образованитето
се кажува дека во учебната 1989 год. Ромите се школувале на македонски,
српскохрватски, албански и турски јазик, а во основно обазование од 1-8
одделение биле запишани 9.865 ученици, а од нив завршиле 6.324 ученици. До
4 одделение биле запишани 7.061, а завршиле 6.324 ученици. Понатаму во
информацијата пишува дека од 5-8 одделение бројот на ученици е видно помал
што било доказ за осипување на учениците во повисоките одделенија. Тоа
осипувањето меѓу другото било на база на специфичните демографско-етнички
карактеристики на Ромите, ниското ниво на животни услови, семејно
воспитување и средината во која живеат. По барањето за образование во
информацијата се вели дека, се појавила и друга групација која велат дека се
Еѓупци, кои дотогаш се третирани како Роми и нивните преставници писмено
барале да не се третираат како Роми. Имало нееднаквост во барањата, како
што пишува во информацијата од 1989 год., бидејќи биле православни сакале
да имаат соживот со македонците и сакале така да се третираат, што зборува
дека нема услов за настава на Ромски јазик. Секако дека тоа не е вистина. Што
се однесува за образованието, ромски деца ученици имало и има голем број кои
говорат на ромски јазик и ги има во сите градови во Македонија. Тоа беше
изговор од тогашниот систем со кој Ромите беа маргинализирани и запоставени.
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Зарем Ромите не сакаат соживот со другите граѓани во Македонија. Никогаш не
биле сепаратисти и не се противеле на државноста во било која држава. Тоа го
докажале со векови наназад. Барале и бараат да се школуват, сакаат да се
еднакви и да се третират према уставот и законите. Не барат ништо друго.
Потврда за тоа беше и барањето на Генералниот секретар на организацијата на
Ромите во светот др.Рајко Ѓуриќ. Тој испрати писмо до Претседателството на
СФРЈ со која бара на Ромите во тогашна Југославија да им се признае статус на
‘‘Народност‘‘. Тие барања беа се со цел да им се подобрат условите на живот
врз основа на еднаквост према уставот и законите на државите. Тогаш
граѓаните на Југославија се делеа према класи : Народ, народност и етничка
група. Народите и народностите ги уживаа сите уставни права, додека
етничките групи имаа само културна автономија. Во тоа време Ромите имаа
статус на народност само во Босна и Херциговина. Во ниту една друга
република не беа признати со статус на народност, туку беа ‘‘етничга група‘‘.
Барање на др. Рајко Ѓуриќ беше проследено до Претседателството на
Сојузната Конференција на ССРНЈ. Тоа барање беше проследено по барање на
Претседателот на претседателството на СФРЈ Риза Сапунџиу, до
претседателот на комисијата за претставки и жалби. Исходот беше познат,
негативен. Пред тоа исто такво барање имаше и др.Алеш Беблер во декември
1978 год. Набрзо потоа почна распадот на Југославија. Со распадот на Титова
Југославија, Ромите од Македонија имаа предходно поранешно барање до
националната ‘‘Македонската Радио Телевизија‘ за Радио и ТВ-Емисии на
ромски јазик кое им беше удоволено дури по распадот на Југославија.
Емитување на Радио и ТВ-емисии во Македонија се дозволи 19 јануари 1991
год. кои сеуште постојат. Програмата се емитува три пати неделно по половина
час на ромски јазик. Предходно во Македонија уште во 1973 год. имаше радио
емисија во градот Тетово. Куманово имаше радио емисија од 24.02.1991 год.,
званично објавена во локален весник ‘‘Наш весник‘‘ 12 април 1991, која подоцна
згасна. Пред тоа имаше ТВ- емисија на ромски јазик на ТВ-Приштина, во
тогашна покраина Косови и Метохија.
Во Индија во тој период се одржаа два фестивала на ромската култура и
музика кои беа знак за подршка и потврда на потеклото на Ромите од Индија.
Првиот фестивал се одржа 1976 год. во Чандигарх. Присуствуваа 60
претставника од повеќе земји во светот. Ги прими Индира Ганди, претседател
на Индија и со нив разговараше повеќе од еден час. Вториот фестивал се
одржа од 29-31 август 1983 год., исто во Чандигарх. Учествуваа ромски лидери
и уметници од 16 земји од светот. Фестивалот го отвори Индира Ганди. Со
Ромите се задржа повеќе од четири часа. Таа беше главен гостин на
фестивалот со другите високи политички претставници на Индија. Вир Рајендра
Риши во Чандигарх го отворил музејот “Нехру Романо Кхер анд Музеј“ во 1985
год. Во музејот се собрани голем дел од облека и други предмети од Ромите и
сè она што е поврзано со културата и уметноста на Ромите од разни земји во
светот. Тој ги основал и Ромските студии во Чандигарх. За музејот, кога билo
свечаното отварање, основачот Вир Рајендра Риши рекол: “Сонот за мене стана
вистина. По 16 год. собирање на материјали, го основав овој музеј“ и понатаму
рекол : “Јас сум скоро 73 год. Пред да умрам морам да се обидам да најдам
постојано место на живеење за Ромите во Индија, во земјата “Баро Тхан“ како
тие ја нарекуваат нивната прататковина. А кое е најубавото место во Индија,
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ако не Чандигарх, главниот град на Пенџап и Харијана, од каде почнале да се
селат пред 1000 год. под притисокот на турската инвазија“. Името на музејот е
дадено во чест на првата средба на Нехру со Ромите во Европа, во Титова
Југославија. Средбата се одржа во 1950 година. Нехру тогаш дојде на l-та
конференцијата на Несврстаните земји во светот.
Во 1977 год., представниците на организацијата на Ромите на Светскиот
конгрес побарале од премиерот на Индија, Мораи Десаи, претставникот на
Индија во ООН да предложи резолуција во ООН, Ромите од светот да бидат
застапени во комисијата за човекови права во Женева. Тој го задолжил
индискиот преставник во ООН да подготви таква иницијатива. Индискиот
преставник поддржан од долунаведените господа, поднел барање за
признавање на членство на Ромите во комисијата и дека тие се со потекло од
Индија. Тогаш се поднесе предлог резолуција при оваа комисија на предлог на
господата: Бхагат, Каиседео-Пердемо, Ортис Мартин,
Секијама и г-дин
Уитеикер и се донела резолуција на 26 август 1977 година. Со резолуцијата се
признава дека Циганите се преименуват во ново, име Роми и дека имаат
историско, културно и јазично потекло од Индија и признавање на Ромите во
ООН дека се самостојно етничко малцинство. Секретаријатот на Kонгресот на
Ромите помогнат од индиските преставници во Европа, го подготвил ll Конгрес
на Ромите од светот.

Резолуција на ООН од 26 август 1977 год.

ll-Конгрес на ромите во светот се одржа во Женева на 8 и 9 април 1978
год. На него присуствувале 60 делегати од сите страни во светот, освен некои
од Источниот блок. Имало и претставници од некогашната Југославија.
Делегацијата била поголема. За претседател бил избран др Јан Цибула (19322013), Ром, роден по татко во Чешкословачка и мајка од Унгарија, иселен во
Швајцарија. Бил лекар, специјалист уролог, работел во Берн. Седиштето на
организацијата се пресели во Женева. Конгресот со него многу напреднал како
на ниво на држави, така и во меѓународни организации, како што е ООН. Многу
познати личности биле присутни на конгресот кои биле од политиката, филмот и
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културата. Меѓу нив бил и покојниот Јул Бринер, кој е Ром со потекло по мајка
од Украина.
Основно за вториот конгрес било:
1.Конгресот бил во знак на резолуцијата од 1977 год. која ја донела ООН
за признавање на индиското потекло на Ромите во светот.
2.Признавање од меѓународните организации.
3.Борба против политиката на асимилација и прогон.
4.Работа на стандардизација на јазикот.
5.Измена на името на организацијата во‘‘Романо Екхипа‘‘.
6.Работа со економскиот и социјален совет на ООН.

Известување до претседателот на Конгресот на Ромите др.Јан Цибула
и генералниот секретар Гратан Пухон од Virginta F.Sourwein, претседател
на невладини организации, одделение за меѓународна економија и социјјална политика во ОН, 2 мај.1979 год. за прием на Конгрсот на Ромите за
член во оваа организација во ОН.

Во тоа време се подготвувале документите за членство во ООН и
барање за влез во УНЕСКО. Ромскиот сојуз преставувал организација од 71
асоцијација од 21 држава. Така, организацијата во 1979 год. како недржавна
организација доби консултативен статус во економскиот и социјален совет на
ООН и советодавен статус во УНЕСКО. Од 1986 год. Конгресот е член на
УНИЦЕФ. Во меѓувреме, раководството на Ромите од светот во 1984 год.
поднел барање до ООН за прием во ООН. Тогаш доби статус “Б“, затоа што тоа
го дозволувале прописите на ООН, а не ‘‘А‘‘ статус. Подоцна организација на
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Ромите во 1993 год. од статусот т.н. ‘‘Рустр статус‘‘, поминува во статус од
втора категорија во ООН. Таа категорија ги опфаќа оние народи кои немаат
влади. Тие се помагани од економско-социјалниот совет при ООН. Преставник
на Ромите во ООН беше др.Јан Ханкох. Колку сум информиран, досега Ромите
не се прифатени со статус ‘‘А‘‘ во обединетите нации. Во тоа време генерален
секретар на ООН беше Курт Валдхај од Австрија, во два мандата од 19711981година. Се предпоставува дека тој го спречувал повисок статус на Ромите
во ООН. Подоцна, наводно било откриено дека бил член и воен претставник на
германскиот Вермахт за Балкан и нацист. Тој били и претседател на Авсртија од
1986-92 год. Никогаш не бил изведен пред суд.
lll-конгрес на Ромите од светот се одржал во Гетинген, Германија од
16-20 мај 1981 год. На овој конгрес присуствувале 300 делегати од 26 држави и
претставници од Индија, со што даваат подршка на Ромите во светот како нивни
дамнешни предци, како и гостување на фолклорен класичен индиски театар “
Бханга“ ансамбл од Индија. За претседател на третиот конгрес на Ромите од
светот бил избран Саит Балиќ, Ром од Ниш, од некогашна Југославија. Бил
претседател на Сојузот на ромските друштва “Ром“ од Србија, основач на
“Смотрите на културните достигнувања на Ромите од Србија“.

Втор конгрес одржан во Женева
Седат:Р. Р.Риши, Ј.Бринер и д-р Јан Цибула-претседател.

Од таа година, организацијата на Ромите почнала поблиску да
соработува со Европскиот Совет и тоа беше важен политички настан за Ромите
во Европа. Преставник во советот на Европа бил Хуан де Диоз Рамирез
Хереида, Ром од Шпанија, кој бил пратеник во парламентот на Шпанија.
Благодарение на меѓународната активност на организацијата во ООН и
Европскиот Совет, повеќе пати се разгледувале различни прашања поврзани со
Ромите. Организацијата на Ромите правела напори четвртиот конгрес да се
одржи во Белград-Југославија, но не се реализирал, иако посредувала
индиската влада преку амбасадата во Белград.
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lV-от конгрес на Ромите во светот се одржал во Варшава од 8-11 април
1990 год. За претседател бил избран Рајко Ѓуриќ од Белград, Србија. Избаран
бил нов генерален секретар, Емил Шчука, бидејќи Гратан Пухон, по повеќе
години на таа функција. Присуствувале 250 делегати од 24 земји. На Конгресот
донеле одлука организацијата да се вика “Ворлд Романи Унион“. Со поддршка
на УНЕСКО, од 5-7 април е одржана средба во врска со јазикот на Ромите и
неговата стандардизација. Тука се донеле заклучоци во врска со азбуката,
правописот, стандардизацијата на јазикот и лексиката. Овој конгрес за прв пат
се одржувал во Источниот блок на држави. За прв пат учествувале
претставници од Бугарија и Албанија, но одзивот од западните земји бил помал.
V-от конгрес на Ромите во светот се одржа од 24-30 јули 2000 година во
Прага. За претседател беше избран Емил Шчука. Официјалната декларација за
Ромите беше дека се прогласуваат како нетериторијална нација.
VI Конгрес се одржа во Ланциано во Италија од 8 до 9 октомври 2004
година, на кој присуствуваа 200 делегати од 39 земји. За претседател беше
избран Станислав Станкиевиќ од Полска, Драган Јевремовиќ од Австрија беше
избран за претседател на парламентот на Ромите од светот.
VII Конгрес е одржан во Загреб, 2008 година. Присуствуваа 320 делегати
од 28 земји.
Vlll Конгрес на Ромите во светот се одржа во Белград 20-22 април 2012
год. На овој Конгрес очествуваа делегати од 25 земји во светот. Главна
расправа на овој Конгрес беше нараснатиот расизам кон Ромите во светот.
Извештаи за пораст на расизмот имаше од сите земји во светот, од земјите во
Европа, особено од сите некогашни комунистички земји без ислучок. По првиот
конгрес на Ромите во 1971 год. во Лондон и подршката на Индија, прашањата
во врска со Ромите и нивниот живот почнале да се поставуваат на дневен ред
во сите организации каде се работи за правата на луѓето. Европскиот совет
бидна основа во Европа за прашањата на Ромите. Така, на 16 март 1984 год.
Европскиот парламент прифатил резолуција за образование на ромските деца
во сите земји членки на Европа предложена од советот во Стразбур. Тие
наложиле мерки и гаранции како да се спроведе адаптирано образование за
децата. На 24 мај 1984 год., парламентот донел резолуција за положбата на
Ромите во државите членки. Затоа се дале упатства на владите на државите да
ги кординираат дејствата и да има комисија за изработка на програма,
финансирање и кредитирање на државите за подобрување на состојбата на
Ромите и да се сочуваат нивните културни вредности. Обврската му била
дадена на Центарот за истражување на Ромите на универзитетот “Рене Декарт“
во Париз, чија задача била да создаде кординирана мрежа на експерти.
Истражувањето ги опфатило сите дотогашните истражувања, консултации со
ромските групи, со наставниците и постигнатите резултати. Од сета работа, се
публикувала пообемна публикација во 1986 год. Издадена е целосна анализа на
образовната состојба, суштината и аспектите за образование. Таа содржи
препораки со многу поглавја. Во 1987 год., таа студија ја разгледувале разните
министерства каде што се прецизирале препораките. Врз база на
министерските анализи, министерствата за образование донеле резолуција на
29 мај 1989 год. за образование на Ромските деца и номадите во Европа.
Оттогаш државите на Европа биле обврзани да го унапредат образованието на
децата. За таа цел се одобрил буџет во 1990 год. затоа што многу од Евро-
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пратениците за ваквата програма покажале интерес. Од 1990 год. па до денес,
програмата постојано се проширува и унапредува.
Во Мулхајм, Германија во 1990 год., здружението на “Синтите и Ромите“
предлага во Европа да се формира ЕУРОМ, Европски парламент на Ромите.
Новата организација има за цел да дефинира статут на европското
претседателство за Ромите во Европа, да организира избори на ниво на Европа
и да развива контакти со европските институции. За таа цел се избрала
експертска група за работа од пет члена: Рудко Кавчински-Германија, Димитар
Марков-Бугарија, Агнес Дароци и Паул Фаркаш-Унгарија, Орхан ГаљушХоландија. За таа цел во Остија кај Рим 1991 год., се собрале претставници од
15 европски држави на иницијатива на меѓународниот сојуз на Ромите и го
формирале “Европскиот комитет на Ромскиот сојуз“. Негова задача била да
формира партнерство со европските организации и институции. Овие
преставници, покрај средбите во Москва и Виена, имале средби и со европските
организации во врска со партнерството на ромските организации и формирање
на “Меѓународен ромски сојуз“ на Ромите. За подготовката на документите
Парламент на ромите на Унгарија организирал работна средба во август 1992
год. во Будимпешта. Меѓународниот ромски сојуз имал главна задача да врши
притисок и да поставува барања до меѓународната заедница, Европскиот
парламент и до државите каде што живеат Ромите. На конференцијата за
безбедност и соработка во Европа, особено за граѓанското разбирање и
соработка во Копенхаген 1990 год., Женева и Москва 1991 год., Хелсинки 1992
год. Ромската организација била активна, особено претседателот на
организацијата Рајко Ѓуриќ, Николае Георге надлежен за меѓународните односи
и д-р. Јан Ханхок, претставник на Ромите во ООН во Њујорк. Оттогаш па до
денес, оваа програма за образование на децата Роми се финансира во сите
земји и се грижи за правата и слободите на Ромите во Европа. Со распадот на
системите во Источна Европа, советот на Европа ги помага овие држави, па
дури и земјите кои не се членки, туку кандидати за влез во Европската унија.
Затоа Македонија е потписник за образование на Ромите со проектот наречен
“Декада за образование на Ромите“ која е во фаза на реализација, но со
обврска и владата да партиципира во овој проект.
Организирањето на Ромите бидна дел од човековите права во светот,
особено со распадот на социјалистичките општества на исток. Системите
почнаа да се реформираат и политички да се организираат како демократски
општества. Од 1990 год. скоро сите држави на исток каде што живеат Роми
формираа свои политички партии и имаат свои преставници во сите ново
формирани повеќепартиски парламенти. Македонија во тој период донесе закон
за слободно формирање на нови политички партии и разни здруженија на
принципот на повеќепартиски системи. Со осамостојувањето, во секој состав на
парламентот има преставник Ром, кој е ставен на листата како коалиционен
кандидат од поголемите партии. Исто така, има повеќе ромски политички партии
иако бројот на Роми во Македонија е мал во однос на другите држави на
Балканот. Првата политичка партија формирана од Ромите во Македонија е
ПЦЕРМ (Партија за целосна еманципација на Ромите во Македонија),
формирана од неколку унтелектуалци Роми од Македонија. Партијата се
формира на собрание одржано на 12 август 1990 год. во Шуто Оризари и
запишана во регистерот на политички партии под УП.бр.38-2346/1 од 29.08.1990
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год. Скопје, седиште Шуто Оризари, Македонија, со политичка дејност, реден
број 1298 и беше регистрирана како партија во повеќепартиското демократско
општество во Македонија. Претседател и прв пратеник на Ромите во
собранието на Македонија беше Абди Фаик. Поради недоразбирањето на
членовите на партијата на ПЦЕРМ, се формира нова партија ДППРМ, потоа
Сојузот на Ромите и ДПРМ, а потоа се формираа уште неколку партии на
Ромите во Македонија и денес има пет ромски партии во Македонија. Ваквата
поделба на Ромите во источно-европските држави на повеќе партии, ги намали
шансите за заеднички настап и подобрување на нивниот политички и социоекономски статус. Овие партии во Македонија се формираа врз основа на
новодонесениот закон за формирање на политички парти за политичко
организирање на граѓаните на РМ, чие здружување требаше да го артикулира
новото демократско општество. Тој закон беше објавен во ,,Службен весник на
РМ,, бр.13 од 21.04.1990 год. Потоа се донесе новиот устав на РМ и во
преанбулата во него другите етнички граѓани, меѓу кои и Ромите, останаа со
формулација за ‘‘трајно сожителство‘‘ со македонскиот народ. Положбата и
напредокот на малцинствата во Македонија онака како што предвидуваше
уставот и прокламацијата на Уставот на РМ во 1991 год. не ги задоволи
барањата на малцинствата и тие беа незадоволни од таа уставна формулација.

Партијата на Ромите ‘‘ПЦЕРМ‘‘ 8-ми април 1992 год. на прием кај премиерот на
Н. Кљусев. (А. Фаик, Н. Кљусев, Ш. Исен, Р.Рушидовски и Н. Мустафа).

Р. Македонија

Со таа форма во преамбулата на уставот во Македонија, Ромите и
другите етнички малцинства се поставија надвор од концептот на граѓанската
држава, всушност се повтори поранешната поделба на граѓаните на Македонија
по етничка основа. Ваквиот статус на етносите во преамбулата на Уставот за
‘‘трајно сожителство‘‘ не гарантираше рамноправност на граѓаните, бидејќи
Македонија беше национална држава на Македонскиот народ. Јасно беше дека
тогашниот устав и програмите на партиите го запоставија концептот на
граѓанска држава чии импликации се видливи до денес. Потоа под притисок на
малцинствата во Македонија и меѓународниот фактор, се донесоа амандмани
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за промена во преамбулата во која се наброени побројните етноси како
рамноправни во конституцијата на државата.
Пратеникот во Собранието на РМ, Абди Фаик, претсавник од партијата
на Ромите во Македонија, ПЦЕРМ, на 26.03.1993 година одржа прес
конференција на која го обелодени “Меморандумот” испратен до ООН, до г-дин
Бутрос Гали и до Советот на Европа, со кој ги информира за постигањата на
Ромите во Македонија. Во него изразуви незадоволство за односот кон Ромите
во другите држави во светот и како негов став на резигнираност за односот кон
Ромите напишал: “Државите, односно нивните граѓани кои не сакаат да ги имаат
Ромите за комшии“ ООН да почне со конситуирање на ромска нација во светот и
да формира држава “РОМАНИСТАН“, а местото и времето на формирање да
била работа на ООН. Понатаму побара на Ромите да им се признае право за
членство во ООН, индиско потекло и називот Ром. Господинот Абди Фаик
сигурно не бил информиран од своите соработници за достигањата на Ромите
во светот иако и тој беше учесник на l-от Конгрес во Лондон. Овие барања веќе
беа прифатени со резолуција од 26 август 1977 год. со која се промовира
потеклото на Ромите од Индија и се прифати името Ром за сите Роми во светот.
Потоа беше назначен преставник во ООН, за прашањата на Ромите во светот, а
ги претставуваше Јан Ханкох од Америка. Ромите кои живееа во бившите
социјалистички земји и понатаму останаа на истото ниво на развој, состојбата
дури се влоши. Од ваквите настани, Ромите од балканските земји повторно
почнаа да се иселуваат во европските држави и да бараат излез од тешката
економска состојба. Бидејќи состојбата на Ромите во Македонија назадувала,
фаик Абди повторно се обрати со отворено писмо до г-дин Борис Трајковски,
тогашен претседател на Р. Македонија. Се обратил со писмо бидејќи бил
незадоволен од состојбата и напредокот на Ромите во Македонија. Во тоа
писмо ја образложи состојбата на Ромите и побарал итни мерки за
унапредување на тешката состојба на Ромите во Македонија. Писмото е
испратено во јуни 2001 год. Дека односот кон напредокот на Ромите не беше
сериозно прифатен, покажува и фактот што законите кои се донесуваа во
интерес на граѓаните, всушност се злоупотребуваа од законодавците во
државата. Така од страна на новинарите се обелодени дека децата на некои
пратеници се пријавиле како Роми и се запишале на одделни факултети во
квотите кои беа резервирани за помалите етнички заедници во Македонија, во
случајот за Ромите. Колку што сум информиран тоа постои и денес.
Со распадот на поранешниот систем во Источна Европа, со падот на
Берлинскиот ѕид, Ромите почнаа сами да формираат свои етнички партии како
што го правеа и останатите етнички малцинства во распаднатите комунистички
општества и така Ромите во Србија формира прва партија на Ромите "СоцијалДемократска партија на Ромите во Република Србија". Се формира на
собранието во салата на М.З. "12 Фебруари" на 26.06.1992 год.
Со пописот од 2001 год. во Хрватска имало 9.463 Роми во која се
преселија одреден број на Роми од Јужен Балкан, особено Македонија, Косово
и Србија, потоа некои заминаа и во Словенија, кои денес таму живеат и се
забележани во статистичките податоци. По иницијатива на Ромите во Хрватска,
во Бјеловар на 22.07.1990 год. се формира политичка партија ‘‘Партија на
Ромите во Хрватска‘‘.
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Кога ќе се направи анализа на развојот на политичките партии и нивен
напредок веднаш може да се заклучи, особено од оваа временска дистанца, по
изминати 24 години, дека напредокот заостанува. Етничките партии останаа и
понатаму делуваа етнички, без да се најде начин како луѓето политички да се
организираат врз основа на политичка програма и идеологија. Се прават
коалиции со етничките партии од политички интереси. Така, Ромите како етнос
се малубројни им се приклучија на поголемите политички партии, но за жал не
се подобрија условите за живот и напредок на Ромите, а општествата ја
изгубија придобивката од демократијата и унапредување на граѓанските
слободи и права, особено Ромите.
Бугарија правеше секакви напори ромските организации до 1990 год. да
ги приближи до БКП (бугарска комунистичка партија). Откако не успеа во тој
обид, Ромите формираа “Обединет ромски сојуз“ во 1992 год. и “Конференција
на Ромите од Бугарија“. Бугарија беше единствената држава во Европа каде
Ромите не можеа да развијат политички движења и да истакнат самостојно свои
кандидати на парламентарните избори. Во Албанија, Ромите формираа своја
прва организација “Демократикано кхетанипе Роменго анди Албанија“ во 1991
год. Романските Роми во 1990 год. формираа политичка партија “Демократски
сојуз на Ромите во Романија“ а подоцна се создаде сојуз од повеќе здруженија и
се преименува во “Ромска партија“(Партидул Ромилар). Паралелно со
политичките партии, се формираа и движења на жените ромки, особено во
доменот на здруженијата на граѓаните.
Во почетокот на распадот на источниот политички систем, Ромите со
елан се вклучиле во оваа преобразба и дале свој придонес и во првите
повеќепартиски парламенти, во нивен состав имало преставници на Ромите.
Така бил случајот во Чешка, Словачка, Романија, Унгарија, Бугарија,
Македонија, Србија, Хрватска и други држави. Примерот на Чешкословачка е
доказ како подоцна тие држави се однесувале со Ромите. Примерот на
Чешкословачка за време на изведувањето на “Нежната револуција“ 17.11.1989
год., кога се протестирало против полициската акција. Се приклучиле и Ромите
предводени од Емил Шчука, Јан Русенко, Војчек Жига и други ромски активисти.
Преставници на ромските движења му се приклучиле на “Граѓанскиот Форум“ на
Вацлав Хавел кој организирал мирен протест на 22 ноември 1989 год. Тие им се
обратиле на Ромите со повик “Браќа и сестри Роми! Станете! Да се разбудиме!
Нашиот ден дојде“. Така, Емил Шчука и Јан Русенко – Роми, биле меѓу другите
говорници на големиот митинг во Прага на Летенскиот Плоштад на 25 ноември
1989 год. Тие се обратиле кон граѓаните и Ромите за желбата за промена во
демократско општество на Чешкословачка во која очекувале остварување на
своите граѓански слободи и права. Тогаш Чесите гледале со симпатија кон
своите “Браќа Роми“. Потоа на првите парламентарни избори во 1990 год.,
Ромите во таа држава имале дури 11-ет пратеници во парламентот на
Чешкословачка. Во 1992 год., на парламентарните избори се спротиставиле
четири Ромски партии и резултатот бил погубен. Од 11 пратеника, добиле само
еден пратеник. Подоцна, по распадот на Чешкословачка на Чешка и Словачка
република, Чешката власт, во следните три години, правела сè да ги остранат
‘‘браќата Роми‘‘ иако Ромите дале свој придонес за победата на “Граѓанскиот
форум“ предводен од Вацлав Хавел. Како што пишува Лиежоа, “Каков ужасен
контраст е направен врз состојбата (на Ромите) во следните три години“. Потоа
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чувме и видовме како Ромите се прогонуваат од неонацистите во таа држава и
се случуваат насилства против Ромите. Од секогаш постоела мисла кај Ромите
која низ историјата се повторува, која вели: “Додека другите војуваат, Ромите ги
бројат своите жртви“ така и овој битен историски пресврт во источните европски
земји остана пуста желба на сите Роми. Саламон Ренак во почетокот на
минатиот век, со право констатирал дека состојбите на исток во врска со
Октомвриската револуција во Европа, дека на исток прерано се случуват
настани за кои немаат капацитет.Тоа се потврдува.
Примерите за организирање на Ромите за свој интерес и напредок се
видливи, особено во невладиниот сектор кој е поттикнуван од меѓународните
организации за развој на образованието и стекнување на корисни знаења и
вештини кај Ромите. Ваквите напори не придонесоа за поголем напредок,
бидејќи не се поддржани со специјални стратегии како да се постигне целта и
нема поддршка ниту од власта.Таа секогаш го напаѓа невладиниот сектор и
велели дека се инструмент на политика. Тоа е секогаш така без оглед која
политичка партија е на власт и ги обвинувала дека се против актуелната власт,
дека перат странски пари, дека се инструмент на опозицијата или штитат некои
други интереси.Тоа е така во новите демократски општества. Жан-Пиер Лиежоа
дава податоци кои се однесуваат исклучиво на Ромите на ниво на Европската
Унија,Европскиот совет, Европската конвенција за безбедност и соработка и
сите одлуки кои се донесени за подобрување на нивниот животот,
образованието и интеграција во сите држави во Европа.
Од истражувањето за обидите на Ромите да се организираат, јасно се
гледа дека секогаш биле попречувани и власта тоа го забранувала. Иако
скромни, сепак тие обиди информираат за насоки дека Ромите сакале да се
организираат. Тоа организирање не било на штета на други народи, туку од
желбата да бидат третирани како луѓе, на кои им припаѓаат сите ѓраѓански и
политички слободи, кој ќе стави крај на многувековното талкање и прогонување
низ светот. Организирањето треба да овозможи да имаат достоинствен живот и
сигурна иднина за своите семејства. Со таа замисла која се родила од стравот
кон неизвесната иднина, во состојба на безизлезност и немање идеја за
решение на проблемот, се одлучиле да побараат територија за своја држава
која историски не им припаѓа и особено од оние кои ковале заговор против
Ромите и биле расисти, како Мусолини.
Истражувачите со своите наоди јасно дале до знаење дека Ромите од
Европа по долговековниот престој и преку малку мешање со народите во
земјите, станале автохтоно европско население. Ги задржале свои етнички
особини, кои денес сè повеќе се губат. Според податоците кои ги навел
поранешниот генерален секретар на Унијата на Ромите во светот, д-р Рајко
Ѓуриќ, за нецелосните бројки на Ромите во Европа, објавени во листот за
информација на Унијата од 1991 год. вкупниот број на Роми во Европа е околу
12 милиони и ги набројува поединечно за секоја земја во Европа. Понатаму
пишува дека се знае дека во западните земји има поголем број на Роми, како
Шпанија, Франција и Германија, но за нив нема точни податоци. Така се
претпоставува дека во Франција живееат околу 500 илјади, Шпанија 700 илјади,
Германија 150 илјади, Италија 80 илјади и скандинавските земји околу 10 илјади
Роми. Според демографските студии, бројките се уште помали. Познато е дека
Ромите од познатите историски настани не сакаат да се декларираат како Роми.
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Истражувачите одамна знаат и го утврдиле таквото однесување на Ромите.
Затоа Сервапали во етиката на Упанишадите изнесува : ‘‘...нашата сиромаштија
не повикува на самосовладување и отфрлање на чувството на одвоеност и
развој на љубов кон животот во светот, затоа што етичкиот живот не е
уништување на волјата кон животот‘‘, констатираат упанишадите. Ромите со
векови се спротивставуваат на “фатализмот“ во светот благодарение на тоа
философско и религиозно искуство за волја кон животот. Таа волјата за живот ја
сочувале, иако постои голема сегрегацијата и расизам.
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Имињата на Ромите
Кога Ромите заминале од прататковината, попатно им се наметнувале
разни имиња. Некои од тие имиња сами ги кажувале, но најчесто другите им
наметнувале нови имиња. Човештвото ги познава како луѓе со разни имиња.
Некои од нив ги напоменавме, но подолу ќе се обидам некои да ги објаснам,
како настанале и какво значење имаат за Ромите. Се претпоставува дека меѓу
становништвото што излегло отаму имало војници, старешини и обични луѓе, но
сите тие припаѓале на Браманите и Кшатриите-војници. Во новите средини,
добивале имиња од староседелците онака во кратко како што тие се
претставувале, како ги разбрале или пак тие самите ги нарекувале. Како
автентични имиња на племињата кои се со потекло од Индија се: Лури, Дом,
Караки, Синти, Бургујар, Горбат, Гонд, од легендата на Како Чхауди. Тие се
оригинални и маркантни имиња на одделните групи на Роми. Нај занчајно е
името Џат или во арапските простори нарчени Зот. Тие јасно даваат на знаење
од каде се тие луѓе и се автохтони за тој народ. Сите останати имиња се
добиени од населението каде што престојувале.
Трудољубивите научници од Европа и Азија, покрај другите
карактеристики за овој народ, се обиделе да ги запишат имињата на Ромите
онака како што ги нарекувале во одделни држави, некогаш и денес. Според
картата на движење од 10-12 век, Ромите имале многу имиња. Потоа низ
историјата од тоа време до денес тие се надградиа. Така, денес има карта на
имиња на Ромите во тие земји, кои се најразлични и не може, според нив, да се
определи од каде дошле тие луѓе.
Кога Ромите ја напуштиле својата татковина, имаме податоци како се
нарекувале таму. Од историските документи, знаеме дека званичната група која
излегла прва од Индија ја нарекле Лури. Нив Фирдузи ги споменува во епот
"Шах намен" од 420 год. кога ја напуштиле територијата на Кашмир. Подоцна,
ова име ретко се среќава, освен во денешен Ирак, но затоа се намножиле
поголем број на имиња. Тоа навидум прави забуна за утврдување дали се тие
Роми или не, но описите, обичаите и религијата укажува за кои луѓе станува
збор. Откако ја напуштиле Индија и дошле во Авганистан, таму ги нарекле
Каули. Персијанците им дале име Цинди, Атхингани од Пахлави јазикот на
Персија од 10 век што означува Атсинкан-(ковач,железо), потоа Цанги и Караки.
Од Авганистан прошле во Туркменија и таму ги нарекувале Мултани, затоа што
нивниот јазик е сличен со јазиците на тие народи кои живеат во провинцијата
Мултан во серозападна Индија. Во Иран им дале име Думан, Дом. Во областа
Луристан во Ирак ги нарекле Лури. Во Сирија ги нарекувале Курбат, Халеби по
градот Алеп, каде ги имало во голем број. Во Палестина се Нури или Навар и
Зат. Египет ги наеркуваат Чагари, Гаодари исто така и Нури. Во Јордан ги
нарекуваат Навар и Халеби. Азербејџан им дале име Караки. Во Ерменија Лом. Турција – Чингене, Кипти/јан. Тие се имињата со кои ги нарекувале Ромите
во делот на Азија. Тие се делумно обработени во поглавјето за преселбите на
Ромите во Азија.
Во Европа донеле имиња како што ги нарекувале во Азија, но добиле и
нови имиња од тогашното население. Така, во Грција ги нарекуваат Тсиганос,
Катсивелој, Атсингани, Јифти, а името Египќани во Грција се јавува во првата
половина на 14 век. Во Балканските земји Македонија, Бугарија ги нарекуваат
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Цигани, Еѓупци, Ѓупт/и (Ѓупци). Во Албанија ги нарекувале Маџупи (постојано
населени) и албанизираните Роми Ашкалии, Лингури и Каравласи
романизирани Роми, дојдени во Косово, Албанија и Грција и кога се населиле
таму зборувале романски јазик. Габели (номади) живеат во Црна Гора
зборуваат ромски. Постојано населени албанизирани Роми, живеат на Косово,
тоа се Маљоците и Маџупите, го знаат и зборуваат ромскиот јазик и Ѓорговците
кои зборуваат српски јазик. Во Србија ги нарекуваат Цигани кои зборуваат
ромски јазик и Бојаши кои се румунизирани Роми. Европа има неколку имиња
за Ромите. Најпознати се Синти кои се најмногу во Германија, Холандија,
Австрија, Италија. Исто така, добиле тамошни имиња кои им го дале жителите
на тие држави се: Цигојнер, Татари и Хајденс во минатото. Денес називите
Татари и Хајденс повеќе ги нема. Караки, Сарацени, Исмаелити (Унгарија и
Романија). Доста познато е името Бохемиени добиено во Чешка која некогаш се
нарекувала Бохемија. Заминувајќи на запад во Европа, кон Фанција, Ромите ги
нарекле со име Бохемиени, потоа Мануши и Романичели. Денес во сите
словенско јазични говорни држави Ромите покрај другите имиња, ги нарекуваат
Цигани. Во почетокот, доста распространето било името Египќани, а подоцна
името поминало во Џипси на англиското говорно подрачје. Ова име во светот е
прифатено одамна и кога се зборува за Ромите се употребува зборот Џипси.
Доста експлоатираните имиња со кои ги делат Ромите според говор кај
ромолозите е името Тамари, Влашки и Турски Роми. Оваа поделба има
вештачко потекло. Имено, Турските Роми се наречени сите оние кои биле под
турска власт и во својот јазичен фонд имаат голем број на турски зборови што
дошло од повеќевековниот престој во Отоманската Империја, особено на јужен
Балкан и истовремено голем број по вероисповест се муслимани.
Тамарските Роми се споменуваат во Романија, Унгарија и северно од
Дунав во Панонската низина, а истовремено и Влашките Роми кои го добиле
името од провинцијата Влахија во Романија. Така, со текот на времето,
историчарите ги нарекле Тамарите и Влашките Роми со едно име, Влашки
Роми. Ова име се применува од истражувачите во Европа според напоменатата
провинција. По вероисповест се православни и помалубројни католици. Ваквата
поделба не е соодветна, туку е направена по потреба која произлегла од
провинцијата во Романија "Влашка". На тој начин ги разликуваат Влашките
Роми кои во ромскиот јазикот имаат романски зборови или зборуваат романски
јазик.
Клебер информира дека овој збор "Тамари" и "Влах" се од Индиско
потекло. Тие биле предмет на расправа одамна од тогашната историја во
Индија и биле посочени како луѓе со "непродуктивни" дејности од тоа време. Тие
се напоменати во законите за време на династијата Маури од 4 в.п.н.е., па сè
до 2 в н.е. каде што законот ги санкционирал оние луѓе кои биле жонглери,
актери, акробати, претскажувачи на судбината, дресери, свирачи, трговци на
коњи и други животни и другите дејности кои ги знаеме кај Ромите. Таквите
занаети ги сметале за недостојни и биле надвор од секоја каста и се
препорачувало да се избегнуваат. Сите тие ги нарекувале со едно име
"ТАМАША-ВАЛЛАХ" што во персискиот јазик значи актери, илузионисти,
укротители на мечки и мајмуни и се номади по потекло.
Оттука, јасно е дека Тамарите (Тамарја) и Власите (Влахоја) ги има во
групата Влашки Роми и се познати како ромска етничка групација. Тие
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зборуваат Ромски јазик и имаат ромска традиција и потеклото им е од Индија.
Од оваа гледна точка, треба внимателно да се објаснат бидејќи сите се од
Индија, но имаат различна временска преселба кон Европа. Тие се разликуваат
и од правците од каде навлегле во Европа. Влашките се спуштиле од Кавказ и
Ерменија кон Русија и црноморскиот базен и навлегле во Романија и Унгарија.
Другата група, Хорахане Рома-Турски Роми, навлегле преку Азија на Балканот и
потоа заминале кон Европа. Затоа географското движење на Ромите кон
Европа не треба да се меша со етничката припадност која е очигледна. Секако
дека во Романија, Унгарија и другите делови на Европа, Тамарите и Влах
Ромите еден дел принудно биле асимилирани, но голем број останале во својот
етникум и го знаат јазикот онолку колку им дозволувале претходните историски
настани во минатото.
Спектарот на имињата кои ги имале во текот на нивното историско
движење кон западните земји на Европа е доста голем. Овде ќе напоменам и ќе
набројам некои имиња кои можат да се чујат во одредени делови на Европа.
Имињата Бохемиен и Унгарос не го означуваат вистинското име за Ромите. Тоа
име укажува на потеклото на земјата од каде што доаѓаат. Од името "Египќани"
произлегуваат имињата: Житан, Џипси, Гитанос/и, Јифти/ос, гифтос, Еѓуптин.
Овие имиња никако не асоцираат на нивната историска татковина, туку на
Египет кој не е нивна прататковина. Номадите од Индија во Грција првично ги
нарекле Атсинганос- Атсинганои. Од оваа име станале познати во целиот свет
како: Циган, Цигојнер, Цигујнер, Сигујнер, Цингарос, Цигенера, Цингар, Тцингос,
Чингене, Цихан и т.н. Овие имиња се разликуваат затоа што секој народ има
специфичен изговор во својот јазик и така ги изговара, но основно е дека
произлегуваат од еден корен Синдхи/Атсинганои.
Во Западна Европа, за Ромите има и пејоративни имиња кои се во
употреба на тамошните народи како што се Вагантен, Вагабунтен, Кикингирос,
Коулофос, Баракис. Покрај ова, имаат и називи според начинот на живот или
дејноста која Ромите ја вршат: Панаџурџии-Форени, Вонвагенбевонер-кои
живеат во камп приколки и порано со запрежни коли, Кампволансите живеат во
кампови, Баракенфолк-живеат во бараки, Тинкери-котларите во Англија,
Гурбети, Мајстори, Џостраи (панаџурџии), Цигани, Чергари и.т.н. Имиња кои
имаат ромско потекло се: Роми, Мануши, Романичели, Синти, и други имиња
кои ги има во разните региони во Европа.
Покрај овие имиња, има имиња со кои ги етикетирале и кои се на база
на дискриминаторски изрази и омаловажување: Цигани, Кнакерс, Мампери,
Катцивели, Рабуини и други навредливи имиња. Називи кои им се дадени од
територијата од каде дошле се: Цингари монтенегрити, Хитанос (Шпанија),
Унгарос, Бохемиени, Номади слави.
Циганите према социјален статус се делат на:
1. постојаноседелци
2. Номади-Чергари.
1. Постојано седелците ги нарекуваат Роми, Цигани, Џипси и со сите
други познати имиња за нив.
2. Номади-Чергари се нарекуваат циганите номади (Чергари), оние кои
се во постојано движење т.е. без постојан престој. Тие се исто така
по етничко потекло Роми.
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Името Циган не е исто со зборот Чергар. Циган означува етничка
припадност. Чергар-номад е социјален статус на група луѓе кои се во постојано
движење и се без свој постојан дом и адреса на престој. Истражувачите и
научниците го потенцираат називот ,,Чергар,, како посебно етничко обележје за
Ромите што е сосема погрешно. Моето искуство со употребувачите на називот
Чергар, ме наведува да кажам дека тој назив не е ништо друго туку дел од
многуте навредливи стереотипи за Ромите. Со него сакаат да кажат дека
Ромите се зависни од скитање што е навистина неприфатливо. Денес на
Балканот и другите земји во Европа има безброј семејства кои го демантираат
тој термин, па дури и современите т.н. Азиланти во Европа кои живеат во
домови кои им ги доделуваат социјалните установи на тие земји и не сакат да се
номади. Антроплогијата и етнолозите Ромите ги нарекуваат номади, но Ромите
не се номади. Тие се мигранти и најстари баратели на азил во Азија и Европа.
Ромите сами се нарекуваат Чергари, луѓе кои постојано се во движење со својот
имот т.е. со чергите (Шатори-Царе на ромски јазик). Причините за номадството
се познати и погоре обработрни. Поделбата која ја прават некои етнолози на:
Роми, Цигани и Чергари, се однесува на луѓето со потекло од Индија кои одамна
ја напуштиле Индија. Во суштина, името Роми и Цигани се со исто значење и
означуваат етничка припадност, а името Чергари се однесува исто на Ромите но
тие се бездомници, без постојано место на живеење и преставува социјална
групација. Тие не се етничка заедница. Чергари во вистинската терминологија
за Ромите може да се означи секоја заедница која нема постојан престој.
Ромите сами себе се нарекуваат Чергари и тоа се однесува на оние Роми кои со
својата сиромашна покуќнина се во постојано движење, се бездомници и се без
постојана адреса на живеење. Тој збор е превземен од самите Роми и го
употребуваат како Ромите така и не-Ромите и се однесува без оправдување
само на Ромите. Овој назив не е соодветен бидејќи тие не се сточарска
заедница, туку мигрантски народ кој нема постојан престој на живеење. Нивниот
престој зависи на која територија се наоѓаат и желбата на тамошните власти да
им дозволат да се населат. Каков бил односот кон нив до денес, е повеќе од
очигледен. Сите овие називи за Ромите кои потекнуваат од самите Роми или од
неромите укажуваат на народ со етничка припадност со потекло од Индија, за
која денес велиме дека се : Цигани, Роми, Чергари, Џипси и други називи кои се
поврзани со нив.

Македонија, Куманово
фот. Рамо Рушидовски - 2012 год.
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Потекло на името Ром

Кога денешните Роми биле во својата татковина Индија, знаеме како ги
нарекувале. Подоцна, на Блиски исток исто така се познати имињата со кои се
нарекувани предците на денешните Роми. Научниците се обиделе со споредба
на имињата кои ги добиле во новите територи со нив да одредат од каде дошол
тој народ, Ромите. Тој обид се покажа како непродуктивен и не ги даде бараните
резултата. Причината била дека тие самите си го промениле името и
превземале друг идентитет. Долгиот престој на туѓа територија допринел да
заборават од каде потекнуват или сосема мал дел од старешините го знаеле
тоа преку предание. Но времето го сторило своето. Самоволно го заборавиле и
превзеле туѓ етнос, име и државјанство. Тоа го сториле затоа што и тогаш
имало огрничување на движењето, легитимирање и припадност на државна
територија и етнос.
Името кое Ромите сами си го наметнале и го прифатиле како свое
етничко обележје е името Ром. Најмногу од нив кои го прифатиле тоа име во
прв ред се Ромите од некогашната римска империја Византија и на Балканот, а
сега скоро сите во светот, особено по Првиот Конгресот одржан во Лондон во
1971 год. и оттогаш сите Роми се нарекуваат со називот Роми, освен
германските Синти и француските Романичели. Балканските Роми некогаш и
денес меѓусебно се нарекуват Роми. Кога некој Ром прашува друг Ром, му се
обраќа со прашање: "Ту Ром сијан?"-Ти Ром си? Ова етничко обележје не било
познато во прапостојбината Индија. Зборот Ром во буквална смисла значи Ром
= маж или човек и Ромни = Жена (сопруга). Во историски примитивните
заедници ова е пример за преставување дека човекот е маж и човек. Жената е
секогаш женска т.е. жена. Ромите кога зборуваат во своја средина меѓу себе,
мажи или жени велет: "Амен сијам Рома = ние сме Роми", а тоа е со нагласка на
различна раса т.е различна етничка припадност, а не за различен пол или
социјален статус. Заклучокот е сосема јасен затоа што и другите се луѓе и мажи,
но не се Роми. Од тука јасно се заклучува дека се работи за етничка
припадност. Затоа не е препорачливо да се поедноставува дека Ром значи маж,
а Ромни жена. Според религијата и етиката на Индија не е упатно во јавност
сопружниците да се нарекуваат директно со маж и жена, а пак жената сопругот
не го нарекува со име. Оттука, Ром значи етничка припадност, ако сакате и
верска. Постарите знаат дека сопружниците секогаш се ословувале со
‘‘Мануша-мажу-сопругу‘‘ и ‘‘Манушние-домаќинке, сопруго‘‘. Со преселбите во
нови територии превземале навики од стареоседелците и велат: ‘‘Ромние-жено‘‘
и ‘‘Рома-мажу‘‘. На Балканот и во Европа, името Ром стана име и симбол за
етничка припадност на овој народ. Одредени групи на Роми во Европа како на
пример германските Роми се преставуваат како Синти. Тоа име го добиле и
донеле од Индија. Една група на Роми во Франција се нарекуваат Мануши, што
директно произлегува од именката човек - мануш, додека Ромите во Шпанија се
нарекуваат Гитани што произлегува од зборот Цигани или Египќани. Во Англија
ги нарекуваат Џипси од Египќанин, а од нив целиот свет ги нарекува Џипси кое
потекнува од лажната татковина Египет. Сите размислувања дека името Џипси
треба да се бара во Санскртитот е непотребно и некорисно или Чеген (чекич т.е.
ковач) да се бара во јазикот на Татарите, не води кон вистинскиот пат
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заоткривање на името и потеклото на Ромите. Јазикот на татарите е во сосема
друга група на јазиции кој не припаѓа на јазикот на Ромите. Сите такви
размислувања водат во друга насока. Треба да се размислува и потврди врз
основа на јазикот на Ромите. Може да се направи обид и докаже, како на
пример и зошто е толку познато името Џипси во цел свет и како настанало?
Потоа, зошто Ромите самите се нарекуваат Роми? Зошто ги викаат Цигани или
Ѓупт - Ѓупци? По прашањето за името Ром/и свое мислење дал и Фридрих Пот
кој мисли дека е изведено од зборот Ром што значело маж, сопруг. Тој збор пак
произлегувал од сасктитскиот збор со исто значење од кое произлегува името
на богот Рама. Др С.С.Саши и Вир Вахендра Риши, истражувачи на Ромите од
Индија, дадоа свое размислување за потеклото на името Ром/и. Тие мислат
дека Ромите го зеле името на аватарот богот Рама, кој е навистина доста
популарен, особено во времето кога Ромите ја напуштиле Индија. Како што
кратко објаснив во поглавието за Индија. Тогаш и денес главни богови во
Хиндуизмот се Шива и Вишну, а аватарите на Вишну се Кришна и Рама, јунакот
на епот Рамајана. Тие објаснуваат дека со тоа име Ромите кажуваат дека се
следбеници на Богот Рама и со религија кога ја напуштиле татковината. Со
муслиманската инвазија од 10-13 век, Ромите најмасовно се иселени од Индија.
Во таа преселба имало обични луѓе, но истражувањата укажуваат дека најмногу
биле војници и племство (Кшатрии и Брамани) кои стоеле на чело на судирите
со странските окупатори на територијата на Индија, пишува Риши. Секако дека
Рама требало да биде нивен избавител од ваквата безизлезна состојба и како
сите народи и тие сигурно верувале дека тој Бог ќе ги спаси. По неговото име,
Ромите меѓу себе се нарекувале Роми. Теоријата е сомнителна, но прифатлива.
Оваа теорија се судрува со фактите за Ромите Синти, особено во Германија и
Заспадна Европа. Тие секогаш се преставувавале и денес се нарекуваат Синти
и меѓу себе комуницираа со прашањето: "Ту сијан Синто?"-Ти Синт си?‘‘. Името
Синт апсолутно јасно укажува дека потекнуваат од Индија, од областа Синд или
поточно областа околу реката Инд и затоа себеси се нарекуваат Синти, а не
Роми.
Второ размислување е дека сигурно тие дошле многу поодамна во
Европа, кога помалку бил познат богот Рама. Тоа не може да е така, затоа што
Рамајана била завршена многу одамна пред мигрирање на Ромите кон запад.
Богот Рама бил популарен меѓу народот. Оттука произлегува единствен
заклучокот дека Синтите не дошле во Европа преку Турција и Балканот, туку од
исток преку Ерменија, Црно Море, Молдавија, Добруџа, Влашка, Унгарија и се
прошириле кон Западна Европа. Преселбата се случила подоцна, при крајот на
13 и 14 век, и не престојувале на територијата на Византија. Тоа историски е
потврдено и има информација со писмени докази дека се преселиле во 14 век,
кога Византија под налетот на Отоманите, почна да се распаѓа. Византија била
сконцентрирана само околу Константинопол.
Останува да се размислува како настанало името Ром, име кое го
употребува најголемиот дел од Ромите каде владеела Византија, во Европа и
Америка. Кога ќе се каже тој збор Ром, веднаш се знае за кои луѓе се зборува и
со кој јазик зборуват. Зошто името Ром не е познат во јазикот на Ромите и на
тамошните народи на просторите во Индија и на Среден исток, освен во делот
на Византија, во просторот на предна Азија каде владеела таа? Никаде и
никогаш не се спомнати Ромите со тоа име во другите азиски простори. Тоа име

327

го добиле едноставно кога навлегле на територијата на тогашното христијанско
Римско царство, подоцна Византија, особено на Балкан и Левант. Римското
Царство се распаднало и се поделило на два дела, Источно и Западно римско
царство, подоцна познати со име Источно римско царство и Западно римско
царство. Источното римско царство останало со главен град Константинопол,
т.е. денешен Истанбул. Се протегало од Египет, Палестина, Сирија, дел од
Ирак, Ерменија, денешна Турција и Балканот до Романија. Западно римско
царство останало во Италија со главен град Рим. Византија во тоа време на
Блискиот Исток, особено арапите ја нарекувале Руми. Подоцна, Турците оваа
област ја нарекле Румелија што значи земја на Римјаните, како остаток од
Римската империја, која подоцна под нивна управа се распадна. Се протегала
од Анадолија до Босна. Но, интересно е дека Ромите во Азијските земји каде
владееле Персијците и арапите ги нарекувале со напоменатите имиња, не со
името Роми, освен во делот на Средоземна Азија каде владеела Византија.
Подоцна, Ромите со преселбата кон Балканот и во Европа се нарекувале Роми.
Ромите со нивен долг престој во Византија биле поданици на Басилиета
Рхомаион, која тогаш службено така се нарекувала т.е. Арапите ја нарекувале
Руми.

Карта на употреба на името Ром.

Пред навлегувањето на Отоманите во Византија, Ромите прифатиле
државјанство и престој во таа држава и како сите други народи во нејзин состав
се нарекувале Ромеи. Кога Ромите пристигнале на Балканот, пред инвазијата на
Турците, останале повеќе од два века и го превзеле името и државјанството од
таа држава. Со долгиот престој во Византија го превзеле државјанство и
етничката припадност Ромеи т.е. Роми. Оттука и го добиле името Роми
изведено скратено од Руми т.е. Ром, државјанин на таа држава, како што
Византија ја нарекувале Арапите. Но, сигурно е дека повеќе милувале да го
споменуваат името Руми според арапскиот назив за византиската римска
империја и оттука директно го презеле името од Руми, Ромеи жители на
византија во Роми. Затоа Ром е обележје на припадност на држава, во случајот
Римјан-Римјанка, а со тек на време попримил етнички предзнак. Вукановиќ
информира дека според лингвистиката, зборот Ром се изведувал од Романи
чхиб - Ромски јазик т.е. неразбирлив говор. Секако, дека тоа не е вистина, туку
длабоко непознавање на Ромскиот јазик и науката за јазикот, ниту историските
промени во раниот среден век. Т.Вукановиќ во "Цигани (Роми) во Југославија"
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го цитира Т. Синклер "The Word Rom, Journal of the Gypsi Lore Society", 1909
година. Т. Синклер вели дека името Роми потекнува од византискиот "Ромаио"
односно Романија, што не е точно. Според Синклер, тоа значело жител на
Романија, а човек Ром со говорен Ромски јазик. Синклер бил блиску до
утврдување на новиот идентитет на Ромите во Византија со индиски корени, да
не ја мешал Романија во која живееле Ромите. Бил во право дека зборот Ром
произлегува од Ромаио т.е Руми. Раде Ухлих исто така во "Циганската
ономастика" го наведува примерот за името Ром дека "некои мислат дека
потекнува од Рум" како арапите го нарекувале Рим, но тој мисли дека тој збор е
од индиско потекло, особено затоа што сите Роми во светот се нарекувале со
тоа име. Тоа е сосема погрешно бидејќи тој збор освен за богот Рама и неговите
обожаватели, друго значение во Индија нема. Тој исто така не прифаќа дека е
од романско потекло, како што вели ‘‘има малку зборови во ромскиот јазик од
Романија‘‘. Тука бил сосема во право бидејќи Ромите припаѓаат на јазичната
група т.н. Турски Роми и тие сите се нарекуваат дека по етнос се Роми, а пак
романските Роми кои дошле преку Ерменија во Европа се нарекуваат Синти, а
подоцнежните доселени Роми дел од нив се денешните Влахоја-Роми Власи
кои го добиле од географската област во Романија и не се нарекуваат Роми.
Тие имаат нај различни називи. Јас сум уверен дека потекнува од арапскиот
назив Руми, Ромеи државјани на Византија, а не Романија. Синклер и другите
сигурно не истражувале дали Ромите и другите народи го знаеле зборот Ром на
Блискиот Исток сè додека не навлегле во Византија и дали воопшто Ромите
порано се нарекувале самите себе Роми. Имињата кои ги добивале таму,
напоменати се во тој дел од историјата на Блиски Исток. Источните народи
знаеле за тој збор особено оние кои биле во состав на Византиското царство,
затоа што Византија во тоа време службено се нарекувала "Басилиета
Рхомаион“ а Арапите ја нарекувале Руми. Така, Ромите го презеле името Ром
од Руми што е најверодостојно од арапскиот збор за Византија, кога империјата
ја нарекувале Руми. Подоцна во научните кругови имало лингвистичко
толкување, со кое веројатно сакале да внесат забуна со името и да се отвори
академска расправа. Рекле дека настанало од зборот Ром. Тоа Ром доаѓало од
зборување што не е разбирлив т.е. што значи дошло од "Арго Романи Чхиб"Арго Ромски јазик, во зборувањето на Ромите. Терминот Ром, како што
објаснувале, обележувал човек кој зборува цигански т.е. Ромски јазик.
Вукановиќ информира дека, според лингвистиката, Ром (Циган) доаѓа од
Романи чхиб-Ромски јазик (Цигански јазик), т.е. неразбирлив говор. Ова
тврдење нема никаква вистина со етничкото име на Ромите и Ромскиот јазик.
Јазикот не е никаков арго, туку прајазик со граматичко-морфолошки целини, со
корени од Санскритот од кој настанала Индоевропската група на јазици, кој по
пат на дијалектолошко разделување, настанала најголемата говорна група на
говорни јазици во светот. Јазикот на Ромите е сеуште жив благодарение на
утврдување и озаконување на лексичка и граматичките форми одамна во
предисторијата, се до времето на раселувањето. Прашањето за јазикот е
затворено уште при крајот на 18 век. Тие не ги консултирале тие автори и
одреден број на истражувачи тврделе дека ромскиот јазик е арго, т.е јазик на
крадците кои самите го создале за да не ги разбире останатиот свет. Тоа
тврдење произлегува од стереотипите и расизмот кон Ромите. Со тоа сакале да
кажат дека европските јазици немаат никаква блискост со јазикот на Ромите.
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Сигурно не мислеле дека Ромите се родиле немушти, без јазик, збир на
асоцијална група на разни народи, па потоа измислиле јазик кој е неразбирлив
за другите и ќе правеле криминал. Навистина тоа е теорија која нема подлога во
науката, ако сакате, конспиративна и дотолку навредлива и расистичка. Секако,
ова не е вистина туку непознавање на граматиката на ромскиот јазик. Освен
тоа, не може да има ромски јазик без да се знае на кој народ му припаѓа тој
јазик. Јазик не може да постои без народ кој го зборува тој јазик и од кој јазикот
го добил името. Во овој случај, тој народ според зборот Ром е Ромскиот народ
со потекло од Индија, не друг народ. Ако ромскиот јазик е неразбирлив јазик,
тоѓаш луѓето што го зборуват тој јазик имат етничка припадност "Неразбирлив
народ". Такво нешто не постои во светот и науката. Секако дека постои народ
кој за некој народ вели дека зборува неразбирлив јазик и ги нарекле ‘‘немци‘‘,
тоа се Ромите и Словенските народи. Ромите Грманците ги нарекуваат Неми "Лалоре". Ова име сигурно произлегло и било преземено од словенските јазици,
кои Германците ги нарекуваат ‘‘Немци‘‘. За Ромите, тоа е разбирливо затоа што
не биле информирани во тоа време за народите и нивните јазици. Го познавале
јазикот на доминантниот народ каде престојувале и го презеле од словенските
говори. Оттука, за Ромите донеле заклучок дека зборуваат неразбирлив јазик.
Но, така не можат да мислат луѓето од науката. Т.Вукановиќ е историчар
и пренесува толкување од лингвистите, но за мене тоа е многу чудно
лингвистичкото површно расудување за јазикот и неговото значење. Кон ова го
цитирам Фрескобалди кој пишува дека Ромите во Грција сами се нарекувале
"Роми-ти". Тој во 1384 год. ги спомнал како луѓе кои се викале "Роми-ти" и ги
сретнал во Науплија - Грција. Истото го пренесува и Пухон. Фрајтаг пишува за
една група на луѓе кои дошле од "Римското царство" да ги забавуваат луѓето од
франачките племиња... итн., кои се преставувале како "Ромити". Со себе носеле
писма (Litteras promotarias) и едно писмо кое потекнува од тоа време од
Сигизмунд, во кое самиот се прогласува за "Крал на Римјаните" затоа што
самите Роми се преставувале "Римјани од Мал Египет", а тој се прогласил за
нивен крал. Самите писма потврдуваат дека Роми се "Римјани", па така и
Сигизмунд се прогласил "за крал на Римјаните". Од горните примери се гледа
дека во тоа време арапските земји Византија различно ја нарекувале.
Христијаните велеле Римско царство и Византија, арапите Руми итн. Постои и
друга теорија од 19 век, дека името произлегува од Мор, анаграм на Ром. Друга
теорија за која пишува Др. Јан Кохановски, "Ром" произлегува од зборот со
индиско потекло за кастата "Дом" кој преминал во Ром. Овој збор потекнува од
Индија и е обележје на кастата Дом. Тоа име на кастата се споменува и во
арапски извори, која подоцна преминува во друг збор. Во почетокот ги
нарекувале Дом, потоа Џат и во Арабија поминал од ‘‘Џат‘‘ во "Зот". Речниците
на Турнор и Бараников даваат објаснување за Дом и велат дека се: музичари
кои се селат, плетачи на кошници и т.н. со кое не се кажува нивна етничка
припадност и потекло, туку нивните занимања. Во Санскрит, за зборот Ром
најверојатно има основа во зборот "рамана" - што значи сопруг или Рама - Бог
од епот Рамајана. Леспинез во "Ler Bohemiens du Pei Bask" 1863 год. верува
дека Ромите во Франција т.н. Романичхели потекнува од Египет, што значи
Романи-чхал-Човек од Египет. Точното значење на ромски јазик е Романе
чхаве- децата на Ромите (Ромеите). Што се однесува за етничкото името на
Ромите, сите овие теории немаат основа да се прифатат како точни. Јас не се
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сомневам во потеклото на зборот Ром дека е од Византија и дека означува луѓе,
државјани на Римското царство-Ромеи. Со распадот на Византија кај арапите и
кај Ромите останал називот Руми што е логично, со оглед на тоа дека Ромите
долго престојувале на византиската територија. Уште поубеден сум дека го
прифатиле од Римската империја, Роман Емпаер или етнос Ромеи-Римјани,
оттука Ром/ан=Ром/и, односно римјани. Најсигурен податок е тоа што арапите и
Отоманите, Византија ја нарекувале Руми од каде Ромите го зеле и името Роми.
Ромите ова име за себе го употребувале некогаш и денес во пределот на
предна Азија, особено Турција и на Балканот.
Според фонетиката на ромскиот јазик, особено Ромите од Балканот, тој
збор го изговарат едноставно Ром. Некои нероми и Роми лингвисти, денес овој
збор ортографски го употребуват како Рром или Рхом. Ромите овој збор го
употребуваат без споирант и без дупло ‘‘р‘‘, зато што нема никаква потреба за
таква употреба. Тој е јасен, лесно се изговара и фонетски коректен збор.
Влашките Роми го употребуваат со завлекување ама тоа не е нужно, затоа што
тие имаат влијание од романскиот јазик и го вметнале во зборовите на
Ромскиот јазик. Припадниците на романска група Влах-Власи, во јазикот имаат
дуплирање на букви во својот говор и употребуват член. Зборот Ром не е познат
во Индија и тие го употребуват името Џипси кога зборуваат за Ромите. Без
сомнение, зборот Ром е од Византиско потекло, а се однесува на името на
Ромите во Европа, кои пред преселбата кон Европа, долг период т.е. неколку
века престојувале во Византија т.е во Мала Азија во делот на Византија и
Балкан, кој Арапите и Отоманите го нарекувале Руми и Румелија. Затоа денес
несвесно лингвистите зборуваат дека Ромите потекнуваат од Балканот и ги
третираат како посебна етничка група во однос со Влахикане Рома-Влашките
Роми, без да прават разлика дека живееле на територијата на Византија т.е
Руми од каде го добиле името Роми. Тоа име подоцна се проширило и
останало во употреба до денешен ден. Зборот Ром означува име на луѓе
познати како Цигани, Египќани, Џипси, Цигојнер, Гитани и др. и луѓе државјани и
жителите на областа Руми од времето на Византијското царство кое се
нарекувало така се до 15 век.
Ако се направи споредба со луѓето кога се надвор од својата татковина,
состојбата е иста и кај другите народи. Оној кој е надвор од својата држава го
кажува името на државата од каде доаѓа, а не ја кажува етничката припадност.
Тие со зборот Ром кажуваат на која држава и припаѓаат и кое државјанство
имаат, а не кажуваат кое им е етничкото потекло. Но, со текот на времето, тоа
примило и етнички предзнак и опишува народ со етничка припадност Ром/и, а
тоа е сосема погрешно. Важно и значајно е затоа што никој во светот не го
употребува ова име за означување на државјанство на пропаднатото Римско
царство, подоцна Византија, освен Ромите и Романците. Во текстот пишуван за
преселбата на Ромите од Балканот во средината на 20 век кога настанала
поделбата во другите држави, Ромите во светот се претставувале како
припадници на одделните балкански држави како Грци, Турци, Срби, Романци
но, како етнос велеле дека се Роми. Отука произлегува дека по неколку
вековната населеност и припадноста на живеење во Источна Византија-Руми го
задржале како етничко име, името на таа држава, а подоцна со нејзин распад
останале државјани на ново формираните држави, а го задржале етничкото
името Роми. Ваквата употреба на зборот Ром е сосема погрешна и непотребна,
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но, од историска гледна дистанца, тие живееле во таа држава повеќе векови и
им останала како најсоодветна за нивно претставување и идентификација.
Византија се изгуби од светската карта на држави како и многу други, Ромите
грчевито го држат името на таа држава која не постои. Им останала во
меморијата за паметење но, покриено со превезот на незнаење. Освен еден
исклучок, не е направен обид да се расветли погрешното етничко име Ром. Во
науката има одамна одгонетнато, уште од 18 век, од каде доаѓа овој народ и
неговиот јазик. Индусите Ромите ги нарекуваат Џипси. Тоа кажува дека не им е
познат народ со такво етничко име и таков тој збор, за нивните одамна
мигрирани предци во Европа. Индусите знаат дека Ромите се по потекло од
Индија. Се интересираат за живот на Ромите во Европа. Кога Ганди студирал
правни науки во Англија, ги посетувал големите светски писатели од Европа и
барал да ги популаризират Ромите во позитивно светло. Нехру, во својата книга
"Писма до Индира" од 1934 год., во поглавјето "Раси и луѓе", мегу другото,
пишува: "И денес има номади во многу земји, па и во Индија. Тоа се Џипсите".
Бхику Чаман Лал Ромите ги опишал како "Заборавените деца на Индија". Името
на Ромите и етничката припадност на Циганите се променило на првиот
Светски конгрес на Ромите, одржан во Лондон од 08-12.04.1971 год. Тогаш е
донесена Резолуција со која тогашните Цигани во иднина секаде во светот
треба да се нарекуваат Роми. Оттогаш па до денес сите Роми во светот, со
исклучок на Синтите, го прифатија ова име и е во употреба во регистерот на
народите. Зошто на Конгресот не се разгледало прашањето за името Ром, не е
познато. Ромите реагираат на името Циган и со промената во името Ром,
очекуваа дека ќе се промени нешто во стереотипите кон овој народ и да се
чувствуваат достоинствено како луѓе. Од тогаш до денес, поминаа повеќе од 40
год. од промената на името, но состојбата не се подобри. Денеска новото име
на Ромите ‘‘Ром‘‘, мнозинството на населението во светот сеуште го доживува и
го употребуваат називот ‘‘Цигани‘‘. Дека тоа е така, еве еден значаен пример.
На крајот од 2010 и почетокт на 2011 год., од просторите на Балканот многу
Роми мигрираа кон запад. Тоа се случи по одобрувањето на визната
либерализација и слободно патување во Европа. Беа опфатени Македонија и
Србија. Веднаш по визната либерализација, граѓаните (Албанци, Македонци,
Срби) мигрираа од овие простори, а меѓу нив и Ромите. Бараа азил за кој немаа
можност да го добијат. Имаше мигранти од земјите од Балканот кои беа членки
на ЕУ, како Бугарија и Романија. Европските земји реагираа на овој бран на
мигранти како и на миграцијата на Ромите кон Западна Европа.Најбурната
изјава во врска со Ромите мигранти ја даде тогашниот италијанскиот премиер
Силвио Берлускони. Меѓу другите квалификации, кажа дека Циганите не можат
да се преставуваат како Роми, бидејќи тоа право го имаат само Италијаните
како единствени наследници на Римјаните. Тој е во право но, за жал се
однесува несоодветно како преставник на држава. Тие одамна се откажале од
тоа име и Римската империја која пропадна многу порано од Византија, а тие
денес се нарекоа Италијани. Ромите како поранешни државјани на Византија го
задржаа тоа име. Ова е доказ дека Ромите го присвоиле името Роми од областа
Руми (Византија), наследничка на Римската империја, за кое име, меѓу другите,
и укажувам. Подрастичен пример во 2011 год. преставува барањето на еден
пратеник во романскиот парламент, кој предложил Ромите во иднина да се
нарекуваат Цигани, не Роми, т.е. да се врати поранешното име Цигани.
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Неговите мотиви се од расистички приод и остаток од стереотипите, а не затоа
што, како Роми, ја срамеле Романија со името Роми, со барање на азил во
Европа. Зарем Ромите не се граѓани на таа држава? Наместо, како народен
преставник, да се бори за стандардот и правата на Ромите во неговата земја,
како што постапиле Александар Гица и тогашните интелектуалци пред 160 год.,
тој ги критикува за името, кое во крајна мера за мене не е битно. Ромите од
1977 год. во ООН се признаени како народ кој потекнува од Индија. Денеска
Романија го задржала името од Римската империја бидејќи била дел од неа. На
Италијанците им пречи името на Ромите и бараат изговор за односот кон
азилантите-Роми. Романците бараат оправдување за постојаната вековна
дискриминација кон Ромите. Во суштина Ромите во Европа сите ги
дискриминираат.
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Потекло на името Циган/и

Најпознато име на Ромите е името Циган, кој со векови се употребува и
опстојува на просторите во Европа и Балканот и е одамна познат. Со тоа име ги
нарекуваат повеќе од 10 века. Со името "ЦИГАН" Ромите ги нарекуваат надвор
од границите на Индија. Историски името Цигани е познато уште одамна кога се
раселувале старите племиња од Касписката област. Меѓу нив имало племиња
кои се нарекувале Sigini и Medii (Меѓани), кои асоцираат на името Цигани.
Нивното потекло према науката е Индо-иранско. Нив ги спомнува и Херодот
како народ кој бил присутен во Подунавјето. Племињата пред да ја напуштат
Индија, уште од времето на окупацијата на Дариј l од 5 в.п.н.е. Персијците
навлегле во Индија, ја окупирале и се запознале со нивната култура, јазик,
особено религијата. Тие навлегле во Индија одамна пред преселбата на Ромите
кон запад. Со нивното навлегување во Индија, тие ги нарекле "Цинди" наместо
‘‘Синдхи‘‘. Тој назив е превземен од територијата во која живееле, Синд.
Причина за таков назив била јазичниот изговор на Персијците кој е
преднонепчан. Називот Синдхи тие го изговарале Цинди наместо Синди (СиндЦинд). Тоа било обележје во однос на нивната поинаква религија и животна
територија. Потоа, тоа име во персискиот Пахлави јазик поминало од ‘‘Цинди‘‘ и
ги нарекле "Цанги". Персијанците Роми кои се иселиле од Индија ги нарекувале
‘‘Циндик‘‘(од Синдхи). Подоцна, кога денешните Роми се иселиле во просторите
на Мала Азија, муслиманството во тие простори било зацврстено. Муслиманите
го презеле називот Циндик од Пахлави јазикот и ги нарекле "Циндик", кое
значело муслиман со особини на верски догматски поими, односно многубошци.
Подоцнежната употреба на овој збор кај муслиманите бил во обликот "ЦИНДИК"
кој означувала човек со либерален поглед т.е. слободен дух. Подоцна со
јазична трансформација на тој збор, Ромите биле наречени ‘‘ЦИГАН/И‘‘. Овој
збор ‘‘ЦИНДИК‘‘ го образложил E. G. Browne во "A literary History of Persia" 1902
год. и во "Историја на арапите" од Филип Хити, стр. 328. Оттогаш, од Персијците
народот на Индија бил нарекуван "Цинди" кои го извеле од нивната територија
"Синдху". Така, името ‘‘Цинди‘‘ постоело уште од периодот кога Ромите како
народ живееле со братските племиња во Индија. Подоцна кога ја напуштале
Индија, својата постојбина, тоа име го имале во Персија и кај арапите
муслимани. Името Индија и Индуси настанал пред новата ера, откако
хеленизираните народи навлегле по Александар Велики на територијата на
денешна Индија.
Денеска во Северозападна Персија постојат одредени племиња кои ги
нарекуваат Чегени или Чигени. Према Шериф Кан тоа име има исто значение
како Ром или Синт и ги трерираат како Џипси/Роми. Подоцна тоа име
Чегени/Чигани во Европа од 10 век во Грција од Атхцингани поминало во
Цигани/Цигојнер на германски јазик. Подоцна од 18 век во Европа, од
германците сите го превзеле називот Zigeuner што означува Циган, што значело
жител на индиската територија Синд.
Тоа име од Азија се пренело во Европа, а најнапред во денешна Грција.
Како што е напоменато во 800 год. ги спомнува Теофан Исповедник (Континуат)
со име ‘‘Атцингани‘‘ кои ги имало во Фригија и Лаконија. Гиорги Хуцесмоназони
ги спомнал "Атсинкани" во 1068 год. во белешките на манастирот Иверон на
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Атос. Под тоа име Ромите во Грција и островите формирале животни заедници
кои останале запишани во историјата. На островот Крф, во 13 век постоел
посед "foedum Аzingarum". Истиот посед подоцна бил наречен "Atsingani
феудален посед" под управа на Анжуите од 1386 година и опстојувал сè до 19
век, сè до распадот на феудализмот. Во тој посед ги спомнуват Ромите како
постојано населени "Атсингани", денес познати како Цигани т.е. Роми.
Германскиот аристократ Арнолд фон Харф ги спомнува во Науплија со името
Suуginer (1496 и 1499), од кој денес во германското говорно подрачје ги
нарекуваат Цигојнер. Називот за денешните Роми кој ги нарекол Suyginer, видно
асоцира на називот за далечните предци на Ромите од времето на Херодот кој
ги нарекол Sygunae кои ја населувале обалата на Дунав во Европа. Покрај
Персијците, овој збор се споменува и кај Арапите.Се спомнува за Персијанецот
Мани (починал 273 или 274 г.) кој бил "Циндик‘‘- манихејец од областа Синд во
Индија. Потоа се спомнуваат Цинди-те (Роми) во Алеп од 780 год. кои биле
осудени на смрт со распнување на крст, затоа што биле Цинди-ци, т.е.
манихејци и против нив тогаш се спровела инквизиција. Подоцна, Турците го
користат со изменета форма од персијците Цингене - Чингене. Тој збор на
старотурски се изговара "Чиган" што значи сиромашни луѓе. Бидејќи биле воени
заробеници, тие од имот не поседувале ништо. Така преодот бил: Цинди,
циндик, чиган ,циган. Или, пак, како што информира Херодот пред нашата ера,
во својата книга "Историја", постоел народ кој бил населен околу реката
Данубиус/Дунав кој се викал "СИГУЈНЕР", поминал во германски јазик
"Цигојнер", а во Персија, на Блиски Исток и Балканот: Циндик-Чиген–Циган. Во
Византија се употребува скоро секаде Атцингани. Подоцна на Балкан секаде ги
нарекувале Циган/и и тоа од неромското население. Во ромскиот јазик зборот
Циган воопшто не е познат нити се употребува ниту пак има било какво
значение. Тоа е затоа што Ромите знаеле од каде се, а за нивната религиозна
определба, квалификации давале други народи, во случајот Персијанците.
Називот Циган го употребуваат неромите кога зборуваат за религиозноста и
етничката припадност на Ромите и ги нарекуваат Цигани, а пак Ромите го
превзеле од нив. Ромите меѓу себе се нарекуваат Роми и со тоа ја кажуваат
својата поинаква етничка припадност. На Блискиот Исток, Ромите ги нарекувале
од религиозното променето значење на зборот ‘‘Синд‘‘ во ‘‘Цинд‘‘ што значело
манихеец и се применувало за назив на Роми, кои биле во византиската
држава. На тлото на Европа останало Синт/и. На Балканот, Синд се изменил во
Цинд и овој збор се трансформирал во Циган. Околу 1100 год., грузискиот монах
на Атос ги спомнува како Атсинкани, еретици, манихејци, преземено од
муслиманите. Така од Синд, поминало во Цинд, а Цинд поминало во Атсинкан и
Циган, што на Балканот било во судир со христијанската религија и ромското
манихејството т.е. многубоштво. Подоцна под влијание на црквата името на
Ромите на Балканот бил Атцингани и со време поминало во Циган/и т.е.
еретици, за христијаните религиозно неприфатлив народ.
Во средновековната историја на Кембриџ, со наслов "Византија" пишува
дека во 9 век во Византија била позната една религиозна секта Малхиседеани
(името го добила по основачот на сектата). Следбениците популарно биле
наречени Атхинганои. Во тоа време биле презрени и ги нарекле нечисти, т.е.
религиозно неприфатливи. Најмногу ги имало во Фригија и Липаонија (Блиски
Исток). Биле прогонети од страна на Михајло l (811-813) затоа што не припаѓале
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на христијанството. Во 12 век, Јоанес Зонарас ги спомнува "Атхинганои" како
посебен народ распрснат низ земјите на Византија. Името Атхингани
(Атцингани) и неговите варијанти често се употребувани за Ромите во
Византија. Гратан Пухон мисли и наведува дека зборот Атхингани произлегува
од Пахлави јазикот "асинкар", т.е. од "асин-абсин" - челик и карел- прави,
работи. Турскиот јазик зборот асинкар го променил во "ахенгер", подоцна
презеле "чинганех" и на крај поминал во "чинганех – чингене". Асинкар постои
во современиот персиски јазик. Тоа се само размислувања. Вистината е дека
персијанците жителите на областа Синд, ги нарекле многу одамна
‘‘Цинди‘‘.Константин Мономахос околу 1050 год. имал проблем со кучиња
скитници кои го напаѓале дивечот во кој одел на лов, пишува монахот
Г.Хуцесамоназони. Константин ги повикал на помош : ,,лугето Сармати,
предедовци на Симон Магацијани, по име Атсинхани,,. Мономахос со овој цитат го
прецизита етничкото потекло на Атсинганите, а тоа биле Сарматите кои ги
имало во историјата на Европа кои се појавиле после Скитите. Потеклото им е
од Иранската висорамнина. Ги имало во Европа од Дунав до Кавказ и
формирале држава околу 100 год. по Христа. Нив ги унитиле Хуните. Одттука
јасно се дознава дека Ромите не се припадници на Атсинганите и тој етноним
Атсингани е погрешно употребен во контекс со Ромите, кој е сосема неточно и
погрешно повржано со името на Ромите. Атхцинганите се друг етнос кој со
векови претстојувал во тие простори. Тие се исто така Аријци наречени Сармати
дојдени од Касписката облас, крвно сродни со Индо-ираните т.е. со предците на
Ромите. Така, името Циган постоело уште од периодот кога Ромите ја
напуштиле својата постојбина, но со текот на вермето поминало од Синдхи во
Синти, Цинти, Атцингхани и на крај Цигани. Значи зборот Циган произлегува од
прататковината Индија од областа Синд, кој од азискиот пахлави збор Циндик
во новата историја се употребува како Циган и Цигојнер. Подоцна ова име го
превзела цела Европа и ги нарекува ‘‘Цигани‘‘-‘‘Цигојнер‘‘.
Од горното објаснување произлегува дека поранешното име на Ромите,
кое било "Синди-Цинди- Цигани", било правилно обележје за етничкото потекло
на Ромите, кое го добиле од други народи, но требало да остане Синт како што
се употребува кај германските Роми – Синт/и. Затоа што Циганите потекнуваат
од областа Синд во Индија. Овој збор “Циндик“ бил употребуван во арапските
земји, од движењето на јужната група на иселениците од Индија кон Запад. На
тоа укажува името на денешните Синти кои не живееле ниту поминале преку
блискоисточните арапски територии и Балканот и така до денес го задржале
своето име Синти. Тие на својот пат поминале преку Авганистан и Ерменија,
црноморскиот дел и се упатиле кон Романија и рускиот јужен дел кон Европа.
Таа била околноста во која го задржале името Синти, доселениците од
индискиот преден дел на раката Инд, област Синд. Но, вулгаризираната и
подбивна страна со ова име кон Циганите и намерното поврзување на ова име
со сè што е најнегативно, недостојно и валкано, предизвикало одбивност кон
употреба на ова име кај Ромите. Називот Циган денес во Европа преставува нај
грд облик на навреда за човек или народ. Неможам точно да опишам зошто
всушност е толку навредлив овој збор, а пак неможам ниту да кажам што
навредливо не содржи. Можно е првобитната религиозна неприфатливост, без
вина на Ромите, називот Циган да прераснал и во секојдневна употреба на
одбивно, неприфатливо, неморално, неетичко однесување, формулирано од
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другите народи. Тоа поврзување со негативни асоцијации се плод на идеолошка
и расна омраза кон Ромите тогаш и денес.
Колку била грда употребата на тој збор упатува и наредбата на некои
државници за неупотреба на тој назив за Ромите во Европа. Австриската
царица Марија, забранила употребата на зборот Циган, затоа што "потсетува на
нешто лошо". Наредила сите да се нарекуваат "Новоунгарци", "Новоколонисти"
или ,,Новобанаќани,, секако, Унгарци по род. Шпанија презела слична мерка, да
се наречат "Новокастилијанци". Некои истражувачи во овој збор Циган
пронашле и ги споредиле со париите, луѓе кои се надвор од кастински систем во
Индија. Се барало сè што може за да ги понижи и навреди само да не се
толкува вистински и научно. Денес стереотипите повржани со оваа име, имаат
надградба од разни погрдни називи кон Ромите, нарекувајки ги Мангали, полу
луѓе, џган, луге без јазик, скитници, крадци, просјаци, измислена циганска нација
и други стотици расистички навредливи поими. Причините зошто е тоа така се
објаснети во делот на историјата и движењата на Ромите во Европа. Името
Цигани во Европа насекаде е познато. Најмногу во употреба е на Балканот од
каде му е и самото потекло и тоа денес се употребува во : Бугарија, секаде во
поранешната Југославија, Романија ги нарекувале Цигани, Унгарија Цигањок,
германското говорно подрачје исто Цигојнер, Италија Цингари, Русија исто така
Цигани. Некои Ромолози сакаат да наметнат поинаква слика за Ромите, па ги
делат на повеќе врсти. Но, најголема е поделбата на Турски Цигани и Влашки
Цигани. Суштината не е променета затоа што сите зборуваат со "Романи Чхиб" ромски јазик, со корени од Индија и сите се Роми, Цигани, Синти и т.н., а во
суштина сите народи во Европа ги приемаат како Цигани.
Треба да се каже дека, со текот на времето, уште од Азија зборот Синд
претрпел трансформација и добил негативно религиозно толкување. Секако
дека Персијците имале сосема друга религија од Индија и нивното етничко име
го поистоветила со Синд религиите со либерални погледи и го нарекле ЦиндиСинди област каде живееле. Сигурно е дека Ромите сами се претставувале како
Синдхи од областа од каде потекнуваат т.н Синд која е во суштина денешен
Пенџап и Харијана но од големиот притисокот почнале да се претставуваат како
христијани и Египќани. Поради стравот од верската нетолеранција и притисокот
кој го чувствувале, ги прифаќале оние имиња кои ги добивале во средините
каде дошле. Името "Циган" не треба да буди негативни чувства кај Ромите
затоа што тој е изворен збор за нивната религиозна и етничка припадност од
Индија, како што ги нарекувале тогашните персијци, ако сакате и етничка, но
под услов да се третира правилно и да се прифати како Синти, т.е. припадници
на народ од областа Синд од Индија. Некои истражувачи етнолози и
историчари Ромите од Балканот ги нарекуваат Синти што е сосема исправно.
Не го застапувам тоа гледиште за името Синти, што е во ред, но повеќе се
залагам и историски е исправно затоа што етничко потекло на Ромите тоа го
оправдува, да се нарекуват Индуси, што во иднина треба да се применува и
прифати.
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Потеклото на името Египќани
Покрај познатите имиња за Ромите : Циган и Ром, добиле и трето име,
исто така, доста познато. Тоа име се доведува во врска со т.н. татковина на
Ромите Египет. Ова име произлегло од името од империјата и подоцна
државата Египет и од тука Ромите ги нарекле "Египќани". Ромите името го
добиле во просторот на денешна Грција и подоцна во Европа познато како
Египќани. Ова име, Египќани, нема никаква врска со потеклото на Ромите. Се
знае дека Ромите од 15 до 18 век со нивните преселби низ Европа ги
нарекувале Египќани, а подоцна ги нарекле со името Цигани. Името Египќани е
познатo уште од 15 век кој произлегло од Балканот, а потоа се пренело кон
Европа. Сите Роми кои не сакаат да се откажат од своето етничко потекло, не го
прифаќаат името Египќани ниту размислуваат на таа тема. Во нај новата
историја на Ромите, нај голема врева околу ова име, Египќани, е предизвикана
со барањето на некои луѓе во Македонија, да се нарекуваат ‘‘Египќани‘‘ и да
имаат египетска етничка припадност. Такво барање имало од оние кои живеат
во градовите Охрид и Струга. Подоцна ова барање се прошири во Албанија,
Косово и Црна Гора. Оваа тенденција се јави околу 1980 год. во Македонија,
кога поединци со неколку образовани луѓе, одлучиле да се нарекуваат со нова
етничка припадност во Македонија со т.н ‘‘Египетска‘‘ етничка припадност.
Научната јавност беше затечена бидејќи досега ниту еден народ не побарал
Египетско етничко потекло освен православните Копти од Египет кои се етнички
потомци и наследници на фараоните од Египет. Тие тогаш и денес имаат свој
јазик кој потекнува од времето на фараоните од Египет кој е различен од
Арапскиот. Према лингвистичката наука тој јазик припаѓа на Хамито-семитските
јазици. Ромскиот јазик припаѓа на Индо-европската јазична група. Во врска со
ова име, има повеќе теории. Египќани се повикуваат на името "Египќани" како
што некогаш биле наречени Ромите во Европа, но со него се поврзани имињата:
Кипти, Јеџупи, Маџупи, Фираони, Јевги, Евџит, Агупти, Ејупци, Ѓупци и Ѓупти и
др.имиња, за кои мислат дека произлегле од Египет. Како што пишува Саша
Недељковиќ во натписот ‘‘Балкански Египќани‘‘ од 25 јануари 2014 год.: ‘‘ Према
првично сваќање, денешното становништво кое себе се нарекува Египќани не е
ништо друго до едно ромско племе кое можеби на својот пат кон Египет
поминало преку Египет и извесен период се садржало таму.‘‘ Оваа
размислување немора да е точно. Согледувајќи ја состојбата со губењето на
сопствениот јазикот, немање посебна културата, немањето на вистински
преданија, немаат автентична религијата и недостаток на другите етнички
обележја, наведува на размисла на преселба на некој етнос кој бил долг
временски период под голем притисок. Таква состојба на притисок кон стран
народ во Европа најдолго и нај сурово постоела во Романија. Историјата има
информации за вековното ропство на Ромите во Романија и тоа неколку века и
траело до 19 век кога ропството се укина. Истражувачите (Кнчев, Стојановски,
Мујиќ, Марушиакова-Попов, А. Фрејзер и други) информираат дека Ромите од
притисокот во Романија, бегале во Трансилванија, Унгарија, Војводина, Босна,
Македонија, Албанија, Косово, Грција и Западна Европа. Овие бегања и
преселби се случиле нај масовно по ослободувањето на Ромите од ропството
во Романија но, и многу порано, особено од 17 век и потоа. Ромите најпрво
пребегнале во Трансилванија која била дел од Хасбуршката монархија, во
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Србија, дел заминале кон запад, а дел се спуштиле кон југ на Балканот.
Подоцна, во Отоманската империја, Ромите доселеници, еден дел го задржале
ромскиот говор и христијанството, а друг дел зборувале некоја постара форма
на романски јазик. Еден дел од преселените кои биле христијани, примиле
муслиманство, а јазикот го презеле од средината каде живееле и се населиле.
Сите тие преселени групации во новите простори побрзале со желба да се
изедначат со останатото околно население и се посрбиле, бугаризирале,
грцизирале, турцизирале или се албанизирале. Токму тие, кои се албанизирале,
го присвоиле албанскиот јазик како мајчин јазик и го задржале дури до денес.
Ромите, романските доселеници кои подоцна се преселиле од Албанија во
Македонија зборуваат албански, но во последните години повеќе практикуваат
македонски јазик за да покажат различна етничка припадност. Тие се во
Западна Македонија, во Охрид, Струга, Кичево, Гостивар, Ресен и др. градови.
Другите кои се населиле во Кавадарци, Неготино, Прилеп и Битола, зборуваат
македонски јазик и тие се т.н. Ѓорговци, доселени од Србија. Овие доселени
Роми од Романија, кои денес живеат во Македонија, Косово, Грција и Албанија
се претставуваат како потомци на Египќаните. Тие зборуваат албански јазик и
навистина не го знаат ромскиот јазик, но исто така не го зборуваат ниту
романскиот јазик уште од времето кога се иселиле од Романија, освен
Каравласите и Лингурарите. Не признаваат дека се Роми и го одрекнуваат
своето потекло од Индија. Покрај тоа, тие не се мешаат со друго население и
така го зачувале антрополошкиот изглед кој не е европски. Под влијание на
германците во Европа од 18 век се напушти името ,,Египќанин,, и Ромите почнале да ги нарекуваат со нивното име ,,Цигани,, и ,,Синти,, кој е познато до денес.
Балканските Египќани немаат свој јазик ниту своја фараонска религија.
Збунувачки се нивните изјави кога велат дека мајчин јазик им е албанскиот
јазик, а етничкото потекло им било од Египет. Нивната денешна религија е
муслиманска. Немаат ниту свој етнички мит. Се осврнуваат на некои легенди
кои немаат вистински национален мит, како кај Србите што е митот за Косово.
Немаат специјална забележителна етничка култура. Се повикуваат само на
ковачкиот занает и музиката. Немаат матична земја и контактите со египетската
амбасада во Белград се обременети со голема доза на сомнение. Историското
име за Ромите кога ги нарекле Еѓипјани, започлало со доселените Роми од
Азија под притисок од Отоманите и масовно се населувале на Балкан, особено
во Грција. Во тие простори организирале свои населби и зборувале на свој јазик
кој се разликувал од другите јазици во тие простори. Во 1415 год., во еден текст
од византискиот писател Мазирис "Престој на Мазирис во Адот" кој е во
венецијански архив, се споменува името "Египќани" кои зборувале свој јазик. Со
кој јазик зборувале Египќаните во тоа време? Во историјата има податоци.
Новите декларирани Египќани ги зборуват балканските јазици, не јазикот на
фараоните, уште помалку арапски. Како го изгубиле својот јазик, во историјата
има податоци. Бидејќи биле робови во Романија, побегнале од долгогодишното
ропство од таму, дошле и се населиле на просторите на јужна Србија, Албанија
и Грција. Покрај робството и големиот притисок од робовладетелите, имало
законска забрана за употреба на ромскиот јазикот во Романија. Покрај
забраните на робовите за употреба на јазикоти и дел од слободните Роми со
тек на времето го напуштиле својот мајчин јазик и превзеле романски говорен
јазик. Во тоа време Ромите од Романија не се сметале за Египќани, затоа што
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према документите во Романија биле нарекувани Атцингани или Татари, а од 18
век се нарекувани Цигани. Тоа јасно се гледа дури и од огласите кога биле
продавани како робови и биле нарекувани Цигани (види оглас за продажба во
поглавјето за историјата). Доселениците кои дошле од Мала Азија преку
Босфор и навлегле дирекно на Балкан и во Грција, го употребувале својот
Ромски јазик. Токму тие биле наречени ‘‘Египќани‘‘ онака како се претставувале
и према кажувањењто на самите Роми во новите простори. Исто така има
информации дека Египќаните зборувале и имале свој јазик, за разлика од
дојденците од Романија кои зборувале романски јазик, а другите групи превзеле
јазик од средината, во случајот Албански јазик. Името Египќани е повржано со
предградието Модон, кој фон Харф го спомнува како Гипи, а во него живееле
Ромити, како што пишува Фрескобалди, кој ја забележал и населбата до
ѕидините на Модон во 1384 год., која се викала Гипте, во која живееле т.н.
Египќаните во 300 мали колиби. Тоа место подоцна добило име ‘‘Мал Египет‘‘.
Како што погоре напишав можно оваа колонија да била порано нарекувана ‘‘Мал
Египет‘‘ како ја нарекле многу одамна Египќаните. Откако Турците ги избркале
Ромите од Пелопонез, тие се упатиле кон Европа предводени од своите
старешини. Попатно во Европа се преставувале како ,,Египќани,,. Од тоа време
има пишувани документи кои ги поседувале од владетелите на некои Европски
држави, во кои стоело "Херцогот од Мал Египет и т.н." и наредувале да им
обезбедат слободен премин затоа што оделе во Рим кај Папата да бараат
заштита за своите имоти во "Мал Египет". Така жителите од ‘‘Мал Египет‘‘
добиле популарно име ‘‘Египќани‘‘. Во европските земји повеќето од
старешините на овие групи на Роми се преставувале грофови, принцови или
херцози од ‘‘Мал Египет‘‘. Од наведеното се гледа дека старешините на
племињата се претставувале со разни племски титули и дека доаѓале од Мал
Египет. Користејќи го името ‘‘Мал Египет‘‘, Европејците ги нарекле ‘‘Египќани‘‘.
Подоцна од Египќани, добиле англиски етноним за Ромите произведен од
Египет, Џипси. Овој збор Египќани нема никаква врска со Ромите, ниту
потекнуваат од Египет ниту го познаваат египетскиот јазик. Потврда за тоа е
дека полиглотот Лоренцо Палмирено, кој сретнал една група Гитаноси во 1540
год., констатирал дека не разбирале ниту знаеле египетски, но сосема добро го
знаеле грчкиот јазик. Белон ‘‘не е сигурен‘‘ во нивното египетско потекло и тврди
дека воопшто не се Египќани затоа што ги сретнувал во Египет и таму ги
сметале за странци, исто како што ги сметале во Европа. Со овие известување
на Палмирено и Белон, јасно се кажува дека Ромите немаат никаква врска со
потеклото од Египет.
Покрај овие докази нај важен и клучен доказ за потеклото на
‘‘Египќаните‘‘ е нивниот јазик со кој зборувале т.н. Египќани во Европа. Јазикот
со кој зборувале т.н. Египќани во тогашната рана историја на преселба кон
Европа, а бил запишан од хроничарите, бил Ромски јазик со индиско потекло.
Тоа го докажуваат собраните зборови од тоа време. Преку нивната содржина и
толкувањето на тие зборови се отфрла т.н. етничкото потекло од Египет и се
потврдило нивното вистинското и докажано потекло од Индија. За забележаните
зборови и авторите на тие зборови, во кои денес може да се направи увид,
може јасно да се утврди дека се ромски како и потеклото на јазикот од Индија.
Тие зборови беа основа за споредба со Хиндустанската граматика и преку нив
се откри потеклото на Ромите од Индија, а не од Египет, како што сакаат денес
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да прикажат балканските Египќани. За запишаните и собрани зборови од
Ромите во Европа пишува во текстот подолу во поглавјето ‘‘Потеклото на
Ромите‘‘ и ‘‘Јазикот на Ромите‘‘ со што апсолутно се побива измисленото
египетско потекло на Ромите. Денес сите тие Ромски кланови во Европа, кои
некогаш биле наречени Египќани, сеуште и денес зборуваат на свој јазик, а тоа
е ромскиот јазик со индиско потекло. Автор Саша Недељковиќ пишува:
‘‘Историските документи не даваат јасни докази, но оставаат отворена можност
за тезата дека навистина се зборува за група која некогаш одамна дошла на
Балкан од Египет‘‘. Може македонските и косовските Египќани ќе речат дека се
тука автохтони од времето на фараоните од Египет и Александар Македонски.
Но, факт е додека некогаш во денешна Грција биле нарекувани со името
Египќани. Но, историски доказ и фактот е дека во делото на Мазирис, се
спомнува дека на Пелопонез живееле седум нации меѓу кои и ‘‘Египќани‘‘ кои
зборувале со свој јазик. Тогаш кој јазик зборувале тогашните ‘‘Египќани‘‘ кој
денешните Египќани не го знаат? Тој јазик бил Ромски за кои има писмени
докази од јазикот на Ромите наречени ‘‘Египќани‘‘ кои се селеле и заминале во
Европа. Лесно го заборавиле својот јазик па ги обвинуваат истражувачите на
Ромите, особено др.Рајко Ѓуриќ-Ром за фалсификат на нивната историја.
Ромите најмалку 15 века надвор од Индија се уште го зборуваат својот јазик, а
тие за 5 века од појавата на ‘‘Египќаните‘‘ во европските земји си го заборавиле
јазикот, кој од друга страна бил запишан и има собрани зборови од јазик во тоа
време со кој зборувале. Но, точно е дека Ромите, романските доселеници на
јужен Балкан под принуда, забрани и робство го заборавиле јазикот како што е
горе напишано. Од друга страна не треба да го злоупотребат името на
вистинските ‘‘Египќани‘‘ кои така се претставувале во Западна Европа, кои
зборувале Ромски јазик тогаш и денес и сеуште го зборуваат тој ист јазикРомски и дека тие биле нивни предци. Доказ за тоа се делата од лингвистите
кои пишувале и собирале зборови од Ромите во Европа, па дури и пишувале
посебни книги за јазикот на германските Роми, словачки, француските Роми,
англиски и другите ромски кланови широм Европа. Измислицата за египетското
потекло е на денешните Египќани за кои зборуваат фактите дека не зборувале
друг јазик освен превземениот јазик од Романија. еден дел од нив го задржале и
го зборуваат Ромскиот јазик, а другите превземале јазик од населението на
територијата каде се населиле. Денеска многу од лингвистите и историчари не
се убедени за потеклото на ‘‘Египќаните‘‘ од Египет. Некогашните т.н. Египќани
кои се селеле низ земјите во Европа тогаш и денес зборуваат Ромски јазик и
кажуваат дека се Роми. Дали романските Роми, доселеници на Балканот ќе ги
оспорат и наводите за јазикот на ‘‘Египќаните‘‘ во Европа?. Кој јазик
употребувале Ромите во Европа ќе дадам пример од една книга за народни
песна од Ромите кои живееле во Трансилванија, запишани од др.Heinrich
Wislocki, издадена 1880 год. во Лајпциг, стр.11, песна бр.5 и песна бр. 6,стр.12:
Ромски јазик
Ракли камел лулуѓа
Ракло камел урвиба
Гаџи камелмај чхавен
Мануш камел мај бален.

Македонски
Девока сака цвеќе
Момче сака облека
Жената сака деца
Мажот сака многу свињи.

Вислоцки
ромски
Андро веша ме ачхав
Имар ена ѓивеса,
Адаи мира п(х)ура
Екфаре маид дикхава
Кана ман чуминелас
Ена курке те,ачховавас
Ена берша та,атчовава.
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Книгата на Вислоцки со ромски народни песни, 1888-Лајпциг.

Покрај овој доказ, патописецот Евлија Челебија во неговиот текст
‘‘Seyahat nameh‘‘ - ‘‘Книга од патувањата‘‘ во десет тома од 1640-1686 год. Во
Vlll том го опишува јазикот на Ромите од неговите истражувања во грчка
Тракија, која во тоа време турците ја нарекувале Gumulcine (Грчко-Бугарска
Тракија). Тој ги запишал зборовите од ромскиот говор кои се јасни и разбирливи
за секој Ром затоа што се ромски со индиско потекло. Денес може да се
консултираат овие книги и да се види со каков јазик зборувале во тоа време
наречените Египќани. Бидејќи во негово време се уште не се знаело од каде
потекнуваат Ромите и тој ги нарекувол ‘‘Египќани‘‘, а ги нарекувале и ‘‘Копти‘‘,
затоа што биле христијани. Како можеле да бидат Египќани, а зборувале со
ромски говор, со јазик од Индија. За потеклото на Ромите се дознало подоцна
од С.Вали-1776, Рудигер-1782, Грелман 1787 год. Дотогаш Ромите ги сметале
за народ од Египет, Нубија, Абесинија, Бохемија и други земји.
Покрај Египќани, тие на својот пат низ Европа се преставувале како
Римјани, Ромити, војвода од Мала Индија. Затоа денес Ромите со потекло од
Индија, никогаш не спомнуват дека се од Египет, освен оние кои по пат на
мимикрија го негираат своето поранешно етничко и вистинското потекло и велат
дека се Египќани. Така се изјаснуваат затоа што нивните антрополошки и
етнички карактеристики останале непроменети во однос на средината во која
живеат. Од вековниот притисок го изгубиле и чувството кон припадноста на
Ромите. Од тие причини неможат да кажат дека се Срби, Македонци или
Албанци, туку Египќани што одговара на антрополошката сличност со Арапите.
Со политичките превирања од 80-те години од минатиот век во Србија,
денешните Египќани се дистанцирале од мнозинското албанско население со
цел да не бидат мешани во политичката пресметка мегу нациите и тоа е
мотивот на новите етнички групации на Балкан. Во средините каде што живеат
соседите ги нарекуваат Ѓупци, што е синоним за името Роми. Некои од
Египќаните во Косово го знаат ромскиот јазик но, несакаат да го зборуват како
Ашкалиите. Ромите со потекло од Индија не спорат со никој. Секој има право
да се изјаснува за својата етничка припадност како тој сака и милува, па дури и
оние Роми кои до вчера биле Роми сега можат и ако сакаат сами нека се
изјаснуваат како Египќани. Околното население ги нарекува со востинско име
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‘‘Цигани‘‘. Антрополозите, етнолозите и историчарите со своите истражувања
јасно укажуваат на етничката припадност на тие народи и нивните корени.
Јазикот, религијата и севкупната култура на Ромите е повржана со
културата на народите од Индија. Сепак Египќаните имаат право на личен
избор. Меѓутоа вистинските Роми не го сакаат египетското потекло, туку
напротив индиското и не велат дека се Египќани. Потеклото неможе да се
сокрие, особено ако живеат во поголемите ромски заедници. Помалите групи
кои се вдомиле, се измешале во средината и се осамени семејства, тие го
промениле целосно своето етничко потекло. Лесно е да се разбере
фрустрацијата на тие луѓе и причините за бегањето од нивнииот етнос, особено
ако се сегрегирани и има расистичко однесување во срединте каде живеат.
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Потекло на името Ѓуптин

На Балканот, особено на јужниот дел, името Ѓуптин е доста познато и
употребувано. Самиот збор заслужува внимание и обработка, затоа што е
поврзан со името на Ромите во овие краеви на јужен Балканот. Зборот Ѓуптин
денес најмногу се употребува само и единствено во областа на Северна Грција,
Јужна Македонија и Јужна Бугарија и никаде на друго место во Европа. Не
треба да се поврзуваат зборовите Ѓупт и Египќанин. Тоа се сосема различни
имиња кои се употребуваат за Ромите и немаат ништо заедничко. Најчест облик
на употреба е зборот Ѓупт и Ѓупци за множина. Многумина мислат дека зборот
Ѓуптин произлегува од Египет. Овие две имиња на Ромите се сосема различни
и имаат различно етимолошко значење и потекло.
Кога Ромите дошле на Балканот, тоа бил релативно доста краток
временски период од нивното мигрирање од Индија кон Запад и населувањето
и престојот на балканските простори траело подолг временски период, околу
два века. Тогаш се сеќавале на имињата на владетелите и државата од каде
што заминале. Така, на староседелците тие се преставиле како луѓе кои доаѓаат
од државата каде што владела династијата на Ѓуптите, која била последна пред
распаѓањето на Индија од налетот на Хуните, а подоцна и од муслиманите. Во
тој временски период не постоела заедничка држава Индија, туку имало повеќе
кнежевства, меѓу кои нај познато било царството на династијата Ѓупти. Како што
знаеме, во тој период, пред доаѓањето на Ромите на овие простори, претходно
се совпаднала и преселбата на Словените на Балканот и се населиле токму
тука во областите северно од денешен Солун. Така, двата новодојдени народи
на овој простор се запознале кој од каде дошол и од каква етничка припадност
се. Кај Словените, кои се селеле од 7 век на просторите на Балканот, останало
запаметено името на последната индиска династија Ѓупти и името на државата
на Ѓуптите, која ја соопштувале самите Роми. Населението во овие простори
повеќе векови го употребува ова име кое се однесува исклучиво на Ромите.
Дури денес се употребува името Ѓупт кој се однесува на Ромите и сосема е
јасно во овие простори на кого се однесува називот Ѓупт. Називот се однесува
исклучиво на денешните Роми. Ова име се употребува само во овој балкански
јужен географски предел, затоа што Ѓуптите (Ромите) во почетокот на
преселбата најмногу останале во тој дел на Балканот, скоро два век пред да се
селат кон север, кон Европа. Тие оделе и кон север, но мигрирањето не било
масовно, не оделе во големи групи и масовно не се прошириле. Во однос на
употреба на името Ѓупт, никој не се спротивставува ниту пак реагира, а Ромите
знаат дека се однесува на нив и го прифаќаат како нивно име. Денеска, а можно
е и поодамна, Ромите го заборавиле неговото значење и зошто ги нарекуваат
така, особено затоа што го прифатиле името на Римската империја, подоцна
Византија, која во тоа време била сèуште моќна и Ромите меѓусебе се
нарекувале Роми – жители на државата Руми (Византија).
Благодарение на новодојдените народи на овие простори, особено
Словените, се зачувало името на последната славна династија на иселените
жители од Индија и од неа останала трага единствено на Балканот. Денес никој
не се занимава со овој збор и име на Ромите кои ги нарекуваат "Ѓупти". Зборот
Ѓуптин и Егуптин се разликуваат. Егуптин е директно произведен од Египет.
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Ѓуптин директно произлегол од самиот збор без модификација од Ѓуптите,
династија од Индија. Недоразбирањето и неприфаќањето на тој збор е затоа
што има голема блискост помеѓу двата збора Ѓупт и Египет. Секако, таквата
блискост на двата збора не треба да не заведе. Верувам дека моето мислење е
исправно, особено затоа што династијата Ѓупти е историски факт и Ромите
потекнуваат од Индија. Тие кажувале дека се припадници на царството на
Ѓуптите. Сега тоа име сè уште постои и Ромите треба да знаат и да им е јасно
што означува и какво значење има за одамнешните доселеници од Индија, за
Ромите.
Сите овие имиња кои се однесуваат на Ромите, не кажуваат од каде
потекнуваат. По долги векови престој на други територии, самите Роми и
народите каде што се доселиле не знаеле од каде се и кои се тие луѓе. Со
нивното појавување во новите средини, се појавувал интерес кај хроничарите и
науката и тие информирале за нивното доаѓање. Подоцна научниците земале
активно учество да откријат кои се тие луѓе и од каде дошле. Од денешната
временска дистанца, најточно преставување за Ромите и нивната етничка
припадност е името Индус-Индуси. Оваа размисла треба да се почитува
особено затоа што индиската влада преку своите претставници, се завзема во
ООН за признавање на Ромите според историјата, јазикот и културата, дека се
по потекло од Индија и се донесе таа резолуција од 26 август 1977 год. Тоа
значи дека сме Индуси или како што рекол Шарма Лал, "Заборавените деца на
Индија". Дека е така, зборуваат и организираните два фестивала за културата
на Ромите во светот, организирани во Индија, во градот Чандигарх во Пенџап
на 06 април 1976 и вториот фестивал одржан во април 1978 год. На двата
фестивала, присуствуваше претседателот на Индија, г-ѓа Индира Ганди. На тие
фестивали беа присутни Роми од целиот свет, а со нив и оние кои ја преставија
културата и традицијата на Ромите во светот. Покрај овие фестивали
повремено има посета на престваници Роми во Индија.
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Потеклото на Ромите
Нема сомнение дека Ромите потекнуваат од Индија. Тие потекнуваат од
Северозападна Индија: Од териториите на стариот голем Пенџап, Харијана,
Химашал Прадеш, Делхи и Раџастан. Некои истражувачи додаваат дека во таа
голема преселба по поразот во битката со муслиманите не биле само Џати од
војската на Рајпут од Пенџап, туку ги има и од: Баратпур, Лахоре, Карнака,
Махараштра и Гуџарат. Припаѓале на разни етнички групи, но најмногу биле од
племството - Брамани и војничката каста - Кшатрии. Потеклото е научно
докажано врз основа на културата, религијата и јазикот на Ромите, кој тие го
нарекуваат "Романи Чхиб". Без оглед на приказната за повеќе ромски јазици,
тие својот јазик така го нарекуваат. Во конгломератот на имиња и племиња во
Индија, големо изненадување и разочарување е кога истражувачите бараат
посебен народ во Индија кој е исклучиво со Ромско потекло. Ромите не биле
посебен народ и со денешното име. Биле дел од таа пирамида од разни етноси
и јазици. Зарем не биле сите тие таму претходно жители на таа територија?
Постарите истражувачи: Грелман, Рудигер, Фридрих Пот, Франц фон Миклошик
и другите истражувачи потврдуваат дека Ромите по потекло се од Индија и дека
немале своја единствене држава. Имало разни племиња што е откриено врз
основа на јазикот, кој има примеси од повеќе индиски говори. Од историјата е
познато дека Индија имала повеќе царства и кнежевства и не била никогаш како
денес единствена држава. Од проучувањето на јазикот и компарацијата, може
да се види дека во ромскиот јазик се содржат зборови речиси од сите тамошни
јазици, но има нај голема блискост со јазиците од каде што потекнуваат, од
Северозападна Индија. Тоа е доволен доказ за потеклото на Ромите. Треба да
се разбере, кога излегле оттаму, тоа било во историјата многу одамна.
Царствата се менувале, исто така и поробувачите. Луѓето зборуваат свој јазик
кој се сочувал до денес. Покрај јазикот сочувале и некои религиозни и други
обележја и е основа при истражувањето на потеклото. Не води никаде
барањето сличен народ или чепкање во системот на кастите. Самите Индуси
барале кастинскиот систем да се укине, бидејќи тоа го стагнирало општеството
затоа што самите се дискриминираат. Религијата некогаш и сега пропагирала и
оформила посебна каста, слој на свештеници кој бил над сите. Тоа биле
Браманите. Дури со Ведите се пропагирало дека врховна побожност била, на
Браманот да му се подари земја. Така многу семејста осиромашиле, а
Браманите се збогатиле. Рам Мохан Рој при крајот на 18 и почеток на 19 век,
барал да се укинат кастите. Не изненадува фактот дека некои Роми ги бараат
собраќата во Индија. Тоа е празно барање низ историјата и тоа е резултат на
непознавање на историјата, религијата и јазиците на племињата во Индија.
Таму има луѓе кои од своето постоење до денес се номади по наследство и како
номади постојано се во потрага за егзистенција. Ако денес современите
општества со своите социјални програми не се во состојба да им помогнат на
своите граѓани, нормално е дека тие луѓе ќе бараат егзистенција и ќе се селат
за заработувачка од регион во регион и за опстанок сезонски ќе работат по
полињата. Денеска старите занаети кои ги знаат, кои упорно ги задржале, не
нудат можност за опстанок и се скоро изумрени. Современите општества на
запад, исто така, имаат свои номади кои не се Роми ниту Арапи. Тие така
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живеат. Но, вистина е дека некои општествата се обидуваат сè повеќе да ги
интегрираат.
Истражувачите барале на чудни начини да откријат кој народ се, па дури
истражувале и преку христијанската религија. Многу истражувачи на Ромите
побарале одговор во Библијата кој народ се тие, каква сличност имаат со нив
библиските легенди и зошто Ромите се во постојано движење. Библијата како
извонредно литературно, религиозно и историско дело, дава одговор за
народите кои се номади, но секако за тие народи кои живееле на просторот на
денешен Египет, Палестина и Сирија. Истражувачите изучувајќи ја Библијата,
пронашле сличност со начинот на живеењето кај Ромите и личностите од
Библијата и ги сметале за потомци на проколнатиот Абелов брат Каин.
Абеловите потомци биле проколнати да скитаат по светот за злоделото што го
направил нивниот татко и тие се почетници на номадите. Понатаму пишува дека
петтиот потомок на Каин, Ламех, имал две жени: ,,На едната името и било Ада,
а на другата Села. Ада го родила Џабел. Од него се народиле оние кои живеат
под шатори и одгледување на стока..., а неговиот брат бил Џубал и од него се
родиле гуслари и свирачи. Втората жена на Ламех, Села, го родила Тубалкаин
кој бил вешт обработувач на железо’’, пренесува Клебер. Подоцна од тоа се
раѓа измислената легенда за ковањето на Исус Христос, а клинците ги ковале
Ромите и биле проколнати да лутаат 30 години низ светот да се покајат. Така ги
поврзале Ромите со Библијата затоа што и тие наликувале на нив и се
занимавале со тие занаети. Се разбира дека ова е измислица со која сакале да
го објаснат потеклото на Ромите и нивното селење низ просторите од Азија кон
Европа. За оваа поврзаност на Ромите со Библијата ниту еден текст не укажува
на тоа дека Ромите во првиот век биле присутни во Палестина. Но, вистината за
потеклото на Ромите и преселбите е откриена многу подоцна. Треба да се каже
дека потеклото на Ромите е од Индија и дека се народ со корени од Индија. Тие
ја напуштиле својата матична земја многу одамна која имала повеќе царства и
моќни држави, а под притисокот и теророт на војните морале да заминат.
Единственото што со десетици векови им останало во сеќавањето е името на
државата "Баро тхан" или, како што денешните нејзини становници ја
нарекуваат ‘‘Бхаратха‘‘ односно Индија. Уште поважно било сеќавањето на
името на последната силна династија во Индија кога тие заминале кон запад, а
тоа било името на династијата Гупти и областа Синтху (Синд), а по неа се
нарекле Ѓупти и Синти. Тоа име, особено Ѓупти, со текот на времето го
заборавиле, но, за среќа, населението кое било на балканските простори го
зачувало до ден денешен, а самите денешни Роми престојувајќи во Византија
презеле ново име - Роми.
Денешните Роми, Словените и другите народи кои не се Роми ги
нарекуваат "Гаџо/ед.-Гаџе/мн." (непознат, туѓинец, нером, најчесто христијанин).
Во јазикот на Ромите има уште еден збор за луѓето нероми и ги нарекуваат
"Дас –Даса" од Санскрит даси-роб. Тој збор го имале во јазикот од својата
прататковина и ги нарекувале другите затоа што не се Роми и се од друг етнос,
односно туѓинци. Сите истражувачи посегнуваат по кастинскиот поредок на тој
народ. Дали биле од најниската или од највисока каста. Во што е разликата во
кастата кога со јазикот е разјаснета дилемата дека произлегува од Индија и тоа
со јазик кој припаѓа на новоиндиските јазици и произлегува од Санскритот, што
значи од основата на Индоевропската група на јазици, што не е случај со
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Дравидските јазици. За оваа тема ќе стане збор подоцна кога ќе се разработи
темата за јазикот на Ромите. Некои истражувачи велат дека Ромите потекнуваат
од Дравидите, што е сосема погрешно. Ромскиот јазик директно произлегува од
Санскритот, додека Дравидскиот јазик е сосема друг јазик со друга јазична
основа. Ромите се Арии и затоа има Роми кои се нарекуваат Арлии(Арии) и
зборуваат Арлиски јазик. Арија во смисол на етика значи "племенит, културен,
напреден". Арлискиот јазик се смета за општо јужнословенски говорен јазик на
Ромите, вели Марсел Кортијад, лингвист и истражувач на ромскиот јазик. Истото
тоа го напишал и Раде Ухлих, човек кој прв издал речник на Романи чхиб во ЕхЈугославија, со наслов ‘‘Од Циганската ономастика‘‘ - 1956. Во индиската
филозофија се споменува зборот Арија што значи господин. Ариевски пат во
етичка смисла значи оној кој се држи до патот на моралот и патот на науката
или поедноставено претставник на Ариите и со говорен јазик Ар(л)иски, што се
потврдува со проучувањето на јазикот кој директно произлегува од Санскритот.
Марсел Куртијад ги споредува јазиците на Ромите во "Романи версус
параромани" од кои се потврдува дека Ромите во повеќе земји во Европа
зборуваат Арлиски, освен оние кои со времето го изгубиле јазикот. Раде Ухлик
смета дека Арлиите се првите доселеници во Европа и дека го говорат
Арлискиот говор. Таа констатаија е сосема точна и со историските лингвистички
факти тоа е докажано. Подоцна во 14 век дошле Влашките Роми, како што тој ги
нарекува, инаку меѓу Ромите се познати како Влахоја, Гурбет т.е. Корбати,
Џамбази. Раде Ухлих вели дека Арлиите се на повисоко културно и обазовно
ниво, а Гурбетите (Горбат) или Влахоја (Влах) Роми, примале навики од нив.
Двата јазика, Арлискиот јазик и Влах јазик се со санскритска основа на зборови
во јазикот и тоа е доказ дека немаат врска со Дравидите. Двата јазика
Арлискиот и Влах се исти и се разбирливи, освен разликата во минато глаголско
време и некои зборови кои попатно ги превземале. Иако има сознание за
потеклото на Ромите, историските и археолошки артефакти внесуваат
збунувачки докази. Се поставува прашањето кои се тие и од каде потекнуваат?
Старите ведски книги кажуваат дека дошле од иранската висорамнина и биле
наречени Арии, но кој народ биле? Дали потекнуваат од некоја прастара
цивилизација која постоела претходно, пред појава на дисперзија на разни
народи и останале како доказ од човечката цивилизација. Овие прашања се
наметнуваат сами од себе кога ќе ги прочитаме писмените докази, написите за
местата каде се пронајдени артефактите и времето од кога потекнуваат.
Вељачиќ наведува пишувани извори кои велат дека во турските планини
се најдени предмети со знакот Свастика кои потекнувале од многу одамна.
Симболот Свастика е автохтон симбол од Индија. Тој, исто така, спомнува еден
пронајден договор кој е направен за мир од 1400 г.п.н.е. во Турција во градот
Богоској, во кој се наведени боговите Варуна, Индра и Насатја, а тие се индиски
богови од Ведскиот период. Тоа јасно упатува на раната преселба на Ариите и
напоменатото тогашно Митанско царство во тој предел и оттука е потеклото на
пронајдените артефакти. Подоцна со археолошките ископувања во подрачјето
на Босфор пронајден е натпис на ерменски јазик со 226 имиња на учесниците на
Олимриските игри од машки пол. Сите имиња биле Антички од европско тло,
освен некои кои се викале "Синд" и "Сик". Овие имиња упатуваат на тоа дека
помеѓу месното население кое живеело на Босфор имало жители и такви
учесници кои не се антички по род, кои асоцираат на луѓе од Индија,
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констатираат овие историчари. На натписите за имињата на племињата кои
биле во состав на државата на наследникот на Персид Први (348-309 г.п.н.е)
Леукон, стои: "цар на Синдите"и "Маитите" што укажува на присутност на народ
од Индија, можно да се денешните Роми. Дали тој народ (Роми) престојувале во
тие простори во далечната предисторија и оставиле докази за нивниот престој
во Европа, навистина е тешко да се одговори, но од историјата знаеме дека во
тоа време цивилизацијата била од Египет до тогашното Македонско царство,
Римското царство и Индија, а индискиот народ бил присутен во војните на
Пелопонез. Од археолошките пронајдоци во Египет кои се од индиско потекло,
се укажува на тоа, како што велат истражувачите, дека постоеле трговски врски
на индискиот народ со овој дел на светот. Исто така, има и дилема кај самите
истражувачи кога и како дошло до тоа да има артефакти кои им припаѓаат на
овие луѓе и се поврзани со нивното знаење.
Бидејќи Ромите биле присутни во Европа и биле познати обработувачи
на железо, Батијард прв се зафатил да го проучува ковачкиот занает за
обработка на железото кај Ромите. Одушевен од проучувањата кои ги спровел,
напишал: "Во периодот на бронза тие, Циганите ковачи основале регион за
производство на предмети од кован метал во подрачјето на западние Алпи, од
тука со постојана трговија ја прошириле употребата на кованите предметите кај
Келтите и другите племиња". Жил Блок во "Les Tsiganes" -1953 год. се
спротиставува на ваквите размислувања, како што вели "сонувачки тези", па
вели "ако навистина Ромите ја донеле бронзата во Европа, тоа би значело дека
тие биле тука населени пред 3000 г.п.н.е.". Умберто Еко во врска со Келтите дава
свое мислење во книгата "Фуково клатно" издание 1988 год., во која пишува
дека "Келтите дошле од Индија затоа што знаеле за обработката на металите".
Келтите не знаеле за лиење на бронзата. Археолозите и историчарите преку
стари пишани докази, дошле до сознание дека во предисторијата во Европа
престојувале индо-ирански народи и оставиле докази за нивниот престој. Тоа
биле предците на денешните Роми. Ромологот (Ромологија - наука за севкупно
изучување на Ромите) од модерното доба, Франц де Вил, се навраќа на
Батијардовата теза. Тој констатира: "Изгледа дека е сигурно, вели тој, дека
Ромите бронзата ја донеле во Европа". Тој наведува докази врз основа на
ископувањата вршени по должината на Балтикот, таму се пронајдени оружје и
накит украсени со Свастика. "Тој симбол, како што знаеме, е од индиско
потекло" - пишува тој. Де Вил во врска со изразеното мислењето на Батијард за
превземање на лиењето на бронзата на Келтите од Ромите, пишува дека тоа
мислење е во спротивност со начинот на изработката и лиење на бронзата кај
Ромите и присутноста на свастиката во Европа. Свастиката не е симбол на
Келтите. Како доказ се наведува дека на истите места се најдени музички
инструменти во облик на продолжени рогови, наречени Лури кои имале висока
технолошка обработка. Тие биле изработени со специјална техника и лиени во
калапи од лепешки од стока, што е познато само за Индусите. Додека пак името
на овие Лури може лесно да се поврзе со името на напоменатите Лури во
текстот погоре, кои се од индиска територија. Исто така, има записи, видено е и
има докази дека норвешките Роми многу порано пред појава на нацистите на
свето рамо имале тетовирани кукасти крстови. Де Вил упорно тврди "дека
бронзата во Скандинавија ја донеле луѓе од југ". Веројатно тоа биле номади кои
дошле од Средна Европа, мисли тој. Многу е веројатно дека биле дојдени
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номади од југ, но дали се тоа предците на Ромите или некој друг народ, тоа
било дебата кај сите кои се занимавале со проучување на Ромите. Кои се тие?
Нема одговор. Др. Бранко Гавела во книгата ‘‘Праисториски и антички
Сингидунум‘‘ како што пишуале старите документи, тврди дека пред
навлегувањето на Келтите на Балканот, денешен Белград бил изграден од
‘‘Сигините‘‘ и живееле во Подунавјето, за кои пишувал и Херодот, а биле со
иранско етничко потекло. Покрај нив во Подунавјето биле присутни Синдите и
Медиите (Меѓани). Тие биле народи со потекло од денешна Индија. Денешното
потекло на Ромите и кога дошле во Европа, е објаснето, но дилемата за
кукастите крстови и предметите од бронза кои се најдени во Европа, до денес
не е разјаснета. Но, размислувањето, според артефактите, води кон предците
на денешните Роми. На тогашните племиња во Европа, таа техника на
обработка не им била позната, не потекнува од европските племиња, зато што
не знаеле да ја леат бронзата и да ја обработат. Технологијата и обработката
на предметите се донесени и изработени од дојденци. Тие им ја откриле
техниката на старите Келти кои живееле во тоа време во Европа. Зачудувачко
сознание е што се поврзува со Ромите, но нема писмени докази, освен
најдените артефакти со ознаки типични за Ромите, т.е индиските аријци,
особено свастиката и обработката на бронзата, како и начинот на ковањето на
бронзата и железото. Жил Блок пишува дека некогаш "Индија и Грците ги
поврзуваат котларите Гаодати од Астарабад, кои се наoѓаат на југ од
Каспиското море, како и Ромите од Кхорасан кои правеле вериги и
изработувале чешли и сита". Истражувачот на Ромите и на металургијата
поврзана со нив, Илијаде Мирчеа, во "Forgerons et alchemist", 1959 год., тврди
дека обработката на железото настанала со лиење на железото, кога сеуште не
се употребувало метеорското железо, а тоа било околу 1200 – 1000 г.п.н.е.
Потоа лиењето од Индија се донело и почнало во Ерменија, а отаму се
спуштило кон Блиски Исток, Средоземјето и Европа. Тоа зборува дека во
Европа не била позната техниката на обработката на бронзата. Таа техника ја
познавале многу порано само обработувачите на металите во Индија. Така,
овие метални предмети пронајдени во Европа побудуваат размислување,
можно ли е обработката на металите да биде причината за можното
размислување: биле, заминале и повторно се вратиле?. Модерната индустриска
технологија е зачудена од индусите и со нивното фасцинантно познавање на
лиење на железо. Тие се зачудени исто така и од знаењата на индиските
занаетчии далеку во предисторијата. Во Идија најдени се лиени огромни
метални столбови од чист челик. Денес не може да се лие таков материјал и
покрај сето знаење. Технологијата на лиењето е зачувана во некои стари ведски
записи, но не е доволно објаснето. Таму се кажува дека се лиело во затворени
земјени дупки под одредена температура. Обичното железо знаеле да го
претворат во челик. Во 321 г.н.е., најдени се железни столбови високи 30 метри
т.н столбовите на Чандрагупта ll. Тие се најдени во Делхи. Потоа пишува дека
се произведувало железо во огромни количини кое можело во Европа да се
произведува дури во 19 век. Знаеле за заварување со специјална техника на
ковање, која тие одамна во предисторијата ја усовршиле. Денешните ковачи
Роми, таа техника за заварување сеуште ја знаат и ја употребуваат. За оваа
техника на производство на челик, подоцна техниката за лиење на железо ја
запознале Грците и Персијците, но многу веројатно било дека ја знаеле и
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Египќаните, пишува во Упадјаја. Ако му се верува на Калидаса, во 5 век
постапката за добивање на челик се состоела со удирање на железото, но нема
доволно податоци за таа техника. Тајната за изработката на ладно оружје е
поврзана со обработката на железото и за тоа има нејасни упатства во поглед
на техниката за негова изработка. Таа техника е опишана во Маха-оуммаггајатака бр. 546, во која се чува тајната за добивање на челик. Подоцна од нив,
техниката ја презеле Арапите, Партите и Сиријците. Индусите знаеле за
производство на бел бакар, сличен на сребро, жолт бакар, производство и
лиење на многу квалитетно злато од песокот на долината на Ганг и од песокот
во јужните подрачја во Маисур.
Мартин Блок го опишува алатот кај Ромите со кој работеле, што не е
точно, дека употребувале камен за обработка на металот и служел како
наковална. Дури и мевот кој го опишал, со кој го раздувувале огинот, го
поставил обратно за употреба. Ромите наковалната сами ја правеле со лиење и
надградба на ситни парчиња од железо, а потоа кога ќе биде направена ја
калеле. Се топли на висока температута за да се челичи, т.е. да се добие
цементација со цврстина која нема да се крши при ковање ниту да е мека и да
пропаѓа при работа. Тоа го имам видено уште како дете. Мевот за топлење на
железото и обработка на поголеми железни предмети, како секири, рала,
обрачи за тркала и други метални производи, мевот за дување се прави од три
даски од оревина и глава со дупка од каде излегува цевката за воздух за
раздувување на јагленот. Даските од страна се обложуват со штавена кожа од
јуне и главата се обложува со кожа, се кове и со тоа се дихтува да не губи
воздух. Кога ке се спојат трите даски, на двете долни даски се прави триаголен
прорез и од внатрешната страна се става зајачка кожа кована на даската. Кога
воздухот ќе се истисне и ќе почне да шмукува воздух, тие се отвораат да влезе
воздух и потоа кога лостот ќе дојде на горната точка тие се затвораат. Потоа, од
долната даска каде што е прицврстен лостот за дување, се потиснува воздухот
во огништето со собивање на долната даска со влечење на синџирот врзан за
лостот. Потоа повторно се спушта лостот и воздухот влегува внатре. Така
функционира. Тие се вистинските големи мевови за работа во ковачницата за
поголеми железни обработки. Мартин Блок вели дека отворите биле свртени
нагоре, што технички е можно. Малите мевови за дување се командуваат со
раце и тие служат за обработка на ситни метални производи. Постои и мев за
дување кој работи на сличен принцип и се составени два мева еден спротив
друг и помагачот само ги тегли мевовите за усисување и го собива воздухот за
издувување. Исто така има разни големини на мевови, се зависно од работата
која ја вршат. Ги има од сосема мали за производство на клинци кај т.н.
мајстори клинчари, до големи кај ковачите за производство на поголеми алати и
други производи кои се употребуваат во земјоделието и домаќинствата. Ромите
ковачи не употребуваат дрвен јаглен, ниту камен јаглен. Знаат дека може да се
затрујат. Тие сами го прават т.н. ќумур, како што велат тие "ангар" од дрва со
техника за палење и стварање на жар од кој се добива ќумур за работа во т.н.
ковачници и нема опасност од труење од јаглен моноксид.
Историјата кажува дека дојденците во Индија биле номади и
воинствено племе кои влегле од северозападниот дел на Индија, наречени
Аријци. Таму се населиле и донеле своја култура, писмо, јазик, религија и други
нови знаења. Аријците од касписката облас не се селеле само кон југ, кон Иран
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и Индија. Постојат докази дека предците на Ромите, Аријците одамна, во
предисторискиот период дошле во просторот на Европа и го населиле, особено
во подунавјето и Панонија. Европа не ја населиле само во тие простори, туку се
до Англија и Шкотска. Тоа го дознаваме од археологијата, јазикот и историјата
која дава податоци за дојденци од Индо-ирански племиња во Европа. Потоа во
новата историја Ромите повторно пошле во просторот на своите стари населени
предци. Според сопствената судбина повторно дошле во истите пространства,
но овој пат кај своите предци се непознати, туѓинци, отфрлени и прогонувани.
Ваквата претпоставка била вистинска и кај научниците ја има и ќе ја приложам.
Предците на Ромите, следејќи го изгревот на сонцето, заминале со надеж за
нови откритија и се движеле по патот на залезот на сонцето. Во етнологијата е
позната таа теорија дека номадите секогаш оделе кон запад за да го продолжат
времето на движењето. Долу напоменатите откритија одат во прилог на горе
кажаното, некогаш предците на Ромите биле во Европа и оставиле докази за
тоа. Се зборува за тези кои била во мода до 19 век. Познато е дека од пред
историјата па сè до доцниот среден век и потоа, многу од денешните народи
биле номади. Кога станува збор за период пред нашата ера, тоа навистина
постоело и сите денешни народи биле номади и масовно се селеле се до 15
век. Преселбите биле воени и принудни. Дури и прачовекот да не бил номад,
човештвото немало да се рашири во целиот свет. Според антрополозите и
генетичарите, првиот човек на земјата се појавил во Африка. Таму е пронајден
најстариот човечки скелет во светот на т.н "Мама Луси", а потоа со илјадници
години, како наши предци, од таму се селеле кон другите континенти. Во
науката за тоа откритие има потврда. Истражувачот и генетичар од нај новата
доба, Spencer Wells, во својот труд : ‘‘Journey of Man: A Genetic Odissey‘‘ од 2002
год. ‘‘Библискиот Адам‘‘ како го нарекол првиот човек, неговата пра постојбина
ја лоцира во црнечката Африка.

Една од теориите за потеклото на Ромите тврди дека Ромите се предци
на Гуанчите, кои последни ја преживеале пропаста на Атлантида, континент кој
постоел пред расцепот на земјата, која некогаш била споена. Блац Кандрас
целиот свој живот ги посетувал и се посветил на Гитаносите, го поддржува тоа
мислење и пишува: " Тврдам дека тие (Ромите) се со потекло од Канарските
острови и дека се тие старите Гуанчи. Не сум единствениот кој така мисли. Др.
Капистан директор на Музеум, човек кој целиот свој живот го посветил на
проучување на цивилизацијата Гуанча, последни потомци на Атлантида, бил во
тоа целосно уверен " пишува Кандрас. Кој народ биле тие Ганчи? Гуанчите
одамна привлекле внимание кај научниците. Живееле во дупки копани во земја.
Тие се номади и зборуваат некаков берберски идеом и тие се жители на
Канарските острови. Од ритуалите, играат некој симболичен танц од кој паѓат во
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транс. Шпанците подоцна танцот го презеле и го однеле во својата земја.
Гуанчите имат голем страв од морето, иако се добри пливачи. Во тоа време,
морепловството во светски рамки цветало, а тие немале никаков интерес за
пловење. Според Дивигнев, биографот на кралот на Канарските острови, Жан
де Бетанкур, тој чуден недостаток можело да биде последица на некакво верско
табу. Стравот од морето и другите обележја, кои, според етнолозите, ги имаат и
Ромите, ја пронаоѓаат сличноста на двата народа. Во прилог на оваа хипотеза,
оди и забележувањето на маркизот Барончели кој, кај провансалските Гитани
видел многу забележителни сличности помеѓу американските индијанци Сиукси
и Ирокези. Пред војната го повикал полковникот Годја познат како Бафало Бил
да присуствува на аџилакот на Ромите на островот Камарки. Двајцата најмногу
што ги изненадило, било што откриле дека тие се слични по типот, бојата на
кожата и обичаите на црвенокошците и Гитаните. Потоа виделе дека имаат
многу исти зборови, како и тоа дека двата народа почитувале религија. Оттука
мислењето дека Гуанчите со Ромите се еден ист народ. Оттаму произлегла
замислата за една номадска раса со црвена кожа која се движела кон запад, но
додека се движеле во времето на камениот период или периодот на бронза,
Атлантида се разделила. Преживеаните од катастрофата биле на источната
страна на континентот, кои стигнале во Египет. Отука заклучокот дека
преживеаните, денешните Гуанчи, зборуват некој Берберски идеом. Сегашните
Гитани, секоја година се сретнуваат на Камарки на денот кога сонцето е на
највисок хоризонт на небото и Баските кои се кителе со пердуви исто како
Ирокезите и ја оплакувале изгубената слобода под подножјето на дрвото во
Герника, пишува Клебер. Оваа сличност ја забележиле и другите истражувачи.
Сегашните сознанија потврдуваат дека Гитаните и Ромите се ист народ со исто
потекло. Но приказната за Атлантида е сега само размисла на истражувачите.
Вистината е дека Ромите во најновата историја на цивилизациите дошле од
Индија, во средниот век и таа е реалната вистина. Колку судбината може да си
поигра со некој народ, покажува и втората теза за потеклото на Ромите и тоа на
основа на историски извештаи. "Историјата на Елиот" која е постхумно издадена
од белешките на Сер Х.М. Елиот (1808-1853). Тој бил администратор во Индија,
политичар и историчар, а неговите истражувања постхумно ги издал проф. Џон
Довсон во Лондон 1869 година. Др. С.С.Саши, индиски антрополог, пренесува
дел од таа приказна која се однесува за потеклото на Ромите. Во книгата се
истакнува дека постојано се спомнувале од арапските автори, Медите во
областа Синд и тоа заедно со нивните ривали Џат (или Зот). Тие се најстарите
жители во таа провинција, кои се останале до денешно време. Понатаму
пренесува: "Првиот извештај што го имаме за нив е од арапски автор ал Умари
во делото "Мујмалу-Таварикх". Тоа дело спомнува дека Џат-ите и Меди-те се
потомци на Хам, синот на Ноа и тие го запоседнале брегот на Инд во
провинцијата Синд. Меди-те кои самите се посветиле на сточарски живот,
постојано ги напаѓале териториите на племето Џат и постојано ги подвргнувале
на големи маки. Ги принудиле да се преселат од другата страна на реката. Но,
подоцна, племето Џат (Зот) научило да ги користи чамците, ја поминувале
реката, ги напаѓале Меди-те, земале некои заробеници и ја ограбувале нивната
територија". Понатаму професорот Довсон информира дека мухамеданците,
кога првпат се појавиле во Синдх, пред крајот на 7 век, Зат (Jat) и Меди-те (кои
Бранко Гавела ги нарекува Меѓани и др.автори), биле главна популација на
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земјата. “Но, сигурно видов”, вели Довсон, “дека оригиналното седиште само на
Мед или Меди е колонијата која била во Пенџап и заклучив дека оригиналното
место на населеност на Латии или колонијата на Јат, мора да била во Синдх,
што значи живееле во оделни простори во провинцијата Синд”. Sir Henry Elliott
вели: "Можеме нашата мисла да ја пренесеме во далечен временски период и
едноставно да размислуваме дали ова племе било во првобитната колонија на
Медите. Тоа не е ништо во однос на дистанцата за миграции која можеби под
претпоставка била воинствена‘‘. Сер Елиот ова прашање го поставува со
територија во Европа наречена Медија. Како што известил Херодот, живееле
"Sigynnae", кои имале колонија на Медите која припаѓала на обалата на
Данубија (Дунав). Херодот знаел дека тие се индо-ирански племиња и самиот
рекол дека во историјата на преселбите на племињата ‘‘се е можно‘‘. Во врска
со ова, Еллиот пишува: "Како можело да биде колонија на Меди-те, не можам
да разберам", рекол, "Веројатно мора да се случило нешто во врска со
времето". Неговата дилема била пишувањето на Херодот за Медии-те,
наречени ‘‘Sygynnae‘‘ кои живееле во областа Медиа на обалата на Дунав и
Медиите од Пенџап, во Индија. Херодот напишал дека Медиите, исто така,
кажувале дека го придружувале Херкулес во патувањето преку Шпанија во
Африка, кои живееле околу реката Данубија каде имале колонија. Се прашувал
како можеле да се најдат од Индија во Европа и да имаат своја колонија, која се
протегала на бреговите на реката Дунав кои ги нарекувале Медии (Меѓани), кои
биле слични на Сигините и Сигујнае. Подоцна овие племиња биле наречени
Цигојнер, денешните Цигани. Херодот бил роден во Халикарнасус денешен
Бодрум, Турција, живеел во 4 век п.н.е, околу 484 – 425 г.п.н.е. За ‘‘Сигујнаите‘‘
пишува др. Бранко Гавела во книгата ‘‘Праисториски и антички Сингидунум‘‘,
дека биле присутни во тој дел на Европа и дека нивните предци го формирале
градот Белград. Гавела основањето на Белград го коментира : ‘‘Као праисториске
становнике који су живели у његовој области још пре доласка Келта, антички изворе наводе,
пред Илира и Трачана, по некад Трибале и Сигине (Sigynnae), Синге и Синде (Страбон,
Херодот, Парван, Р.Мариќ. м.з.). Било да усвојимо претпоставку да су Сигини оснивачи
насеља које су после преузели Келти, било да су то Синди, и у једном и у другом случају ови
етникони означавају елементе чије име припада старо-иранском, односно старо-индиском
језику. Појава овог језичког елемента утолико лакше се може схватити и због тога што је и
назив реке, поред које је то насеље подигнуто, Дунав, такође у тесној вези са староиранским
''дана'', на језику авесте ''дану'', ''дон'' на језику осетском. Говорећи о појавама које су се
догодиле у Дакији у току бронзаног доба, В.Парван (Василие Парван 1882-1927 год. романски
историчар и археологист м.з) је навео разлоге због којих сматра да су носиоци нове
цивилизације тога доба били иранског етничког порекла‘‘. Понатаму Гавела пишува: ‘‘Међу
иранске елементе он (Василие Парван м.з.) убраја и Sigynnae. Он сматра да и име Дачана
води свој етникон из иранског језика. Појаву иранских елемената у средњем Подунављу
додирује и Херодот кад говори о Сигинима. Он за њих каже да су слични Међанима (Медии
м.з.) који су имали своје колоније у Подунављу. Херодоту није јасно на који су начин Међани
стигли у Панонију, али како он каже ''све је могуће''. У истој глави (V, 9) Херодот каже да је име
Сигини познато и у западној Европи: ''Уосталом, код Лигурацa који станују изнад Марсеја,
трговце називају Сигинима''. Тиме је, сматрамо, сам Херодот довољно јасно осветлио
разлоге који су Иранце доводили поред осталих области југоисточне Европе и у наше
Подунавље. Ако бисмо се определили за Синде као основаче тог насеља, објашњење њихове
појаве у Подунављу стоји у тесној вези са појавом иранских елемената у јужној Русији и
Подунављу уопште. У јужној Русији то су Синди, становници Кубана и Кимерског Босфора,
које Ростовцев наводи као прве металурге у овом делу Европе‘‘. (Ростовцев:‘‘Iraanians and
Greeks in South Russia‘‘ 1922 год.) Гавела продолжува : ‘‘У нашем случају то су могли бити
Синди, иранско-индиско племе, који су у Подунавље стигли кад и Сигини, као трговци и
металурзи, истраживачи рудних лежишта бакра, сребра и злата, по којима су Карпати веќ тада
били познати не само Скитима, него и далеком Египту. Могуќе је тада да су Синди још пре
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Сигина стигли у Подунавње и Панонију и да су они, уствари, основали то прво насеље које се
звано Sindhu-dava. Из исте области одакле води порекло и име Danuvius, од старо иранске
речи ‘‘dana‘‘-‘‘снажан‘‘ или на језику авесте ‘‘дану‘‘ могло је да доспе и име Sindhu-‘‘река‘‘.
Усвајајуќи тумачење за ‘‘Дава‘‘- насеље, град, значење Sindhu-дава би било:‘‘Град на реци‘‘.
Тек доцније, кад су Синди и Сигини, који припадају истом етничком стаблу, отишли даље на
запад (зна се да су допрли и до северне Италије), а судеќи према Херодоту и до јужне Галије,
назив за ово насеље могао се изменити у Singi-дава. Нашу хипотезу о иранско-индиском, па
самим тим и индоевропском карактеру оснивача насеља из којег се развио и келтски
Singidunum поткрепљује, поред наведених разлога, и појава Индоските у источној Европи.
Овим именом стари Грци су називали туранска племена која су продирали у Дунавску
Долину. Меѓу ова племена можда спадају и сами Сигини, које сколаист Аполонија Роѓанин
назива Скитима, чије су границе допирале до Индије. (B.Pauly Wissowa, Realencycloped. S.v.
Sind.). Од горната констатација јасно се укажува како на пример јазикот,

археологијата, генетиката и антропогенетиката, потврдуват дека Сигините се во
суштина Скитски племиња кои се припадници на Индо-иранските племиња и
предци на денешните Роми. Индо-иранските племиња во историјата биле
нарекувани со разни имиња: Аријци, Индо-иранци, Скити, Сармати, Сигини,
Синди, Медии (Меѓани), Џати, Зоти, Цинди и други различни имиња до нај
новата историја и се наречени Роми. Елиотовата теорија дека Медите од Синд
се потомци на Медите од Данубија, не се совпаѓа со историјата и со мислењето
на Батилјард која пишува дека Ромите немале колонија на Алпите, вели Клебер.
Но, Херодот го тврдел спротивното дека биле присутни во северна Италија,
дури до Галија. Елиот "апсолутно" верувал дека Џипсите од Европа (Тсигани)
имаат врска со оние "Sigyjnne" од Херодот кој известувал дека живееле на
обалите на Дунав. Француските Ромолози ја поддржуваат истата идеја, како и
Фернандез де Кордова, шпански писател кој истото го пишува во 1615 год.
Херодот пишува дека данубиските "Сигујнае" се потомци на Медите (Меѓани),
за кои пишува и Гавела.. Херодот во неговата Историја во поглавјето за
персијските војни пишува: ‘‘Меѓаните некогаш биле познати како Аријевци‘‘,
(М.Богдановиќ). Така, овие Siguynae и Медите од Синд, во новата историја
спектакуларно се вратиле назад кон многу старите Меди, кои ја напуштиле или
одамна се претопиле со другите племиња во старата Медиа во Европа и била
од расата на Џипсите, Меѓаните или Сигујни-те, односно денес познати како
Цигани или Роми. Има различни мислења кои се однесуваат на поделбите на
нивните потомци кои биле роднини и потекнувале од Индија. Оваа теорија за
присатноста на предците на Ромите во Европа ја пласира и Давид Мак Ричи
(1861– 1925), англески истражувач. Тој вели дека Ромите
се автохтони жители на Англија кои настанале од
автохтоните жители на Шкотска кои по наследство со тек
на време останале номади кои и денес живеат номадски
живот и не се доселени од надвор.
(Портрет скица: Давид Мак Ричи).

Своето тврдење го базирал врз основа на стари
текстови и архаични усни преданија, преку кои заклучил
дека во Англија, одамна во предисторијата живееле луѓе
со темна кожа, налик на денешните Абориџини. За нивниот изглед и облеката
составил и портрет. Сличен коментар има и Херодот за изгледот на тогашниот
народ Колхиди, денешните Грузијци: ‘‘Нема сомнение дека Колхидите припаѓаат на
египетската раса. Пред да чујам било какво спомнување на коментари од други луѓе, тоа
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самиот го приметив...Моите лични заклучоци се темелеа нај прво на фактот дека имаа црна
кожа и вртена коса..‘‘, (Историја ll, М.Богдановиќ). Божо Шкерљ, во Општа

атропологија, 63 стр. за изгледот на медитеранскиот тип на луѓе пишува:
‘‘...Бојата на кожата им е нај темна во Европа, бојата на очите е црна, а косата многу темна
(црна), често кадрава, или барем на локни...‘‘. Денешните сознанија за изгледот на

Европјаните ги потврдуват трвдењата за древните Европјани кои се објаснуват
со пронајдоците на археолозите кои пишуват: ‘‘Два костура ловаца и сакуплјача
хране откривена су у пеќинама планина у сјеверозападној Шпанији 2006. Хладни и
тамни пеќински услови осигурали су добру очуваност остатка и научници су
успјели издвојити ДНК из зуба једног од двојице мушкараца и израдити његов
геном‘‘. По испитувањата се открило дека: ‘‘Древни Европљани су били
тамнопути, тамнокоси и плавих очију. Резултати истраживања, које је водио
Инситутут за еволуцијску биологију у Барцелони, објављени су у часопису Натуре.
Водитељ истраживања др. Carles Lalueza-Fox каже: “Једно је објашњење да се
свјетлија боја коже развила много касније него се вјеровало”. Веста ја објави ББЦ,

пренесува Хина 27 јануари 2014 год. Научниците не ја подржаа теоријата на
Д.Ричи, дека Циганите (Ромите) се од Европа, како и теоријата за автохтоност
на Ромите во Англија. Тие номади се автохтоно население на Шкотска кои
останале номади со наследство. Тие биле во право, затоа што тие жители не се
Роми со потекло од Индија. Лингвистиката, генетиката и археологијата јасно
потврдуват кои се денешните Роми. Населување на Европа било со Индоирански народи и со самиот тој факт, тие се далечните предци на Индо-ираните
и од разни племиња кои денес прераснале во други народи. Индо-скитите
дошле во Европа и ги формирале денешните европските народи. Индо-скитите
биле познати под името Сигини, Меѓани, Сармати, кои Аполониј Роѓанин ги
нарекол Скити, пишува Гавела. Исто така стари истражувачи и историчари,
Скитите во античка Грчка и Рим околу 100 г.н.е ги нарекувале Сармати.
Денешните Ромите во Европа масовно навлегоа во 11 век и овој ракопис се
однесува на нив. Овие теории се навистина збунувачки, особено втората теза
која ја наведува Херодот и ги нарекува Sigyjnae. На оваа теорија се надоврзува
појаснувањето за Медиите и Синдите, кои арапите ги нарекуваат Зат (Jat) и
потекнува од зборот Гот (Џат), кои во предна Азија денес така ги нарекуват.
Зборот ‘‘Гот‘‘ е остаток од прајазикот на Индо-Европјаните. Тој збор во својот
јазик го задржале Германите. Дека имало врски со источните народи го
потврдува информирањето на Херодот за името "Сигујне" - "Цигојнер", јасно е
дека станува зборза за предците на Циганите, т.е. Ромите кои далеку во
предисторијата живееле покрај реката Данубе-Дунав, во област наречена
Медија во Европа. Тоа го потврдуват историските документи. Херодотовите
"Сигујне", кои биле населени околу Дунав, во Индија живееле со братското
племе Меди и Готи. Во Индија Готите се познати како Џати. Тие се Аријците кои
навлегле во Индија околу 1500 г.п.н.е., затоа што историјата кажува дека
Ариите преку иранската висорамнина навлегле во Индија, во која имале нај
големо влијание. Подоцна, во новата историја, повторно се вратиле во истите
простори каде што се преселиле и живееле нивните предци и продолжиле кон
нови простори во Европа, сега со името Цигани, Цигојнер т.е. Сигујнер. Тоа
особено го потврдува Херодот кој во lV в.п.н.е. оставил писмен доказ за луѓето
наречени Сигујне т.е. Циганите, кои потекнуват од Индија. Таа претпоставка е
точна, бидејќи тие племиња потекнуваат од Индо-ирански племиња кои
навлегле во Индија и кои дошле во Европа. За тоа има археолошки и писмени
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докази. Старите историските документи упатуват на тоа дека Синтите, Сигуните
и Медиите се дојдени од исток и се Индо-ирански племиња. Тоа го потврдува и
наведеното од др.Б.Гавела и другите автори. Тука може да се надоврзе и
јазикот на Ромите кој е од основата на Индо-иранската јазична група, чии
корени се во Санскритот. Освен тоа Скитите се Индо-ирански племиња,
основачи на Индо европјаните, Хуните и Аварите (Евроазиски и Кавкаски) се
Монголи и се основачи на некои од азиските и европските народи. Научниците
потеклото на Jat-ите го толкуваат: ‘‘The word "Jat" in Webster's Encyclopedic Dictionary [l]
is defined as "a member of an Indo-European people of the Punjab, Haryana and Uttar Pradesh
(India)". Furthermore, the Persian-English Dictionary [3,4] defines "Gut/Guta" as "Great or Grand".
According to Professor Leake[5], the old Gothic word Jaet means a giant ("by which no more is
meant than a stout man, great warrior or hero"). In the Punjabi language, the word "Gut or Gutan"
also means long hair". This could very well be derived from the fact that they or their forefathers
(i.e., Scythians, nomadic Indo-European people who settled in Scythia (south-east Europe and
central Asia) [1]) used to keep their hair long. The long hair and beards of the scythians can easily
be verified by examining objects found by various archaeologists [6] over the years. In the case of
modern Jats, Professor Pettigrew [7] says by citing the legend of Mirza and Sahiban [8] "uncut hair
was a Jat custom----" and Professor McLeod [9] also says by citing Refs. [8, 10-12] "Uncut hair was
a Jat custom----". Over the past century, western and Indian researchers and authors have debated

the Jats place of origin. In fact, the researchers and authors almost unanimously stated
that they belong to the Scythian people who originated in Central Asia. In 1925, according
to Professor Qanungo [13] the population of Jats was around nine millions in South Asia and were
the followers of three great religions: Islam (one-third), Sikhism (one-fifth), and Hinduism (the
rest).‘‘(Превземено од Google). Антрополозите имат одговор за типологијата на

луѓето во Европа и за нивното потеклото. Но, овој ракопис не се занимава со
таа тема. Темата се денешните Роми, нивниот живот, нивното движење и
нивната судбина во европските простори. Со проучување на јазикот на Ромите,
утврдено е дека ромскиот јазик дирекно произлегува од Сансктитот. Од
историјата е познато дека Европа секогаш била под инвазија од племиња кои
доаѓале од Иранската висорамнина и Монголија и тоа траело се до 15 век.
Историските документи, артефактите, археологијата и јазикот упатуват на тоа,
дека одамна пред историјата имало индо-ирански народи кои оставиле докази
за нивното присаство, а тие биле дамнешните предци на денешните Роми и
другите источни народи. Не е точна тезата дека Ромите биле жители на
европските простори, напротив, тие се азијати, поточно од Индија. Тоа го
потврдуваат писмените докази за кои пишува Херодот за Сигујните и Страбон
за Сигините. Кон оваа теорија за непознати племиња, се надоврзува и Страбон
(кој живеел околу 63 г.п.н.е-24 г.н.е.) кој споменува едно архаично племе на
Циганите, кои Страбон ги нарекува Sigunne, кои пошле од Иран и се рашириле
сè до Дунав. Некои групи на "Цингари" од Самарканд, спомнати пред 1406 год.,
имале контакт со Тимурлан пред да навлезе во Индија, пишува Бороув 1907.
Историјата наведува дека на обалата на Црно море во Украина и Крим, живееле
Роми кои живееле во села и биле одамна познат. Докумантите за нив пишуваат
дека се населил некој народ со непозмато потекло на обалите на реките Кубан
на Кавказ. Ги нарекувале Zyghe, но не се знае со сигурност дали биле Роми. Во
Бесарабија сакале да ги одвикнат од номадството и им изградиле колонии во
Каир и Фаранов каде биле населени. Ова племе Zygha, Александар Бернард
често го среќавал на Кавказ во 1885 год. Ги споменува во врска со погребен
ритуал кој бил сличен со ритуалот кај Ромите во Европа. Кога станува збор за
имињата на Ромите, познато е дека насекаде тогаш и денес различно ги
нарекувале. Но, сите нив ги поврзува нивното етничко потекло од Индија. Дали
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е точно сето ова или не, треба да се анализира и да се даде одговор што се
случило одамна во историјата на народите. Но, целата животна приказна за
Ромите низ историјата е покриена со дебел превез на непознато, иако тоа е
наполно разјаснето. Покрај ова, треба да се опишат работите кои се видливи,
можат да се разберат и докажат. Затоа ќе се држиме на тие моменти да им
објасниме на оние кои што сакаат да дознаат од каде се Ромите, во денешните
историски услови, кој јазик зборуваат и во која група на јазици припаѓа јазикот
на Ромите, што се случува во новите средини во кои живеат со векови, но сепак
се непознати. Сите овие теории ќе останат забележани во историјата на
гигантската преселба на Ромите во светот. Најважната, масовна и битна
историја на Ромите се случила во 11 век чии последици се видливи денес.
Отука треба да се бараат корените и потеклото на овој народ насекаде во
светот.
Славната историја на Стариот свет била лулка на цивилизацијата која
се развила во старите цивилизации, како што е египетската, персиската,
индиската, хеленската и подоцна римската империја. Со појава на источно
германските племиња наречени Вандали и варварските племиња во Европа,
тие цивилизации биле целосно уништени и фрлени во заборав на историјата.
Тоа го сториле Аварите, Хуните, Германите и другите племиња. Покрај
Вандалите, Варварите и зголемената моќ на религиите, особено
христијанството, се нанел силен удар на старите цивилизации во Европа во
античкиот период, особено на нивната наука, интелектуалниот подем и
културата. Уште полошо било за време на инквизицијата која ја спровела
црквата и гушењето на секоја напредна мисла. Црквата го организирала
политичкиот живот и образование и го наметнала мрачниот период на
човечкиот развој. Религијата на тој начин, образованието го подредила во
служба на религиозниот живот и забрана на секакво земно задоволство.
Бавниот напредок подржан од желбата за богатење и желбата за власт на
свештенството било послабо во однос со желбата за откривање на нови
хоризонти во науката и така почнало со истражување на светот, старите
цивилизации и нивната наука. За откривање на потеклото на Ромите придонела
промената на општествените и политички движења во Европа особено од 14 до
16 век. Самата наука и богатото племство вршело притисок врз свештенството
со цел слободно да ги ужива благодетите на науката, убавиот и раскошен живот
и сакале да ја урнат моќта на црквата и да ја стават под контрола. Со
откривањето на новите територии и средбата со старите цивилизации, се
јакнела свеста за овоземен живот. Ваквата состојба довела до појава на
движењето наречено "Хуманизам и Ренесанса" со што почнале да се откриваат
убавините на стариот свет. Почнале да се преведуваат разни стари книги и
проучува историјата, литературата, архиктектурата и другите видови на
напредокот од тој свет. Вистинската наука и преродба во истражувањето на
Ромите и нивното потекло се одвивале токму во тој период, кој дал поттик за
подоцнежното проучување на Ромите во 19 век. Ромите, иако се преселувале
во Европа, токму во периодот на најсилното влијание на христијанството, кое го
нотиравме попатно и односот на црквата кон Ромите, сепак интелектуалците од
тоа време пишувале извештаи за Ромите. Со откривањето на Индија, западните
земји праќале свои емисари за ширење на христијанството. Некои од нив ги
превеле старите ведски книги, индиските епови и некои ги преведувале и
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книгите напишани на санскритски јазик. Така повторно се запознавале со
старите култури од источниот свет, но исто така, и со античката наука. Прв од
емисарите кој превел на латински јазик повеќе книги од индиската пишувана
литература, меѓу кои граматиката на Санскрит јазикот и индиска теологија и
философија, е Иван Филип Ваздин (1748-1806) печатена во Рим 1790 година.
Ваздин во црковните извори е познат под името Паулиниус С. Бартоломео
(роден во Далмација-Хрватска). Во Индија бил како мисионер калуѓер 12 год. Со
неговите дела, тој им овозможил на европските научници да го проучат
староиндискиот јазик и пишуваните дела, кои дале поттик за вистинската наука
на јазиците во светот. Пред Паулиниус, Ангуетил Дуперон, пријател на
Паулиниус, од персискиот јазик ги превел упанишадите, филозофска расправа
од Ведите.
Отворањето на Европа кон стариот свет придонело да се пишуваат
речници, да се преведуват разни книги и во исто време се правело компарација
меѓу јазиците. Со неа сакале да ја покажат блискоста и сличностите на јазиците.
Thomas Stephan во 1583 год., англиски језуит, мисионар во Гоа, напишал писмо
на својот брат во кој забележал сличност помеѓ Санскритот, грчкиот и
латинскиот јазик. Писмото е најдено и објавено во 20 век. Filippo Sasseti во 1585
год., италијански трговец во Индија, запишал неколку збора и укажал на
сличност со италијанскиот јазик. Markus Zeurius Benjamin van Bohnos во 1647
год. забележал сличнос на неколку европски јазици со Скитскиот јазик. Евлија
Челебија во посета на Виена во 1665-66 год. забележал сличност со Фарси
јазикот и германскиот јазик. Sir William Jones (1746-1794), индолог, направил
компарација на Сансктитот со старогрчкиот и латинскиот јазик. Согледал
сличност на јазиците и заедничкиот корен. Потоа Санскритот го споредил со
готскиот и келтскиот јазик и ја забележал истата сличност. Benjamin Schulze
1725 god. и Gaston-Laurent Coeurdoux 1767 god., особено William Jones се
сметат за зачетници на компаративната наука на јазиците. William Jones e
основоположник на науката за Индо-европските јазици. Тој, во 1786 год. го
напишал делото ‘‘The Sanskrit Language‘‘ во која ја објаснил блискоста на
јазиците. Основачи на орјенталистиката во Европа се Вилијам Џонс, Абрахам
Диперон и Мах Мулер. Голем придонес за проучување на индискиот јазик и
откривањето на потеклото на Ромите има компаративистот на јазиците,
германецот Karl Friederich von Schlegel (1772-1829). Голем придонес имал затоа
што го запознал Санскритот, а со тоа бил и основач на изучување на
Санскритот во Европа и индиската орјентална наука за јазикот. Така, тој во 1808
год. го напишал делото "Uber die Sprache und Weisheit der Indier" (За јазикот и
знаењето на Индусите). Преку јазикот открил изненадувачка сличност помеѓ
санскритот и познатите европски јазици. Така тој го запознал светот со индоевропското потекло на Европските јазици и блискоста на народите од Европа и
Азија, особено Индо-Иранците. Набргу потоа, во почетокот на 19 век, во сите
земји на Европа се појавувале трудови со обработка на оваа тема. Еден од
најзначајните и основач на проучување на научна основа на санскритот е Франц
Боп, основач на студии по санскритски јазик. Тој во 1816 год. ја објавил својата
прва книга со наслов "Uber das Konjugationssystem der Sanskritsparche in
vergleihung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen
Schprache". Потоа го издал главното дело во 1833 и 1849 год.: "Vergleichende
Grammatik des Sanskrit, Zend, Armenischen, Lateinischеn, Lituanischen,
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Altslavischen, Gotischen und Deutschen". Во 1818 год. се појавил првиот том од
"Германска граматика" од Ј. Грим и последниот, четврти том во 1837 год. Р.Раск
пишувал за исландскиот и данскиот јазик. Востоков пишувал за рускиот јазик.
Овие лингвисти исто така ја забележале сличноста на јазиците. Но делата на
Боп и Грим долго време служеле како историски компаративни студии за Индоевропскиот јазик. Подоцна, А. Шлајхер развил нови правци во историскокомпаративната наука. Тој направил историско - споредбени методи за
реконструкција на Индо-европскиот прајазик како заеднички извор на сите Индоевропски јазици. Го напишал делото "Compendum der vergleichenden Grammatik
der indo-germanischen Schprache" (1876), при што напоменува дека постоел
заеднички "Индо-германски прајазик" од кој подоцна се разделиле и другите
јазици. Тој дури дава пример на тој јазик во споредба со сегашниот германски
јазик, со компаративени методи. Шлајхер ја поставил теоријата наречена
"Брановидна теорија", пред тоа Ј. Шмит во 1872 год. ја постави "Штамбаум
теори" и така ја воспоставил науката за дијалектологија на јазиците и нивната
поделба. Дека постоел еден заеднички прајазик на сите народи, покрај науката
наоѓаме потврда и во старите легендите на народите. Преданието на
америчките индијанци т.н. Чејени кажува: ‘‘Некогаш одамна, луѓето, животните,
билките и духовите се разбирале на ист начин. Потоа моравме да се разбираме со човечки
говор. Но стариот јазик го задржавме во мечтите...‘‘. Индиското предание за јазиците
зборува, дека во старите времиња во средина на земјата израснало величенствено
‘‘дрво на светот‘‘ или ‘‘дрво на знеањето‘‘. Било толку високо и достигнал дури до

небото. ‘‘ОНО‘‘во своето срце рекол, дека ќе ја кренал својата глава до небото,
ќе ги раширел своите гранки преку целата земја, ќе ги собрал сите луѓе под
својата сенка и ќе ги заштел и ќе ги чувал од разделба. Брама да ја казнел
гордоста на дрвото му ги отсекол гранките и ги фрлил на земја, каде потоа
пораснале над стотици дрва и ‘‘создал различни верувања, јазици и обичаи, како би ТОЈ
имал власт на земјата и да ги расели народите по нејзината површина‘‘ - М.Богдановиќ.
Според легендите на Ромите, некогаш Господ одел по земјата и му помагал на
народот. Луѓето, животните, птиците дури дрвата и растенијата се разбирале со
ист говор. Луѓето го разбирале јазикот на животните и на природата. Така
раскажуват легендите на Ромите во Европа. Со поколенија постарите им ги
кажуваа тие легенди на помладите. Земјата и небото биле сосема блиску.
Дрвата и сите потребштини во домот доаѓале сами. Кога оделе за набавка на
дрва, на враќање луѓето седеле врз нив и доаѓале дома. Близината на земјата и
небото, помошта што ја имале од Господ, се растурила со невнимание на
жената. ТОЈ се разлутил и се кренал на денешната висина. Така кажуваа
старите легенди на Роми на Балкан. Овие легенди јасно укажуваат дека
некогаш во далечното минато постоел еден прајазик за сите народи. Тоа
некогаш постоело, а денес народите се разбираат со различни јазици. Меѓу нив
е и Ромскиот јазик.
Од каде Ромите оптекнува, науката многу подоцна откри. Како е
откриено ќе приложам во продолжение. За откривањето на Ромите и нивното
потекло, голема заслуга има Бенџамин Шулц кој во 1725 год. како емисар во
Индија ја превел "Хиндустанска граматика" која подоцна му послужи на Рудигер
и повеќе на Грелман да го откријат јазикот на Ромите и нивното потекло.
Подоцна по откривањето на потеклото на Ромите издадени се нови изданија и
уште посилно го утврдиле местото на ромскиот јазик од Индија меѓу кои се:
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Тимерман во 1903 год. издаде "Етимолошки речник"; Ленц ги разработи и објави
"Палмирски дијалекти", Хербет Хорхагер во 1943 год. издаде книга "Основите на
народот на Индија во северозападните гранични провинции", а пак, Џорџ
Мардсен Штирн во 1944 год. издаде книга со наслов "Забелешки за Палура
непознат Дарду јазик на Читрал". Пред објавата на овие дела и откривањето на
потеклото на Ромите, во Европа имало обработка и научно проучување на
Ромите, нивното потекло, јазик, култура и тадиција. Така, пред научно да се
расветли потеклото на Ромите, имало доста собран материјал кој придонел да
се открие оваа повеќевековна тајна. Првата предходнива на проучувањето на
Ромите е докторска дисертација бранета од Јакоб Томазиус (1622-1684) со
наслов "Disertatio philosophica de Zingaris", 1652 год. Тој му бил и професор на
Лајбниц. Потоа Вулканиус Бонавентура, професор по грчки јазик во Лајден,
напишал дело "De litteris et lingua Gelarum et Gothorum", 1697 год., каде што
пишува дека "Бохемиените" се од Нубија. Секако дека за времето на
Бонавентура тоа било погрешно, бидејќи ги немал потребните сознанија за
јазикот. Во 1857 година Валијант, еден од најстраствените ромолози и
проучувач на Ромите, Ромите ги нарекол Бохемиени во неговото дело "Historie
vraie des vrais Bohesmiens". Ромите биле наречени "Бохемиени" од галското
племе Боии, кои за врема на Август биле избркани од Маркоманите. Во 7 век
доаѓа словенско племе Чеси. Формирале своја држава и плаќале данок на
Карло Велики. Некои од тие Боии, живееле пред доаѓање на Ромите во Европа,
заминале во Франција и се придружиле на бездомниците и просјаците. Ги
следеле каролиншките чети кои оделе во поход 1265 год. Кога дошле Ромите на
тие простори, тие имале сличен начин на живот како тие Боии и го добиле
името Бохемиени т.е. по името на државата Бохемија-Чешка. Да се откријат
Ромите нај многу придонеле собраните зборови од Ромите од Азија и низ цела
Европа. Го спомнав насловот на "Летописот на Болеслав" од 1242 год., каде
што се запишани првите зборови на Ромски јазик: "Кари те хас бокх" и ги
нарекле Татари. Британецот Андре Борду во 1542 год. ги објавил првите 13
реченици запишани од него во "The furst book of the introduction of knowlge".
Уште еден Англиски автор запишал една збирка на зборови во 1560 год. која
била објавена дури во 1900 год.но авторот не е познат за која пишува A.Klayver
,,Un glossaire tsigane du seizieme siècle,, 1910/11, информира А.Фрејзер. Иако
подоцна издадени има значение за фондот на зборови и нивното потекло од тоа
време. Зошто учените луѓе од тоа време не биле запознаени со претходните
документи кои кажуваат дека се од Индија, не е познато. Јасно е дека
комуникациите во науката не биле толку брзи како денес и не е чудно зошто не
знаеле од каде потекнуваат. Важна информација за науката е "болоњската
хроника" каде се кажува дека тие се од Индија, во која пишува: "Alikqui dicebant,
quod errant de INDIJA". Овој натпис никој не го споменал ниту разгледал и бил
сосема во заборав. Како што пишува во 15 век, во 1421-22 год. старешините на
групите кои се движеле кон Европа се претставувале како "Војводи од Мала
Индија" и оваа забелешка не била позната. Овие првични докази за нивното
потекло од Индија не им биле познати на научниците или ги немале потребните
докази. Не го знаеле јазикот и кој народ зборувал со тој јазик. Тоа било
причината да не знаат од каде потекнуваат Ромите. Предпоставка е дека
научниците биле оптоварени со расизам и омраза кон Ромите во Европа и
разните конструкции за нив како луѓе. Сакале само да го откријат нивниот
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карактер и нивното однесувањето и желбата да бидат остранети од Европа,
отколку нивното потекло и прифаќање. Од друга стана тврделе дека немаат
потекло затоа што се раѓале по патиштата, биле злобни, без религија и јазик.
Откако Ромите влегле во Европа и времето изминувало, Ромите биле се повеќе
присутни. Со време интересот се зголемил и сакале да знаат од каде доаѓаат
овие чудни, непознати луѓе и почнале сè повеќе да собираат зборови и да ги
толкуваат. Johan van Erwin 1570 год. во делото "Cleine Gupta sprake" забележал
53 збора во која ги нарекува ‘‘Ѓупти‘‘. Бонавентура Вулканиус, Холанганец,
запишал 71 збор и ги објавил во споменатата книга во 1697 година, кој бил
професор во Лајден, а се зборувало дека го натерал да ги објави колегата
Јозеф Скалигер, член на управата на Универзитетот во Лајден и нај голем
научен ум во тоа време. Авторот Пишон де Рибоа во "La vue Genorouz de
Marcelot Gueux еt Bohemiens" 1596 год. пишува за Ромите кој ги нарекувал
Бохемиени. Овој автор потекнува од богато племско семејство и со
псевдонимот Пишон де Рибоа живеел и патувал со Ромите и го напишал тоа
дело, а го објавил Жан Жилиерон во 1596 год. Армонд Зевис подоцна во 18 век
пронашол ракописен вокабулар напишан на ромско–латински јазик и го објавил
во "Ла ви генероуз" оставен од Пешон де Рибуа. Овој речник го зголемил Хиоб
Лудолф, Германец, 1691 год., запишал 39 збора во својот глосар "Ad suam
Historiamm Aethiopikam antehak editam kommentarius". Шарл Етиен Жордан, 1741
год., на еден собор (фестивал) во Шпандау каде што биле присутни и Роми, од
нив запишал ромски зборови и ги издал во "Histoar de la vue des uvrag de M".
Познатиот "Валдхајмерски лексикон" од 1726 год., употребен како извор на
Ротвелч, од него се извадени 115 збор и се штампани во 1755 год. како "Речник
на ромскиот јазик", но издавачот не е познат. Овој речник е најстар и
алфабетски подреден Ромски речник и денес се смета за прв употребен
оригинален труд. Науката на јазиците во времето на Ренесансата постепено се
одделила како самостојна наука за јазикот. Претходно била во состав на
философијата. Така се создале услови за откривање на потеклото на Ромите.
Покрај нив битен фактор за откривање на потеклото на Ромите било и
откривањето на водениот пат до Индија и престојувањето на емисарите, кои
одиграа важна улога со нивните преводи од литературата, јазикот, религијатас и
др. духовни творби особено од Индија. Бидејќи имало пишувани и преведени
материјали кој ги објавиле во разни книги, особено за јазикот и писменоста од
Индија, имало преведена граматика на хиндустански јазик и санскритскиот
јазик,како и делата од Ведите, имало можност да се открие потеклото на
Ромите. Најмногу придонел преводот на Хиндустанската граматика од
Бенџамин Шулц, од 1725 год. Сите истражувачи на Ромите се сложуваат дека
19 век и откритијата кои се направени тогаш претставуваат "Златен период на
Ромологијата" која не може да се повтори и да даде такви дела. Во тој период,
се воспоставуваат и почетоците на "Романи Филологи" а подоцна се добива
популарното име "Ромологија", наука за изучување на ромскиот јазик, култура и
историја. Во периодот од 1775/6 год. се појавиле околу 40 анонимни статии во
,,Wiener Anzeige,, Унгарско списание на германски јазик, ко ги пишувал Самјуел
Августин од Хортис, лутерански свештеник кој живеел во грофовијата Сепс во
Унгарија, денес Словачка. Самуел Августин во тоа време предлагал мерки кои
биле напредни и ќе допринеле за напредокот на Ромите во Европа, особено
образованието, кои се основен услов за напредок на секој човек. ,,Wiener

362

Anzeige,, со свиоте написи дал извонреден допринос кон признанието и
откривањето на идентитетот на Ромите од Индија. Тогаш и денес постои силен
отпор кон посебениот идентитет на Ромите. Затоа тој пишувал анонимно од
страв од санкции, затоа што бил свештеник. Написите во весникот биле повеќе
од филолошки карактер, но сепак дале повод за темелно и научно истражување
на потеклото на Ромите од Индија, кое сепак првично се темели на јазикот и
негова компарација со јазиците од Индија. Покрај ова јасно е дека Самуел
Августин и другите, преку своите коментари откриват дека Ромите во тоа време
па до денес се третираат како луѓе од понизок ранг. Прв обид за откривање на
јазикот претставува еден случаен настан кој се спомнува како прво откритие на
Ромите, а тоа е Степан (Ишван) Вали. Тој бил студент во Утрехт од 1753/4 год.,
инаку протестантски проповедник од Унгарија. Во исто време имало тројца
студенти од малабарите кај Цејлон кои студирале на Универзитетот во Лајден.
Степан Вали се сретнал со нив во Лајден со кои стапил во контакт. Од нив чул
како зборуваат. Бидејќи во Унгарија имало голем број на Роми и слушал како
тие говорат. Говорот на овие студенти му се причинил близок со ромскиот јазик.
Не бил мрзлив, па запишал илјада зборови од студентите од Малабарите
(Цејлон). Тоа се случило на 06.11.1763 год. Кога дошол дома, ги прашал Ромите
за зборовите кои живееле во Рааб (Ѓерѓ) кои ги забележал од студентите. Овие
без грешка го превеле значењето на сите зборови. Така, тој оваа приказна ја
раскажал на унгарскиот капелан Секели де Доба, а овој ја кажал на еден
издавач кој ја објавил во "Виенски новини" (Wienner Anzeige), 1776 год. Вали
повеќе не се интересирал за откривање на Ромите и тука застанал. Во новите
ракописи пишувани за Ромите, пишува дека неодамна биле потврдени
информациите за студентите на универзитетот во Лајден, кое истото го открива
и современиот истражувач на Ромите Ј.Hancock 1991 год. Таму во книгите од
архивите на Лајден и Утрехт стои дека во 1750 год. во регистрите е забележано
дека имало тројца студенти од Цејлон, каде Вали вероватно се сретнал со нив
во Лајден. Тие студенти биле по потекло од родители од Холандија кои живееле
и пораснале на Цејлон. Тие дошле на универзитетот во Лајден како размена на
студенти. Некои современи лингвисти коментираат дека, што е вистина, тој јазик
е синхалески и со тешкотија Ромите ќе можеле да ги преведат. Но сепак факт е
дека зборовите ги разбирале и ги превеле и така почнало откривањето на
прататковината на Ромите и нивното потекло од Индија. Очигледно лингвистите
заборавиле дека Синхалезе јазикот е во група на новите Хинду јазици во кое е и
ромскиот јазик. Ова откритие многу историчари го земаат како прво откритие, но
повеќето не се сложуваат затоа што не е научно објавено, туку било случајно и
без цел. Откритието го поместуваат во 1777 год. и објавено во книга во 1782
год. во корист на Рудигер. За јазикот на Ромите во 1776 год. се интересирал и
Англичанецот Јакоб Брајант кој редовно ги посетувал Ромите на панаѓурот во
Виндзор, пишува Фрејзар. Брајан во 1785 год. на Друштвото за старини во
Лондон, укажал на сличностите на Романи Чхиб и Индо-иранските јазици, а
укажал и на примесите на туѓи зборови во јазикот на Ромите, особено грчки и
словенските зборови. Покрај него за Ромите се интересирал и Мардсен
Вилијам. Подоцна фонетиката и лексиката на Романи се англизирала и тие
зборови се изгубиле. Меѓу другите, значаен собирач на зборови бил Јакоб Карл
Христофер Рудигер кој сам собирал зборови. Потикнат од инспекторот за
образование во Ст.Петерзбург. Г-дин Бакмајстер убедил некоја Ромка од Хале
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да преведе на Ромски јазик еден текст кој самиот го составил. Тој со споредба
укажал на блискоста на ромскиот јазик со Мултани, дијалект на Ланда јазиците
во Западен Пенџап. Рудигер пак, кога слушнал за ова, јазикот го споредил со
повеќе други јазици и со Хиндустанската граматика на Бенџамин Шулц и видел
сличност со јазиците на Индија, особено Хинду и утврдил дека јазикот на
Ромите е сличен со Хиндустанскиот јазик. Врз основа на тој заклучок Јакоб Карл
Христофер Рудигер објавил есеј "За јазикот и потеклото на Циганите од Индија",
објавена во Лајпциг, 1782 год. со кој сугерирал и ги навел истражувачите како
треба да работат за вистинско и научно истражувањето на Ромите. Предлагал
да се воспостави подобор однос кон Ромите ‘‘од кој нашиот просветителски век
треба да се срами доколку и во иднина го толерира тој однос‘‘. Со тоа укажал на
патоказот за работа кон откривање на потеклото на Ромите и прв укажал на
потеклото на Ромите од Индија т.е. дека јазикот е со потекло од Западен
Пенџап. Истовремено со оваа прашање се зафатил уште од порано и собирал
материјал од ромски зборови и Хајнрих Мартин Готлиб Грелман, од
универзитетот во Гетинген и издал книга со наслов "Die Zigeuner" Лајпциг,
Дасау, 1783 год. Второто издание било проширено во 1787 година, а подоцна
било преведено на англиски, француски и холандски јазик. Тој го обработил
материјалот и го споредил со Хиндустанската граматика и така дошол до
сознание дека јазикот е ист со Хиндустанскиот јазик т.е. еден од индиските нови
јазици-Хинду. Со такво сознание тој напишал книгата за Ромите во која го
открива нивното потекло од Индија, а сето тоа благодарение на собраните
зборови и преведената Хиндустанска граматика кои допринеле да се открие
потеклото на Ромите од Индија. Тоа дело во тоа време било најобемно и во
него, покрај јазикот, Грелман пишувал за Ромите, нивниот живот, дека повеќето
биле номади и живееле во шатори, а во Влашка и Молдавија биле робови, а пак
во Унгарија и Валашка во близина на градовите живееле во колиби. Напишал
нешто за историското гледиште за нив, за верувањата и судбината на Ромите
во Европа. Бил добро упатен во матрејалот кој го имал па дури и за
населеноста на Ромите во тоа време во Европа, за кои напишал и го определил
на 700-800 илјади Роми. Напишал дека нај голем број ги има во Унгарија и
Трансилванија, како и на целиот Балкан. Пишувал и за тензиите мерѓу самите
кланови од Трансилванија и Банат, особено меѓу Урарите-испирачите на злато.
Потоа пишувал за моралното однесување на жените и за канибализам, кој
подоцна во 1787 год. било демантирано, а било докажано со независна
комисија, дека присилно признале дека се канибали за кое настрадале 150
невини жртви Роми. Го дал своето мислење како Рудигер и Августини, како на
луѓето да им се врати достоинството, какво што им следи на луѓе. Се
согласувал и со мислењето на европските државници т.н. ‘‘економисти‘‘ за
економската корист од Ромите, како најголема популација на дојденци, за
нациите каде живеат. Со оваа книга, научниот свет ја дознал вистината за
потеклото и јазикот на Ромите, а секако и останатите луѓе кои биле секојдневно
во допир со Ромите, што преставувало големо откритие во тоа време.
Грелмановото дело непобитно го докажува потеклото на Ромите по научен пат
и тоа се смета дефинитивно за пронаоѓач на потеклото на Ромите. Иако
Грелман и Рудигер биле пријатели, подоцна Фридрих Пот пишува дека Грелман
не му открил на пријателот дека работи на таа тема. Паралелно работел и
британецот Мардсен Вилијам, спомнат погоре, кој исто така собирал зборови од
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ромскиот јазик. Земал зборови од германските глосари, тој сам запишал 38
збора и ги земал Лудолфовите 30 збора и ги споредил со Хиндустанската
граматика. Заклучил дека се сосема исти со Хиндустанскиот јазик и открил дека
ромскиот јазик потекнува од Индија. Мардсен, за жал, не бил информиран за
откритието на Степан Вали, Бакмајстер, Рудигер и Грелман така што заслугата
заслужно ја понел Грелман, кој, по научен и смислен пат, го открил потеклото на
Ромите од Индија. A. Meillet, Cohen и Marsel во: "Les Langues du Monde" Paris,
1952 год., ромолози од современото доба го коментират откритието на Степан
Вали. Малабарските студенти, објаснуват тие, нивниот јазик припаѓа на
Малајалам јазикот, гранка на Тамилскиот кој припаѓа на Тамилската група на
јазици и тоа на Дравидските јазици. Моја забелешка е за јазикот на студентите.
Точно дека на југ е Малајалам е дравидски јазик. Но други велат дека е
Синхалезе а тој е Хинду јазик во кој припаѓа и Ромскиот јазик.Како навистина
студентите зборувале и како Ромите ги превеле зборовите и кои зборови биле,
не ми е познато. Но како реков, Ромите во Унгарија ги превеле зборовите и со
тоа почна откритието. Откритието е точно, само што ромскиот јазик е од
северозападната група на јазици т.е. од групата на новоиндиските јазици.
Подоцна ќе стане збор во која група на новоиндиски јазици припаѓа јазикот на
Ромите. Претпоставка е дека тие го познавале и тој јазикот и ги превеле
зборовите. Но нај точно е мислењето на Пот и Миклошик и другите лингвисти
кои пишуваат дека во ромскиот јазик се содржат и зборови од другите јазици од
Индија. Тоа укажува на тоа дека не потекнуваат од една територија и едно
племе и затоа ги знаеле тие зборови. Историјата кажува дека под налетот на
Аријците, Дравидите се повлекле кон југ во шумските предели и се засолнети од
насилствата на воинствените Аријци и геноцидот кои го вршеле над нив. Јасно е
дека имало луѓе, припадници на Дравидите, кои останале во северниот дел и со
нив останал и нивниот јазик и така јазикот се измешал и има остатоци на
зборови од дравидските јазици кои народот ги знае и ги употребува. Патоказот
кој го поставиле Рудигер, Грелман и Мардсен придонел во Европа да се
започне со темелно зафаќање со проучување на ромскиот јазик. Се појавиле
нови глосари и се собирале зборови. Посилно зафаќање со проучување на
јазикот на Ромите било подоцна. Санскритот станал гранка на науката во
Европа и придонел за пообемна работа со јазикот на Ромите. Така, целиот 19
век бил во знак на изучување на Ромите од времето од кога се појавиле во
Европа. Најзначајното дело во врска со проучување на Ромите е делото на
Август Фридрих Пот издадено во Хале, Германија во 1844/45 год., со наслов
"Die Zigeuner in Europa und Asien" (Циганите во Европа и Азија). Овој автор
произлегол од школото на санскритистот Франц Боп. Како што самиот Пот
напишал во книгата, ја посветил на
"својот сакан
професор Франц Боп" кој, исто така, се зафатил со
споредување на ромскиот јазик. Познавачите на ромскиот
јазик Лоренцо Дифенбах и Графундер зборувале Ромски
јазик и му помогнале на Пот
во работата со
јазикот и ромските зборови. бил студент по теологија на
универзитетот
во Готинген - Германија. За време на
студиите
покажал особен интерес кон филологијата.
Аугуст Ф. Пот (1802-1887).
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По завршување на студиите заминал во Берлин за усовршување по
општа лингвистика и Санскрит кај основачот на студиите за Санскрит кај проф.
Франц Боп. Докторирал во 1833 год. и заминал на универзитетот во Хале каде
бил вонреден , а потоа бил назначен за редовен професор. Таму останал
додека не починал. Пот е еден од значајните истражувачи за потеклото на
Ромите и проучувач на ромскиот јазик. Тој е еден од оние научни профили кој
дал придонес и дал насоки како да се воспостави, истражи и проучи одредена
област во науката, во случајот за Ромите. Бил и е еден од основачите на
Ромологијата-науката за севкупното проучување на ромскиот јазик, историја и
култура. Пот во пишувањето имал развиено посебен начин на истражување.
Истовремено направил напор да воспостави систем за работа со кој ќе биде
јасно што треба да работи.

Копија од книгата на A.F.Pott ‘‘Циганите од Европа и Азија‘‘.
( Страна 15, пишува за јазикот).

За таа цел, го собрал целиот материјал од Азија и Европа што се
однесувал на Ромите во тоа време. Тој се посветил на јазикот и граматичките
форми, т.е. синтаксата, за да види од кои јазици и од каде произлегуваат
Ромите. Август Фридрих Пот, меѓу другото напишал дека навистина му успеало
да докаже тоа, откриената вистината, дека Циганите немат друга татковина
освен дека потекнуваат од Индија. Од тоа проучување произлегло дека
говорите на Ромите (како што тој ги нарекувал) од сите земји, иако покажуваат
внатрешна поврзаност со идеоми од разни земји, длабоко во себе, во основа се
единствени и се еднородни т.е. јазикот на тој народ не може погрешно да се
разбере. Потоа заклучил дека е невозможно да не се препознае, особено во
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народниот јазик, дека коренот на јазикот е непобитен доказ со потекло од
народните идеоми од северната предна Индија. Покрај мешањето, Ромскиот
јазик е сосема исти со градбата на гордиот Санскрит и стои во крвно-сродствен
однос со него, како што рекол Пот: "Ромскиот јазик може слободно да се гордее што е
во крвно сродство со гордиот Санскрит‘‘. Ваквото одредување на Романи чхиб дошло
по темелното испитување на собраниот зборовен фонд и со споредба увидел
дека е подалеку од Палура и Пали и е во крвно сродство со Санскритот.
Ромскиот јазик за разлика од Палура и Пали јазикот е поблизок со
новоиндиските Хинди јазуци. Открил дека Ромскиот јазикнај е ист и најдобро се
објаснува со граматиката на Санскритот и од него директно произлегува. Према
фондот на зборови Романи чхиб е прав Санскрит и сите зборови потекнуваат
директно од него, освен некои од Хинди, персиски, ерменски и други
превземени зборови. Денеска и новите автори ги користат старите и нови
речници и глосари, како и користените зборови од Пот,Миклошик, Асколи и ги
користат за споредба со новоиндиските јазици како што направил Франц де Вил,
особено за општата карактеристика на именките, придавките и тоа на оние од
машки род кои завршуваат на ‘‘О‘‘ како и во другите речници на Ромски јазик кои
се исти. Притоа Пот изразил сомневање дали е поблиску до Урду јазикот или
Хиндустанскиот јазик. Денес Урду се зборува во Пакистан и е службен јазик на
државата и се пишува со арапски букви. Хинду е официјален јазик на Индија.
Пишуват со графеми наречени ‘‘Деванагари‘‘.Големиот простор каде живееле
Ромите денес припаѓа на Пакистан. Понатаму пишувал дека Романи Чхиб без
сомнение припаѓа во големата група на помладите индиски народни говори.
Јазикот, како што вели, е без сомнение вистински Санскрит. Во јазикот има
некои несанскритски примеси од говорите од некои индиски племиња. Од
насобраниот материјал, издал граматика и речник. Пишувал и за примесите на
зборови кои ги имало од разни земји во јазикот на Ромите. Напишал нешто за
историјата и обичаите на Ромите. Мислел дека треба да се спореди со Урду и
Хиндустани да се види чистотата
на јазикот. Ромскиот јазик го
споредил со Хинди кој е подалеку
од Санскрит и го споредил со
јазиците Пали и Пракрит и
заклучил дека тие два десцедента
се подалеку од Ромскиот јазик, а
Хинди е поблиску. Така, тој
заклучил дека ромскиот јазик е
поблиски до Хинди јазикот, а исто
така
сосема
еднаков
со
Санскритот. Дал примери за
деклинација и конјугацијата кои ги
споредил и заклучил дека се исти
со Хинди јазикот.
Копија од книгата на A.F.Pott ,,Циганите
од Европа и Азија‘‘.
(Страна 14, пишува за потеклото на
Ромите).
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Потоа напишал дека не успеал да проучи и направи да се види од кои
говори произлегува ромскиот јазик и со кои јазици треба да се поврже. Набргу
се зафатил со обработка на "Граматика на ромскиот јазик", прв дел. Издал
речникот кој бил прв лексиколошко-споредбен речник на сите дотогаш собрани
и забележени зборови од ромскиот јазик од Европа и Азија. На тој начин тој
широко ги отворил вратите за проучување на јазикот на Ромите. Подоцна Пот
повеќе не се зафатил со ромскиот јазик, иако изјавувал дека ќе се наврати, но
починал 1887 год. Оставил големо и неповторливо дело на науката во врска со
јазикот на Ромите, дело со кое дефинитивно ги разбил сите сомнежи за
потеклото и јазикот на Ромите секаде во светот. Денес Ромите секаде во
светот треба да се горди на својот јазик. Јазикот е основа и клуч за
распознавање на потеклото на сите Роми во светот и примарен доказ за
нивното етничичко потекло. Јазикот во себе го содржи генетскиот код со кој се
докажува припадноста на некој народ во светот и тоа со неговиот јазик, култура,
религија и традицијата. Денес многу народи, дури и поголемите нации, имат
проблем да го објаснат своето етничко потекло, бидејќи со историските промени
и со време превзеле туѓ јазик. Ги изгубиле своите вистинските етнички корени.
Таков случај има и кај некои групи на Роми, кои се
обработени во овој текст. По пауза од 36 год., по делото на
Фридрих Пот, се појавил уште еден знаменит истражувач на
ромскиот јазик. Тоа бил академикот од Виена Франц Хавиер
Ритер фон Миклошик. Тој се зафатил со обработка, на како
што напишал "Еден богат и пребогат материјал од сите земји
каде што живеат Ромите".
(Franz H.R. von Miklosick).
По долга подготовка составил споредбен Фонетски речник од сите
говори на Ромите, со зборови кои произлегуваат од татковина на Ромите
Индија. По долга подготовка, Franz H.R.von Miklosick го објавил своето
дело:‘‘Uber die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europa,s‘‘(За
говорите и движењето на европските Циган) издадена во Виена 1872 год. Во
1874-78 год., издал "Прилози за сознанијата на циганските говори". Со тоа го
заокружил својот научен опус. Франц Миклошик во своето време бил истакнат
научен работник и политичар. Меѓувреме се појавиле нови глосари и се
собирале зборови. Откако докторирал во Грац-Австрија, бил поставен за
професор по философија. Во 1833 год. заминал во Виена и по докторатот по
правни науки бил назначен за професор на универзитетот во Виена. Таму се
запознал со Јернеј Копитар кој работел на изучување на словенските јазици. Од
него добил инспирација за науката на јазиците и тој се зафатил со проучување
на словенските јазици. Се вработил во централната библиотека во Виена и
таму се запознал со делата на Пот и под негово влијание се зафатил со јазикот
на Ромите. Тој исто така оставил значаен труд од јазикот и потеклото на
Ромите. Заедно со Пот, со нивните трудови се сметаат за нај значајни
истражувачи од областа на јазикот на Ромите во Европа и светот. Бидејќи
Миклошик не можел да се нафати со работата која ја завршил Пот, тој се
определил за фонетиката со која сакал да одреди од која територија излегле од
Индија, да го одреди времето кога излегле од својата татковина и правците на
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движењето кон Европа, врз основа на зборовите во јазикот. Миклошик ги
забележал зборовите кои директно приозлегуват од индиските јазици, а сите
други ги одвоил и според бројот на примеси во ромскиот јазик, заклучил каде и
колку долго престојувале во одредена територија и каде се движеле. Ги
набројал сите зборови по азбучен ред, зборови кои се запишани и оние кои се
од историско значение од прататковината, но не ги земал туѓите зборови. Тој
имал голем број на соработници од сите земји кои му помагале со материјали и
така ја завршил својата работа. Миклошиќ пронашол, запишал и подоцна во
1881 год. покрај напишаното дело, тој сам дал изјави дека ромскиот јазик
произлегува од северозападните делови на Индија. Тоа е во пределите на
индискиот Кавказ (Кафиристан, Дардистан, Кашмир, Мал Тибет). Овие јазици го
формираат коренот на Дарду јазиците. Татковината на Ромите треба да се бара
во северозападна Индија, при што се разбира дека при излегувањето на Ромите
од Индија и денес го имаат коренот на Дарду јазиците, но се работи за сроден и
со сите други индиски јазици.

Кашмирски Пандити 1895 год.
Fot.British Library

Меги девојчиња-Google

Нивото на гласови во ромскиот јазик е од постар период, а истовремено
е близок на Дарду јазиците. Констатирал, исто како Пот, дека со Санскритот е
сосемa ист. Така, тој заклучил дека, ако се разгледат гласовите, Ромите и
нивниот егзодус би биле многу далеку во историјата на Индија и би требало да
се врати многу далеку во историјата на промена на јазиците во Индија, во
периодот на "Вјавахара баша" т.е. големата поделбата на јазиците. Тоа би
значело дека Ромите се иселиле многу одамна од Индија. Бидејќи ромскиот
јазик не направил премин од гласовната група СТ (од Староиндискиот) во ХТ и
ТХ (во новите дијалекти) според лингвистите тоа би било претерано далеку
назад во историјата кога почнала преселба на Ромите.
Поделбата на јазиците во Индија одела по одредена временска скала и
за неа има информации и систематизација. Индискиот јазик се дели на
староиндиски во кој спаѓа Сансктитот, а пред него постоел друг јазик. т.е.
Дравидскиот јазик, кој не е во групата на санскрит јазиците. Потоа се издвоиле
средноиндиските јазици: Пракрит, Пали и Апабрахми и ново-индиските јазици:
Тамили, урду, дарду, хиндустани, синхалезе, пенџаби и др. јазици. Но, за среќа,
сите јазици не го направиле тој преод од тоа време, како што се денешните
Дарду јазици. Така Миклошик видел дека не треба да се врати далеку во
историјата на јазикот туку за среќа и денес има јазик кој не ја направил таа
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промена, а тоа се Дарду јазиците. На основа на јазикот на Ромите и Дарду
јазикот, Миклошик пронашол дека Ромите Индија ја напуштиле помеѓу 5 и 11
век. Ваквото откритие на Миклошик дека Ромите се селеле од 5 и 11 век од
Индија, го потврдува историјата и пишаните историски документи. Подоцна
Вислоцки заклучува дека Ромите оттаму излегле во два брана кои меѓу себе се
разликуваат со стотици години и се различни по говор и по историја, а тоа се
Арлискиот јазик кое е постар и Влах јазикот познат во Европа од 14 век.
Миклошик татковината на Ромите ја поместува во долините западно од
висорамнината Хиндукуш, северно од северозападна гранична провинција т.е.
во областа на Дарду дијалектите, која до денес не е променета. Сите досегашни
истражувања, овие наводи и тврдења до денес никој нема докажано ништо
спротивно, пишува Сигмунд Волф. Ова го потврдува и Ернст Кун кој ги наведува
долините на Хиндукуш како прататковина на Ромите од целиот свет. Тој ова го
изјавил со рефетат кој го прочитал за Хиндукуш дијалектите во Виена на
Интернационалниот Конгрес за Орјенталистика, септември 1886 год. Знаеме
дека од Индија од 10-11век излегоа огромна број на луѓе. Сите тие луѓе не
припаѓале на едно племе туку биле од разни племиња. Најголемата група биле
припадници на кастата на Браманите и Кшатриите, како што откриле
проф.Питард и др. Ванија преку антрополошките испитувања на жителите на
Индија и Балканот. Тие откриле дека им припаѓаат најмногу од два народа и тоа
од Магхвалите од Раџастан и Пандиите (Брамани) од Кашмир. Од таа
територија мигрирале кон Азија, Балканот и Европа. Покрај надежта на Пот,
точно да се прецизира и одреди јазикот и прататковината на Ромите во
саверозападните делови на Индија било многу тешко. Таа област е планинска и
непреодна, но истражувачите подоцна се потрудиле да ги проучат тамошните
јазици. Подоцнежните истражувачи, како Џорѓ Моргенштирн го испитувал
јужниот дел од кралскиот град Читрал на 3000 км2 површина. Таму го одредил
Дарду-дијалектот Палура кој се протегал дури и источно од реката Читрал.
Откако ги извел своите истражувања и како резултат од нив издал книгата во
Осло, 1944 год., со наслов "Забелешки за Палура непознат Дарду јазик од
Читрал". Ленц ги објавил "Памирски дијалект" кој Дарду јазикот го смета за
Дамели, кој е во иста група со Кафир групата на јазици, а пак, Моргенштирн нив
ги брои во Дарду групата. Отука произлегува и со сигурност може да се каже
дека Ромите потекнуваат од Индија, но со кој јазик е најблизок ромскиот јазик,
сè уште со сигурност не се тврдело. Во врска со прататковината на Ромите и
прашањето дали тие имале држава, се осврнува Мартин Блок. Тој дава свое
мислење дека Ромите таму можеби немале држава, што го заклучува врз
основа на тоа затоа што самиот јазикот наведува на тоа, односно јазикот е
многу мешан со зборови од разни индиски дијалекти. Тоа се заклучува од
старите зачувани зборови во Ромскиот јазик од тамошните јазици. Тоа се
случило со мешањето измеѓу Индо-иранските ариски народи кои живееле во
северозападните области на Индија. Ова мислење го застапува и Herbert
Horhager кој во 1943 год. напиша делото ‘‘Die Volkstumgrundlage der Indischen
Nordwest-Grenzprovinz‘‘. Покрај лингвистичките истражувања, историјата го
потврдува истото, со која се кажува дека Индусите давале отпор на Газнави со
здружени сили од повеќе кнежевства од северо-западна Индија. Од овие
согледувања слободно може да се каже дека егзодусот настанал од сите
групации на племињата од северо-западна Индија кои учествувале во судирите
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со окупаторите на Индија, но нај масовен отпор бил против муслиманите во 11
век кога настанал нај големиот егзодус и преселба на Ромите во која биле
опфатени наведените народи. Современиот индиски диплпмат и истражувач на
Ромите Раендра Риши (1970) и Ралф Тарнер(1924) тврдат дека Ромите
потекнуваат од Пенџап, Индија. Проучувајќи ги хрониките и другите архивски
матрејали Марсел Курдијад, како и Солиус, даваат информации од една стара
пронајдена хроника во Каиро на династијата Амин ‘‘Kitab al Amin‘‘ во почетокот
на деведесетте години од XX век. (М.Куртијад:‘‘The Romani People,s Origigins:
Chronicles and Legends‘‘). Во неа има обемни информации од истражувањата од
индиски, пакистански, арапски, британски и дрги извори. Преку нив се
потврдуват предпоставките дека Ромите потекнуваат од Канауџ, од северна
Индија. Овој докумен ги потврдува историските настани за време на
долгогодишните војни дејствија на Мухамед Газнави, особено од 1008 год. и
победата над Ананд Пал и раселувањето на Ромите. Газнави повеќе пати
навлегол во Индија и се судирал со коалиционата војска на локалните индиски
монарси. Ромите биле постојано масовно одведени во робство и биле
продадавани. Историските документи укажуват дека во повеќегодишните судири
во робство биле одведени 500 илјади луѓе. Тие биле сместени во Кхорасан.
Бројот на доведените робови од војните од Идија го надминувал бројот на
жителите на областа. Меѓу нив имало и такви кои продолжиле масовно да се
селат од насилствата кон западните пространства на Азија и Европа. Газнави
навлегол во Канауџ во 1019 година. Канауџ во историјата на Индија е познат
уште пред 10 в.п.н.е. за време на населувањето на племето Курк (Кури) и нивно
повторно појавување на историската сцена на Индија во Vl век за време на
династијата Гупти. Канауџ бил животен простор на предците на Ромите уште од
предистиријата, пред 10 век. Овие откритија кажуваат која е прататковината на
Ромите од Индија и припадноста на етничкиот мнозински раселен народ.
Ромите припаѓат од племството на северна Индија и други помали мешани
етнички заедници од северна Индија. Тоа го покажуват и лингвистичките,
антрополошките, етнолошките и генетските откритија за Ромите.

Територија на предците на Ромите-Раџастан и Кашмир.
Позајмено од : Current Biology- Google.
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Денеска индиските научници ромскиот јазик го поместиле во
Новоиндиските јазици, во групата на Дарду јазиците врз основ на јазикот,
речниците кои ги има и врз основа на компаративниот речник на В.Р.Риши,
Индус истражувач на Ромите. Напоменатиот Риши, кој го истражувал јазикот на
Ромите, напишал повеќе книги: "Ромите, пенџапските емигранти во Европа,
Русија и Америка", издадена во 1973 год., на "Патијала" универзитетот во
Пенџап, во која пишува дека ромскиот јазик е близок со раџастанскиот јазик и
спаѓа во групата на Пенџаби дијалектите, а ромскиот јазик го нарекува
"Пенџаби" кој се зборува надвор од Индија, како и Мулти-лингвалниот речник (
Ромски, хинди, англиски, француски и на руски јазик). Денеска во модерните
истражувачи на "Романи чхиб" спаѓа и "Националната школа за орјентални
јазици" во Франција, предводена од професорот Пјер Миел, во која се изучуваат
модерните индиски јазици. Тој вели дека ромскиот јазик има таква граматика и
речник што може да се објасни само со Санскрит. Има блискост со Хинди
речникот, а таа блискост е многи чувствителна. Бидејки Миклошик ромскиот
јазик го одредил во групата на Мултан јазиците, Мајлет во својата книга
"Светските јазици" од 1952 год. Пишува дека областа Мултан во тоа време бил
во соств на Авганистан, а денес е Пакистан и ромскиот јазик е во групата на
Ланда јазиците од групата на мултанските јазици т.е. Западно Пенџапските
јазици и денес припаѓа во западната група на Индо-аријските јазици.
Миклошик ги одредил и правците на движење. Тој напишал дека
движењето кон запад се одвивало од Кабулистан, Иран и Ерменија. Оттаму кон
Фригија и Лаконија и така Ромите навлегле во Византија. Најголемата северна
група навлегла преку Босфор на Балкан и подоцна во Европа. Помала северна
група се одцепила од главната северна група и се движела кон Сирија, Египет и
Северна Африка. Друга помала група кога излегла од Индија се движеле од југ
преку Арабија кон запад во правец на северна Африка и попатно се сретнале со
северната група во Сирија, Палестина и Египет и продолжиле кон Централна
Азија, а друг дел заминале во Шпанија. Во Ерменија Ромите останале долг
преиод, пишува Миклошик, а тоа го докажува големиот број на ерменски
зборови во Ромскиот јазик. Покрај ерменските, во ромскиот јазик има голем број
на грчки зборови затоа што таму останале неколку векови.Тоа се правците кои
ги опишал Миклошиќ кои и до денес важат. Подоцна се случила втората голема
преселба на Ромите од Ерменија, во првата половина на 13 век, кога Влашките
Роми навлегле во источна Европа, како што известува Вислоцки. По неколку
децении престој во Ерменија, околу 4000 семејства (Околу 20.000 лиѓе) се
преселени од Ерменија во Молдавија во 14 век. Кон ова преселба се
надоврзува и повлекувањето на Ромите од Балканот во 1415 год. кон Западна
Европа пред Отоманите, кога масовно се забележани и опишани 1416 год. од
Адриано Америго Колочи во книгата "Гили Цингари. Сториа дун пополо еранте"
од 1889 година. Во периодот на 19 век се издадени голем број на печатени
изданија кои се однесувале на Ромите. Истражувачите на Ромите и учените
луѓе размислувале како да се оформи специјална библиотека каде ќе се
приберат сите изданија кои се издадени за Ромите и нивна каталогизација со
цел да се достапни и собрани на едно место. Од таа причина оваа идеја се
остварила во 1888 год. во Лондон по иницијатива на Чарлс Лејланд, а
седиштето се одреди и беше во Единбург, Англија со име ,,Gypsy Lore Societi,,.
Истражувачите антрополози Sir Richard Barton, David Mac Rietchie и Francis
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Hindes Groom се првите кои се приклучиа на оваа друштво кое ќе ги собира и
систематизира сите изданија кои се однесуваат на Ромите. Потоа е формирано
и списание каде што младите Ромолози ќе можат да ги објават своите трудови
од поезија до проза и разни коментари. Делата се прифаќат на англиски,
германски и италијански јазик. Популарното име, кое и денес е актуелно на ова
друштво е: "The Gypsy Lore Society", а списанието e со наслов "Journal of Gypsy
Lore Society". Зружението на антрополозите формира и библиотеката наречена
"The Gypsy Lоre Society" od 1888 год. која до денес се дели во неколку серии и
тоа:
1.Стара серија
2.Нова серија
3.Трета серија
4.Четврта серија
5.Петта серија

-

Единбург од 1888 Ливерпул од 1907 Ливерпул од 1922 Ливерпул од 1973 Преселена воАмерика

1892 год.
1916 год.
1973 год.
1983 год.
1998 год.

Постои библиотека и библиографија за издавање на книги која датира
од 1914 год. и се викала "Black Bibliogrtafi" каде сите книги се заведени и
нумерирани. Посетителите можеле да ја посетат и да ги консултираат книгите.
Во оваа библиотека ги има сите дела кои се издадени или напишани за Ромите
од сите истражувачи во светот и располагала со фонд од над 4577 книги до
1960 год. Денеска таа бројка е значително зголемена. Во новата историја на
Ромите се создадени нови центри за проучување на Ромите. Во 1955 год.
познавачот на историјата на Ромите Франсоа Фолетиер и писателот од Ромско
потекло Матео Максимов, во Париз го формираат друштвото ‘‘Etudes Tsiganes‘‘
во кое беа обединети сите ромолози од Европа и формираа голема и богата
библиотека со архива за ромската историја, култура и музика. Подоцна во 1980та година повторно во Париз се формира нов ‘‘Centre de recherches tsiganes‘‘ од
проф.Жан-Пјер Лиежоа во кои беа опфатени сите постоечки ромолошки центри
и здруженија на ниво на Европа.Тој кординира со научните програми на
европските институции и научните фондови и за чија цел се формира билтенот
‘‘Interface‘‘ на неколку европски јазици, воглавно на англиски, француски,
германски и шпански јазик. Околу 1950 год. во Италија се формира ‘‘Centro Studi
Zingari‘‘ и се оформи издание ‘‘Lacio Drom‘‘ а пак од 1987 год. во Бразил
функционира ‘‘Centro de Etudos Ciganos‘‘ кој обедини голем број на образовани
луѓе од Латинска Америка.
Индија како прататковина на Ромите во 1973 год. непосредно по Првиот
Конгрес на Ромите во Лондон, во градот Чандигарх формира ‘‘Indian Institute of
Romani Studies‘‘ во кој се печатеше и списанието ,,Рома,, а во најново време по
смрта на Вир Рајендра Риши, во Џајпур се формира ‘‘International Society for
Romani Studies‘‘. Делото на Риши го продолжи неговиот син и се бави со науката
за интересите на Ромите во светот. Формирањето на разни институции и центри
за проучување на Ромите во светот продолжи и се формираа редица други
организации и институти, особено во Европа и Америка. Паралелно со овие
иституции се воведоа специјални одели за проучување на Ромите на некои
универзитети во Европа и Америка како на пример во Прага на Карловиот
универзитет, Сорбона-Париз, Тексас универзитетот во Остин и др. Во
просторите на поранешна Југославија постои катедра за изучување на ромската
историја и култура во Загреб, а во нај ново време на универзитетот во Нови Сад
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има катедра за изучување на ромскиот јазик, а предавач беше поранешниот
претседател на светскиот конгрес на Ромите др.Рајко Ѓуриќ. Овие студии и
библиотеки немаше да постојат доколку не постоеше предходна литература и
научни трудови, а тие беа веќе од порано издадени и имаше потреба за нивно
прибирање, калсификација и проучување. Делата кои потекнуваат од 19 век
претставуваат вистински научни достигнувања. Работата на истражувачите
била многу плодна, со научен капацитет и без навредливи аргументи кон овој
народ. Подоцна изданијата биднаа со слаб и сомнителен квалитет, особено по
делата на Ричард Пишел, Франц Николаус Финк (‘‘Lehrbuch des Dialekts der
deutschen Zigeuner‘‘- Marburg-1903). Финк изразил незадоволство од делата на
некои автори од негово време, а неговото дело било и последен квалитетен
труд. Еднаков на нив е Ернст Виндиш ("За теоријата на мешаните јазици и
позајмените зборови" 1897 год.), а можат да се споредат со квалитетни дела
како што е делото на "стариот мајстор", како што вели Сигмунд Волф, Пот. Со
овие истражувачи може да се спореди и австриецот Рудолф фон Сова - 1898 кој
ги истражувал и напишал "Речник на дијалектите на германските Роми". Да
наведам еден пример дека и Јозеф Хасбург во 1877 год. напишал Граматика за
ромскиот јазик, собирал легенди, песни и ги превел на германски јазик, а потик
му била љубовта кон една Ромка. Внукот на Марија Терезија, надвојводата
Карл Лудвиг (1833-1896) исто така бил заштитник на Ромите и напишал
граматика на ромскиот јазик, информира Фрејзер. Значајни дела од тоа време,
покрај постарите напоменати истражувачи, кои го истражувале ромскиот јазик,
култура и историја, меѓу нив најзначајни се: Когалничеу, 1837: "Ekskuz sur la
histoar le mors et la langage de ziganes", Грациадо Асколи 1865 год.: "Цигански
јазик", Бот Чарлс Смарт 1863: "Дијалекти на англиските цигани", Ласпинез 1863:
"Бохемијените во земјата Баскија". Исто така, еден значаен истражувач на т.н.
турски Роми е Александар Георгис Паспатес-Паспати 1861-1870 год., "Студии
на турските ромски дијалекти". Треба да се спомене книгата на Ханрик
Вислоцки, 1889 год., "Von wanderer Zigeuner Volke", како и на Мартин Блок, 1934
год., "Mors et coutumes des Tzingans", кој издал уште една книга во 1936 год.,
"Циганите, нивниот живот, нивната судбина". Да го напоменам истражувачот на
Ромите во Романија, Поп Сербојану, 1930 год., со книгата "Цигани". На крај да
го напоменам Иверсен Рагнвалд, 1944 год., со книгата "Ромскиот јазик во
Норвешка". Од овој период, од 19 век има голем број на дела но овие најчесто
се наведуваат од новите автори што не значи дека другите немаат вредност.
Сите дела од овој период се меѓу најзначајните за изучување на Ромите. По
1903 год., со последното дело на Франц Николаус Финк, "Книга за дијалектите
на германските цигани", другите дела се со слаб капацитет и односот кон
Ромите со порастот на расизмот особено нацизмот, сосема се изменил, иако
порано исто така односот кон Ромите не бил на ниво.
Накратко, јазикот е потврден дека е од Индија и се потврдува дека
Ромите се со Индиско потекло. Јазикот припаѓа на Новоиндиските јазици од
северозападниот дел на Индија. Основата му е во Санскритскиот јазик и близок
е со новоиндиските јазици од групата на Хинди јазикот. Тоа се гледа од
табелата за јазиците во Индија. Од наодите на лингвистите и специјалисти за
ромската филологија, се гледа сосема јасно, дека забуната на историчарите,
дека Ромите се припадници на Дравидските народи, не е точна. Во новата
историја на Ромите во Европа се вршени антрополошки испитувања да се
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утврди колкава е сличноста на Ромите од Европа со одредени претпоставени
групи на народи во Индија кои се нивни слични предци и преку тој факт се
зацврсти потеклото и блискоста на Ромите со народите од Индија. Ежен
Питард, антрополог од Швајцарија, професор на универзитетот во Женева,
според антрополошките испитувања, кажува дека Ромите од Европа, преку
испитувања на Влашките Роми, нивните крвни групи и другите физички
карактеристики укажуваат дека припаѓаат на кастата на Браманите. Самиот
Саши како антрополог вршел истражувања во Удајпур во селото Банџаравил
(Тсиган Вилиџ) и самите кажувале дека се потомци на Браманите.
Класификацијата на Ромите во кастински рамки, Ромите не ја подржуваат, иако
има сè уште традиција на племенска подвоеност меѓу нив, но сепак, таа по
долги векови надвор од својата етничка средина, сосема е минимална, дури
незабележителна. Не е случајно што Клебер и Волф ја кажале вистината, дека
науката во врска со Ромите станала разочарување. Историчарите кои го
истражуваат минатото на Ромите, наместо да се осврнат како овој народ да се
вклучи во тековите на современите општества, се бара причина тоа да се
оневозможи. Новите истражувачи во своите информации ги потенцираат
стереотипите кои се кажувале и потенцирале кон Ромите во Европа и како
настанала нетрпеливоста кон нив. Жан-Пјер Лиежоа, во својот труд за
потребите на Советот на Европа, ги цитира информациите од хрониките и од
истражувачите кои ги насочувале граѓаните и политичарите кон создавање на
стереотипи и дискриминација кон Ромите. Ако ваквите историски бележани
хроники ги опишувале Ромите така, тогаш јасно е каква кампања е водена
против нив, како ги индоктринирале и информирале луѓето. Тогаш јасно е зошто
така се однесувале кон Ромите кои требало меѓу нив да живеат и да работат.
Таквите стереотипи опстојуваат и денес. Современите општества се обидуваат
да изнајдат форми како Ромите да се насочат и вклопат во општествата каде
што живеат, особено како да се школуваат, нивниот престој и постојаната
работа како услов за напредок. Рецептот треба да е едноставен. Луѓето Ромите
ги познаваат и секој ден се среќаваат со нив во средините каде што живеат.
Денеска некорисно е парите да се трошат на разни студии кои со месеци и
години се подготвуваат и непродуктивно се трошат, за на крај да се дадат
упатства како Ромите да се едуцираат. Рецептот е едноставен. Децата треба да
се опфатат во јавните образовни установи во сите општества, онака како што
предвидува уставот и законите на тие општества. Наставниците да не ги
дискриминираат децата, како што откриле преставниците на разни невладини
организации, кои јавно говорат и информират. Преставниците на програмата
"Шул саксес фор Рома Чилдрен" од ОСИ за Источна Европа, истражувале и
истото го потенцират. Укажуваат образовните институциите да се грижат
децата да не ги малтретираат, навредуваат на расна основа врсници од другите
етноси со кои учат. Родителите да имаат постојан работен однос, да живеат и
претстојуваат во пристојни и хигиенски услови. Да се поведе сметка за
запишување и опфат на сите деца во основно образование, а потоа
запишување на децата во средно и високо образование. Ромите со законон да
не се штитат формално. Законските одредби за антидискриминација да се
спроведат без селекција. Тогаш напредокот и рамноправното вклучување на
Ромите во сите општества ќе биде успешно.
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Јазикот на Ромите

Јазикот што го зборуваат Ромите се нарекува "Романи чхиб". Тој е
единственото средство кое ги поврзува сите Роми без оглед на кое племе
припаѓаат. Без оглед на тоа што лингвистите откриле и од каде произлегува
Романи чхиб и од која говорна група, јазикот е Ромски и разбирлив за сите
Роми. Лингвистите кажуваат дека во Европа Ромите имаат повеќе јазици со кои
зборуваат. Ова мноштво на Ромски јазици произлегува од јазиците на државите
каде тие живеат. Ваквата класификација се темели на примесите на зборови од
народите каде што поминале или се населиле. Покрај ваквите наоди и
сознанија, оправдани или не, Романи чхиб, покрај другите етнички обележја, е
најважното обележје на единката или еден народ со кој ги обединува сите
етнички особини. Јазикот на еден народ е единственото средство кое го чува
идентитетот и обединува еден народ. Јазикот на единката и тој народ кажува на
кој народ и на кој етнос припаѓаат без оглед каде се наоѓаат во светот. Ромите
треба да се гордеат со тоа што со столетија го сочувале својот јазик надвор од
прататковината. Со јазикот кажуваат кое е нивното историско етничко
наследство и од каде потекнуваат. Не само тоа, туку нивниот јазик ја содржи
основата на сите европски јазици, најголемата говорна група на народите во
светот, индо-европската група на јазици. Основата на Ромскиот јазик е
Санскрит.
Пот, Миклошик и некои други лингвисти, Ромскиот јазик го нарекле
"Цигојнер шпрахе" т.е. Цигански (Ромски) јазик. Тоа особено го истакнувал Пот.
Тој напишал дека Ромскиот јазик или ‘‘Романи чхиб‘‘ покрај тоа што Ромите со
векови се раселени насекаде во светот во мали или големи групи, јазикот за нив
е разбирлив. Ромскиот јазик за нив е разбирлив со неговата граматика и
лексика. Во јазикот на ромските групи се вметнале туѓи зборовови, но тие меѓу
себе се разбираат. Лингвистот од современата доба Сигмунт А. Волф, авторот
на "Голем речник за Ромски јазик" и сопственик на графите како нером, го знае
јазикот. Тој наведува пример од Италија каде разговарал со некоја Ромка која
била заедно со нејзино дете и сосема добро се разбрал. Тој го познава
дијалектот на германските Роми, а таа била Ромка од Италија, но тоа не било
пречка да се разберат. Како што е кажано, ромскиот јазик припаѓа во Дарду
јазиците: Кашмир, Кховар и Романи чхиб. Јазикот произлегува и е во состав на
овие јазици. Тој е близок на Санскритот и е далеку од Пракритот и Палура.
Местото на Романи чхиб во оваа група на јазици е врз основа на зборовите во
јазикот кои се извадени од речничкиот фонд на Ромите во Европа и
направената споредба со зборовите од Санскрит и Хинди јазикот. Таа
компарација покажала блискост со новоиндиските јазици од северозападна
Индија. Франц де Вил направил компарација на именките и заклучил дека во
новоиндиските јазици и Романи чхиб завршуваат на "О" машки род и на "И"
женски род. Исто така, падежните и глаголските форми се формираат на ист
начин. Ова го потврдува и Мајлет од 1952 год. во книгата "Светските јазици".
Пот потврди дека Романи чхиб е блиска со Хинди. Размислувал и за можноста
да се направи компарација и да се види блискоста со Урду јазикот кој денес се
зборува во Пакистан. Сеедно, Урду говорот е во северозападниот дел на
Пакистан, пораноешна територија од Индија. Близок е со Санскритот и не е во

376

сродство со Дравидските јазици. Дравидскиот јазик е јазик на староседелците
на Индија. Дравидите кои живееле во Индија, ги им во јужниот дел каде и денес
се многубројни, живееле пред навлегувањето на Ариите во индиската долина.
Со навлегување на воинствените Аријци, тие се повлекле на југ. Тие имале свое
писмо и јазик кој денес е позната како Тамили и Малајлама јазик. Но, Романи
чхиб со вековната одвоеност од татковината, полека го губи речничкиот фонд
од Санскритот, но сепак со својата лексика е далеку од последните десциденти
Палура(Пали) и Пракрит, кои настанале од народните јазици за време на
"Вјавахара Баша" или големата поделба на јазиците во Индија. Покрај таквата
состојба Романи чхиб задржала добар дел од санскритот и хинди јазикот кои се
сосема еднакви во јазикот, особено зборовите од Санскритот. Романи чхиб
директно произлегуваат од Санскритот. Пакистанецот Куртиш Кан и индусот
Рајендра Риши пишуваат дека јазикот е близок со Санскритот и Пенџаби
јазикот. Ромите во најголем дел од својата историја биле номади, но сепак го
сочувале јазикот иако "номадите воопшто немаат време да мислат на
пишување. Бидејќи се номади, тие со себе носат само она што е неопходно.
Книгите би биле преголем товар. Тие морале да паметат, особено стихови, како
и Скитите кои немале свое писмо"-пишува Клебер. Покрај оваа вистина, Ромите
го задржале својот јазик и јазичните форми, а тоа се гледа со споредување на
морфолошките целини и лексиката.
Франз де Вил дава пример за сличност на јазиците:
Хинди: "Џа, декх кон тчалаја двар ко". (Оди види кој тропа на вратата).
Романи: "џа дикх ко чалавел ко вудар".
Раде Укхлик:
Хинди: "Аџ те сир дукхаја хаи?"
Романи: "Аџе то шеро дукхала шај"?
(Уште главата те боли?)
Хинди: "Хамара ларка адџи бахут ачха хај".
Ромски: "Амаро ракло авдие си бут лачхо".
(Нашето момче денеска е многу добро)
Пример од броеви:
Ромс./Мак.
Ек-еден
Дуј-два
Трин-три
Штар-четир
Панџ-пет

Хинди
ек
до
трин
цар
панџ

Неколку збора од ромски и хинди јазиците:
Романи

Хинди

Јакх
Јаг
Кало
Кхер
Кхил
Амаро

акх
аг
кала
гхар
гхи
амаре

Македонски
око
оган
црн
куќа
масло
наш

377

Пример од конјугација на помошен глагол "сум".
ромски
Сијум
Сијан
Си
Сијам
Сијен
Си

ведски санскрит
асми
аси
асти
смас
стха
сонти

македонски.
сум
си
е
сме
сте
се

Во ромскиот јазик има 8 падежи. Но, има промени во јазикот така што
тенденцијата е да се дојде до 5 падежи како што е во Хинди јазикот. Падежи кон
кои тежнее Ромскиот јазик се: номинатив, генитив, датив, акузатив и вокатив.
Именките најчесто завршуваат кај машки род на "О", а женските именки
завршуваат на "И" како во Хинди јазикот: Чхури, ромни, зуми, кангли, гили, бакри
се од женски род и "о" од машки род: Бакро, башно, риконо, кхелутно, гиљавно.
Во ромскиот јазик има граматички среден род т.е. се подразбира, но во суштина
го нема и така за дете, девојче се прави со деминутив: раклоро, раклори,
чхаворо, бакроро, кашторо, чириклори, лулудори итн. Исто така во Хинди
постојат само машки и женски род. Родот во Романи чхиб кај имињата на
живите суштества се прави со наставки: Ром-ром-ни, грас-грас-ни, хер-хер-ни,
бакро-бакр-и, гурув-гурувн-и итн. тие со деклинирање добиваат наставки "О" и
"И". Во некои говори историското "НИ" поминало во "Ј" пример: Пани-пај, куникуј, кхани-кхај, кхони-кхој, ваквата промена во Романи чхиб дошла под влијание
од туѓите јазици, особено персискиот јазик, ерменски и грчкиот јазик. Покрај
надворешното влијание за внесување на неромски суфикси или префикси во
лексиката, и самите Роми имаат тенденција да го расипуваат сопствениот јазик.
Тоа е разбирливо затоа што нема образовни установи и институции кои ќе го
сочуваат јазикот. Таа тенденција најмногу ја има кај Влах чхиб (Влахонги чхиб),
но ги има и кај другата Арли чхиб и тоа кај Влах јазикот со додавање на
суфиксот "ОРУ" или вметнување на неромски наставки на ромски зборови:
Пани-пај-пајору. Исто така, историското "ОМ и УМ" во глаголското минато време
поминало кај Влах јазикот во "ЕМ": гелем, пилем, халем, кхелдем итн. Оваа
состојба продолжува со расипување на јазикот особено кај Влах романи чхиб па
велат: гелемтар, пилемтар, халемтар и .т.н. Ова "ЕМ" лингвистите утврдиле
дека доаѓа од персискиот јазик. Гласовите од тешките согласки "ц и ч" како
африкати се поместуваат во контуниати-продолжени гласови, особено кај
балканските Калдери т.е. Влах чхиб. Преселувајќи се кон Европа преземале
неетимолошки гласови: а, ј, л, и : аг-јаг, ачхе-лачхе, рат-јрат, хам-амен и .т.н.
Навлегле паразитски консонанти "елипса": Чхури-к, пори-к, зуми-н, лулуди-н,
манца-р, туса-р, стади-к и .т.н. Во индиските јазици нема членови како: о, и, е,
или ја, ла, ле. Ова исто се јавува кај Влах чхиб, особено во Романија т.е.под
влијание од романската говорна група на јазици, во кој припаѓа и романскоит
јазик. Новоиндиските јазици се одделиле од Пракрит, но сепак имаат дифтонзи
кои во Романи чхиб се особено забележителни. Без нив некои зборови на
јазикот на Ромите во Европа го губат своето значение. Тие се: пх, тх, кх, чх. Еве
неколку примери за нив: кхер, кхил, чхар, пхрал, пхирел, пхаро, тхан, тховел.
Некои линнгвисти ги дуплираат како: тх, кх го дуплираат со "тт" додека "пх" го
дуплираат со "пп". Потоа "р" поминува во "к" коркори-кокори. Ромското,,р,,
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променил во ,,л,,: чороро-чороло, комши-кошми. Ова се случува затоа што е
непчано и поминува во струен глас. Ова го истражувал санскритистот Петар
Болен (1831) да види колку речникот на ромите направил измени во новата
средина. Туѓите зборови во Романи чхиб добиваат наставки: Телевизи-ја,
футбал-и, тенк-о, наставките за машки род се "о" за женски "и" во зависност од
претходниот глас.
Интересна појава има во јазикот на Бургудџиите (Бургујар) или ковачи во
Македонија, Косово, Бугарија, но ги има и во Средна и Западна Европа. Тие во
својот јазик го имаат т.н. "Цитизам". Ова го забележал Раде Ухлик, истражувач
на Романи чхиб. Но таа појава е видно забележлива кај ковачите на Балкан.
Бургудџиите направиле замена од непчани гласови во блиските, соседните
консонанти. Така ,,ц,, поминало прво во "ќи" а потоа во "ци". Некои зборови
поминале од "љ" во "ј" примери: бути-буќи-буци, чхиндиљум-цинијум, гељум гејум и др.зборови. Ромското "кли" поминало во "кји"-"чи"-"ци" : ракли-ракји,
раци-рачи, икљав-икјав- инкјав, а пак бургудџите го промениле од ичав во
инкјав. Понатаму "џ" поминало во "гј" и "з". Пример: пхирдјум-пхиргјум-пхирџумпхирзум, вакерџум-вакергјум- вакерзум и т.н. Лингвистите велат дека во Романи
чхиб нема инфинитив и велат дека може да се прави со "те" или со "а". Со "те"
не е можно затоа што со "те" се прави заповедно време, додека со ‘‘а‘‘ се прави
сегашно несвршено време.Така мислам дека Романи чхиб инфинитивот може
да го прави со коренската основа на глаголот и суфиксот "л" или "ел" во
зависност како завршува коренот на глаголот, на пример: Ха-л,кхув-ел, сов-ел,
сив-ел, кхел-ел, башал-ел. Ова форма може да се каже дека е трето лице
еднина сегашно несвршено време, исто како во некои јазици, како на пример
македонскиот, но во суштина ова форма може да се земе за инфинитив, затоа
што во Романи чхиб нема инфинитив. Во некои Арлиски говори го нема "е" така
на пример: совл, пхирл, башалл, сивл, кхелл, кхувл и.т.н. Не е забуна и нема да
се поистовети со трето лице еднина, за сегашно несвршено време, затоа што не
се кажува како во активна глаголска форма.
Старите лингвисти меѓу кои Фридрих Пот и Миклошик, но и новите
лингвисти, потврдуваат дека Романи чхиб директно произлегува од Санскритот.
Пот бил многу изненаден од овој пронајдок и изразил зачуденост "овој народ кој
скита" да зборува со најстариот јазик Санскритот, основа за сите јазици на
европските народи. За таа цел се направени испитувања од зборовите кои ги
употребуваат Ромите во Романи чхиб и ги споредиле со Санскритот.
1. Првото испитување го направил професорот по санскритски јазик Петар
Болен во 1831 год., така тој во Ромскијот јазик пронашол:
75 % во Романи чхиб има потекло од Индија.
А) 50% произлегуваат од Санскрит
Б) 25% произлегуваат од Хиндустански јазик
Ц) 25% произлегуваат од персискиот, ерменскиот и од другите јазици каде се
движеле.
2. Второто испитување е направено од Рудолф фон Сова
Во 1882 год. и со компарација открил дека:
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77% Романи чхиб директно произлегуваат од Санскрит.
Тој испитувањата ги направил кај словачките Роми и ги објавил во книгата со
наслов "Говорите на Словачките Роми" 1882 год.
3. Третото испитување го направил Рагнвалд Иверсен,

1944 год.

Рагнвалд Иверсен во 1944 год. со споредба на зборовите, открил дека
во Ромскиот јазик има 72% зборови кои произлегуваат директно од Санскрит.
Ова јасно укажува дека Ромите го сочувале својот јазик и го зборуваат.
Тие се надвор од својата татковина повеќе од 1000 год. или 10 века и тоа на
Балкан и во Средна и Западна Европа повеке од 6 века. Во денешна Индија во
Хинди јазикот има само 30% од зборовите од Санскритот. 60% од санскритските
зборови поминале во Пали, Пракрит и Апабрахми јазикот. Денеска Хинди
јазикот е поделен на два дела: Хинди и Урду јазик. Урду се зборува во Пакистан
и е помешан со персиски и арапски зборови. Се пишува со арапски букви. Во
граматиката на Романи чхиб ги има сите видови на зборови, деклинација и
коњугација. Тоа го имаат забележано сите лингвисти, како и во граматиката која
ја напишал покојниот професор Круме Кепевски со асистенција за Романи чхиб
со Јусуф Шаип во 1980 год. Нивната граматика содржи 32 букви, 5 вокали и
писмо латиница. Во таа граматика ги нема карактеристичните дифтонзи: тх, пх,
кх, чх кои ги забележал и коментирал многу одамна самиот Фридрих Пот.
На четвртиот конгрес одржан во Варшава од 8-12 април 1990 год.,
учествуваа 25 земји од целиот свет. Таму се донесоа одлуки за јазикот и
кодификација на Романи чхиб на советувањето на комисијата за јазик кое се
одржа на 5 и 6 април 1990 под покровителство на УНЕСКО. Азбуката на Романи
Чхиб има 31 буква со 4 дифтонзи. Таму можат да се видат сите одлуки
донесени во врска со јазикот и се прифатија сите забелешки кои ги напоменав.
Одлуките кои се донесени на овој конгрес во врска со јазикот се: Проблемот со
стандардизацијата, гледано од аспектот на Ромите, фонетика, фонологијата,
дијафонологијата, алфабетата на јазикот, стандардизацијата на морфологијата
и граматиката, лексикологијата и терминологијата на денешниот јазик на
Ромите во светот. Комисијата донесе правила за ромската азбука врз основа на
релација на читање на повеќе лексички ромски јазици. Главен принцип бил
ромските јазици да се читаат на домашните јазици т.е. од земјите од каде
потекнуваат. Понатаму се кажува дека: Писмениот ромски јазик е единствен
јазик и секој го чита и пишува според државата каде Ромите живеат. Во
стандардниот јазик има 5 вокали: а, е, и, о и у. Исклучоци не се прифаќаат, во
стандардниот јазик нема централен вокал. Може да има две форми на умлаути
во германскиот и романскиот јазик тие се U (ou) и А (ai). во Романи чхиб нема w,
нема други вокали, една графема (буква) има една функција, прејотизација се
прави со (v) знак врз буквата, во јазикот има само едно л, се дели х велар
(грлено) од h непчано. Зенутните (забни) букви г, к, кх се читаат по проторомскиот јазичен систем (палатално или не), аспирации: пх, кх, тх и чх.
Опозицијата рр- се пишува во јазиците што ја имаат и препозициите како се
дадени со пропис. Азбуката на Ромите и писмото се латиница и тие се:
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Aa, Bb, Cc, Cc (so apostrof- чаша/c`as`a), Chch, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Xx, Ii,
Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Phph, Rr, RRrr, Ss, Ss (so apostrof-школка/s`kolka), Tt,
ThTh, Uu, Vv, Zz, Zz (so apostrof-Z`ivot) i Dzdz(so interp.znak-џабе/dzabe).
Алфабета на Ромскоит јазик е регулирана на lV-от Конгрес 1990 год.
Има три опозиции: d-nd, c-nc, q-g-ng. Акцентот се обележува со цртичка.
Опозицијата се употребува само кај оние кои ја имаат во јазикот. Во оваа
стандардизација недостасува спирантот ‘‘Kh-kh‘‘ со кои во ромскиот јазик се
формитаат некои препознатливи зборови како: kher-куќа,kham-сонце, khil-масло,
и др. зборови. Оние што биле присутни на 4-от Конгрес на ‘‘Романи Унион‘‘, не ја
известија јавноста и заинтересираните и никого не информираа какви одлуки
донела комисијата за јазик.
Во Македонија се одржа расправа за употреба на ромскиот јазик во
образованието. Таа се одржа од 19-21.11.1992 год. на Универзитетот "Св. Кирил
и Методиј" на катедрата за македонски јазик, а по барање на Министерството за
образование и наука за време на министерот за образование проф. др
Бајалџиев. Пред Министерството за образование, настапив со образложение за
измени во азбуката во граматиката на Круме Кепевски-Шаип Јусуф и некои
други измени, без да знаме дека биле донесени норми за јазикот на 4-от светски
Конгрес на Ромите во Варшава кои се однесувале на стандардизацијата и за
азбуката на Романи чхиб која ја подржувам. Во таа комисија бил член и Шаип
Јусуф. На состанокот во Скопје, премолчил да каже за донесените одлуки во
врска со јазикот иако бил член на конисијата за стандардизација на јазикот. На
расправата за употреба на Ромскиот јазик во факултативната наставата во
јавните училишта во Македонија, ја образложив суштината и потребата на
Романи чхиб во образованието на ромските деца. На таа стручна расправа за
јазикот предложив промена на азбуката во граматиката на Круме КепескиЈ.Шаип и барав да се внесат како посебни спиранти пх, тх, кх и чх во ромската
азбука, како и некои други измени наведени во протоколот од 21.11.1992 год.
Некои присутни, особено Ромите, не знаеја и не ја сфатија суштината на овие
спиранти сè до моето образлагање и нивната употреба која е важна за
лексиката во Романи чхиб во Европа, која во Европа и кај лингвистите за ромски
јазик беше одамна познато. На состанокот беа присутни: Виктор Фридман и
Доналд Кенрих, како надворешни независни посредувачи и познавачи на
Романи чхиб, преставници на ромските партии ПЦЕРМ и ДППРМ, преставници
од Здружението на Ромите во Македонија "Заедница за негување на културните
и етничките традиции на Ромите" членови на МАНУ и преставници од сите
катедри за студии на македонски јазик и странските јазици, како експерти за
јазик. Азбуката на која ќе се пишува Романи чхиб е латиница, што беше познато
од порано, а говорен и литературен јазик да биде Арлискиот јазик. Во таа
пригода, др Доналд Кенрих изјави: ‘‘Не сум сигурен дека треба меѓународен
јазик кога се работи за Македонија‘‘, што беше и мојот став во образложението
за употреба на јазикот и рече: ‘‘дека нема разлика во јазикот, ромските јазици
меѓу себе се разбираат, да се земаат зборови од сите јазици и тие со време се
менуваат и зимаат нови зборови‘‘. Др.Виктор Фридман рече: ‘‘Да се Формира
литературен јазик на Балканот, има искуство за јазици и има смисол за
формирање на јазици, основен дијалект не е исклучителен дијалект, со време
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некој дијалект ќе отпадне, најпроширениот говорен јазик да се дополни од
другите, да се земе иницијатива од Македонија и формираат бази за јазикот‘‘.

Промоција на првото издание ,,Ромите во Европа,, февруари, 2012 год.
( Проф.др Боне Величковски и Рамо Рушидовски)

Резимето беше за основа да се земе Арлискиот јазик. Јазикот во
образованието да е за македонските Роми и со писмо латиница. Некои
поединци Роми, ја оспоруваа употребата на Арли чхиб. Тие со ниту еден
аргумент не докажаа нешто спротивно, ниту се обидоа да докажат. Нивното
гледиште беше засновано на основа на заборавениот кастински систем меѓу
Ромите и го протежираа Влах јазикот на кој тие му припаѓаат. Не водеа сметка
или не знаеја кој говор е основен за сите Роми. Така некои кои беа инволвирани
скоро насекаде во светот во врска со јазикот и ромското прашање, нанесуваа
трајна штета со погрешни интерпретации и внесуваа забуна во научните кругови
во кој правец да делува.
Арли чхиб има свое историско и филосовско значење за јазикот. Тој
јазик е основен за сите Роми во Европа и истовремено е застапен кај
најголемиот број на говорници на Романи чхиб во светот. Сите тие припаѓаат на
Арлиска говорна јазична основа. Дури и ‘‘Влах чхиб- Влахонгири чхиб‘‘ ја има
основата на Арлискиот ромски јазик. Тој јазик на Ромите треба да им биде
основа за стандарден јазик, особено во литературниот говор и писменоста.
Рајендра Риши со ‘‘Мулти-лингвалниот речник‘‘ даде голем допринос за
стандардизација на ромскиот јазик.
Раде Ухлих во "Гласник на земскиот музеј" во Сараево 1956 год. во
‘‘Историја и етнологија‘‘, пишува за Арлиите кои го зборуват тој јазик "Тоа име
му било доста нејасно" но, продолжува "Арлиите преставуваат најсолиден
елемент меѓу Циганите" и пишува дека "Ромите тврдат дека Арли е ромски
збор‘‘. Според него ‘‘Ар‘‘- значи срамежлив, образ (што асоцира на културен).
Сервапали Радакришнан во "Индиска филозофија" стр. 304 и 253,
пишува дека "Ариа" значи "племенит" и "возвишен" во расна и етичка смисла.
Во етичка смисла значи "вистина" т. е. еден од патиштата на "ариски вистини"
за чистота и спасение на човекот, како пишува тој. Со тој филосовско-етички
елемент Ромите се идентификуваат и како лингвистички народ. Во текстот
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пишувам дека Ромите се Арии со Ариски јазик, јазик кој произлегува дирекно од
Санскритот донесен од Аријците во Индија.

Факсимил од информативниот лист на светската организација на Ромите од
1990 год. кој се дадени азбуката и правописните правила за стандарден јазик.
(Инфор.лист печатен и на Ромски јазик)

Арлискиот јазик е основен јазик за сите Роми кои го зборуваат ромскиот
јазик.Тој е доказ за неговото потеклото од Санскритот и јазикот на Ромите може
единствено со него да се објасни. Шефкија Жуљевиќ во книгата "Религиите на
Индија" пишува дека Нирвана може да се постигне и на земјата... со т.н. Ариски
пат. Ариски пат, тоа е темелно водење на живот на вистината, а се остварува со
двострук пат: прво, по пат на морал и второ, по пат на наука. Овие објаснувања
зборува дека зборот ‘‘Арлија‘‘ потекнува од Индија и преставува автохтон збор
за јазикот на Ромите наречен Арлиски или Ерлиски јазик. Оттука Ромите водени
со тоа хиндуистичко сознание, го имаат јазикот и свеста за Арискиот
(Арлискиот) пат на животна вистина која треба да ја имаат на овоземен живот и
јазикот на кој зборуваат го нарекуваат Арлиски јазик, кој припаѓал на нивните
предци. Ромите сами го нарекуваат својот јазик "Арли чхиб" и ‘‘Ерлиски Јазик‘‘.
Никој не им го наметнал тој збор за нивниот говорен јазик. Оттука произлегува и
има голема група на говорници на овој јазик. Тие меѓу Ромите се познати како
Арлии, Ерлии, Ерлидес. Како што философијата на Индија толкува,
надворешноста на човекот е само надворешен израз но, неговиот говор е
природен израз на неговата идеја за постоење. Затоа не треба да се суди за
духовното и културното богаство на Ромите според нивниот изглед и начин на
живот. Треба да се проучи севкупниот духовен и религиозно-философскиот
животен аспект на Ромите. Со стручна анализа да се објавасни со какво
духовно богатство располагаат Ромите во Европа. Надворешноста не е мерило
за вредноста на луѓето, таа е едноставна визуелна измама.
Од овој состанок одржан од 19-21.11.1992 год, организиран од
Министерството за образование, се донесе одлука, ромскиот јазик да се изучува
факултативно во основното образование во Македонија. Факултативната
настава беше барање на ромската партија ПЦЕРМ (Партија за целосна
еманципација на Ромите од Македонија, 1990 год.). Се до 1992 год. Ромите во
Македонија никогаш порано не побарале образование на ромски јазик, ниту
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такво барање било поставено. Единствено барање било да се воведе радио и
ТВ-емисии на ромски јазик. Тоа барање било од месната заедница ‘‘Браќа
Рамиз Хамид‘‘ од Скопје. Пред овој состанок, имаше консултации на ниво на
партијата и присуствуваа некои интелектуалци. На тој состанок се дискутираше
како да се унапреди образованиети кај Ромите и на кој начин да се мотивираат
децата и родителите. Се одлучи ромски јазик да се учи како факултативен
наставен јазик во основно образование и да се употребува најраспространетиот
говорен јазик кај Ромите, Арлискиот говор. На 06.02.1992 год. се формира
наставничкиот совет за подготовка на кадрите за основното образование.
Наставничкиот избор се определи на следните кандидати и за наставните
предмети за наставата на ромски јазик : Јусуф Шаип, Рамо Рушидовски,
Ѓулсефа Куртиш, Ибуш Ибрахими и Али Рустеми. Претходно Министерството
донесе одлука за организирање на настава за наставниците Роми и таа се
изведе на Катедрата за Македонски јазик и литература од 07.03.до средината
на мај 1992 год. Испитите за слушателите се изведоа во два дела писмен и
усмен дел кој се спроведа на 06.06.1992 год. во просториите на Кадедрата за
македонски јазик и литература. Дополнителни испити се спроведоа за одреден
број на слушатели кои бара продолжување за еден ден и испитот за нив вкупно
на број 14 полагаа на 07.06.1992 год. Министерството за образование и физичка
култура на 05.05.1992 год. со решение бр. 05-1795/2, врз основа на закон
донесе решение за финансирање на семинарот за обука на Роми наставници во
висина од 317.000,00 динари за вкупен фонд на часови од 222 часа и е даден
налог средствата да се префрлат на "Републичката заедница за негување на
културните и етничките традиции на Ромите во Македонија". Потоа беше
приложена програма за наставата на Ромски јазик од прво до осмо одделение,
јуни 1992 год., издадена од Педагошкиот завод на Македонија, подготвен од
Рамо Рушидовски и Ибиш Ибрахими и се овозможија услови за факултативна
настава на Ромски јазик во основното образование во Македонија. Превозот кој
беше групен за слушателите од другите градови со редовен автобуски превоз,
беше платен од Министерството за образование. Слушателите кои беа над 100
средношколци, добиваа само ужина за време на паузата од 15 мин. Проектот се
заврши и првата настава на Ромски јазик факултативно се воведе во Шуто
Оризари, во која најмногу населени жители се Роми, а потоа 2008 год. се воведе
во Штип, Делчево и уште неколку града, но во суштина не се прошири во сите
градови. Имплементацијата на изучување на ромскиот јазик во јавните
училишта се одвива со тешкотии. Во 1996 год. Печатницата "Просветно дело" ја
печати двојазична читанката на ромски јазик: "Сиклјова романи чхиб" од Шаип
Јусуф, лекториранa од Рамо Рушидивски за ромски и Ангелина Јачовска за
македонски јазик. Барањата на Ромите да го учат и унапредат својот јазик има
насекаде во некогашните комунистички држави. Во знак на воведување на
Ромскиот јазик во наставата во јавните училишта, имаше иницијатива за
обележување на денот на ромскиот јазик, кое потекна од Хрватска, од
претставникот на Ромите во Хрватското собраније Вељко Кајтази-Ром. Тој
издаде Хрватско-ромски и Ромско-хрватски речник. Истиот предложи на
Хрватското собрание на 5 ноември 2008 год. тој ден да се прогласи за ден на
Ромскиот јазик во Хрватска. Иницијативата беже прифатена. По една година
Меѓународната Унија на Ромите во Европа (ИРУ) ја прифати иницијативата тој
ден да се слави како меѓународен ден на Ромскиот јазик.
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Наставниците и дел од слушателите на семинарот за обука
за Ромски јазик во образованието во 1992 год.

Отогаш Ромите во светот 5 ноември го слават како Ден на јазикот на Ромите во
светот. Интересно е да се каже дека на 5 ноември 2012 год. Хрватската пошта
прв пат во светот издаде пригодна поштенска марка и жиг во чест на денот на
ромскиот јазик и во неа текст напишан на Ромски јазик. Воведувањето на
факултативната наставата на Романи чхиб во основното образование се базира
на основа на сознанието дека јазикот е доста осиромашен од повеќевековната
изолираност од матичниот јазик. Фонетиката и лексиката во допир со другите
народи претрпеле видни измени. Да се ревитализира и збогати, потребен е
образовен профил на стручни соработници кои сега за жал ги нема.
(Пригодна марка издадена во 2012 година во Хрватска
по повод меѓународниот ден на Ромскиот јазик 5
ноември). . (Пригодна марка издадена во 2012 година во
Хрватска по повод меѓународниот ден на Ромскиот
јазик 5 ноември).

Современ литературен јазик за Ромите
треба да се формира на база на оригиналните
сочувани и запишани од порано зборови, кои со
тек на време се заборавени. Новите зборови
кои ги нема во лексиката на ромскиот јазик,
треба да се земат од Хинди јазикот. Оние
зборови кои се меѓународно прифатени, било
латински или од други јазици, да се опфатат во
стандардниот јазик на Ромите. Да се користат
зборови од прататковината и истите да се
пронајдат во народниот јазик кој го зборуваат Ромите, особено во затворените
заедници на Ромите, кои најмногу го сочувале јазикот. Објаснето е дека јазикот
на Ромите им припаѓа на групата ново-индиските јазици, особено на оној кој не
направил гласовна промена како и Романи чхиб, а тоа е Дарду јазикот. Тоа е
период кога скоро сите Роми ја напуштиле Индија од 5-10 век. Ромскиот јазик
останал близок на Санскритот, а подалеку од Хинди јазикот, но има основа во
него.
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Да се спореди и види колкава е блискоста на Романи чхиб со
Санскритот, ќе наведам еден текст од Ведите спореден со Ромскиот јазик :
Текст од Веди
Агни иле пурохитам
Јаџнасија девам ртвијам
Хотарам ратнадх атаман
Упа твагне диве –диве
Дошавастар дхија вајам
Намо бхаранта емаси
Јашам вирати атман

Текст на Ромски Арлиски
Агни ине пхуредер
Куши Девле барјарел
Хаќаравман мај барвало
Упре туке диве ко диве
Дошаватар џав нашто
Намол ничкобе емаси
Јаша туке мај учеа.

Превод на македонски
Агни беше нај стар
Со жртва Бог го величам
Се чувствувам најбогат
Се молам за тебе секој ден
Спаси ме од вина
Ти прилега вистинска молитва
Славен да си ти највозвишен
(атман).

Во ромскиот јазик има доста влијание од другите јазици. Ќе приложам
пример на зборови од персискиот јазик кои се застапени во Романи чхиб:
Македедонск
награда
насилство
потреба
желба
месец
ситно
полош
чаша

персиски

ромски

севап
зулм
зарурат
кјам
мах
хурде
бетер
џам

севапи
зулуми
зарури
кам
масек
хурде
бетер
џами

Исто во персискиот јазик има машки и женски род, како во Хинди и
Ромски јазикот. Кажавме во почетокот дека санскритските Веди и Авестите
имаат сличен јазик. Оној кој го познава Санскритот, лесно ќе ги разбере и
иранските Авести, стари религиозни книги. Во ромскиот јазик има примеси и од
Ерменскиот, а најмногу од Турскиот и Грчкиот јазик. Тоа е кај Ромите кои ги
нарекуваат Турско-ромска говорна група или Ромите од Јужен Балкан. Во Влах
чхиб (Гаџикане Рома – Роми христијани) има примеси од романскиот јазик и од
западно европските јазици.
Индија во 1988 год. издаде речник на англиски јазик. Во табелата за
јазици кои ги има во Индија, поместен е и јазикот на Ромите кој се зборува
надвор од Индија. Ромскиот јазик е ставен во групата на Дарду јазиците заедно
со Кашмир и Кховар. Речникот кој е издаден во Делхи, Индија, четврто издание1988 година, со наслов "New Webster,s dictionary of the Englich Language". Во
него е даден редоследот на јазиците во Индија и на која група припаѓаат
ромскиот јазик. Од табелета јасно се гледа дека лингвистите на Индија,
Ромскиот јазик го поместија во групата на ДАРДУ јазиците. Европа ова сознание
беше познато пред 20-ти век. Оваа поместување на Романи чхиб во новите
индиски Хинди јазици се темели на проучувањата на старите и нови сознанија
за јазикот на Ромите како во Европа така и во Индија. Силен допринос има и
компаративниот речник на В.Р.Риши. Тој речник како што горе наведов, е
направен на : Ромски, Хинди, Енглески, Француски и Руски јазик. Тој послужи
јазикот на Ромите во Европа да се спореди со јазиците на новоиндиските јазици
и Санскрит. Врз основа на таа споредба ромскиот јазик се постави во групата на
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јазиците во северо-западна Индија и Пакиста, со јазиците горе наведени, Дарду,
Кашмир и Кховар.

Табелата е земена од ‘‘New Webster,s dictionary of English Language‘‘-1988
год.Делхи.

Азија
Индо-европски сродни јазици
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дравидски јазици
Источно-индоевропски јазици
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Група јазик
Индо-ирански
староиндиски
Апабрахми
санскрит јазик
Пали,Пракрит
санскрит,
ведик санскрит
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Јужна: канарезе, нилигри (д)
Сред, инд. јазик хинди, хиндустани
Телуги
хинди-у
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тамили малајалам:малајалам/тамили
Хинди
Памири
Пахари (д)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Централна: Гонд (д) Калами,
Запад. Хинди јаз. бхили, гудјарат,
куи
раџастани
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Северна: брахуи
север. Хинди јаз.
лахнда,
курукхи
пенџаби(д), синдхи
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Јужни Хинди јаз.
Маратхи
----------------------------------------------------Истони Хинди јаз.
асамезе, бенгали,
бихари, орија
----------------------------------------------------Синхалезе(д)
синхалеза(д)
----------------------------------------------------Дарду
кашмир, кховар
Романи чхиб
------------------------------------------------------------------------Ирански јазици
-------------------------------------------------------------------------

New Webster,s diktionery of Englich langage, Delhi, Indija-1988 god.
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Дијалекти во ромскиот јазик

Карла Тина Силверман во својата докторска дисертација на
универзитетот во Пенсилванија 1979 год., напиша: "Дијалектите на ромскиот
јазик се формирани за време на ромската миграција низ Европа, кога дошле во
контакт со разните европски јазици". Таа, како и постарите европски лингвисти,
пишува дека во Ромскиот јазик има постари вклопени зборови во лексиката од
персиски, курдски, ерменски и грчки јазик, а подоцна има влијание од
словенските јазици, романскиот, германските и дрите европски говорни јазици.
Покрај ваквата констатација за Романи чхиб, треба да се каже дека во јазикот
има туѓи зборови превземени од средините каде што престојувале и станале
составен дел од јазикот. Денеска може да се сретнете Ром во Европа или
Америка кој во својот јазик ги употребува зборовите од грчко, словенско, турско,
ерменско, романско, германско и друго говорно подрачје каде што попатно и
последен пат престојувале. Така, ова придонело лингвистите Романи чхиб да ја
поделат на повеќе Ромски јазици. Пот знаел дека има примеси на туѓи зборови
во јазикот на Ромите и ги регистрирал, но секогаш пишувал и зборувал за
Ромски јазик. Миклошик работел на јазикот и се занимавал со фонетиката и тој
за Романи чхиб рекол дека постојат 13 "јазика" врз основа на туѓите зборови во
лексиката на јазикот. Сите тие се делат во принцип - колку држави има во
Европа толку има Романи чхиб т.е. толку ромски јазици, што во науката за
јазикот неможе да се прифати, особено затоа што Ромите меѓу себе се
разбираат. Тоа е доказ дека нема голема разлика што би довела до формирање
на нов јазик или дијалект, како во случајот со големите јазични групи во Европа.
Доколку имало такво разгранување, во таков случај може да се прифати дека
дошло и постоело формирање на нов јазик по пат на дијалектологиа, односно
со разгранување на повеќе јазици кои ги употребуваат Ромите.
Во круговите на лингвистите често се зборува за дијалекти во јазик на
Ромите. Што претставува дијалектот? Како што пишуват некои лингвисти,
дијалект е оној јазик кој не се пишува или е спротивен на литературниот писмен
јазик. Тоа е точно бидејќи во една држава луѓето употребуваат обласен или
локален јазик, но официјален е литературниот книжевен јазик. Кај Ромите не е
таков случај. Тие зборуваат со јазик кој не е кодифициран и има зборовни
заемки од средината во која живеат. Јазикот не се проучува ниту унапредува во
специјални институти за јазик, ниту пак се учи во образовни установи. Покрај
таквата состојба Ромите секаде се разбираат, доколку јазикот не е до таа мера
дестабилизиран од позајмените зборови, што веќе не е Романи чхиб. Клебер
Вели: "Тешко е да се процени бројот на тие дијалекти..., на основен Романи
јазик, кој практично ниту еден Ром веќе не зборува на чист Романи јазик, се
накалемиле многубројни идеоми". Оваа негова констатација не е сосема точна.
Научниците се обиделе јазикот на Ромите во различни средини да го
поделат во неколку главни грани и тоа нај прво : европска, ерменска и азиска
грана надвор од подрачјето на Ерменија. Према Тарнер, според фонетиката на
санскритскиот ‘‘domba‘‘ ги поделил на ромска, ломарска и домари група на
јазици. Според него индоевропската Романи чхиб е наречена ‘‘Ломаврен‘‘ која се
зборува во Ерменија и ‘‘Домари‘‘ кој се зборува во Азија и во него има примеси
од арапски јазик. Симпсон се надоврзува на ова поделба и вели дека во Европа
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Ромите зборуваат со Романи чхиб и Ломаврен која е Ерменска грана. Така,
према негово мислење Романи чхиб и Ломаврен јазик се зборуваат во Европа.
Исто така пишува, дека санскритските звучни гласови кои се изговараат со
вибрирање: бх, дх, гх, џх ги замениле со: пх,тх, кх, чх, каде ‘‘х‘‘ преставува
аспирација и сметаат дека се превземени од ерменски дијалекти кои имаат
безвучни гласови, а немаат звучни. Ромите во Азија од т.н. ‘‘Домари‘‘ група,
гласовите бх, дх, гх и џх ги промениле во б, д, г и џ. Оваа промена према
Симпсон дошла уште од времето кога Ромите ја напуштиле територијата на
Персија и тоа биле ‘‘ben‘‘ домари групата и ‘‘phen‘‘ од ерменскиот јазик, а тоа се
европскиот Романи и Ломаврен јазик. Симпсон ‘‘phen‘‘ го обележува како ‘‘phenфен‘‘ што е сосема погрешно, бидејќи ‘‘phen‘‘ се чита и изговара со аспитасија
‘‘пхен‘‘ што значи ‘‘сестра‘‘. Доколку ‘‘phen-пхен‘‘ се чита без аспирација тогаш би
било ‘‘пен‘‘ и тоа нема никакво значење со ниту еден збор во ромскиот јазик,
освен англиски ‘‘Pen-пенкало‘‘, а не ‘‘сестра‘‘. Исто така тие зборот ‘‘phen‘‘ го
читаат како ‘‘Фен‘‘ бидејки ‘‘ph‘‘ за нив е ‘‘f‘‘. Тоа укажува на тоа дека лингвистите
несакајќи со својата ортографија, можеби правилно изговараат, но погрешно
пишуваат. Исто така и другите нероми кои не го знаат јазикот на Ромите,
зборовите ги изговараат према азбуката и фонетиката на својот јазик. На тој
начин со споредба на Романи чхиб и со својот изговор се добива впечаток дека
јазикот сосема се изменил. Но, вистина е дека има заемки од јазиците каде
Ромите престојувале и претстојуваат. Отука мојата констатација и на другите
лингвисти во Европа, кои ќе ги наведам, дека во Европа Ромите зборуваат на
Романи т.е. јазикот на Ромите дојдени од азискиот дел на Балканот и Влах јазик
на Ромите дојдени од Ерменија навлезени преку Украина и Црното Море преку
Молдавија во денешна Романија. Ромите што го зборуваат јазикот во Персија,
Предна Азија, Северна Африка и Шпанија имаат примеси на арапски зборови и
во Шпанија е наречен Кало. Јазикот на Ромите во Европа се делат и тоа на:
Романи, Влах јазик и Кало во Шпанија. Основата им е иста и затоа Ромите меѓу
себе се разбираат, освен јазикот на шпанските Роми кој е различен и измешан
со арапски примеси. Секоја друга поделба е научна предпоставка и поделба врз
основа на неромски примеси во јазик на Ромите во Европа и Азија.Нај голема и
значајна поделба на јазиците е направена на основ на занаетите и
географските опуси на припадност.
Обидот јазикот да се разграничи и очисти од туѓите зборови би бил
макотрпен, но во суштина е можен процес. Како течела ваквата констатација за
дијалектите ќе проследиме онолку колку што има информации за јазикот на
Ромите и моите сознанија. Пот, 1844/45 год., по граматичката обработка,
подготвил споредбен речник од познатите од тоа време зборови на Романи
чхиб. Миклошик, исто така, подготвил речник од сите ромски говори и издал т.н.
компаративен речник. Заедно со напоменатото дело, ги издал во 1872/82 год. Ги
земал на преглед за споредба само зборовите од Индија, а ги напомнал и
зборовите од другите јазици и народи, кои биле од историско значење за
јазикот. Подоцна Рудолф фон Сова, 1898 год., ја издал книгата "Дијалектите на
германските цигани". Тој ги собрал сите можни зборови од германските цигани и
нивните дијалекти, како што пишува тој. Ваквиот развој на ромската
лексикографија постојано растел со објавување на глосари и монографии на
ромските говори. Сето тоа дало поттик за изучување на Романи јазик. Сè до
пишувањето на Сова и неговото спомнувањето на дијалекти, Романи чхиб се
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дотогаш се спомнувал како јазик, особено од Пот и Миклошик. Пот и Миклошик
се интересирале колкаво било влијанието на Романи чхиб врз Ротвелч, кој
настанал од старогерманскиот јазик и шатровачкиот јазик во германскиот јазик.
Потоа, колку Јидиш имал влијание од хебрејски, а пак тој на Романи преку
германските Роми. Јениш не е дел од Романи чхиб, а настанал од Ротвелч и
влијанието на Јидиш. Пот и Миклошик мислеле дека сирискиот и шпанскиот
јазик на Ромите се самостојни јазици. Сето ова навело да се размислува за
дијалекти во Романи чхиб и дека јазикот е поделен на повеќе дијалекти. По
ваквото разграничување, лингвистите можеле да се зафатат да го проучат
јазикот на Ромите, во правец на дијалекти. Со делото на Рудолф фон Сова,
1898 год., тој прв го искажал, промовирал зборот дијалекти. Со тоа лингвистите
почнале да истражуваат Романи дијалекти, а не јазик. Таа тема се проширила
сè до денес и сè уште опстојува и на таа тема се пишува. Сова одлучил да ги
истражи двата Романи јазика во Германија (источен и западен дел) и со помош
на фонетиката да докаже јасна разлика помеѓу двете главни говорни или
говорно-јазични групи кај германските Роми.
По него се зафатил Франц Николаус Финк, по подолга пауза на
неплодни дела, во 1903 год. ги собрал сите пишувани и поединечно скицирани
зборови од говорите на Ромите. Исто така, ги собрал сите граматички состави
од тоа време и издал книга со наслов "Прирачник за дијалектите на германските
цигани", 1903 год. Интересно е што во овој труд, јазикот го нарекува дијалект, а
не говор, а исто така, ги промовира дијалектите во Романи чхиб. Сова и Финк,
при работата, ги одделиле старите зборови, оригинални зборови од индиско
потекло како и преземените од: Персија, Ерменија, Грција, Романија, Унгарија и
јужнословенските зборови. Исто така, ги одделиле и новите зборови преземени
од средините каде што живееле, како на пример: француските, италијански,
полски, германскиот јазик, кои останале во јазикот на Ромите. Тие кажале, но не
ги запишале кои зборови трајно останале во Романи чхиб. За дијалектите
пишуваат: Иверсен од Норвешка, Розвадовски од Полска, Сербојану Романија.
По прашањето на дијалекти во Европа има различни гледишта, што е
тоа јазик, а што дијалект. Германците велат "Schrift Schprache" - книжевен јазик,
другите го третираат како литературен јазик. Сигмунд Волф вели: "Доколку
еден јазик, како Романи чхиб, е нелитерарен, непишуван, има сè помалку
можност да биде единствен јазик". Таа констатациа е исправна и точна. Кај
Ромите постои тенденција на губење на јазикот и превземање на јазикот од
средината во која живеат. Јазикот се задржал во населбите каде Ромите живеат
изолирани од општата средина и тие упорно го зачувале повеќе од 10 века
откако масовно мигрирале од татковината Индија. Романи чхиб во разни земји
напредувал во разни правци и тоа може да се каже за стариот и новите
континенти, каде Ромите се поделиле во разни мали и големи групи. Од таа
причина, се појавиле повеќе "идеоми"- говори. "Разни ромски говори" како што
напишал Грациадо Асколи, во книгата "Zigeunerisch", објавена 1856 год. во
Хале, Германија. Ова прашање Пот го разгледал во двете негови книги и тогаш
тој сите ромски јазици ги опфатил како прашање на "Јазици". Според ова
гледиште, произлегува дека сите поими: јазик, дијалект и говор имаат исто
значење и цел. Пот мислел дека сите говори треба меѓу себе да се поделат и од
нив да се запишат сите видови на зборови земени од разните земји од кои
потекнуваат. Затоа Миклошик Ромскиот јазик го поделил на 13 ромски јазици,
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како што пишувал тој, говори на Ромскиот јазик. Тие говори се: грчко-ромски
јазик, романски, унгарски, бохемиенски (чешки), германски, полски, руски,
баскиски, шпански, италијански, француски, англиски и српски. Британецот
Чарлс Барт Смарт напишал книга во 1863 год. со наслов "The dialect of the
Englich Gypsies" во која овие поими ги дели на: дијалекти и јазици меѓу Ромите
во Англија.
Во овој правец пишува и напоменатиот Иверсен Рагнвалд, дека во
Романи чхиб постојат дијалекти. Делото во кое го пишува е: "The Romany
langage in Norwey"-Осло, 1944 год. Во таа книга одделно пишува за: Чист
Романи чхиб и други нерегуларни идеоми, потоа Таен Романи чхиб во
Норвешка, Романи чхиб и Романи дијалекти. Примерот за поделба на Романи
чхиб на Иверсен јасно покажува дека истражувачите правеле поделба која не
одговара на суштината на јазикот. Тој за сите пишува дека се Романи чхиб.
Бидејќи јазикот не се формирал во рамките на институција, тој сè повеќе примал
народен едноставен говор и давал впечаток дека има најразни форми на јазик.
Така тие пронашле дека има Романи чхиб, чист Романи чхиб, дури и таен
ромски јазик. Разбирливо е дека многумина би се прашале дали навистина
постои Романи чхиб. Така, истражувачите почнале да бараат и да пишуваат за
повеќе јазици на Ромите во Европа. По овој пример, Хајнрик Вислоцки напишал
книга која била издадена во 1890 год. "Vom wanderem Zigeuner Volke", во која
јазикот го поделил на повеќе дијалекти, но ги поделил на основа на позајмените
зборови од другите народи. Оваа замисла ја прифатиле и другите филолози и
ги потврдиле дијалектите, што за волја на вистина и предходните филолози
поделбата ја правеле врз таа основа . Франц Николаус Финк 1903 истото го
потврдил во книгата за дијалектите на германските Роми, во која напишал : "Јас
под ова (дијалекти) подразбирам, дека во говорот на Романи чхиб, каде што
немаат збор, тие позајмуваат збор од германскиот јазик како ним им одговара".
Оттука, од оваа констатација произлегува дека Пот, Миклошик и Финк ја
избегнале формулацијата "Говори" и "дијалекти" и употребувале јазик, затоа
што Ромите во својот јазик употребувале туѓи зборови без причина. Денеска
има гледиште јазикот да се подели на дијалекти кој бил дефиниран од пред 150
год. Миклошик, кој првобитно пишувал "јазик"-"Schprache der Zigeuner in Galicien,
Schprache der Zigeuner in Sirmien, Schprache der Zigeuner...in Serbien итн." Финк,
исто така, употребувал јазик "Die Schprache der Deutschen Zigeuner" и воопшто
не употребувал "дијалект" или "говори". Денеска многу лингвисти употребуваат
дијалект и го продолжуваат тоа. Но, тука има разбирање зошто го правеле тоа и
набројале 13 ромски говори. Поделбата на Романи чхиб се врши на разни
можни начини и тоа се задржало сè до денес. Јазикот кај Ромите се дели дури
по основа на занаетите кои ги имаат: ковачки јазик, јажарски, трговците на коњиџамбаски јазик, земјоделците Арлии-гавутненги чхиб итн. Понатаму, се делат по
припадност на маала или градови. Припадници на одредени региони или
држави. Таквата поделба на Романи чхиб не може да е вистиска одлика на
јазикот. Таквите поделби на јазикот според географски имиња, припадност на
занаетчиски еснаф или држави, не преставува посебен јазик, со исклучок на
примесите на туѓите зборови кои веднаш се воочуваат. Таквата поделба не
покажува драстична измена на јазикот што може на таа основа да се нарече
дека е посебен јазик. Романи чхиб има единствена лексичка, морфолошка
целина и граматички правила кои важат за тој јазик. Дури денес многу почесто
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се употребуваат зборови од средината каде живеат, иако во јазикот има
соодветен збор. Тоа е исто кај сите народи кои живеат во други држави и со
секојдневната комуникација во својот јазик употребуваат зборови од таа
средина. Тоа не занчи дека јазикот еволуирал во друг јазик во однос на
матичниот, мајчин јазик. Таквата поделба на јазикот на Ромите на повеќе јазици,
потекнува од самите Роми кои самите се нарекуваат со такви имиња, било
географски или занаетчиски еснафи. Таква поделба кај Ромите служи за
определување на некаква престава од каде се и што работат. Денеска во
Македонија некои Роми се нарекуваат гилански Роми, врањски, тетовски,
косовски Роми, со што кажуваат дека дошле од тој крај. Нај впечатлива поделба
на јазикот е по клановската поделба како на пример: Ловарски јазик, јазикот на
калдерите или мачванските Роми кои тежнеат кон специфична нација и јазик.
Тие не зборуваат со посебен јазик, туку зборуваат на Арлиски јазик или
Влахонги чхиб(Влашко ромски јазик), оние Роми кои не се романизирале.
Ваквата поделба ја има и кај другите народи: скопјани, охриѓани и др. Тоа не
значи дека тие луѓе зборуваат со некој говор кој не е разбирлив, но може да е
различен од службениот јазик од регион до регион.
Вислоцки во својата книга, ромските јазици во Германија ги дели на три
јазични групи:
1. Унгарски ромски јазик
2. Велшки ромски јазик
3. Саксонски-ромски дијалект
Тој, саксонските јазици на Ромите (германски) ги нарекува дијалекти. Со
ова, германските дијалекти на Ромите ги поделил на источен и западен дијалек.
Западниот го сметал поблизок на ромскиот јазик и тоа го објавил во
напоменатата книга од1898 год.
Оваа идеја за дијалекти од 19 век е прифатена и на Балканот.
Александар Георгиос Паспатес-Паспати, во 1861/1870 год. напишал книга со
наслов "Студија за турските ромски дијалекти". Таа студија е доста обемна и ги
разработува дијалектите на Ромите на Балканот. Подоцна му се придружува
Раде Ухлик со својот речник "Романо алавари" од 1947 год., а подоцна го
објавува тријазичниот речник (ромски, српско-хрватски и англиски јазик)
"Романо алавари", 1983 год. Тој правел студии и истражувања на ромскиот
јазик, но никогаш не направил комплетна студија, туку делумна обработка на
синтаксата и морфологијата. Ако се одземе другото, неговиот речник е голем
придонес за балканските зборови во јазикот на Ромите. Од поново време е
објавен компаративниот етимолошки речник на Сигмунд Волф со наслов
"Големиот речник на ромскиот јазик", Манхајм, 1960 год., и "За имињата на
ромите", 1960 год. Тој пишува дека свештеникот на Ромите, Абе Јозеф Фројнд
од Штразбург, имал доста необјавени глосари од ромски зборови и очекувал да
се направи граматика на Синто јазикот.
Дали е праведна поделбата на Романи чхиб или не во ромските
дијалекти, тоа треба да е предмет на посебна расправа. Во овој случај, ќе
пишувам што сега се застапува во науката за јазикот по прашањето за
дијалектите и нивната поделба. Кажано е дека Пот, Миклпшик и Финк го
застапувале гледиштето за "јазик" иако знаеле за различните говори.
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Останатите лингвисти од тоа време се напоменати каков став имале. Клебер
вели "Сè уште нема да навлеземе во деталите на една "генеологија" која се
открива како многу сложена која ги набројува етничките групи соединети под
едно име Цигани". Понатаму вели дека "оваа поделба која ја направија
ромолозите, е од ромско потекло". Поделба е направена по гледиштето на
истражувачите од Западна Европа и заклучиле дека има следни групи: Роми
Калдери, Гитани и Мануши. Според мислењето на некои ромолозите, вистински
(автентични) Роми се Калдерите, т.е. Котларите. Името им е од романско
потекло. Иако ги нарекле Калдери-Котлари, тие се Роми со Ромски јазик,
култура и традиција и потеклото им е од Индија. Котларите-Калдри ги делат на :
Прва група
А. Ловари (Лохари)
Б. Бојбос (Укротители на животни)или Урсари
В. Лури / Лули
Г. Чхурари-трговци на коњи
Д. Турко-Американци
Втора група
А. Гитани ги има во Шпанија, Португалија, Северна Африка.
Се разликуваат од Калдерите по изглед, дијалект и обичаи.
Се делат:
1. Шпањолци (андалужани)
2. Каталонци
Трета група
1. Мануши –француски Роми
2. Валшикане или француски Синти и тие се :
- Сајмари
- Циркузанти
Гаџикане Рома се делат на:
-германски Роми
-Алзашки Роми
Четврта група
1. Пиемонтези или италијански Синти
Освен овие групи, има: англиски Џипси, ирски и шкотски Роми кои се по
потекло од Калдерите, Мануши и Тинкери кои се од т.н. патувачките котлари.
Оваа поделба ја направиле европските лингвисти и така ја согледале разликата
во говорот на Ромите. Меѓутоа, кај Ромите на Балканот, исто така, го делат
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јазикот, на пр. на Гаџикане Рома, како што ги поделиле таму на германски и
алзашки јазик на гаџикане Рома. Но, при ова поделба на гаџикане Рома, треба
да се знае, дека на Балкан, некои групи од нив не го зборуваат Ромскиот јазик.
Тоа се романските Роми. За разлика од нив, германските гаџикане Рома,
зборуваат Ромски јазик. Ова укажува колкава разлика и неединство има кај
самите лингвисти и нивната поделба на јазикот на Ромите. Како поделба
најчесто се земаат занаетите и социјалната структура на Ромите. Така, на
пример, романските Роми ги делат на групите: Лејаши(слободни номади) и
Урсари (Мечкари). Според занаети ги делат на: Блидари-обработувач на дрво,
чивутсе-собарки и фарбачи, циобатори - чевлари, косторари - калајџии,
гилабари - пејачи, лаутари-свирачи, мехтари лакофашја - бравари, ватраши земјоделци и градинари, аурари - златари, рудари-копачи на руда и.т.н. Оваа
листа на Ромски групи според занаети и др., ги направил Поп Србијану во 1930
год. во неговата книга "Цигани". Во неа цитира 14 групи, но три се главни, и тоа:
Ловари, Урсари и Чхурари, кои зборуват Ромски јазик.
Клебер напишал дека е тешко да се одредат дијалектите, но сепак тој ги
одредил како главни:

1.Ерменско-ромски јазик.
Тој е транскавкаски јазик. Тука ги набројува сите што ги навел Миклошик
и ги додава балканските земји.

2.Андалузиските Гитани.
Што се однесува на Гитаните во Шпанија, пишува дека малку ја знаат
Романи чхиб и направиле свој оригинален дијалект, т.н. Кало (црн). Во него
нема словенски и германски примеси на зборови. Тој јазик содржи 2000 арапски
зборови или изведени од арапски. Тоа укажува дека дошле преку просторот на
северна Африка.

Тука ги додава :
1. Велшки Роми
2. Џипси дијалект
3. Каталонски
4. Гитано
Во почетокот кажавме дека Ромите се раселени секаде по светот и има
големи разлики во јазикот, културата и религијата, но сепак се единствен народ.
Па затоа и Раде Ухлик ги дели на групи по мислењето на Сербојану кој ги дели
на 15 групи на Роми. Но сепак ги поставил во две групи:
1. Лејаши и
2. Ватраши.
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Рајко Ѓуриќ ги дели на :
1. Влашки
2. Невлашки
3. Грчко-турски
4. Арлии
5. Синти
Влашки роми се :
Гурбети-Горбат
Лејаши
Котлари
Калдери
Ловари и др.
Во принцип поделбата која ја направил Рајко Ѓуриќ може да се подели
како главна групација на :
1.Влашки
2.Невлашки т.н. Турски Роми
Во влашките јазици спаѓа Влах јазикот на Ромите и невлашките јазициЈазикот на турските Роми од Балкан. Треба да се каже дека двата јазика
настанале и се надградиле од Арлискиот јазик и дотука е се во ред.
Понатамошната поделба е вештачка.
Марсел Кортијад ги дели на:
1. Арлии
2. Ловари
Според него тие се најоригинални говори кои ги опишал во "Романи
версус Параромани" што ги задоволува стандардите на Романи чхиб, особено
што ја навел Арлиската група. Ловарскиот не се смета за посебна група кај
Ромите. Во овој случај може да е само Влах Романи група во која припаѓаат и
Ловарите.
Во оваа прилика да го споменам проф. Иван Брозовиќ, познат
дијалектолог за словенските јазици. Во "Atlas Lingorum Evropae" јазикот на
Ромите го дели на:
1. Кало од Англија
2. Синто германија
3. Ром Словачка
4. Ловари Унгарија
5. Арлии, поранешна Југославија
6. Ромаитлија Романија

395

Кепески-Шаип ги делат на групите:
1. Калдери
2. Тамари
3. Ловари
Сите овие три наведени групи од Кепески-Шаип припаѓаат на
,,Влахикане чхибја,, (Влашки јазици). Оваа поделба е по сугестија на Јусуф
Шаип, бидејќи Кепески не знаел Ромски и е темелена на клановска поделба,
бидејќи Јусуф Шаип им припаѓал на Влах јазиците на Ромите во Македонија. Од
таа причина другите релевантни групи не ги спомнал и ниту била направена
темелна анализа. Доколку се гледа граматиката напишана на Ромски јазик
издадена од напоменатите автори Кепески-Шаип во 1980 год. тогаш јасно се
заклучува дека текстот е пишуван на Арлиски јазик и тоа е токму тоа за кое
пишувам. Дури и текстовите на старите мајстори во кои има ромски зборови и
пишувани текстови, тие истото го потврдуваат. Покрај тоа Кепески-Шаип
Ромските говори ги делат на:
1. Арлиски
2. Џамбаски
3. Бургуџиски
Ако се иземе Бургуџискиот јазик кој е дел од Арлиски говор, се
разликува со изговор наречен цитизам со ‘‘ц‘‘, говорите правилно ги поделиле и
тоа Арлиски и Џамбаскиот кој во науката кај лингвистите се познати и се
наречени: Арлиски и Влах Јазик. Така, доколку поделбата ја направиле на тој
начин тогаш би било се во ред и таа би била коректна и точна. Тина Силверман,
исто така, вели дека има повеќе Ромски групи: Цигани, Јеџупи, Маџупи,
фирауни, чергари и гурбети (горбат). Истото тоа го пишува и Душан Хр.
Константинов, дека има повеќе групи Роми: Ѓупци, турски ѓупци, Роми
муслимани, Роми христијани, чергари и куртофи (курти). Овие двајца во јазична
група ги сместиле и Чергарите. Чергарите (турски черга-шатор) се социјална
групација, а нивниот јазикот може да биде Арлиски и Влашки ромски јазик.
Овде ќе го наведам мислењето на Раде Ухлик во неговиот труд "За
имињата и говорите", 1956 год., кој ромскиот јазик го дели према
територијалните критеријуми и различната историја на јазикот и ги задоволува
барањата за таква поделба и ги дели на :
1. Турско-ромски јазик
2. Влашко-ромски јазик.
Според Ухлик, во невлашки дијалекти спаѓаат: Турско-ромскиот јазик,
германските роми, еден дел од унгарските роми.
Најголем говорен број на Роми во Европа припаѓаат на "Арлискиот јазик"
а останатите се мал број на говорници на Влахикани чхиб (Влашки јазик),
пишува Ухлик. Во арлискиот говорен јазик припаѓат: Арлии, Бургудџи, Арлиите
земјоделци, Пашазотите кои говорат бургуџиски, Маљоци, дел од Ромите од
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Романија кои зборуваат ромски јазик, маџарските, полски, секако и Ромите од
бивша Југославија и др. Како што рекол најголем број се од Арлиски говорен
јазик. Ова подоцна го потврди Марсел Кортијад со својата компарација на
ромски јазици во Европа.
Старите лингвисти ги ваделе оригиналните зборови и вметнатите и
правеле компарација. Од ова заклучиле дека во сите земји туѓите зборови
различно се вклопувени во ромскиот јазик. Тоа зависело и од времето на
престојот и интегрираноста. Едно биле сигурни - дека преземале зборови
паралелно како синоними иако ги имале во својот речник. Тоа го потврдува и
Иверсен Рагнвалд, кој од 1250 збора 975 одделил дека се ромски.
Марсел Кортијад со своите испитувања и проби од Романи чхиб може да
се заклучил и постават прашања:
1. Дали Ромите од различни држави можат меѓу себе да се разберат?
2. Дали има еден или повеќе ромски јазици?
3. Дали може да се зборува за еден ромски јазик кој подоцна се поделил
или се група на јазици?
4. Логично прашање: дали ромскиот јазик е навистина јазик?
Во врска со ова прашање, Давор Брозовиќ во книгата "Atlas Linguarum
Evropae" објавува дека земал 200 збора од 29 држави каде имало Роми при што
можело да се види оддалеченоста на јазикот. Ги зел од 6 различни групи.
Земените јазици за проба биле Кало, Синто, Ром-Словачка, Ловарја-Унгарија,
Арлие-Југославија, Ромаитлија Романија и сите ги споредил. Со тоа сакал да се
увери и да види дали јазикот е еден, при што во "Стандарден јазик" стр. 20,
пишува: "Иако високо ја ценам ромската лингвистичка географија, од која
произлезе поимот "Дијалектален јазик", сметам дека тој лингвистички не е
одржлив" што се забележува од наведените т.н. ромски јазици и биле
копмарирани меѓу себе морфолошки и фонетски. Од таа споредба произлегло:
1. Во споредбата со два збора јазикот бил многу близок.
2. Кога зборовите ги разгледал на куп, оддалеченоста била многу
голема.
Во оваа компарација Брозовиќ земал зборови од Азија: Од јазиците во
Индија, Пенџаби како и од Хинди јазиците од каде произлегува ромскиот јазик.
Земал зборови и од Иран, Таџикистан, Ерменија. Од тоа испитување заклучил:
1. Многу зборови се блиски до основниот збор.
2. Некои се оддалечени половина круг од основниот збор.
3. Меѓу сите зборови, во средина стојат зборовите на Синтите и
Манушите.
Така, од тука се заклучува, колку Ромите биле подалеку на Запад,
јазикот бил се повеќе неразбирлив, а во Средна Европа, јазикот на Ромите
успеал да одржи равнотежа во однос на изворниот јазик.
Марсел Кортиад исто така сакал да направи споредба на јазиците од
оделни простори и направил компарација од 4 ромски идеоми и ги земал:
Полските Калдери, Роми од Корча Албанија, Англо-Романи чхиб и Манушите од
Ауверне. Од ова испитување произлегло дека јазикот на балканските Роми,
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Ромите од Полска и Манушите, е многу близок и меѓусебе разбирлив, додека
јазикот на некои англиски ромски кланови сосема се изгубил. Тука постои и
дилема дали се тие автохтони Роми или пак англиски автохтони скитачки групи
кои по наследство останале скитачи и со мешање превзеле ромски зборови.Тие
како што пишувам, со мешање превзеле одреден број на ромски зборови и ги
помешале со свои автохтони шкотски, келтски или англиски зборови. Отука,
сосема е јасно дека тие не се Роми со индиски корени. Компарацијата е
апсурдна.
Во тој јазик, кој Кортијад го земал за компарација т.н. Англо-Романи
чхиб, нема ништо заеднички со Ромски јазик, освен со некои зборови, затоа што:
А. Има голем губиток на граматиката и не е единствена.
Б.Голема преобразба и загуба во лингвистичкиот материјал и
фонетиката. Наместо да речат авер (друг) тие велат вафо и сите др. зборови го
измениле значењето.
В. Многу семантички погрешни целини.
Г. Трансформацијата од препозиција поминала во позиција и е
направена целосна конфузија во јазикот и поминала во конјукција.
Д. Има многу силно губење во внатрешното граматичко формирање на
минато време и зема наставка како во англискиот јазик "д".
Ѓ. Во идно време зема "лл" како во англискиот јазик.
Е. Во множина зема наставка "с"- н.пр. Романди,с како во англискиот
јазик.
Ж. Граматички неточно зборување: наместо "вој авел", тие велат "ши
камм", со употреба на англиски зборови.
З. Многу јазични изоставени елементи "Миро тачо ромни" наместо "мири
чачутни ромни". итн.
Од сето ова може да се заклучи дека Романи чхиб во Англо-романи чхиб
е комплетно Арго романи чхиб, што во ново време може да се каже дека е
асоцијален јазик. Оваа состојба е слична со Кало јазикот на Шпанците.
Јазикот на Ромите од Франција е среден јазик. Оттука произлегува дека
Ромскиот јазик е поставен во четири класи:
А). Балкански ромски јазик на Арлиите кој го сочувал:
историското "ни". како: куни, пани, гилавни итн., во глаголските форми
зачувал "ум" и "ом".
Б). Балканските "Влахоја" кои ги расипале именките со "ј" како :
куј, пај, кхај. Тие во својот јазик глаголското минато време
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го прават со "ем": халем, пилем, гелем и продолжуваат со кварењето на
јазикот: халем-тар, пилем-тар, гелем-тар и др.
Понатаму ги поделил на:
1).Половина променети јазици или шатровачки кои можат да се наречат:
"Параромани чхиб"-параромски јазик. Така ги нарекол Бекер како што е
ромскиот на англиските Роми.
2). Средни ромски јазици се: Синто, Мануши и Ромски јазик од
Руските Роми и тие ги делат на три јазика:
-Јазици кои напредуваат со губењето на ромскиот јазик.
-Шатровачки, т.е. жаргони од ромски јазик.
- Средните ромски јазици, параромски јазици.
Во оваа група се Шведска, Норвешка и Финска. Кај овие јазици треба да
се направи нешто за да се сочуваат, инаку прети опасност сосема да се изгубат.
Еве примери за јазиците од некои држави во Европа. Три од четирите
проби:
А. Полски калдери-проба од Отвок- Варшава.

Кана ме џавас анд-о гав јекх дес,
Дикхлем по дром муре романе чховора
Пучлем ла те авел манца
Вој пхенда: "ту џас авере роминца"!.
На, манцар нај нијек авер ромни
Са гада пхендем муре романе чхавораке
Ај керав тут мури чачи ромни
Те пхенеса со авес манца.
Б. Албански роми-Арлии

Кана ме џавас ан-о гав јек дивес,
Дикхлом т-о дром ме романе чхаја
Пучлом ла те авел манцар
Та ој пхенда: "ту џаса авере ромненцар".
На, манцар нанај аџјек авер ромни,
Акхал пендом ме романе чхајаке
Ка керав тут ми чачи ромни
Те пхенес со авес манца.

В. Англо-романи јазик

399

As I was a-dzavin to the gav jek divus
I dikhd on the drom miro romni chal
I puch,d las whether she come sar mande
And she phend: "you sar wafo romandes".
No, sar mande there is keck wafo romany
So pen, I to miro romani chai
And I,ll ker tut tacho romani
If you pen you come sar mandе.

Ц. Превод на македонски
Еден ден кога одев во село
На пат ја сретнав мојата девојка
Ја прашав да дојде со мене
Таа одговори: ти имаш други жени.
Не, немам друга жена
Така и одговорив на девојката
Ќе те земев за жена
Да речеше дека ќе дојдеш со мене.
Примерите се земени од Марсел Куртиад.
Да се дополни преставата за јазикот на Ромите ќе наведам уште неколку
примери од Ромскиот јазик од три држави и тоа од збирката на детски песни
‘‘Амари Романи чхиб‘‘ од Христо Кјучуков од Бугарија.
Песна од Унгарија:
Те авел ман грасторо парно
Тхај зелено вордон учхо
Те препав ме сар Ром баро
Сар мо како о барвало.
Ромален,нај ман граст парно
Нај ман ни вордон учхо
Препав ме сар ром баро
Ме сијом бахтало,кај сијом Терно.

Да имав коњче бело
Кола висока зелен
Да личам како голем Ром.
Како чичко ми богат.
Роми, немам бел коњ
Немам ниту кола висока
Да личам како голем Ром
Јас сум среќен што сум Млад.

Песна од Словачка:
Авен манца,
Кхелен ле чхајенца,
Пре забава јекх чхајори
Вичинел пес Мариана.
Ма, ма, ма, Мариа,

Дојдете со мене,
Играјте со девојките,
На забавата едно девојче
Се вика Мариана.
Ма, ма, ма, Мариа,
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Вичинел пес Мариана.

Се вика Мариана.

Песна од Бугарија:
Сар вешески лулуди,
Катар о Дел ухлили.
Сар пхабај си гудлори,
Романи чшај калори.

Како планински цвет
Од Господ дојде.
Слатка како јаболко,
Ромско девојче црно.

Кале бала дџи пхувјате,
Шук иси ла чхерхењате.
Бијандили гилори
Романи чхај калори.

Долга црна коса до земја
Убавина како од ѕвезда.
Се роди песничка
За ромско девојче црно.

Песна од Чешка:
Чхајори Романи,
Кер манге јагори,
Ма цикни, ма бари
Чхарав тири вогјори.

Девојче Ромско,
потпали ми огин,
Ни мал, ни голем
Да ти ги бакнам недрата.

Примерите се од песмарицата на Кјучуков. Секој Ром кој го зборува
ромскиот јазик, горните пени сосема јасно ќе ги разбере и ќе ги преведе.
Споредбата на текстот од јазикот на албанските Роми, јазикот на полските Роми
и јазикот на англиските Роми, како и песмарицата на Кјучуков, јасно укажува
каков е односот на говорот меѓу нив. Може да се направи јасна разлика дали
тие говори имаат во себе зборови и граматички форми кои укажуваат на Романи
чхиб-јазикот на Ромите.
Примерот на Англо-ромскиот јазик навистина претставува комплетно
разочарување. Покажува што може времето да направи и оддалеченоста од
матичниот јазик. Но, да повторам, тој јазик е од автохтоните скитачки групи на
луѓе од Англија и Шкотска помешани со Роми. Кај нив може да се забележи
само во поединечни зборови, дека во јазикот имаат некои ромски зборови и тоа
видоизменети со англиски наставки. Тие зборови можат да служат како доказ за
погрешна проценка за нивната етничка припадност кон Ромите, но со јазикот на
Ромите нема врска. Тоа е добро да се посочи како јазик кој покажува целосна
деградација и губење на јазикот во таа измешана средина. Поточно, со мешање
на другите народи со неромски јазик, нанесува трајна штета за јазикот на
Ромите и погрешна престава за јазикот. Покрај тоа, Ромите можат делумно да
разбереат што сакаат да кажат, бидејќи содржат ромски зборови со некои
англиски наставки.
Еден пријател, кој е инаку академски вајар, Ром, Селим Ашмет, кој
студирал и работел во Франција, денес престојува во Холандија, кажува дека
сретнал некои Роми од Англија. Зборувале на Романи чхиб и добро се
разбрале. Но, овој пример на јазик кој го споредил Марсел, покажува целосна
деградација на јазикот. Тоа е пример на јазик на нероми кои се мала заедница
или се интегрирани во средината каде живеат. Го изгубиле својот мајчин јазик и
го измешале англискиот со Ромски јазик. Тоа е судбината на сите народи и сите
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јазици кои денес живеат како номади или се мали изолирани заедници, далеку
од своите татковини или се сегрегирано од општата средина. Денеска многу
јазици на некои народи се губат. Ромскиот сеуште има голем број на говорници
и некои лингвисти веруваат дека долго ќе опстане.
Од горните два примера може сосема јасно да се заклучи дека Романи
чхиб од Ромите во Албанија и Полска скоро немаат разлика и можат јасно да се
разберат. Ромите од Албанија и целиот Балкан и најголем број на Роми во
Европа зборуваат Арлиски јазик, а сосема мал број на Роми зборуваат Влах
чхиб. Ромите од кои е земен примерот од Полска се т.н. Калдери, зборуваат
Влах јазик кој е скоро 100% разбирлив за Ромите. Тоа го знам затоа што тие
живеат и на јужен Балкан и ги нарекуваме Џамбази, Гурбети или Влахоја Рома.
Некои ромолози тврдат дека Влах Рома се наречени Гаџикане Рома што не е
сосема точно. Тие го знаат Ромскиот јазик, зборуваат Ромски и признаваат дека
етничкото потекло им е ромско. Разликата се состои во тоа што тие по
вероисповест се христијани, особено оние кои живеат северно од Дунав, се
погребуваат со христијанските обичаи. Оние кои се на југ, не се изјаснуваат како
христијани и по востанијата на Србите биле прекрстени од страна на црквата.
Бидејќи биле прекрстени против нивна желба, денеска повеќето се придржуваат
на обичаите на своите предци. Се погребуваат без свештено лице и може да се
рече дека се однесуваат како атеисти, а во последно време се ориентираат кон
муслиманството кое го имале за време на Отоманската империја. Ромите кои го
задржале христијанството, се христијани т.н. Ѓорговци, тие кои останале во
Србија и Војводина, го знаат јазикот и признаваат дека се Роми. Останатите, кои
се населени на југ, исто така Ѓорговци, не признаваат дека се Роми, не
зборуваат Ромски, а некои го разбираат, особено постарите, но се воздржуват
да го употребат.
Оттука многу лингвисти, нероми, констатираат и тврдат дека Ромите
насекаде се разбираат. Тоа е вистина. Ромите кои зборуваат ромски јазик,
веруват дека нивниот т.н. Романи чхиб е единствен јазик и за нив е разбирлив
секаде во светот, но не со оние кои го изгубиле и преставуваа параромски јазик.
Ова за јазикот го тврдам врз основа на коренот на секој збор кој се содржи во
зборовите и го има во секој говорен јазик на Ромите во која било друга земја.
Наставките не го менуваат значењето на зборот и затоа меѓу себе се
разбираат. Оние што го заборавиле јазикот, тие по етнос останале Роми но го
изгубиле својот мајчин јазик исто како Ѓорговците и Влашките Роми т.н. Лингури
или дел од мечкарите кои не зборуваат ромски јазик. Тие навистина го
заборавиле ромскиот јазик и го прифатиле романски, албански или друг
балкански јазик, во зависност од тоа каде живеат. Нивната етничка припадност
е ромска.
Ќе направам споредбена анализа на некои говори на Ромите во Европа,
со која ќе се види блискоста на јазикот :
македонски

синто

Унгарс. Роми

ловари

јас направив
јас сум
среќа
дете

кердом
хом
бах (т)
чхаво, чхао

кердом
сом
бах (т)
чхаво

кердем
сем
бах (т)
чхав (о)
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Примери од некои зборови на некои групи Роми во Грција:
макед.
свадба
девојче
рака
кокошка
дрво

румелија (бугарка)
абиав
чхеј
вас
кхаини
каш

фиќирја
Грција
биав
чхај
вас
кахни/кхани
каш

ерлија
биав
чхај
васт
кахни
каш/кашт

Романи
биав
чхеј
вас
кахни
каш

Примерите се земени од Жан-Пјер Лиежоа: "Роми, Цигани, чергари".
Од горните примери јасно се гледа дека нема разлика во говорот и пречка за
разбирање. Има некои префикси или суфикси кои не го попречуваат
разбирањето на говорот. Затоа што основата на зборот (коренот) е иста и
стабилна. Затоа тврдам дека ромскиот јазик е единствен доколку нема изгубено
од ромската т.е. Санскритската и Хинди лексика. Префиксите и суфиксите
вметнати во зборовите ги бунат неромите лингвисти и тие имаат претстава дека
се работи за друг јазик или дека настанал премин на јазикот во дијалектна
форма. Оттука тврдат дека имало 13 ромски јазици и кој знае уште колку ќе
настанат. Тоа не е вистина. Јазикот е разбирлив за сите Роми кои го знаат
ромскиот јазик. Тоа го потврдува книгата со народни песни запишани од Wislocki
од трансилванските Роми издадена во 1880 год. во Лајпциг. Истото го
потврдуват и другите изданија од тоа време, речниците и книги на ромски јазик.
Прилагам песни од Wislocki од кои маже да се прочита и разбере што кажуваат
песните и каков бил јазикот на Ромите во тоа време. Јазикот на Ромите од тоа
време денес може да се спореди со јазикот на Ромите на Балканот. Некои
зборови се погрешно напишани и преведени на германски јазик, а тоа е затоа
што има ортографски и фонетски разлики во јазиците. Не се соодветни на
ромскиот јазик и тоа е разбирливо, затоа што Вислоцки го познавал јазикот
толку колку што можел, а истовремено направил препев на песните. На пример
во првата строфа, последен стих од 7-та песна, зборот ‘‘марикла‘‘ значи баницисукана пита, што заначи ‘‘нема дрва за една баница‘‘ а тој зборот ‘‘пита‘‘ го
превел како ‘‘бел леб‘‘ и н.пр. погрешно забележани зборови ‘‘sorales‘‘ треба да
е ‘‘зоралес‘‘, како резултат на несоодветна азбука и различното фонетско
читање кај некои народи.
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Јазикот од тоа време и денес е сосема разбирлив. Во науката познато е
дека многу европски јазици од пред 10 век се сместени во историја на изгубени
јазици и не се говорни како: старословенски, старогерманси, латинскиот,
старогрчки и др. стари јазици. Ромскиот јазик 15 века опстојува надвор од
Индија и сеуште се говори. Само оние кои не се одржале јазикот го губат и
силно се распаѓаат. Губењето на јазикот најмногу е изразено кај оние групи на
Роми кои се мала заедница и со времето станале постојано седелци и
прифатиле средина која е мешана или буквално се асимилирале. Она што не
можело порано да го сторат со закони и притисоци, времето го сторило само по
себе. Кај номадите Роми, јазикот добро се сочувал и во т.н. ромските изолирани
маали. Оние кои се изолирани во гета и се надвор од мешаната заедница за
чудо, но очигледно со векови го одржале јазикот. Секој друг јазик кој не се
употребува во пишување, не се манифестира преку печат, книжевни дела,
образование, со време е осуден на разградување и целосно губење. Декур де
Марш со право напишал во 1908 год. во "U grammer du Tchingane ou language
des Bohemiens errant" дека ‘‘номадите немаат време да размислуваат за
пишување".
Марсел Кортијад, Раде Ухлик и др. со право рекле дека постојат
АРЛИСКИ И ЛОВАРИ ЈАЗИК (Ловари припаѓа на јазикот на Ромите наречени
Влашки Роми). Доколку кај овие два јазика превладува повеќе од 70% заемки од
туѓи зборови како што видовме во јазикот на англиските нероми, тогаш тешко е
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да се рече дека Ромите ќе се разберат и дека тоа е ромски јазик. Затоа е
направена таа поделба на два јазика, која не е точна, бидејќи самите откриле
дека и јазикот на Ромите во Романија и Унгарија припаѓаат на Арлискиот јазик.
Доколку во Влашко-ромскиот јазик превладува повеќе романски или унгарски
зборови, тогаш нема поделба на Влашки јазик затоа што нема ромски зборови.
Ова го велам од примерот за компарација помеѓу јазикот на албанските и
полските Роми, кои секој Ром без тешкотија јазикот ќе го разбере, а исто така и
со Ромите од Романија и Унгарија.
Мојата заложба за проучување на ромскиот јазик во образованието со
факултативна настава не е ништо друго освен зачувувањето на богаството на
светот на јазиците кои сè повеќе се губат и затоа што припаѓа како единствен
јазик надвор од Индија на Санскритот и на големата фамилија на
Индоевропските говорни јазици во светот. Моите докази се во прилог на тоа
дека ромскиот јазик е јазик кој ги има сите синтаксички форми за говор и писмо
и дека е единствен јазик. Ако се отстранат суфиксите и префиксите од
основата-коренот на зборот и применат оригиналните зборовни форми, јазикот
ќе си ја врати својата првобитна говорна целина. Во Романи чхиб има богатство
на лексика која може со споредба на зборовите веднаш да се забележи. За еден
збор во Романи чхиб има повеќе зборови - синоними. Од таа причина на
постоење на повеќе зборови за ист збор, кај лингвистите се родила идеја дека
постои таен Романи јазик и така целата лингвистичка фела на ромолози кажале
дека има таен и дијалектен јазик. Таквите синоними се богаство на јазикот, но,
за волја на вистината, тоа се обични и секојдневни комуникативни зборови, а
новите изрази, бидејќи не постои книжевен јазик, ги нема и се недостаток во
лексиката на Романи чхиб. Према моите согледувања ромскиот јазик е
единствен, но може да се направи груба поделба која е вештачка и тоа на:
Арлиски и Влах јазик. Притоа треба да се знае дека Влах јазик произлегува од
Арлискиот бидејќи настанал подоцна и со друга јазична историја, но разбирлив
за сите Роми со арлиски говор. Престојот и движењата низ разни средини
оставиле свои зборовни траги од сите земји. Поголем проблем е фондот на
зборови, особено од новото време. Поддржувам тие да се земат од матичниот
јазик, особено Хинди, а некои интернационализми да се земат како што земале
и другите народи, зборови кои се општоприфатени и зборови со латинска
основа.
Некои истражувачи на јазикот и по 1990 год. тврдат дека сè уште нема
заклучоци за насока на јазикот и дека има повеќе јазични форми. Уште еднаш ќе
кажам дека сите оние кои тврдат дека има повеќе јазици не се во право. Јазикот
е единствен и затоа Ромите меѓу себе се разбираат, било од каде да е
говорникот. Иако јазикот примал зборови от туѓ јазик, сепак се разбираат. Ако со
тек на времето се формирале повеќе јазични форми на Романи чхиб, досега ќе
беше умрен јазик како што е Кало во Шпанија и јазикот на одреден клан на
англиските Роми. Тие сосема се измениле и примиле друга форма. Ромскиот
јазик е јазик со индиски корени, особено со зачуваните зборови и е поврзан со
санскритската основа, но прифатил зборови од средината каде престојуваат.
Од оваа гледна точка, Марсел Куртиад не случајно напишал и јазикот го
поделил на две говорни групи:
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1. Арлии и
2. Ловари
Тоа го направил затоа што споредбата на јазикот го упатила на тоа дека
јазикот е разбирлив и основа на јазикот на Ромите во светот е Арлискиот јазик.
Другиот јазик е наречен Ловарски, а Ромите велат дека е Влах јазик, затоа што
влјанието на лексиката на јазикот била од два правца и тоа преку Мала Азија и
Јужен Балкан кон Европа и другиот правец преку Молдавија и Влашка во
Романија, а земал некои форми во јазикот од ерменската граматика и нејзини
конјугациски форми и тој јазик е наречен Влах јазик. Во Арлиски јазик се
јазиците на ромските групи: Бургудџије, Конопљарја, Чхибане Рома, Маљокја,
Маџурја, Барутџии кои зборуваат Арлиски јазик и Пашазоти кои се со Бургуџиски
говорен јазик, со цитизмот.
На Влашки говорен јазик му припаѓаат групите: Сепетџије-торлаци,
плетачи на кошници, Хумаџии, Џамбази, а нивен род се: Урсари, мала група на
Калдери, Лејаши, Тамари, Ловари, Романски Роми, Унгарски Роми и Источно
југословенски Роми, особено Србија доселени од Романија и мал дел на јужен
Балкан. На најголем број од овие говорни групи основата на јазикот им е
Арлиска. Ерменскиот и кавкаските јазици извршиле влијание за промена на
зборовите, особено на глаголските форми, со наставките за минато време.
Наставката во глаголите со "ем" не го менува значењето на глаголот: пхирѓ-умпхирд-ем, кхелѓ-ум-кхелд-ем. Глаголскиот корен е ист: "пхир"-"кхел" и затоа
јазикот насекаде се разбира доколку навистина го задржал фондот на
зборовите од прататковината и доколку се застапени во лексиката. Доколку е
обратно, повеќе се туѓи, а помалку се од прататковината, тогаш нема ромски
јазик. Нема да е разбирлив за останатите Роми освен за тие од тоа јазично
подрачје. Во врска со јазикот направени се сите потребни јазични стандарди и
во некои земји се практикува наставата на Романи чхиб. Со тоа ќе може да се
сочува јазичното богаство на Ромите, но образованието да се одвива на јазикот
каде Ромите живеат, за што секогаш се залагав. Некои интелектуалци Роми
застапуваат гледиште дека Ромите треба да се образуваат на својот ромски
јазик. Разбирлива е нивната загриженост во врска со образованието на Ромите,
кога е јасно дека со векови заостануват зад сите народи. Тоа е така бидејќи
денешните познавачи на состојбата на Ромите во сите форми на живот и
образование знаат кои се причините за заостанување во образованието.
Владите имаат можност и моќ да ги остранат сите бариери во секупниот живот
на Ромите, особено во доменот на образованието и на тој начин ќе се створат
услови за севкупен напредок и на овој многброен странски народ во ЕвропаРомите.
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Култура, обичаи и традицијата на Ромите

Според современата теорија и гледиштата на етнолозите и
антрополозите, Ромите во Европа ги распоредуваат во групата на примитивни
народи, пренесува Р. Ѓуриќ. Тие теории за примитивни народи се темелат врз
основ на немање држава, класна структура, писменост и други обележја кои ги
имаат цивилизираните општества во светот. Жил Блок со право тврди дека “ако
некој е неписмен не значи дека треба да е некултурен“. Сервапали
Радакришнан во 1922 год. за индусите напишал, што истото важи и за Ромите:
‘‘Високата култура не е можна во заедниците на номади, во која луѓето се борат
за живот и умираат во сиромаштија‘‘. Теоријата можеби има свое оправдување,
но денес светот може да се рече дека преставува “глобално село“. Тогаш се
поставува прашањето, ако примитивизмот се толкува така, тогаш сите други
мигранти во светот мора да се асимилираат во заедницата каде се иселиле, со
оние кои формиреле државата врз основа на јазик и територија и тогаш ќе
бидат третирани за цивилизирани. Во тој случај сите иселеници во светот кои
не прифатиле асимилација би требало да се третираат како примитивни народи
во однос на доминантната култура, бидејќи дошле од средини каде има сосема
поинаква култура и традиција. Во овој случај, модерната антропологија, особено
онаа каде Ромите се најбројни во т.н. евроцентристичката теорија. Таа
спротивно, ги почитува културните вредности и разлики, а со тоа и човековите
права и слободи во тесна смисла на самата теорија. Точно е дека моделот на
човекот го гледа според својот културен образец, но разноликоста ја признава.
Тогаш, во што е разликата на сместување на Ромите во примитивни народи?
Ромите не се надвор од цивилизираниот свет како што се некои полинезиски
племиња или, ако сакате, некои амазонски диви племиња кои навистина
воопшто немаат никакви сознанија за цивилизацијата. Но, и тие имаат свои
кодекси на однесување во заедницата. За нив има оправданост да се сметаат
за примитивни народи. Ромите кога заминале од својата татковина имале
писменост, универзитети, религија, познавање на разни вештини, почнувајќи од
занаетчиството, театарот, песната, музиката и циркусот. Народот кој имал
писменост, знаење од занаети и имал своја религија, денес живее во
цивилизиран свет, во градовите или во нивна близина. Има секојдневни
контакти со мнозинското население и сакаат да се интегрираат во општествата
каде живеат. Учат на јазиците на тие општества. Тогаш зошто Ромите би биле
примитивен народ?. Вистината е дека не се прифатени од средините каде
поминале и останале, но тоа не е причина да се третираат како примитивен
народ без оглед на теоретската формулацијата за такви народи. Разликата е во
различноста на културите, културата на Ромите и европскиот културен образец.
Кон таквото мислење за примитивен народ допринала и нивната општествена
сегрегација, маргинализацијата и расизмот. Ромите ги сметаат како примитивен
народ единствено затоа што нивната култура и традиција е поинаква од
европската и оттука произлегува дека тој народ е примитивен и нема никаков
културен и религиозен идентитет. Постојаното движење нема предност за
зачувување и унапредување на идентитетoт, но ‘‘Ромите успеале да ги
сочуваат скоро сите свои најважни специфични обележја како етнички,
фолклорни и културните обележја, но истовремено и да покажат таква сила на
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прилагодување за природно и толерантно сраснување со новата средина‘‘
пишува З.Глушчевиќ. Како што одминува времето тие особини кај Ромите се
повеќе се губат. Уште полошо што по стотици години заеднички живот, дури и
денес, голем број на луѓе не знаат од каде потекнуваат, не знаат ништо за
нивната култура и религија и не сакат да научат. Ако сиромаштијата на Ромите
се третира како обележје на примитивизмот, тогаш Ромите се навистина такви.
Ако се прави анализа во самите европски народи и тука има поделба на
примитивни и напредни луѓе. Таа разлика е помеѓу селанството и граѓаните и
втората поделба е меѓу богатите и сиромашнитете и нив ги сметат за
примитивни луѓе. Уште полошо има нации кои се сметаат дека се на повисоко
скалило од другите народи. Секако, може да се рече дека Ромите припаѓаат на
примитивните народи, особено затоа што се изолирани во свој свет и се
постојано во кругот на своите сознанија. Имаат религија која е политеистичка и
наликува на тотемска, а тоа ги приближува до примитивните култури и култура
која заостанува зад модерните идеи на човештвото, особено во Европа. Но како
да се запознае со таа култура и сознанијата кога постојано е на маргините на
општеството, без образование и сигурна егзистенција. Живеат во животна
средина и дом кој не дозволува проширување и обогатување на знаењата на
личноста. Се држи на традицијата и е опколен со предрасуди кои го држат
скаменет во далечното сознаено искуство. Секако дека, само го задржале духот
за спротиставување на суровиот живот за кој индиските Веди велат дека:
“животот е секојдневна смрт сè до денот кога треба да се соочи со смртта“. Така
го напуштаат овој живот во очекување на неминовноста со одвојување од
животот, а другите ги нарекуваат примитивни но, способни да си ја зачуваат
бистрината на умот, да се борат со немаштијата и сè така до судниот ден.
Секако и тоа е знаење. Примитивно или не, корисно е и причина да се опстане
во живот.

Плетач на кошници-(фото:Игнац Зима)

Степенот на вулгаризација на животот на Ромите достигнал до тој
степен, што на Балканот и во современиот свет, има социолози кои Ромите ги
посочуваат за пример како човек може да опстане во крајно невозможни услови
за живот. Во историјата на Ромите оваа констатација не е нова. Такви
констатации имало и во предходното историско минато и се напоменати. Отука
може слободно да се рече дека примитивизмот на Ромите е вулгарен допринос
на европската цивилизација, во чија средина живеат. Служат како експеримет
како да се научи да се опстане во екстремни услови на немаштија и беда.
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Некои невладини организации се обидуваат да ја претстават културата
на Ромите, но без темелно познавање и научен пристап не може вистински да
се претстави, а уште полошо доколку постојат стереотипи. Сервапали
Радакришнан, покрај другите истакнати индиски мислители и философи, дава
објаснување зошто индиските народи останале верни на својата традиција.
Бидејќи Ромите се дел од тие народи, тогаш тоа објаснување сосема се совпаѓа
во тоа размислување. Тој вели дека покрај духовната карактеристика на
Индусите, втората национална особина на луѓето од Индија е: “Почитување на
минатото. Во тоа има некоја упорност на темпераментот, некоја непопуслива
лојалност која не сака да изгуби ништо во долгиот тек на вековите. Ако се
сретне лице во лице со новата култура или со изненадното проширување на
сознанието, не попушта пред искушението, туку цврсто се држи на својата
традиционална вера, внесувајќи толку ново во старото, колку што е можно. Во
овој конзервативен либерализам, се наоѓа тајната за успехот на индиската
култура и цивилизација“ објаснува Сервапали. Но битно е и верувањето како
што се вели во Махабгарата : “Не е муни (мудрец) оној кој нема свое мислење“.
Може тоа да било пресудно за отпорот кон туѓото влијание и зачувување на
сопствениот идентитет.
Поради повеќевековното отсуство од својата татковина и прекинување
на сите врски со нивната култуура, јазикот и религија, денес кај Ромите тешко
може да се забележи нивната автохтоност, како во Европа така и во светот. За
одкривање на нивното етничко наследство потребни се стручни позанавачи,
особено од оние кои го проучиле и познаваат индиското духовно и јазично
богаство. Доколку не поседуваат стручност од тие области тешко ќе откријат
што останало од автохтоното духовно наследство кај Ромите. Единствено
обележје по кое се распознаваат е изгледот, јазикот и начинот на живеење на
маргините на општествата. Тоа е разбирливо по толку векови дека неминовно
настанала промена во севкупниот наследен идентитет. Со долгите векови
надвор од Индија не поседуваат свештеници ниту храмови во кои ќе ја
манифестираат својата автохтона религија и култура. Нај цврст и видлив доказ
за идентитетот е јазикот кај Ромите кој се уште го задржале. Секој поединец
може без тешкотија да го констатира, дури иако не го знае ромскиот јазик.
Духовниот идентитет се изменил во корист на новите култури и особено на
превземените религии. Кај Ромите останале фрагменти од религијата и
културата во вид на легенди и традиција и во споредба со христијанството и
исламот, нивната религија наликува на атеизам, бидејќи неможат да одделат
што е религиозно во таа традиција а што не е. Дури и самите легенди од кои
некои се измислени од нероми, немаат научна потврда дека се од
прататковината, туку дека се превземени религиозни обичаи од други религии
помешани со автохтоно религиозни обреди. Но тоа е само надградба на туѓа
религија или пагански обичај. Денешната култура на Ромите, особено
религијата, останала во рамките на нивната традиција која се пренесува на
помладите во секојдневниот живот. Од тие причини ќе се обидам да направам
компарација од сегашната култура и религија кои ја имаат Ромите со религијата
на народите во Индија, која има сличност со религијата на Ромите во Европа.
Секако во овој труд ќе ги наведам нај забележителните остатоци од религијата
кои ги има како остаток од пра татковината Индија. За особеностите и сличноста
на јазикот има напишано на страниците погоре. Културата на Ромите според
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сите обележја припаѓа на индиската цивилизација затоа што сите елементи од
материјалната и духовната култура, припаѓаат на таа цивилизација, особено
нивниот јазик. Тоа е препознатлива во сите облици на живот. Ги задржале нај
битните елементи од таа култура и ги манифестират во секојдневниот живот. Во
културата на овој народ се содржани и многу други облици од разни духовни
искуства на народите каде престојувале, а истовремено се носители на
културни обичаи во некои средини, особено на Балканот. Меѓу значајните
облици на културата на Ромите се занетите кои ги донеле од својата татковина
и ги зачувале до денес. Тие се нај разновидни знаења кои во тоа време не биле
познати во Европа. Во некои средини ромските групи го изгубиле својот јазик, но
сепак не го промениле своето етничко потекло.Таков е случајот со Ромите во
Шпанија, романизираните Роми на Балканот и другите средини кои морале под
закани и притисоците на државите да си го менуваат идентитетот. Покрај
притисоците идентитетот во суштина останал ист, како и начинот на живеењето
и обичаите кои ги вршат во своите домови. Не го заборавиле и не го напуштиле
својот идентитет и останале Роми. Поимите нецивилизиран и асимилиран се
спротивни во однос на културата на Ромите. Таа во суштина останала
орјентална. Кога ја напуштиле својата татковина, тие имале своја култура на
живеење, религија, познавале занаети, кои во тоа време биле од корист на
луѓето како и други знаења и вештини кои ги пренесувале на народите каде
заминале. Тие знаења и денес се од значење за цивилизацијата, особено
циркусот и театарот, илузионизмот, хиромантијата, музичката култура,
обработката на металите, траварството и приготвување на лекови од нив и
други знаења. Ромите се дел од општествата кои се сметаат за цивилизирани, а
нивните маала не се далеку во прашумите. Тие ја познаваат општата култура на
тие општества. Ја познаваат нивната религијата, а некои ја превзеле. Исто така
ја познаваат нивната традиција и однесувањето во тие општества.

Изработка на сито (Фото-Шентурк).

Занаетчиството и обработката на металот и племенитите материјали во
новите пространства донеле олеснување на животот на луѓето, а со обработка
на племенитите материјали создале трајни богатста за богатите семејства, па
дури и за обичниот свет. Познавањето на обработката на железото, со
ковачкиот занает, Ромите изработувале разни производи од железо: разни
орала за земјоделието, мотики, копачи, колски запреги, предмети за
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домаќинствата, вериги, вршници за печење леб, саџаци за поставување на
тенџерињата на огин, ланци за веригите, вршници за печење на леб, баглами за
врати и прозори, секири, тесли, разни сврдла, алати за деклање на дрво, шила
за бушење и шила за цепање на дрво, изработка на српови за жнеење, ножеви,
кантари, чешли од рогови, сита, решета, гребули за чешлање на волна и памук,
коси за косење трева, ума за перење на косата од специјална земја, која денес
ние не ја познаваме. Произведувале тули, керамиди, грнчарија, па дури и
црепови за печење на леб (Хип-ромски) и безброј други предмети и алати за
секојдневна употреба на луѓето.
Па отука и називот ‘‘цигла‘‘ од циганите кои ги произведувале или
керамидите кои се нарекувале ‘‘цигански керамиди‘‘, овални, кои денес на
Балканот скоро ги нема. Произведувале т.н. мутавџиски производи и покривки
за коњите, јажиња, ковачите приозведувале узди и потковици за коњите,
узенгии за конјаниците, игли за нижење на тутун, ножеви за режање на
афионот, клинци за потковување на коњите, шајки и паламари за градба на
покриви и ковање во домовите на луѓето.
Ромите уште од прататковината знаеле за заварување на матрејалит,
особено железото, кое во Европа не било познато.
Познатите котлари
произведувале котли од разна големина и ги носеле по селата и градовите и ги
нуделе за продажба. Ги калаисале садовите на луѓето и тоа до 70-те години на
минатиот век, се дотогаш откако се измисли индустриското производство на
садови со употреба на други матрејали. Плетеле кошеви и разни видови на
кошници, употребувале трска за правење на тавани во домовите, плетеле асури
(рогожи) за постелање на подовите на кои се седело и за спиење.
Обработувале кожи и произведувале кожни производи и многу други занаети.
Едно од забележителните занимања на Ромите е трговијата со животни,
особено со коњите. Тие во раниот период на своето движење се занимавале со
одгледување и со трговија на коњи и друг вид на животни. Тие Роми на овие
простори ги нарекуваат џамбази или трговци на коњи. Нивното познавање на
овие животни било доста големо. Знаеле да ги негуваат и подготват за пазар. Ги
купувале по пониска пазарна цена, а потоа, откако добро ќе ги подготват, ги
носеле на сточните пазари и ги продавале.

Ковач од Турција (Фото-Шентурк).

Продавале и друг крупен и ситен добиток, но првенствено се бавеле со
продажба на коњи. Ромите се занимавале и со трговија на текстил и друга
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текстилна роба, особено теписи. Своите производи ги нуделе по градовите и
селата и тоа на принцип, како што денес се вели, амбулантна продажба.
Тргувале од врата на врата и ги нуделе своите производи на граѓаните ширум
Европа. Тоа го имам истакнато во текстот погоре кога во среден век им било
забранувано да ги продаваат своите производи на одредени државни територии
со што се потврдува овој факт. Таа продажба се задржала дури до денес,
движејќи се како трговци од град до село и нудат текстилни и други производи
за кој народот покажувал интерес. Тие Роми на Балканот ги нарекуваат туџари трговци. Со напредокот на индустријата, овие занаети се скоро изумрени, а нив
ги замени современата индустрија. По војната од 1945 год., многу
металопреработувачки индустрии кои и денес постојат ги формираа ковачите
Роми и нероми. Такви индустрии формирани од ковачи се формирани скоро во
сите градови на Балканот, а верувам и во Средна Европа и Русија, за кои
задруги имам напоменато. Занаетчиството кај Ромите го опишуваат сите
хроничари. Властите го регулирале и одредувале занаетот кај Ромите, особено
ковачкиот за кој имале и специјален статус во општествата. Ромите ковачкиот
занает го донеле од прататковината Индија. Со напредокот на индустријата и
потребата на старото железо во производство на предмети за широка
потрошувачка, Ромите станале едни од луѓето, кои својата сиромашна
егзистенција ја заработувале со собирање на секундарни отпадни материјали.
Ги собираат сите видови на железо низ поширокото подрачје каде живеат.
Честопати за собраниот метал нудат и паричен надомест, кој секако е понизок
од продажниот и ги ослободуват дворовите на некои семејства натрупани со
разни метални непотребни предмети. Во последните години, почна да се купува
и пластика која масовно се произведува за полнење и пакување на напитоци и
храна. Така, преку вака скромна заработувачка, се снабдуваат со средства за
секојдневна егзистенција.

Рачно производство на јажиња-Македонија.
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Фот.Бруно Барби,1992-Романија.

Занатски метални производи.

Ткајачка на килими

Некои кланови на Роми се занимават со музика и на Балканот се
наречени “музиканти“, а во Средна Европа, особено Унгарија и ги нарекувале
“Лаутари“. Некои од нив дури свиреле на свеченостите на кралските дворови и
биле дворски свирачи. Најголем дел од нив биле свирачи по кафеаните и на
разни веселби на граѓаните. Се разбира, тие биле и дел од веселбите и
свеченостите на самите Роми, кои и денес имаат голема почит кон нив. Франц

413

Лист во својата расправа “Bohemian,s et de leur musique en Hongrie“ Лајпциг,
1881 год., тврди дека музиката што ја свиреле унгарските Роми била оригинал
ромска музика и претставувала златно доба на ромската музика во 18 век. Тој
за рапсодиите и брамсовите танци тврди дека се пишувани на основа на
ромската музика. Оригиналната унгарска музика се задржала во зафрлените
планински места и била многу ретка. Тоа подоцна го докажале и Бела Барток и
Золтан Кодали кои пишувале на основа на заборавената унгарска музика. Има и
други кои не го делат ова мислење за ромската музика со унгарската. Погоре
имам напоменато дека Марија Терезија им забранила да ја свират својата
ромска музика, т.е. да им се ограничи, затоа што била различна од унгарската
музика. Списите за сметките на кралицата Беатриц Арагонска, сопруга на
Матија Корвин кон крајот на 15 век, откриваат дека музичарите Роми биле во
служба на кралевите. Денеска етнолозите музиката која Ромите ја свират, ја
делат на ромска и неромска музика. Констатацијата е точна затоа што ромската
музика содржи друг мелос кој е поинаков од европскиот и е со друг музички
тоналитет и такт, а се свири исклучиво на веселбите кај Ромите.

Чистач на чевли.

Музичкиот теоретичар Бхаратха Муни, 3 в.п.н.е., во делото
‘‘Натјашастра‘‘ ја опишува теоријата за театар, музика и игра. Ги опишува
Свараста-нотите, микротоналните интервали- шрутиса и податоците за скалата.
Ги опишува детално односите на дедукција-шрути (чути). Го оформил познатиот
мелодиски облик ‘‘Рага‘‘ кој во Индија дури до денес е популарен. Имало исто
така музичко пеење за сите касти кое се вика “Деши“. Баратха ја спомнува
најпопуларна игра “Саранги“ која има 67 симболични движења на раце, 13 со
глава, 36 движења со погледи, 9 со трепки и 7 совивања на веѓи. Ромската
музика која ги содржи овие тоналитети, има својство секого да го одушеви и ја
поттикнува внатрешната душевна радост и вознемиреност до степен на транс и
занес. Свиреле на гудачки и дувачки инструменти, а денес свират и на сите
современи електронски инструменти. Со нив често имало и жени кои пееле и
играле танцови со специфично играње на танц наречен “чочек“ кој не е ромски
израз, најверојатно е од турско јазично потекло, а го употребуваат и
денес.Таквото познавање на музиката и танцот доаѓа од прататковината, кое
подоцна се пренесувало на помладите во семејството и тој се задржал дури до
денешните денови.
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Танчарки-женска облека на Влах Ромки.

Во Пракрит јазикот и стариот Бенгали јазик се зборува за “домби“ за
еден вид верски обожавателки која им служела на јогините со своето еротско
образование т.е. за религиозен култ посветен на божицата Јелама Деви.
Според ова религиозно толкување, млади девојки заминувале во храмовите да
учат пеење, танц, уметност и слчни вештини што наликува на јапонските Гејши.
Примале девици кои на Бог ќе му се предадат со својата телесна и духовна
чистота и на учење на уметност за анимирање на великодостојниците. Овие
танчарки по храмовите се нарекувани ‘‘Девадаси‘‘ или “Ганики“ (скапоцен
камен). Благодарение на овие танчарки, денес е сочувана класичната Индиска
игра “Бхарата Натјам“. Денеска оваа каста на танчарки ги нема или се последни
и малубројни. Кога дошле Англичаните, сметале дека е неморално ваквото
однесување и ги затвориле сите храмови и забраниле такво дејание. Точно е
дека нивната игра и учење на други уметнички вештини се симболи за љубовна
вештина. Во современ јазик би се превело како знаење од еротска наобразба и
љубовна вештина. Денес ги има во градот Карнатака. Старите Девадаси живеат
во храм и обработуваат накит за опстанок. Нивен празник е Магха Пурнима и
тогаш се одржува фестивал во чест на Божицата во месец јануари. Секоја
година на тој ден се собираат 400 илјади млади следбанички на оваа божица
“Јеллама Деви“. Нивен храм е Бајлоум во Карнатака, каде е сместена нивната
Божица.

Женска носија-Шалвари.Изложба:НВО‘‘НРЦ‘-Куманово, фот. И. Муртезовски.
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Начинот на облекување особено кај мажите е ист како во современото
општество каде што живеат. Се носи иста облека како и другите. Жените,
особено помладите, не се разликуваат по начинот на облекување со останатите
млади. Постарите жени носат традиционална облека со ориентално потекло,
особено шалварите-шалвар како што се нарекуваат во северните делови на
Индија. Жените шалварите ги наосат на Балканот и Блискиот Исток.
Широките шарени здолништа ги носат жените од групата на Влах Роми,
особено Калдерите во Европа. Денес жените на Балкан не ги носат шалварите,
освен на свечаности. Постарите сеуште носат марами. Мажите ги опишале со
долги коси, обетки на увото, со високи шешири, широки пантолони и кожни
чизми до колена, со кратки елеци. Во раните извештаи, за облеката на Ромите
информирале хроничарите. Горната облека им била со кратки капути и елеци на
кои биле сошиени големи бели метални копчиња кои претставувале знак за
престиж во заедницата. Со вековите наназад Ромите на Балканот нај многу се
облекувале по обичајот на Отоманите исто као и останатото не турско
население. Носеле фесови или слочно на фес капи, кошули со елеци, долги
мотани ткаени појаси и широки панталони-калце. Во
зимскиот период облекувале топла облека наречена
‘‘Курка‘‘, онака како што се нарекува во Индија исто
Курта-горна наметка. Таа била ткаена од волнено
сукно и била долга до испод колената и со крзно на
крагната. Била слична како на денешните капути.
Традиционалната “доти“ облека која се носи во
северна Индија, Ромите не ја познаваат, како и
‘‘сарито‘‘ женската облека.
( Ромка со гердан,Шентурк-Турција)

Немаат ниту црвена точка “Бинди“ на средина на челото како знак на
светлост на умот, а подоцна ‘‘Тилак‘‘ знакот на богот Шива и Рама како
заштитник на брак, знак за мажена жена. Се прави на средина на челото и од
почетокот на челото па нагоре во косата со црвена боја. Знак за мажена жена е
накитот наречен ‘‘Мангал сутра‘‘ кој се носи постојано. Постарите жени во
Европа можат да се сретнат како носат ѓердани од низа на монистри кој во
Индија се нарекува ‘‘мангал сутра‘‘ и тоа претставува статус на мажена жена,
онака како што е обичајот во Индија. Не носат прстен на левиот палец на ногата
како знак на брачна состојба, ниту знакот ‘‘Бинди‘‘ на челото. Носат брачен
прстен-бурма и белезгии на рацете како знак на брачна состојба и невестински
подарок златен ѓердан. Таков е обичајот кај жените на Балканот. Во Европа,
старите жени носат шамии врзани зад тилот со кои ги затегнуваат косите во
пунѓа и се задолжително украсени со т.н. оји, везена опшивка на рабовите.
Носат широки шарени здолништа кои се долги до испод глуждот. Должината е
важен симбол за чување на моралната чистота на жената. Носат златни обетки
со син камен и прстен со син камен. Според верувањето на Ромите, синиот
камен не дозволува клетвата на мајката да се оствари доколку го проколне
синот или кој било во семејството. Во Индија, чешлањето на жена е во пунѓа,
девојката има две плетенки кои во Европа кај ромките често се исплетени со
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монети, а кога е во жалост жената косата ја обликува во една плетенка. Во
најново време, облеката кај Ромите е подеднакво европска, како кај жените така
и кај мажите. Мажите според старата традиција носат долги коси, но не е
правило за сите. Тоа го прават младите и носат обетки како моден тренд, како
и кај останатите народи, ‘‘гаџе‘‘-неромите кои ја поддржуваат индиската
традиција и култура на разубавување. Ромите носеле обетки од религиозна
причина и знак дека тоа е едниствено машко дете во семејството, а денес и како
вообичаен начин на разубавување. Кај Ромите, синот единец секогаш носел
обетка на левото уво, со кој бил заштитен од зло и за долговечност во животот.
Мажите се бричат на 3-4 дена, но ретко носат бради. Жените носат долги коси,
ги собираат во пунѓа или плетенки и ги врзуваат во пунѓа. Девојчињата до
полнолетство носат коса со плетенки, а денес ги кратат и ги имаат сличните
фризури како другите девојки од средината каде што живеат. Младите девојки
најчесто сакаат да носат долга коса, како симбол на женственост.
Да ја сознаат различноста на културите, етнолозите спровеле
истражување со децата Роми. Сакале да дознаат како децата уметнички ја
доживуват средината во која живеат. Разлика била во изразувањето на боите
кај ромските деца во споредба со другите деца. Тоа сликање било
орнаментално и декоративно. Сликале со посебна боја, особено виолетова, не
како децата од Европа со сина или зелена. “Таа боја не е европски
израз.Сигурно има ликовна блискост со Индија‘‘, пишува Ели Башиќ, која
учествувала во проектот за ликовно истражување.
Ромите имаат посебен однос кон семејниот живот. Светите книги и
мислителите во упанишадите приповедаат дека бракот е света тајна, облик на
божја служба. Гаранција за светоста на бракот е подготовката на девојчињата
за брак и кон духовна и телесната невиност како прва подготовка за брачен
живот. Денес современиот свет тешко го разбира раното стапување во брак кај
ромските семејства. Не затоа што тие денес немаат хиндуистички храмови и
свештенство, туку затоа што Ромите ги превзеле тие милениумски обичаи и ги
вметнале како религиозно и животно правило. Будизмот не успеа да си
обезбеди место за трајно влијание во религиозниот духот на Индија. Причината
била затоа што будизмот целибатот го издигна над идеалот на бракот и од таа
причина будизмот во Индија скоро сосема се изгуби. Затоа институцијата ‘‘брак‘‘
кај Ромите, припадници на индискиот народ, е ‘‘света обврска‘‘ и долг кон
предците. Нараснатото поколение ќе биде она кое ќе ги чува сеќавањата и ќе
пренесува жртва на предците. Така, тие нема да паднат во заборав и нивните
души нема да скитаат низ слободниот простор и нема да ги вознемируваат
луѓето, затоа што немало наследник или ја заборавиле својата должност кон
нив. Потомството ја има таа света задача да се сеќава на покојните и предците.
Во верувањето на хиндуизмот, нај несреќен човек е оној кој нема син кој
ќе ја врши верската обврска за принесување на жртва за покој на душите на
предците. Така се толкува институцијата брак во хиндуизмот. Кога децата ќе
биднат на возраст од 16-20 год., тие стапуват во брак. Полнолетството во
Индија е на различна возраст. Религиозните книги предвидувале различна
возраст на стапување во брак. Јатака препорачува брак на 16 год., Каутилија
висок државен службеник на Ашока, бракот го предложил на 12 годишна
возраст, Мануов закон предвидувал брак на 8 или 12 год. возраст, но никогаш
не се допуштал под 6 годишна старост. Чинот на просење на невестата се вика
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‘‘мангипа‘‘ и тоа се случува преку посредник т.н. наводаџија- “исиџија“. Тоа е
стар индиски обичај. Во тоа време во Индија имало луѓе кои биле задолжени од
родителите да ги фалат нивните деца, а пак тие воделе грижа за изгледот и
однесувањето на нивните деца. Наводаџиите посредувале при запознавање и
изнаоѓање на сопруг или жена според каста и статус на семејствата и биле
платени за тоа. Тоа се задржало до денешни денови и кај Ромите. Денеска меѓу
Ромите има такви посредувачи на брак, но сега се се помалку. Затоа денеска
постои изрека кај постарите кои велат : ‘‘ќе ти најдам сопруг да ме дариш со
кошула‘‘. Пред да се согласат родителите, младите треба да се запознаат и тоа
во присуство на некој од помладите роднини на младите и при првата средба ги
оставаат сами. Ако тие дадат согласност, тогаш се закажува денот на
случување на спогодбата. По договорот за подароците, се договараат за
веридбата ‘‘сивама‘‘ и за денот на свадбата ‘‘бијав“.
Порано, некаде и денес, овие бракови се случуваат со млади од ист ранг
или класа, што би се рекло каста, што не е точен назив, но постоело и постои
дури денес. Кога ќе се спогодат, се менуваат подароци, особено за невестата.
Родителите на младожененецот се должни на невестата да купат златен накит
кој е различен по вредност, секако според можностите, се купува комплет
венчаница од обувки до венец, два пара шалвари кои се облекуваат според
свадбената церемонија, фустани и подароци од семејството и роднините. Кога
родителите ќе се спогодат, тогаш си разменуваат сол и леб како знак на
трајност на бракот и се изговараат зборовите “сар о лон тхај о маро на
хулавѓон...“ - како што лебот и солта не се делат –(така и младите да не се
разделат сè до смрт). Така двете семејства се ородуваат и се “Хенамика“сватови. Прво се прави веридба “сивама“ а трошоците ги плаќа свекорот“састро“,таткото на младоженецот “џамутро“ и со тоа се обзнанува дека
младите се верени. Доколку се спогодиле, се плаќа извесна сума на пари, што
денес тоа се губи кај голем број на Роми. Се задржало кај некои Роми, особени
кај Влах Рома, Горбат и Гавутне Рома, т.е.оние кои биле населени во селата.
Тогаш се договара денот на свадбата “бијав“. Свадбата почнува од понеделник.
Се собираат главно жени и назначуваат некоја личност која ќе ги кани гостите за
свадба и се нарекува “укујџика“. Таа оди од семејство до семејство и објавува за
свадбата на семејството. Во среда се носи невестинската облека и подароците
од роднините ставени во тепсија. Тогаш се става т.н. кана. Свекрвата доаѓа со
жени и тоа пред зајдисонце со тепсија и свеќи. Каната се става на горната
страна на нозете, на прстите и во дланка со паричка во рака, потоа на средина
на главата до темето. Рацете и нозете се виткаат со ткаенина, а главата се
витка со црвена шамија. По ставање на кана, невестата се облекува во шалвари
и се кити со светла жица со сребрена боја т.н.“тели-пули“. Тоа се сребрени
жички за везење на ткаенина, која се става од двете страни на главата како
снопчиња и виси надолу. Истиот обичај за ‘‘Тели –пули ‘‘ го имаат и Индусите
само малку стилизиран. Се игра со музика пред домот на родителите и потоа
сватовите си заминуваат.
Во четврток, пред свадбата, невестата се носи на капење, порано во
амами, денес во домашни услови. Сабота, сватовите од страна на
младоженецот одат кај навестата за ,,боја,, како што е исто и во Индија. Овој
пат сватовите доаѓаат навечер. Тие одат со тепсија со бојата и запалени три
свеќи. Бојата ја нарекуваат “кана“ и доаѓаат со запалени свеќи во рацете на
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сите сватови кои идат во поворка, а поворката е формирана само од жени и
влегуваат во домот на невестата. Невестата е покриена со црвена шамија и
облечена во црвени шалвари, а свекрвата и ги бојадисува рацете, малку на
нозете и косата на средина на патецот кон темето. Во ново време, рацете се
бојадисуваат со специјални шари, онака како се прави во Индија. Жанин
Аубауер дава информации за шарање на жените со орнаменти кои до денес се
задржале особено во Раџпутан и Мадура при склопување на брак, но го има и
кај другите племиња на народот во Индија. Тој обичај се вика “вишешака“ и
“бахкти“. Ромите имаат обичај, на невестата во домот да ѝ се даде машко дете
во скут и тоа дете треба да ги има двата родитела, како симбол дека бракот ќе
биде плоден, траен и безбеден за децата. Истиот обичај го имаат и индусите.
Како симбол дека го напушта родителскиот дом, таа треба да заплака што е
добар знак за прекин на врската со родителскиот дом, онака како што е и обичај
во прататковината Индија. Облекувањето и подготовката на невестата го
изведуваат жени кои се исклучиво во брак. Не смее да ја подготви жена која е
разведена или вдовица, да не ја доживее истата судбина. Во домот на
невестата, од четврток, во една соба се изложува дарот и подароците кои ги
добила невестата, а нив ќе ги носи во домот на сопругот.
На денот на свадбата, кога сватовите одат по невестата, сватовите ги
сопираат пред да влезат во домот на невестата со барикада и симболично
носење на неколку дрвени стапови. Тука настанува церемонијална спогодба за
откуп од домот на невестата и сватовите од машка страна. Тие се обврзни да се
спогодат и ќе дадат поклон. Нај често тоа се неколку флаши пијалок или на
Балкан со гајба пиво. Кај некои кланови на Балкан се дава симболичен износ
пари за откуп на невестата. Ваков обичј денес постои и во Индија, кога
сватовите се запират пред вратите на домот на невестата и се дава симболичен
откуп. Откако ќе завршат церемониите во домот на невестата излегуваат на оро
и невестата се испраќа во новиот дом, а ја предава нејзиниот најстар брат на
деверот од машка страна и во придружбата на сватовите и тие заминуваат.
Пред да замине таа се простува со родителите и роднините и им подарува
поклони, а тие за возврат и даваат пари. Кога ќе дојде пред влезот на новиот
дом, обичај е да фрла леблебија и бонбони, а присутните ги собираат. Овој
обичај го има и во Индија, но таму невестата фрла ориз. Пред влезот на куќата
таа мора да го допре горниот праг. Тоа го прави со два прста натопени во
шекерна вода и тоа два пати со благата шекерна вода, онака како што е во
Индија, само што тие го прават со масло Гхи (кхил ромски) и други миризливи
треви. Откако младоженецот ќе ја дочека на врата, невестата мора да влезе со
десната нога и ќе се надмудруваат кој ќе нагази прв на ногата на другиот и тоа
ќе значело дека побрзиот ќе го контролира бракот. Индусите имаат ист обичај.
Кој прв ќе го фати другиот за нос, тој ќе го водел семејството. Кај Ромите, во
некои кланови и средини има обичај да се надмудрат кој прв да го допре
сопружникот за нос, но под влијание на муслиманството, тоа се избегнува,
бидејќи било навреда за сопругот. Има обичај на Балканот, младоженецот да ја
потегли невестата со каиш околу вратот да влезе во домот, со верување дека
така ќе ги почитува одлуките на сопругот. Некаде се коват шајки во прагот на
домот на младоженецот како симбол никогаш да не го напушти домот. Потоа
внатре си разменуваат заеднички леб и шеќер, како симбол на љубов и верност.
Има и други обичаи кои се различни од место до место. Веселбата продолжува,
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а младенците откако претходно ќе бидат подучени, влегуваат во заедничката
соба за млади. Се очекува исходот на истата прва брачна ноќ. Овој обичај го
наведува и Јован Вукмановиќ во “Потекло, живот и некои обичаи на улцињските
Роми” 1984/85 год.(Црна Гора). Истиот автор наведува дека младата, првата
ноќ, спие со свекрвата и золвата, а потоа со младоженецот. Ова е интересен
податок за зачувана традицијата од прататковината. Таму според списите за
брак, ромски “ниќаји“ хинди “ниќах“ младоженецот со невестата 3 дена не
стапува во физички контакт, туку само заедно престојуваат во куќичка
направена за нив. Невестата ‘‘бори‘‘ морала да има морална доблест кон
невиноста. Доколку било спротивно, таа била ошишана и качена на магаре,
седната наопаку и се враќала во домот на родителите. Тоа било голем срам и
понижување на семејството. Таков обичај има и во Индија кој се изведувал на
ист начин. Магарето било црно и се сметало за изрод во животинскиот свет,
симбол на похотност кој е спротивен на религијата и моралот на луѓето од
Индија. Сличен обичај има и кај населението во Европа, особено на Балканот.
Кај Ромите, овој обичај се задржал до денес. Со напредокот на цивилизацијата,
ваквиот обичај е сè повеќе во заборав, но кај номадите и помалите заедници на
Роми сè уште се задржал. Денес младите сами се запознаваат и се согласуваат
на заеднички живот, а родителите под ваков наплив попуштаат. Кај
патријархалните семејства на Роми, особено Калдерите и другите номади во
Европа, сè уште постои договор меѓу родителите и се од исто племе или черга.
Договорните бракви се ретки, но ги има. Забелешка е дека сите овие обичаи
изумираат и денес, свадбите се сведуваат само на еден ден и тоа во кафеани и
наредниот ден по свадбата одреден за блага ракија, како што Ромите го
нарекуваат “џумалуко“ или кој било ден во неделата, кога се прави свадбената
свеченост. Не е повеќе задолжително свадбата да се одржи во сабота и недела.
Свадбата до 60-те години од минатиот век започнувала од понеделник, барем
на балканските простори и траела од понеделник, како што се вика “џумалко“
кога се носи блага ракија кај родителите на невестата како знак на морална и
физичка чистота на нивната ќерка. По стариот обичај, тогаш оди и зетот во
домот на невестата. Тогаш има разни обичаи кои се однесуваат на зетот и тоа
главно се шеги. За време на свадбата се изведуваат разни забавни игри.
Најчесто жените се облекувале во машка облека и се маскирале и така ги
забавувале присутните. Таквиот обичај го има во помалите компактни заедници.
Во денешно време, тој обичај сосема се изгубил. Свадбената свеченост кај
родителите е со покана на гостите. Домот се уредува и темелно се чисти и се
подготвува за свечаност. Се прославува со музика и со јадење, онака какви што
се можностите на домаќините. Порано, според стар обичај, свадбите се правеле
во домашни услови, а денес е поинаку и свадбите се приредуваат во кафеани
со послуга за гостите. Музиката рековме дека е исклучиво ромска со ромски
мелос кој е јасно со ориентален звук и еуфоричен. Неканет не се оди на свадба
бидејќи тоа е навреда за тој кој ќе оди неканет. Доколку се случи такво нешто,
нема да биде отстранет, се прифаќа и служи како сите поканети гости. Обичај е
сите да дадат подарок. Во најново време, се подарува т.е. се дава паричен
прилог. Најмногу даваат блиските роднини, но тој подоцна има обврска да им
возврати. Срамота е доколку некој бил поканет да не оди на свадба, а истиот
кога правел тие биле присутни. Доколку имало оправдана причина да не дојде
на свадбата, тој подоцна оди во домот на домаќините со пригоден подарок и го
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дава паричниот износ.Тоа не е навреда и се прифаќа, дури се смета за чин на
доблест и семејна чесност. По две недели по завршување на свадбата,
невестата заминува кај своите родители и таму останува една недела. Овој
обичај се нарекува ‘‘Првиче‘‘, прв пат заминува кај своите родители по
свадбата. Ваков обичај денес постои во Индија и зачудувачки е колку долго
останал во традицијата кај Ромите во Европа. На свадбената веселба по стар
обичај, наречена игранка, кога веселбата е на отворено место, во дворот кај
домот на родителите, пред да се оди на званична вечера, може да присуствува
било кој. Кај Ромите на Балканот имало обичај, кога свадбите се правеле во
домашни услови, сите соседи и жители од тоа маало и сите други присутни, да
бидат послужени со јадење и пиење. До неодамна ваков обичај имаше кај
Ромите во Штип, Делчево и во сите градови во источна Македонија. Но оние кои
не се блиски или не се од тоа маало, не седнуваа на трпеза која се служи
непрекинато, еден станува, друг ќе седне и ќе биде нагостен. Тој обичај сигурно
датира од дамнешни времиња кога на свадба биле сите поканети, особено во
малите заедници и селата во Индија. Кај Ромите останало во традиција до
денешните денови. Овој обичај кај староседелците, особено на Балканот, во
големите населби на Роми има мешани кланови и обичаите се различни. Во
овие средини неможе да се најде овој обичај. Обичај во Индија било кралските
и богатите семејства на свадбени церемонии да ги канат сите членови на
заедницата и биле нагостени од богатото семејство или кралот. Порано
свадбите кај Ромите се правеле дома. Се канеле сите ромски семејства. Имало
свадби каде присуствувале преку 500 гости. Сите приготвени јадењата биле
традиционални и се готвеле во големи казани на отворено. Имало доволно
јадење сите да се послужат. Се колел поголем јунец или неколку овци и целото
месо се приготвувало за свадбата. Денеска тој обичај не постои и свадбите се
прават по хотелите каде присуствуваат канети гости. Ромите свадбите ги прават
секогаш во летен период. Многу ретко може да се случи да прават свадба во
зима или во постуден годишен период.
Стапување во брак кај Ромите оди по редослед на раѓање на децата.
Доколку некој од помладите деца се жени порано, тогаш тој бара дозвола од
постарите браќа и сестри. Доколку не се одобрувала женачката, настанува
непријатна ситуација. Досега не сум чул некој од браќата или сестри да попречи
женидба на помал брат или сестра. Денес браковите се склопуваат во
полнолетство и младите сами одлучуваат. Има такви семејства кои децата ги
женат во рана младост и се договорени бракови меѓу родителите. Има повеќе
видови на склопување на брак. Добар е оној кој има согласност од родителите и
одговара на статусот на племето и се од ист социјален слој - каста. Лош брак е
кога девојката ќе биде бегалка или ќе се омажи за некој кој не е од слично
племе, ако девојката претходно забременила или биде насилно обесчестена
или се мажи за нером – “ гаџо “. Тие бракови се неблагословени и тоа е голем
срам за семејствата. Во Индија, исто така, постојат неколку видови, поточно
девет видови на бракови, но таму имаат и свои називи за таквите бракови кои
се во зависност од кастата и како се склопиле. Доколку во семејството нема
машко дете, родителите се обидуваат повеќе пати да добијат син. Ако не успее
или останат со едно девојче, тогаш таа мора да остане во семејството и
родителите бараат домазет, со што ќе се продолжи лозата по семејство на
мајката. Овој обичај го има и во Индија и таа ќерка се нарекува “пуртако“ - ќерка
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единица. Наоѓале маж кој ќе се пресели кај жената како домазет и ќе ја
продолжи лозата по женска линија.
Денеска не се почитува традицијата на трајни бракови. Има чести
разводи и децата се оставаат на грижа на дедовците и бабите, а тие се
преженуваат. Старата традиција изумира и тешко се зачувува. Причина за
развод најчесто е несогласување меѓу сопружниците, но исто така доколку има
морално и етичко неприфатливо однесување на сопружниците и таа е причина
за разидување. Кај Ромите, граѓанските бракови во последните децении се во
пораст под влијание на средината во која живеат и законските прописи. Денеска
повеќето бракови се склопуваат во полнолетство, како што е во средината каде
што живеат по 18 год. и младите сами одлучуваат. Кај Ромите постојат бракови
кои настанале со чинот на свадбата и не се склопени како граѓански бракови во
матичната служба за склопување на брак. Со спогодбата на родителите и со
свадбената свеченост, тоа за нив преставува склопен брак и треба да е
нераскинлив. Такви биле односите кои останале уште од прататковината.
Бракот е склопен кога таткото ја држи ќерката со десна рака и кога ќе му сипе
вода на зетот на раката, му ја предава невестата. Потоа младенците се движат
седум круга околу светиот оган од лево кон десно. Се изговараат молитвите од
и пред свештеник, со предавање на невестата од страна на таткото на
младоженецот, тоа било чин на склучен брак.
Постојат мешани бракови помеѓу Роми и нероми, но се многу ретки.
Родителите не ги одобруваат браковите со неромите, особено машките деца
доколку одлучат да се оженат со неромка. Една од причините е од верски
аспект и изведувањето на верските обреди во кои учествува и сопругата. Друга
причина за неприфаќање на бракот е затоа што не е припадник на Ромите.
Семејството на синот смета дека со таков брак се намалува проширувањето на
племето и ородувањето со друго племе. Во најново време, со слободното
движење на запад, има мешани бракови. Обичај е доколку во племето дојде
неромка, таа е должна да ги почитува традицијата и обичаите, а воедно да го
научи и јазикот. Доколку женска личност се мажи за нером, таа има обврска да
ги прифати обичаите на сопругот. Родителите најчесто не го одобруваат бракот,
но доколку се одлучила за таков брак ја оставаат самата да одлучи, но не
преземаат никакви активности во врска со тој брак. Таа е препуштена сама на
себе. Ретки се случаите родителите да имаат врска со нејзиниот нов дом.
Во тоа време во Индија браковите биле трајни освен кај пониските касти
и тоа во одредени временски периоди, како што пишува Аубауер, кај кои бил
дозволен развод. Развод на брак бил дозволен кај умоболни, евнуси или
воопшто психички растроен човек. Бракот се склопувал помеѓу млади од иста
каста и исто племе, со семејства подеднакво почитувани. Строго се внимавало
да не се роднини. Роднини по мајка биле до 5 колено, а по татко до 7 колено.
Таков бил законот на готра-кланот. Кај Ромите важат истите принципи на брак,
но во помалите заедници се случува да се женат и блиски сродници. Од таквото
склучување на брак се раѓаат деца со недостатоци, физички и психички. Многу
се ретки или скоро нема инцестни форми на брак помеѓу блиски сродници, брат
и сестра или први братучеди, што претставува голем срам за семејствата. Во
таков случај, родителите се откажуваат од нив. Тие се иселуваат, не се во
контакт со роднините и не знаат ни каде заминале. Бидејќи Ромите имаат
посебни обичаи кога невестата ќе дојде во домот, во почетокот ја запознаваат
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со новиот дом и се внимателни кон невестата. Доколку е малолетна, се
обидуваат со време да ја навикнат на семејните и домашните обврски. Доколку
таа има претходни знаења, особено со приготвување на храната, дозволуваат
под надзор да ги врши тие обврски. Има многу празноверија во врска со
младенците сè со цел да ги заштитат и воведат во зацврстен брак.
Посебен настан во семејството е кога невестата ќе забремени. Таа има
посебен статус и на неа посебно се внимава, особено на храната. Од
празноверие се забранува да јаде риба, наводно, детето ќе се родело
глувонемо. Било забрането да се земе, особено да се украде било што за
јадење, доколку не ѝ се понуди, особено не овошје, затоа што детето ќе имало
некоја флека на телото или лицето. Било забрането да се јаде скришно од
трудницата затоа што детето потоа немало да сака да јаде таква храна. Се
внимавало на некои домашни животни, особено трудницата да не ја прескокне
мачка, во тој случај детето ќе било влакнесто. Кога жената се породува, мажот
имал обврска да ги одврзе сите чворови во домот и да го ослободи каишот од
панталоните. Доколку породувањето се одвива со тешкотија, тогаш мажот
требало да ѝ даде вода да се напие и со тоа породувањето ќе се олеснело. До
средината на минатиот век, жените ромки се породувале дома со жени бабици
или постари жени кои биле запознаени што треба да прават при породување.
Исто така познато е и има информации од хроничарите дека ромките се познати
како бабици при породување.
Животот на Ромите е полн со празноверие кое го носат од својата
татковина и тоа се пренесува на генерациите со векови. Многу од тие верувања
ги задржале заради својата побожност, затоа што можат да доживеат лоша
судбина доколку не се придржат до обичаите. Информациите кои се однесуваат
на Ромската култура и обичаи, ги запишал де Гоја, особено за Блискиот Исток, а
истовремено Жан Пол Клебер пренесува информации за разни обичаи кај
Ромите од Европа, особено Калдерите. Така, од нив се чита дека сите обичаи
кои ги има на Балканот, ги имаат и тие и тоа сосема идентични. Тоа преставува
вистински доказ за културата на ромите некогаш и денес, а воедно покажува
дека обичаите меѓу Ромите насекаде се исти. Кога детето ќе се роди, тогаш тоа
е некрстено и родителот ќе му го шепне новото име три пати на увото. Стар
индиски обичај, но и денес, треба да се кажат молитви-мантри, особено
мантрата за Свастиката. Притоа му се мачка устата на бебето со света маст Гхи
и му се шепнува три пати името на детето кое го избрале мајката и таткото.
Ромите мантрите ги заборавиле и не ги знаат.
Зачудувачки е што и муслиманите го прават истиот обичај и има голем
број на слични обичаи како кај индусите кои ги изведуваат со мали измени.
Индусите биле обврзани да станат рано наутро, како и муслиманите, пред
изгрев на сонцето, ќе читале дел од ведите, ќе ја запалат свеќата во домот и со
бела чиста ткаенина замотани околу појасот и рамената, верски ќе се перат
однадвор со молитва, а одвнатре во вода. Ќе земале неколку капки вода за
гаргара во уста и со тоа се переле внатрешно, без да голтнат вода. Со вода во
носот ќе го чистат носот и со рака ја намократ косата на главата и изговарат
молитви. Муслиманите го прават истиот обичај секогаш кога ќе одат на молитва
или ако за тоа има потреба го прават повеќе пати. Тоа го викаат “абдест“ или
верско чистење. Тие, исто така, ги мијат рацете, лицето, ја плакнат устата,
чистат нос, поминуваат со наводенета рака преку косата, ушите и вратот, потоа
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мијат нозе и на крај ги мијат рацете. Не мора да се капат, доколку нема потреба
за телесна чистота. Ромите немаат венчален кум, но имаат “кирво“ кум за
детето кој на 3 годишна возраст му ја сече косата од главата од двете страни и
тилот. Според стар обичај во Индија исто така е на три години му се сече
косата, ќе му ја избричат главата и се остава еден прамен коса кој го носи цел
живот. Подоцна се изведува верскиот обичај иницијација, која се изведува
според кастата на која и припаѓа и според каста сe врзува различен конец кој го
носи цел живот. Тоа се изведува кај сите касти. Кај Ромите има посебен обичај
децата да се остават рано науртро на пат и кој прв ќе помине треба на детето
да му даде име и според обичаите, тој е кум на детето. Ваквата ситуација се
случува доколку на родителите по раѓање децата им умираат. За да се избегне
таа ситуација, прибегнуваат на горната напомена да го остават детето на пат.
Притоа најчесто бараат името на детето да е Трајче, Трајан, Станика или
слично име, со кое детето ќе опстане -да трае во животот, односно име кое ке
асоцира на долговечност и живот. Тогаш му се става и обетка на увото. Ако
детето е единец, исто така, добива обетка. Jа носи до полнолетство, а потоа
може да ја извади. Кај Ромите, мајката косата ја чува во “ мом-восок “ истопено
парче од восок од свеќа и ја чува сè до нејзината смрт. Кога се раѓа детето,
уште од првата ноќ под перницата се става чешел, црна метла и огледало.
Црната метла се става за да го штити од “Кали хас “ - Колера, но исто така,
значи заштита од божицата Кали која управува со епидемиите и болестите.
Огледалото му се става под перницата на детето да ги чува од уроци или
болесна сугестија. Потоа му се прави амајлија против уроци. На мајката се
врзува црвен конец на раката, како и на бебето и во домот се става црвен конец
под прагот од внатрешната страна, да ги штити од нечисти луѓе. Кај Ромите,
нечист е оној кој доаѓа во посета, а притоа не се капел. Во посета не се доаѓа кај
бебето и леунката во првите денови по породувањето, но блиските роднини
одат но, не веднаш по породувањето. Пријателите и другите во посета одат
подоцна. Посетителите, особено возрасните, задолжително се капат да не
донесат лошо на бебето и мајката. Забрането е мајката да се ракува со
посетителите, наводно ќе го изгуби млекото за доење. Не се седи под нозете на
мајката од истите причини. Не смее да јаде лук да не го изгуби млекото и таа е
леунка 40 дена. Мажот не се доближува до жената додека е леунка. До првото
капење, мајката не е чиста. По 40 дена, се прави повојница и се канат
роднините од двете семејства, а пријателите и познаниците кои не се поканети
доаѓаат во посета и носат пригодни подароци за бебето и задолжително слатки
колачи. Бебето не излегува 40 дена од домот. Потоа мајката и свекрвата го
носат бебето во посета во три домаќинства, кај роднини и тоа е прво
излегување на бебето од домот. За да го заштитат од уроци, на челото му
стават црнило од саѓе од огинот. Во таа пригода, во посета на мајката се дава
леб со малку сол да има млеко за доење на бебето.
Кај Ромите муслимани, особено на Балканот, се врши и религиозниот
чин на обрезување на машките деца, т.н. “Сунет“ од хинди зборот-сунакланица/пресечување. Тој ритуал се изведува во различна возраст, од 3-6 год.
пред да појде на училиште, а има случаи и подоцна. Хиндуистите не
практикуваат обрезување. Сунетската свеченост е, исто така, доста свечена
која Ромите и ја нарекуваат свадба “ бијав “. Тоа е верски обичај и религијата не
налага посебни трошоци, а религијата тоа исто така го толкува. Ромите, како
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што секоја пригода сакаат да ја претворат во настан и веселба, така и овој
обичај попримил свечен облик. Овој обичај е застапен кај Ромите од исламска
вероисповест, а го практикуваат и евреите и тоа во рана бебешка возраст.
Ромите кои не се муслимани, не го прават тој обичај. Пред обрежувањето,
детето се шета со коњ, чеза или во ново време со автомобили и се вика ,,алаји “
свечена прошетка пред сунетот.
Машките деца во Индија според Аубауер, ги учеле учители Гуру, а
девојчињата учеле дома и биле подучувани од побожни учители или
престојувале во манастири и тоа повеќе години. Ромите во својот живот, како и
сите други, поминуваат во неколку фази. Во младоста до школска возраст се
деца и немаат никакви обврски, потоа настапува доба на учење, која кај децата
надвор од Индија, ромските деца, ретко се школуваат. Потоа настапува добата
на возрасен и оженет човек, кој има обврска за грижа кон семејството, верата,
односот кон својата заедница и родителите. Ромите, во разговор меѓу себе, кога
се прашуваат, тоа го нарекуваат “Сар сијан-како си“. Тој одговара “праста граста
- трчи како коњ“ незнаејќи дека кажуваат животна доба која се нарекува
‘‘Грихаста“-глава на семејството. Таа е втората етапа на животот на човек кога
треба да е во брак и да ги спроведува обредите и се грижи за семејството.
Потоа фаза на верник и на крај откажување од сите обврски кон домот и
семејството и станува ,,санјасин,, верник кој го напушта својот домот и оди во
испоснички живот. Последната одредба кај Ромите не се почитува, а во ново
време слично е во Индија. Не го напуштаат домот и семејството, тие остануваат
со еден од синовите.
Ромите имаат уште еден обичај, т.н. братимење ,“астарена пес пхрала“.
Тој обичај го прават двајца добри неразделни другари. Некогаш тоа се случува
и кај женси личности, но често е кај мажите. Во таа прилика, се засекуваат на
десната рака и си ја спојуваат крвта и со тоа стануваат браќа и се прифатени
рамноправно во двете семејства. Некои истражувачи на обичаите кај Ромите се
сомневаат во овој чин на засекување на дланката на побратимените и дека
нема такво нешто.Тој обичај е реалност и знам случаи на такво братимење меѓу
Роми. Во последните години, не сум чул за таков настан. Кај Ромите има случај
на посвојување на неромски деца. Тие се посвојуваат и се рамноправни
членови во Ромската заедница и добиваат имиња соодветни на заедницата, се
воспитуваат според традицијата на таа заедница. Кога ќе пораснат, тие се
женат со девојки од таа средина и ја продолжуваат традицијата на ромските
заедници. Жан Клебер изразува сомневање дека имало посвојување, мисли
дека не биле вистински прифатени и не се женеле со ромки. Кажува пример на
кланот на познатиот музичар Џанго Рајнхард, припадник на Ромите Мануши во
Франција.Тие го примиле во својот клан Жак Ревиера и на свеченоста братот на
Џанго, Џозеф Рајнхард му ставил обетка на увото и го нарекле “пхрал“ - брат.
Ромите навистина ги прифаќаат неромите во својата средина и ги
третираат како свои деца. Во градот каде живеам, во Куманово има неколку
примери каде нероми се посвоени од Роми. Сè уште живеат во ромско
семејство и имаат формирано свои семејства кои ги формирале со Ромки. Тие
живеат и се однесуваат според обичаите и традицијата на Ромите. Тие луѓе
лично ги познавам. Подоцна дознале од своите посвојувачи дека не се етнички
Роми и ги прашале дали сакаат да останат со нив и да се женат и формираат
семејства со Ромки. Тие се согласиле и останале во заедницата и формирале
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свои семејства, затоа што од мали биле прифатени од ромски семејства. Не
сакам да ги спомнам кои се. Би било недолично иако знам дека нема да се
навредат. Кога се зборува за религијата и обичаите на Ромите, секогаш мислам
дека треба да се прави споредба со обичаите кои владееле во Индија во тоа
време. “Индија до 8 век“ од Жанин Аубауер, јасно го опишува посвојувањето.
Случајот со посвојување е толку стар колку и Ромите и обичајот потекнува од
Индија. Посвојувањето било пракса и се посвојувале и повозрасни и тоа било
дел од семејната традиција. Посвоените биле почитувани како вистински деца
особено машките, кои требало да ја продолжат семејната традиција. Ова го
пишува Ж. Аубауер. Не е потребно сомнение од страна на истражувачите, туку
тоа е во основата на религијата и традиција кај Ромите. Сомнежите треба да ги
проверуваат во секојдневниот живот меѓу Ромите, во нивните средини или било
каде во Европа.
Во одредени случаи, доколку една од доилките го дои детето на друга
жена, која е зафатена со работа или снемала млеко за доење, тогаш тие деца
се почитуваат како браќа по мајчино млеко или доење. Почитувањето е
доживотно, но не е исто со братимењето. Се сведува на нормална
комуникација, но не е длабока роднинска врска. Сервапали кажува дека
разбирањето помеѓу лугето е едно од нај чистите задоволства кај човекот.
Ромите во животот имаат и сакаат да имаат разбирање за секоја работа, па
дури и за вакви работи кога луѓето сакаат да се сродат иако крвно не се
поврзани. Овие примери укажуваат дека Ромите во Европа и надвор од неа си
ја задржале индиската самобитност. Има многу обичаи и верувања кои се
празноверие, но тоа е дел од верувањето и културата на Ромите.
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Религијата кај Ромите

“Иако Индија била преокупирана со територијални освојувања,
нејзиниот религиозен живот не може да се оддели од целокупниот развој на
цивилизацијата, која заземала важна улога во целокупниот живот на луѓето во
Индија “ - пишува Жанин Аубауер во “Индија до 8 век“. Сервапали самиот
признава и вели: “Ние тука се бавиме со историја на индиската мисла до 1000та година или нешто потоа, кога судбината на индусите бидна сè посилно
врзана за судбината на неиндусите“. Затоа религијата на Ромите надвор од
Индија преставува вистинска ризница за религиозното богаство од периодот
кога Ромите ја напуштиле Индија. Таа е сјаен пример како старите мислители
вршеле влијание, народот да си ја сочува религиската и етничката припадност
надвор од Индија и да се препознае дури до денешно време, иако поминале
повеќе векови. Тоа го прават на тој начин, како Ромите што сакаат да кажат:
“тоа останало од старите во традиција“ и така ја сочувале својата автохтона
религија. Во денешни услови Ромите сè повеќе се менуваат и се повеќе ги
прифаќаат религиите во средините каде што живеат. Автентичната религија
скоро сосема се изгуби. Читајќи ги легендите за Ромите, се прашував зошто
Ромите постојано ја споменуваат приказната која ги поврзува со животот и
прогонот на Исус од Римјаните и убиствата на децата во тоа време. Секогаш
мислев дека легендите за Ромите се христијански легенди. Тоа чувство кај мене
го зајакнаа религиозните легенди кои ни ги кажуваше мајками кога бевме деца.
Приказната која ја кажуваше за судбината која се однесуваше за убиствата на
децата од лошиот крал, затоа што незнаел кое било детето што ќе му го замал
претстолот. Но, не било така. Вистината била во индиските религиозни легенди.
Вишнуовиот осми аватар Кришна од религијата на хиндуизмот во Индија, денес
е најомилената и најпопуларна личност кај широките народни маси. Кришна
многу потсетува на личноста на Христос. Сличноста се состои во тоа што
Кришна се раѓа, умира и повторно воскреснува, исто како Христос. Но, не само
тоа, туку е сличен со Христос и во другите сличности во неговиот легендарен
живот. Сличноста со Христос се состои во тоа што и Кришна се раѓа во една
обична штала за животни под чудни околности. Уште од самото раѓање е
прогонуван од лошиот крал Каун, кој сака да го убие. Бидејќи кралот не знаел
каде се наоѓа, наредува сите деца масовно да се убијат. Но, Кришна на чуден
начин се спасува од смрта. Детството го поминал како овчар и како растел со
тек на времето, покажувал извонредна интелигенција. Багават Гита од
Махабгарата му е посветена на Кришна која се смета за Евангелие на
денешниот хиндуизам. Оттука, легендите кои биле усно пренесувани од самите
Ромите ги збунуваат истражувачите, дека тие се дел од христијанството.
Таквиот впечаток се стекнува токму поради сличните легендарни настани со
Христос и Кришна. Оваа приказна во животот ја дознав многу подоцна со
проучувањето на религиите на Индија. За животот на Кришна пишува Шевкија
Жуљевиќ во “Религиите на Индија“ како и Сервапали Радакришна кој исто така
го напоменува овој историски религиозен настан и легендарната судбина со
Кришна. Таа легенда ги поврзува двете религии, христијанството и хиндуизмот,
што е тема од историјата на религиите. Во овој ракопис тоа не е обработено.
Зошто истата приказна се јавува во Хиндуизмот? Еднобоштвото во Индија е
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одамна познато. Оваа религија е опишана во Ведите во Нарајана и
доживувањата на Нарада на Шветадипи или Бело Острово. Према тогашна
космологија Шветадипи бил дел од Индија. Тој се наоѓа во Индија, северно од
р‘тот Мер. Неговите становници биле Екантини или еднобошци и биле
обожаватели на Васудева. Тие биле обожаватели на една од шастрите што ги
прoповедал Нарада, за која пишува Панини во почетокот од 7 век. Оваа
религијата постоела многу одамна во Индија уште пред појавата на РГ-Ведите.
(Филозофија на Индија,стр.361/362). За ова прашање се осврнува и др. Сеал и
вели дека индиските Ваишнави биле присутни на обалата на Средоземно море,
односно во Мала Азија и на границата на Египет, а пак Ласен пишува дека тоа
била земјата Парта, денешен Иран. Таму престојувал апостол Тома и
преповедал старо евангелие. Можно е дека во тоа време имало Ваишнави но,
тоа било многу подоцна од учењето на индиските еднобошци-Екантини. Ромите
како припадници на Индија и наследници од таа цивилизација, ја задржале таа
религија, особено Вишнуизмот и Шивизмот, веруваат во Бог и на свој јазик го
нарекуваат “Дел” или “Девел“. Тој е оној кој дава. “О Девел ка дел....“-Господ ќе
даде..., Тој дава здравје, живот, среќа, со еден збор тој дава сè, односно тој е
створител, па дури и гостинот е “Дел-Девел“, како што објаснува Сервапали.
Според него, треба да се води грижа за изразот “Дел“ кој не може да се спореди
со современата монотеистичка концепција со Бог. Во смисла на хиндуисмот
значи “сјаен“. ‘‘Дева‘‘ во хиндуизмот по својата природа е неодреден.
Рададакришнан вели: “Еден бог се нарекува различно според различните
области во кои делува или наклоност на душите кои го бараат“ или, како што
рекол Плутарх, попластично: “Постои едно сонце и едно небо над сите народи и
едно божество под разни имиња“. Според будистичката философија, Самкија и
Јога, пра-клица од кој настанал светот е Хиранијагарбха, клица која била
покриена со луспа. Тоа е ОНА, едно родено со силата на топлотата, која е со
црна или златна боја. Според филозофијата на браманите, Брахма богот е
створен од космичко јајце кое го формира телото на сите живи суштества и им
дал животни атрибути. Според ведите Хиранијагарбха во почетокот настанала
од големата вода која ја поплавила целата вселена. Таа го формирала светот
од безобличниот хаос кој единствено постоел. Господ бил створител на тој хаос.
Тој го поставил ембрионот кој станал златна клица од која се родил самиот тој,
како Брахма или Бог, бил врховен дух и со својата волја го формирал светот.
Првиот човек според индиската верзија за потопот е Ману и неговата ќерка Ида,
кои од потопот ги спасила риба. Потоа од нив настанало човештвото. Така
објаснува Сервапали во својата книга ‘‘Филозофија на Индија‘‘ за потеклото на
човештвото и потопот во индиска верзија.
Земјата била една плоча која пливала во вода, а се потпирала на
роговите на бик,кажуваат Ромите. Кога бикот ќе ја затресел главата, тогаш
имало земјотрес. Според легендите на Ромите, некогаш Господ одел по земјата.
Земјата и небото биле сосема блиску. Близината на земјата и небото се
растурило со невнимание на женита. Господ се кренал високо на денешна
висина. Вака кажуваат легендите за постоењето на светот. Во просторот има
три зони. Земја, небо и среден дел, т.е. воздух, кој е празен простор. Веруваат
дека покрај “Дел“-бог и постои “Бенг“ - ѓавол кој е извор на сите тешкотии на
човекот. За таа цел, секој човек треба да се чува од тоа зло со дисциплина на
духот и разумот, да води исправен морален живот и да не се препушта на
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слабостите кои лесно можат да го наведат на лош живот за кој подоцна по
смртта ќе биде одговорен. Така парафразирано може да се толкува доброто и
злото. Индија има повеќе религиозни правци кои секој посебно ја толкува
суштината на Господ и на светот. Ромите не ја познаваат теоријата за
реинкарнација или повторното раѓање. Тие веруваат дека душата “воѓи или оѓи“
може по смртта да лута и да им предизвикува страв на најблиските или да се
претвори во вампир “чохано“. Да се спасат од такво зло, тие водат грижа
душата да се смири со принос на жртви (не колење на животни, туку со
жртвување на храна и вода), молитви и повремени помени за спокој на душата
на предците. Доколку се сомневале дека по погребот ќе им додева, некогаш
ставале трн на вратата за да не им додева. Тој трн е шишарка од билка, кога ќе
се исуши има боцки на врвот. На Балканот ја нарекуваат Магарешки трн
(Onopardon akanthium). Според Жанин Аубауер, во Индија во тоа време во
гробиштата урните се погребувале и имало жртвени столбови и бројни камени
клупи. Просторот бил обраснат со трева и грмушки и други специјални растенија
за гробишта кои на Санскрит се нарекувале Канраи-трн (Ромски-Канро/канре).
На гробовите имало посмртни споменици од камен или особено цигли за
будисти на кои имало реликвии на покојниот, а гробиштата не биле уредени.
Чуварите биле од редот на Чандалите и имале мотки како оружје да се бранат
од лошите духовите кои ноќе кружеле во гробиштата. Денес на Балканот,
гробиштата на Ромите се такви. Доколку дојде до случај умрениот да им додева,
тие веруваат дека со употребата на магичните зборови “џа те тханесте катар со
алан“ – ‘‘оди си на местото од каде си дошол‘‘, тој ќе си замине и нема да им
додева. Такво верување имало во раниот период на Индија, како што пишува
Жанин Аубауер. Верувале во духови (вампири-чохано/е) и ноќе не оделе на
гробишта исто како што веруваат и Ромите во Европа. Ромите кога кажуваат
како се манифестира однесувањето на покојните, велат дека секогаш во
гробиштата ноќе се слуша некаков звук на голема вода, плачење на деца и
ретко свирење на музика. Истото ова го пишува и во историјата на религите на
Индија, што значи дека Ромите го сочувале тоа религиозно верување од Индија.
Духовите да се смират, требало да се приредува помен за успокојување на
душата на покојните.
Кај Ромите останал култот кон умрените и затоа секогаш имаат единство
кога некој ќе умре, сите помагаат. За мирен покој на умрените и нивниот дух,
Ромите секогаш во своето движење кога имале можност да се населат, секогаш
купувале имот на своја сметка и го наменувале за гробишта. Не купувале
атрактивно место за гробишта, бидејќи тоа не е место за постојана посета.
Сеќавањето кон покојните и предците се прави дома, распоредено неделно или
месечно, а денеска настанала поделба. Христијаните Роми секогаш на
покојните се сеќаваат на деновите определени со христијанската религијата и
негуваат култ на посета на гробиштата на покојните према таа религија. Ромите
кои останале во своето верување, особено номадите, тие го задржале култот на
сеќавање според индиската традиција. Оние кои купиле земјиште на свој
трошок, исто така, си го задржале верувањето со напомена дека погребите ги
изведува најстариот член во племето со пригодни зборови за покој на
починатиот. Немаат свој верски застапник, доколку не се муслимани или
христијани. Денеска можат на многу места од Азија до Европа да се најдат
гробишта на Ромите, таму каде што живееле. Секогаш се копале далеку и
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одвоено од христијанските гробишта, а староседелците по предание ги знаат
доколку нема жители Роми. Тие популарно се нарекуваат “Цигански гробишта“.
Денес на Балканот во повеќе градови Ромите сами си купуваат земјишен
простор за гробишта. Градската управа не се залага да им обезбеди простор, но
потоа претпријатијата за погреб се јавуваат како надлежни за погребите со кои
остваруваат профит со такси за транспорт и погреб на покојните. Тоа не е
секаде правило. Некаде Ромите сами се организираат за подготовка, транспорт
и погреб на починатиот. Сами копаат, сами одредуваат простор и тоа е најчесто
определено со местата на кланот и никој тоа не го попречува. По долгиот
престој надвор од Индија, Ромите одамна немаат свои религиозни свештеници.
Како причина од таа состојба во средините кои живееле и се селиле, одамна го
напуштиле обичајот за спалување на покојните. Честопати преку лето кога
спијат на отворено, денеска ретко, освен номадите, гледаат како паѓа ѕвезда
“черхен“, тогаш велат дека некој умрел и неговата ѕвезда паѓа од небото. Тие
веруваат дека секој човек има своја ѕвезда која го следи цел живот и постарите
тоа им го кажуваат на младите. Со неговата смрт, таа згаснува. Истото го
веруваат и индусите, пишува Жанин Аубауер.
Ромите за земјата велат Пхув, сонцето -Кхам, месечината-Чхон, свемирСумнал. Вселената за Ромите е свет. Тие мислат дека и таму некој живее и
велат “О Сумнал си баро“ (Вселената - светот е голем).Таму е душата,
ангелите, ОНА –условно Господ и другиот свет кој за луѓето не е видлив. Усните
преданија на Ромите кажуваат дека има три света: едниот е горе, ние тука сме
во средина и има свет кој е под нас. Овдешните луѓе велат се средни, затоа што
живеат во средина, а има луѓе кои живеат горе и доле под нас. Затоа ние се
врзуваме со каиш на половината, а тие горе до вратот, долните под колена.
Сонцето за Ромите е исто “Дел/Девел“ - оној кој дава-создава, но со
вековната миграција го изгубиле неговото значење во врска со утрешната
молитва кога религиски ќе се исчистат духовно и со длабока мисла со кренати
споени раце ставени на челото ќе се молат да ги благослови, да им даде среќа
и плоден ден, а семејството да го штити од лошо.
Месечината “Чхон“ за Ромите има магично својство. Кога е нов месец,
Ромите кога ќе ја здогледаат месечината се фаќаат за паричникот и велат ,,дај
боже да се наполни,,. Месечината има и функција при баење и лечење на некои
кожни заболувања. Тоа го прават ноќно време, кога ќе падне мрак. Тоа е вид на
лечење со кадење со специјални лековити тревки. Тревките се разгоруваат на
жар и треба да димат. Болниот стои врз чадот кој треба да го опфати целото
тело. Се разбира, тој е во облека. Тоа не е опасно и е лекување на билна база
која има антибактериско и антиинфламаторно дејство врз кожата. Го смирува
јадежот и ги лекува раните. Тоа се повторува неколку дена. Месечината е само
средство кон кое се обраќаат со мантри за исцелување на раните.
Индусите се многубошци и идолопоклоници и имаат голем број на
богови. Ромите се, исто така, идолопоклоници, но тие повеќе веруваат во
природните тотеми. Осамени поголеми камења или остатоци на помали карпи
во полињата или осамено старо дрво, за нив се свети места. Трудницата да
забременат и другите кои веруваат во тие тотеми одат и бараат помош за
добивање на пород. Таквите тотеми, особено осамените поголеми камења или
помали карпи на Балканот ги нарекуваат “Чобан Баба“ мислат дека има магична
моќ да помогне жена да забремени, да исполни желба, да даде среќа и
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исполнува други замисли. Чобан Баба, турски израз за овчар, потсетува на
овчарот Кришна, кој према легендата во младоста бил особено промускуитетен
и имал неколку илјади деца. Сите овие наизглед неважни обичаи имаат длабока
религиозна основа која потекнува од Индија. Овие природни места на идоли се
спомнати уште во раниот период на Ведите, кога била народна и религија на
природата, која и денес постои. Браманството се обиде да ги укине со
свештеничка церимонија, со пропагирање на целибатот, но пропадна токму
поради тие ставови под наплив на народното движење и почитување на
религијата дома, со семејството како едноставна и соодветна религија за
спасување на душата и укинување од судбината на повторното раѓање кое
преку домашното секојдневно религиозно однесување ќе го постигне со
морална и етичка чистота на човекот. Во Индија религиозноста на човекот е
индивидуална. Отука и богослужбата дома е исто толку важна дури и поважна
во однос на службата во вохрамот. Дури и во храм нема заедничка молитва.
Оваа е затоа што индусите религијата ја исповедуваат како поединец и како
семејство, а не како религиозна заедница. Токму домашното почитување на
религијата стана основа за сочувување на оригиналната религија кај Ромите
која тие ја пренесуваат и велат дека е традиција. Познато е дека се обожаваат
дрва и животни. Најсвето животно во Индија е кравата, исто така слонот,
мајмунот Хануман спасител на Сита и Рама, змиите кои ги сметат за демони и
други животни. Тоа може да се види од религите во светот за кои пишуваат
Саламон Ренак, Фелисиен Шале, Дени Сора, Авдијев, Павле Јевтиќ, Шевкија
Жуљевиќ и др. Ако некој од семејството е болен и претчувствува дека ќе
почине, тогаш сите роднини и пријатели доаѓаат на посета, а тој на блиските им
остава во аманет она што треба да се наследи или даде некому и го сопштува
на блиските. Доколку направил некој грев или дело кое го криел додека бил во
живот, за да си ја олесни душата пред смртта и ја ослободи за оној свет, тој со
покајание ја соопштува и бара прошка да му се прости и го соопштува пред
присутните. Со тоа ја ослободува својата душа да не лута во празниот простор
и да не ги вознемирува луѓето. Пред смрта ги изговара зборовите за спокој на
душата и во мир да почине, а изговара со молба севишниот ‘‘Девел‘‘ да му
прости. Поради вековната одвоеност од прататковината и немањето на свои
свештеници, кои биле должни да му шепнат молитвата на двете уши, ја
заборавиле мантрата-молитвата пред смрт кој секогаш по традиција се
изговарала која гласи: ‘‘Тоа што е ОНА, тоа сум јас‘‘. Она преставува условно
Бог каде душата треба да се пресели. Затоа индусите во средината на храмот
го имат поставено централното божество, а возвишувањето над храмот
симболизира патоказ за патување на душата кон одреденото становиште на
душите на покојниците.
Кога некој член од семејството ќе почине се подготвува погреб
“паробе/прахопе”.Тогаш сите Роми кои се известени или чуле доаѓаат на
погребна поворка и одат на погреб. Бидејќи сè уште не дошол свештеникот,
еден од синовите, вообичаено најстариот го подготвува телото за погреб, ако е
машко, а за жена ќерката. Доколку не бил бричен тој го бричи, му се дотерува
косата ако не бил потшишан, се отстрануваат сите влакна од телото и се кратат
ноктите, се облекува и му се врзуваат двата палца на нозете и со шамија
вилиците. Во раката му се става паричка и од него се простуваат сите блиски.
Според традицијата, жените не одат на погреб. Има еден интересен настан кој
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до скоро се почитувал на Балканот. Кога покојникот ќе го изнеле од домот, се
жртвувал вистински овен. Овенот се колел пред ковчегот, а покојникот требало
да се пренесе преку него. Овенот морало да биде голем, со големи рогови.
Ваквиот обичај е стар, опишан е и се спроведувал во Индија. Тој се
спроведувал со жртвување на крава. Овој обред се правел, по сè изгледа, само
за монарсите и браманите. Ваквиот обред подоцна во Индија не се изведувал.
Само симболично се држел нож во рака и тогаш се изговарале некои од
боговите и името на светата крава која ја заменува вистинската жртва. Таков
обичај се правел и за кралевите кога доаѓале во посета во некои провинции.
Можно е овој обред да е поврзан со потеклото на Ромите од браманите и
кшатриите од Кашмир, како што открил и тврдел Е.Питард, антрополог од
Швајцарија.Телото на покојникот се пренесувало преку телото на закланото
животно, онака како го правеле до скоро некои кланови на Ромите во Северна
Македонија, Скопје и Куманово. Тоа се т.н. ковачи. Денес по распадот на
комунизмот, со посилното навлегување на исламот, овој обичај е прогласен за
ерес кај Ромите и е укинат. Обичаите за погреб се опишани во книгата на Жанин
Аубауер и навистина сум изненаден колку се идентични. Нај впечатливи се
обичаите како се подготвува покојникот за погреб така и со другите обичаи за
погреб, како и другите религиозни обичаи кои Ромите ги задржале дури до
денес. Покрај сличностите, Ромите го заборавиле и не го знаат обичајот за
спалување на покојникот. Покојникот денес се погребува според актуелната
религија која се почитува во тие општества, но обичаите околу погребот
останале сосема исти. Доколку се муслимани, не е дозволено да се прават тие
подготовки кои се горе напоменати, бидејќи исламската религијата налага, секој
човек во животот до 40 дена самиот е должен да се грижи за хигиената и
уредноста на телото. Доколку носел брада таа останува, а ако се бричи тоа
треба да се прави додека бил жив. По смртта бричењето не е дозволено.
Ромите сепак се придржуваат на својата дамнешна религија и верувањата кои
ги имаат. Тие се пренесуват од постарите генерации на помладите. Покојникот
на јужен Балкан секогаш се погребува попладне и секогаш се завршува со
закопот пред да падне ноќ, но секогаш да биде до заодот на сонцето. Во Индија,
обичај било по погребот да не се свртуваат назад, да одат до реката да се
измијат, да ја фрлат облеката и да облечат друга и чекале до зајдисонце да
заминат дома. Надвор, пред домот на починатиот се ставал сад со вода и
веруваат дека покојникот ке дојде да се измие. Иако муслиманските прописи
налагаат што побргу да се изврши закоп, Ромите на Балкан сè уште се
придржуваат на тој обичај, покојните попладне да ги погребаат. Ромите никогаш
не се свртуваат назад кога одат на погреб ниту на враќање по погребот,
особено свештеникот да не го прави тоа. Тоа значело ако свештеникот се сврти
назад, ќе умрел некој друг од семејството. Кога се погребува покојникот, во
средините каде нема покането свештеник од било која религија, тогаш еден од
постарите кажува неколку пригодни реченици за спокој на душата на умрениот.
Тие Роми не прифатиле никаква друга религија, а незнаејќи како да ја кажат
прошталната мантра од својата религија, тие така постапуваат. Некои
истражувачи мислат и толкуваат дека тие Роми кои се погребуваат без
свештеник, на тој начин несвесно поминале во атеисти. На погребот секој од
присутните фрла земја врз починатиот. На крај, некој од помладите роднини
сипува вода врз гробот на починатиот и бокалот се свртува кон доле кон гробот
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и се остава на гробот. Во гробиштата по погребот, никој не се свртува назад. Си
ги мијат рацете со вода, а во Индија одат до реката и се мијат. Кога одат дома,
секогаш домаќинката или било кој посипува со вода, се фрлаат преку рамо
жарчиња од огин или се палат чкорчиња од кибрит. Доволно е две, едно преку
десното рамо, друго преку левото рамо. Тоа го прават со мисла дека ги бркаат
лошите духови од себе и дека влегуваат чисти во домот. Додека се оди на
погреб, во домот на покојникот се подготвува алва за спокој на душата на
умрениот. Таа се подготвува од пржено брашно, шеќер, зејтин, суво грозје и
ореви доколку семејството има. Тоа бил обичај од старина бидејќи чадот и
мирисот одат за спокој на душата на починатиот и тој тоа го чувствува, затоа
што неговата храна во иднина секогаш ќе биде преку мирисот и чадот. По
зајдисонце, се пали свеќа која се става на ќерамида, се полни чаша со вода и се
става непокриена во дворот, исто како што се практикува во Индија. Веруваат
дека душата на покојникот ќе дојде ќе се напие од водата, а свеќата ќе му го
покаже и осветли патот. Тоа се прави 7 дена. По погребот, следното утро одат
жените и го посипуваат гробот на починатиот со вода и се враќаат дома.
Веруваат дека душата на покојникот се врти во домот до 40 дена. Светлото во
домот гори до 40 дена. Гробиштата каде Ромите се погребуваат не се уредени
исто онака како било во Индија. Тие се место на духовите кои таму кружат.
Ромите никогаш ноќе не одат на гробишта. На гробот на покојникот се става
ознака со натпис, а по една година се обележува со споменик. Некогаш во
Индија се ставало надгробно обележје со камен.
Кога во семејството има починат, родителите и блиските се
ослободуваат од накитот, особено златото, во знак на жалост. Жалоста трае 3
дена, 7 дена или до 40 дена. Сите жените се забрадени со шамија, а мажите не
се бричат од 3-7 дена. Нема музика и веселба и се во знак на жалост “јаси”.
Семејството порано не приготвувало храна. Сите соседи и роднини носат храна
кај семејството на починатиот и тоа до 7 дена. Денеска постои таков обичај во
Македонија, особено во помалите градови, бидејќи сите тие припаѓаат на ист
клан. Посета на семејството за сочувство е до 40 дена, но може и потоа. Се
служи чај и слатки работи. Живеат чист духовен и телесен живот т.е се
воздржуваат од физички контакти најмалку 7 дена. Најблиските од семејството,
особено најстариот син не оди на работа неколку дена. Вдовицата во старо
време доколку не се самоспалувала заедно со својот маж и остане “Сати” таа
била надвор од сите општествени обврски и била верски изолирана. Само
можела да се моли во идниот живот да е заедно со својот сопруг. Жените во
Европа денес не ја подржуваат таа религиозна свест за осаменост. Тие
веруваат дека во идниот живот ќе бидат заедно со сопругот. Оваа религиозна
свест за заеднички живот во живот по смртта се одржала дури до денес кај сите
ромски заедници. Тие веруваат дека по смртта ќе имаат заеднички живот со
сопрузите со кои живееле во брак. Доколку мажот се прежени, се верува дека
првата жена ќе биде со него во вечен живот на другиот свет, втората жена ја
нема таа привилегија. Вдовицата кај Ромите тешко се одлучува на повторен
брак, дури е реткост. Под влијание на другите религии, се случува да се
преженат, но многу ретко. Тогаш двете семејства ја осудуваат за таков чекор и
не е почитувана, особено семејството на мажот и врските со неа целосно ги
прекинува. Доколку остане во семејството со децата, тогаш сите помагаат
според своите можности. Некои жени остануваат млади вдовици, а имаат деца,
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не сакаат да стапат во брак. Остануваат со своите деца и се грижат за нив и им
помагаат да застанат на свои нозе и да формираат семејства. Таа останува со
еден од синовите доколку има неколку од нив.
Ромите во Европа се муслимани, ортодоксни христијани и католици.
Муслиманските Роми се сконцентрирани на Јужен Балкан, Азија и Северна
Африка. Во Европа и Америка превзеле христијансто. Балканските Роми
стотици години го одржувале својот идентитет благодарение на општествените
услови и сегрегацијата во новите средини. По Втората светска војна, политиката
na комунизмот ја ограничувала вероисповеста, особено јавно. Тоа им одело во
корист на Ромите затоа што тие верските обичаи ги вршат дома, во семеен круг,
онака како што дозволуваат хиндуистичките религии, меѓу кои и будизмот.
Некои Роми останале во својата вера како што тие велат “на бикнав мо
паќавибе“ – ‘‘не си го продавам верувањето‘‘. Тие веруваат дека имаат своја
религија и се придржуваат на неа. Кога ќе ги прашаат која е таа религија, тие
велат ‘‘онаа кои ја имале нашите предци‘‘. Како велат сите Роми: “Сар керде
амаре пхуре, кера тхај амен, лачхимасе си“ – ‘‘како правеле нашите стари, така
правиме и ние, за арно е‘‘ или велат “останало традиција од старите“. Како што
наведувам, задржале некои облици и не се разликува од религијата во Индија,
која до денес се одржала. По Втората светска војна, меѓу Ромите се прошириле
религиите на разни христијански секти кои земале замав насекаде во Европа.
Ромите веруваат дека има задгробен живот и за таа цел му се става
паричка во десната рака за откуп во другиот свет доколку не живеел морално.
Веруваат дека има пекол и рај. Сите оние кои имале морален и исправен живот,
кога душата ќе биде одвоена од телото им оди во живеалиштето на боговите.
Таму ќе биле во вечен живот. Се верува дека починатите кон патот до рајот,
сите поминуваат преку вода и мост. Тие таму пристигаат со спалување на
телото по разни правци онака како што се движи чадот и со принос на жртва за
сеќавање на предците. Нивните души се наоѓаат на небото каде што ужива и
Јама, богот на умрените. Ромите не знаат што значи Јама. Тие таму имат
сличен живот како и нашиот, но сепак се посовршени. Тие се таму бесмртни и
продолжуваат живот заедно со своите роднини и не стареат. Сите кои се
огрешиле во животот не можат да заминат од земјата ниту пак да отидат на
небото. Затоа неопходен е пеколот и Варуна грешниците ги фрла во мрачен
понор од каде никогаш не излегуваат. Така Сервапали го опишува животот по
смртта, кое потекнува уште од старите времиња, а кај Ромите се задржало дури
до денес. Ова верување во задгробен живот не е многу јасно и не се зборува
многу за него. Се кажува дека има пекол за оние кои не воделе морален и
етички живот и велат за оној кој прави лоши работи “Кај ка џал то воѓи“ - каде ќе
ти оди душата. Со ова јасно се кажува и знаат дека телото на покојникот
останува во земјата, но душата оди кон небото. Исто така, знаат дека за човекот
се видливи двата света, а третиот не. Така вели и индиската религија, дека
вселената е составена од три света, два се видливи за човек. Двата видливи
света за човекот се земјата и небото. Третиот му припаѓа на Јама и змијата
Вртра, а тоа е подземниот свет. Во Атарва-веди, Брахма-лока е светот на
створителот Брахма, највисоко небо и таму пеколот се нарекува “Нарука“. Тие
состојби во Нарука не се трајни. Душите на боговите и на луѓето остануваат во
таа состојба толку долго, дури не ги исцрпат последиците на своите добри и
лоши дела.Тоа може да трае неколку илјади години, но никако трајно. Што значи
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дека може да се искупи лошото дело до моментот кога ќе натежне доброто
дело. Во Нарука-пеколот има прилично добро објаснување за мачењето и
тортурите во него. Затоа џаинизмот го гледа патот до слободата кој води преку
радикално преобразување на човековата природа. Моралот е неопходно
средство со што се постигнува преобразбата кај човекот и спречува да се
формира нова карма. Карма е супстантивна сила, материја со фин облик. Таа ја
создава кармата и има особина да го оствари дејанието на заслугите и
грешките.Таа кармичка материја го задржува зрачењето на душата. Кармата
дејствува и создава соодветни последици по животот на човекот.
Бидејќи “девел“ значи небо, оној кој дава и зема, може да се разбере во
поново време и како Бог. Тоа е разбирливо, бидејќи во религијата на Индија
нема јасно искажан монотеизам, туку нејасно “ОНА“ кое преставува
универзална сила. Ромите го употребуваат називот “Дел“ и “Ишала“ - Ишала е
нешто поконкретно и поблиску до Бог. Кога колнат велат “Ишала те мерел“ - Да
даде Бог да умре. Индискиот “Ишвара“, значи ‘‘Бог, општо име кое редовно се
дава на највисоко божество на некој култ‘‘ објаснува Сервапали. Ова име
‘‘Ишвара‘‘ како посебен назив за Бог кој ги опфаќа хиндуистичките богови и тоа
се: Шива, Вишну и Кришна. Тоа е обид да се придвижи индиската религиозна
мисла кон монотеизмот прикажан во брахмана упанишадите, пишува
Радакришнан. Тој монотеизам не бил туѓ за индиското религиозно учење.
Истражувачот Глушчевиќ на своето теренско истражување кај Ромите во
Војводина ги прашал како се вика небото. Тие му рекле дека се вика “Дел”, а на
прашањето за облакот, тие повторно рекле ‘‘Дел‘‘. Отука јасно произлегува дека
Ромите Господ, небото, дождот и се што е од вселената е ‘‘Дел‘‘ или како што
индусите го нарекуваат ‘‘ОНА‘‘ кој е општ створител без конкретно значење за
‘‘Господ‘‘ кој пак од друга страна е јасен во монотеизмот кај христијаните и
муслиманите.
Ромите, за својата религиозност и стравот од животот по смртта и
нарушување на космичкиот ред, го употребуваат во својот речник зборот
“Дарма“ и велат: “Дарма те керав адава - се плашам да го правам тоа”. Тоа
значи дека законот на поредокот и редот не смее да се наруши, бидејќи “Дарма“
тоа го забранува. Тие во одрекувањето за вршење на недостојни и недозволени
дејанија се повикуваат на сеопфатниот космички закон за ред, наречен “Дарма“.
Затоа што некој внимава и гледа како се однесуваме, бидејќи “Нарука-адот“ не
очекува, а воедно ќе се наруши поредокот на “карма“ кое е вечно движење.
Доколку се искажува обичен страв, кој не е во судир со сеопштиот поредок
”Дарма” тогаш велат: “трашава те керав адава - се плашам тоа да го сторам“
бидејќи може физички да биде казнет или укорен, но не го нарушил општиот
морален принцип на универзалното движење т.н. “Дарма чакра“ - морален
принцип на движење во космосот. Сериозното прекршување, како убиство,
силување, кривоклетство , неморално однесување, сериозна тешка кражба и
други потешки кривични дела, спаѓаат под законот на “Дарма“.
Религијата Ромите секогаш ја изведуваат во домашна атмосфера во
круг на семејството во домот. Сите обичаи ги изведува најстариот член на
семејството или таткото на семејството. Покрај мажот, сопругата е важна во
изведувањето на семејните обичаи. Тие обреди не се за јавност и се почитува
домашната, семејна атмосвера. Кај Ромите нема икони и кипови. Сите желби се
за напредок и среќа на семејството. Се кажуваат зборови, обраќајќи се до
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севишниот и со молба: “Девла“ или “Ту Бареа“ Тој да му даде мир, спокојство,
среќа и напредок на семејстрвото. Ромите немаат свои празници кои се
поврзани со прататковината. Тоа е разбирливо кога се знае дека многу векови
се надвор од својата таткаовина и со тек на времето попримиле обичаи од
другите народи, особено христијанството, а подоцна од муслиманите. Уште
поважно било и тоа што меѓу Ромите со тек на времето ги снемало верските
поглавари и така останаа без автохтоната религија. Оние кои не сакале да
прифатат друга религија, со тек на времето несвесно биднале атеисти, особено
номадите. Со тек на време и подолгиот престој во разни општества примиле
празнични обележја од доминантното население и до денес се одржале
годишните празници кои се доминантни кај Ромите. Месечните празници, иако
ги презеле од новата средина, тие секогаш ги празнувале со религиозен обичај.
Во суштина немаат свои празници освен ‘‘Стара нова година‘‘ која тие ја
нарекуваат ‘‘Нево Берш‘‘ и ‘‘Гурѓовден‘‘ кој тие го нарекуваат ‘‘Ерделез или
Херделез‘‘. Тие се единствените празници кои Ромите ги празнуваат со векови.
Бидејќи овие празници ги празнувале со векови наназад, може да се рече дека
се празници на Ромите, но нивното потекло не е од Индија. Годишните
празници, на пример Новата година, според стариот календар е на 14 јануари,
за Ромите е религиозен празник. Претходниот ден на 13 јануари по обичај се
коле мисирка, а некои шатка (папин) и тоа е празнична обврска за секое
семејство. Во Индија е познато славењето на индиска Нова годија и таа е во
месец април, првата или втората недела и се вика “Ваисакхи“ кога започнува
сончевата Нова Година. Претпоставка е дека ,,Ваисакхи,, месецот април ги
потсетува на ,,Василица,, но и на Нова Година, која по сончев календар е во тој
месец. Претпоставувам дека, сеќавајќи се на тој месец “Ваисакхи“ кој случајно
се поклопува со православниот Св. Василие, тие верски го обожуваат и
празнуваат. Обичајот е опишан и во Грција на т.н. Феудум Ациганорум, каде
Ромите масовно го празнувале и оделе со музика и знамиња во поворка пред
домот на сопственикот на имотот. Тоа го пренесува Гратан Пухон во “Ромите на
Балканот за време на Византија“. На тој ден тие не сакаат да бидат посетени од
било кој првиот ден, доколку тие не поканат некого кој ќе дојде во утринските
часови. Секое семејство има одредено некој кој доаѓа во посета, т.н.
“полазнико“. Од друга страна се договараат, кој од семејството рано пред зори
прв ќе стане и ќе го посети домот и семејството. Тој мора рано во зората да се
разбуди, да се измие, да наполни вода и да земе паричник со пари и пченка и
прв да го посети своето семејство. Се избира оној за кој се смета дека е среќен
и дека преку годината ќе има среќа, здравје и семејството ќе напредува. Тој
посетител го нарекуваат ,,полазнико,, - полазник е земено од словенскиот јазик
и значи посетител, коледар. Кога влегува во домот, тој прво домот го прска со
вода и го осветува, како традиција од Индија, за среќа, здравје и просперитет се
фрла пченка или некаде ориз. Потоа со новчаник со пари ги удира сите
домашни полека по глава и оние кои спијат и им посакува здравје и среќа. Така
посетителот го посетил сопствениот дом, кој е член од семејството, а потоа
пред појадок доаѓа договорениот или поканет посетител “полазнико“. Тој се
дочекува како празничен гостин во куќата и се послужува со јадење и пиење. Тој
исто така при влегување во домот фрла пченка и членовите на семејството ги
удира со паричник и им посакува среќа, здравје и бериќетна година. Доколку
имал лесна нога-“локхо про“, семејството преку годината ќе има среќа, напредок
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и здравје. Овој празник се слави 4 дена, онака како останала традиција од пра
татковината каде празницита исто така се слават 4 дена. Младите ги посетуваат
старите, а потоа пријателите одат групно во посета од куќа до куќа. Жените не
одат во посета со мажите. Тие остануваат дома и подготвуваат дочек на
посетителите. Така, таа визита во секој дом трае кратко до 1 час, а потоа одат
на ред кај друг. Тој обичај во последните години сосема се изгуби и не се
практикува и много семејства го напустија овој празник. На четвртиот ден на т.н.
Василица, домаќинката уште на првиот ден приготвила празничен колач, што
некои етнолози го наркуват ‘‘Василопита‘‘. Нај интересен е обичајот кај
бургудџиите или ковачи на Балканот, кои колачот го шараат со мотиви од
ковачката работилница. Така праваат дуќан, огниште со мев (пишот) за дување,
наковална (амуни), клешти (силави), мајсторот (пхирно) од една страна, а од
другата чиракот и муштериите. На Василица – т.н Стара нова година по стар
календар, обичај било огинот првата вечер 13 према 14 јануари во шпоретите и
ќумбињата да гори цела ноќ и не смеел да се изгасне. На четвртиот ден,
колачот се крши во домот и кај некои кланови на Балкан, по обичај на
христијаните, тогаш некои канат пријатели. Најголемиот дел тоа го прават во
семеен круг, се пали свеќа и на трпезата се поставуваат јадењата, што било
обичај и кај Римјаните и Египјаните.Тогаш кај ковачите има обичај да се испее
обредната песна по повод празникот Василица, која треба да преставува некој
вид песна – молитва за празникот. Тоа го задржале по традиција од хиндуизмот
каде се пее обредна песна. Тие не пееле ведска песна во чест на празникот,
туку песна за плод и жетва како кај христијаните. Тогаш домаќинот и
домаќинката го кршат лебот и го благословуваат и го молат Бога за бериќет,
здравје и среќа на семејството. Овој празник, Ромите го обележуваат дури во
прекуокеанските земји. Према сите етнолошки и религиозни карактеристики овој
празник го превземале од христијаните, а во него има пагански елементи и
елементи од хиндуизмот. Чудно е објаснувањето на празникот ‘‘Василица‘‘ која
во ортодоксното христијанството има значение Новата година по стариот
јулијански календар. Истовремено овој ден кај ортодоксните христијани е верски
празник во чест на светецот Св. Василие и направиле целосна забуна во
календарката промена на годината со религиозен празник. Со оглед на долгата
традиција на славење на Новата година по стариот јулијански календар во
периодот од Римското Царство и повеќевековниот престој на Ромите во
ортодоксната Византија, тие го превземале овој празник, што не е ерес, туку
напротив прослава на заминување на старата и пречек на новата година. Но
чудно е тоа што некои толкувачи на овој празник наоѓаат сличнос во
хиндуизмот. Уште по чудно е мислењето дека мисирката или гуската е симбол
од религијата на хиндуизмот и будизмот и сакаат да го прикажат како
религиозно наследство од нивната прататковина. Сите ритуали на овој ден се
туѓи на орјенталниот хиндуизам и упатува на тоа дека се превземени од
римјаните и подоцна Византија, од паганскиот период. Единствено е точно дека
постарите, особено во помалите во затворените ромски заедници, Ромите
празникот Василица си го честитале како ‘‘Бахтало о Нево Берш-Среќна нова
година‘‘, што е сосема исправно. Под влијание на христијанството во
последните десетлетија тие велат ‘‘Бахтали и Василица-Сретен празник Св.
Василие‘‘. Ромите празникот го славеле како порано така и денес, како празник
на промена на годишно време. Дека тоа е така, јасно кажуваат и обичаите за
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овој празник кои се погоре опишани. Ромите веруваат кога се менува годината и
доаѓа нова, тие внимаваат кој прв ќе им дојде во домот. Од него зависи каква ќе
им биде среќата во годината во која треба да зачекорат. Од таа причина си
нарачуваат човек кој прв ќе ги посети и тој е оној кој ќе им донесе среќа, здравје
и просперитет во новата година. Годишните празници за Ромите претставуваат
момент на радост и заедничка прослава, особено Василица. Приказните за
мисирки и гуски, приготвувањата на разни јадењата, не се ништо друго туку
пагански обичаи превземени од Римјаните, подоцна византиските христијани, а
јадењата може да се каже дека се од репертоарот на јадења поврзани со
празнична трпеза. Се друго се измислици и традиција превземена од други
религии, нај многу од христијанството. На тој начин ги збунуваат и другите
етнолози, особено оние кои сакаат да се запознаат со традицијата на Ромите и
остатоците од религијата од прататковината на Ромите, Индија. Од овие
толкувања Ромите се иземени затоа што тие веруваат дека се нивна традиција
и тоа е така затоа што со векови се практикува славење на овие празници, но
потеклото им е од Блиски Исток и европското паганство. Потврда за паганството
има и кај балканските и светски етнолози кои ги тилкуваат христијанските
верски празници кои се сосема исти со ритуалите кај Ромите, освен кај Ромите
со специфичните верски ритуали. Во книгата на Славољуб Гачевиќ издадена
1999 год. ‘‘Путеви истине‘‘ каде се обработуваат посмртните обичаи на Власите
во североисточна Србија, пишува дека во паганството ‘‘Гуската како чест мотив
во традиционалната духовна култура на Балкан, Блиски исток и на
Индоевропјаните воопшто, означува врховно божанство или небеско
божанство‘‘. За празникот Василица се осврнува и Маргарета Хаслак во 1927
год. во списанието ‘‘Фолк.лоре‘‘ и ги опишала обичаите и т.н. празничен колач,
кој го нарекла ‘‘Василопита‘‘. Меѓу другото напишала дека корените на
‘‘Василица‘‘ се во паганските обичаи.
Празникот Ѓурѓовден, Ромите го нарекуваат Ерделез, е втор голем
празник кои Ромите од Европа го слават. Се слави онака како било во
дамнешно време во близина на отворени ливади, реки и шуми како што
предвидувала религијата, во слободен простор, каде заеднички ја искажат
својата почит кон предците и створителите на овоземниот живот, како и
доаѓањето на пролет. Со потпала на огинот, чадот одел кон покојните и им ја
смирувал и успокојувал нивната душа. На тој огин Ромите од Европа,прават
најчесто кафе или се пече скара, некаде се пече јагне на ражен, како што се
прави кај сите народи во Европа кога се оди на пикник. Рано наутро на 6 мај
сите Роми колатат жртва јагне. Оние семејства кои се поимотни можат да колат
и повеќе јагниња, но жртвувањето е секогаш на тек. Јагнето мора де е со рогови
и да е големо. Не се купува овен. Славењето е 4 дена и се споделува со сите од
заедницата. Современата цивилизација ваквите средби ги нарекува пикник, а за
Ромите има религиозен карактер. Тогаш излегуваат во природа, покрај реките.
Гурѓовден се совпаѓа со пролет и индиската новата година и така масовно е
преземен и се прославува будењето на природата и новото лето. Гурѓовден или
Ерделез или Херделез, е значаен празник за Ромите. Се слави од 6-9 мај секоја
година. На 5 мај се оди секогаш покрај реките во попладневните часови, се
кршат гранки од врба за китење на домот. Гранките од врбата задолжително се
ставаат на вратата и се закитува, а со тоа се најавува новото лето. Тихомир
Ѓорѓевиќ (Цигани у Србији) го опишува празнувањето на празникот кај српските

438

Роми и пишува дека наутро на 6-ти мај, во рана зора се капеле во река. Тоа е
обичај од Индија и го задржале во тоа време.
Младите момчиња и девојки си ги мократ шамивчињата каде водата се
врти и велат “како што се врти оваа вода, така да се вртат по мене
девојки/момчиња“. Земаат вода од реката во шишиња и неколку речни ситни
каменчиња ги ставаат во шишето со вода и го носат дома да го прскаат домот
со вода и го осветуват. Во шишето се ставаат и разни тревки и гранче од врба.
Претходно домот се чисти и задолжително се варосува. Собираат речни тревки,
особено т.н. дебелика и леплива тревка и со неа се капат децата со црвено јајце
кои го добиле од соседите христијани на Велигден. Тоа требало да им даде
здравје и крепост во годината. Сите обичаи се превземени од христијаните и
паганските обичаи за тој ден. Во текот на годината има и други празници но
овие се доста познати меѓу останатото христијанско население кои ги слават, но
Ромите на свој начин различно т.е. верски, но не одат во црква. На пример, тие
не постат пред празниците, јадат секојдневна храна без да се воздржат од
мрсна храна. Последниот четврти ден од Ѓурѓовден (Ерделези), сите Роми се
подготвуваат за излет во природата каде носат храна и пиење. Таму на
последниот ден од празникот, има заедничка веселба на сите ромски семејства.
Има музика која ги забавува сите. Се прават лулашки закачени на дрвата и тука
децата се лулаат. Секое семејство има посебна трпеза и се собираат по род. На
овој ден на заедничка трпеза се приклучуваат и семејствата по женска линија.
Заедничката веселба трае цел ден до пред мрак. Ова е прастар обичај да се
оди во природата и да се слави новото годишно доба. Не е толку невообичаено
и чудно дека Ромите со векови ги празнуваат овие два празника и се сметаат за
вистински празници на Ромите, особено на Балкан. За волја на вистината овие
празници особено Ѓурѓовден или Ерделез не се празници донесени од
прататковината Индија. Ерделез кај Ромите е превземен од Византијците и
Суфиите кои го нарекуваат Рози-Хидр или Хидр-Елез. Турците исто така го
слават кој е пагански обичај. За христијаните Ѓурѓовден е посветен на светецот
‘‘Св.Ѓорги‘‘. Потекнува од 303 год. кога бил погубен. Бил римски војник во
гардата на царот Диоклицијан. Отука јасно е дека Ѓурговден или Ерделез
(Херделаз) кај Ромите е превземен од христијанството, кој се слави во чест на
Св.Ѓорги и прераснал во канонска слава, но останале многу пагански обичаи кои
се почитуваат и денес. Некои етнолози и истражувачите на обичаите, особено
некои Роми, некритички ги преставуваат овие празници, особено Василица и
Ѓурѓовден-Ерделез.Тие овие празници ги опишуваат како празници и обичаи на
Ромите од Индија и им посветуваат особено внимание. Тоа не е вистина.
Никаде не се објаснува или пишува дека има жртвување на јагне или било кое
друго животно во религиите на Индија. Некои списи од Ведите пишуваат дека во
далечна предисторија имало жртвување во пред ведскиот период во Индија, но
тој обичај е напуштен и со илјади години е сосема заборавен. Етнолозите со
право велат дека некои обичаи во верските традиции народите сами ги
надоградиле и тоа претставува ‘‘Замислена, односно измислена религија‘‘.
За обичаите кај српските и влашките Роми во Србија и Војводина,
особено за Ѓурѓовден, пишува Билјана Сикимиќ. Интересно е да се напомене
дека тие на излет за Ѓурѓовден печеле јагне на ражен, но месото се служело на
зелен лист. Не се користеле чинии и морало да се седи на простирка на
тревата. Со тоа се укажува дека во Индија храната се служела и служи како
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денес така и порано на зелен лис. Тоа е евидентен доказ дека Ромите тој обичај
го донеле и потекнуваат од Индија и го зачувале како битен елементи од
дамнешната религијата и начинот на делење и јадење на храната. Но,
празникот Ѓурѓовден-Херделез, не е од прататковината туку начинот на
употреба и јадењето на храната. Авторите и толкувачите на овие обичаи треба
да го проучат Хиндуизмот и тогаш да носат заклучоци за автохтоност на овие
празници. Познато е дека Ромите кога излегле од Индија, хиндуизмот бил
длабоко навлезен во религијата и обичаите кај Ромите. Со тек на долгиот
престој надвор од Индија и раскинување на религиозните врски, кај нив
останале фрагменти од религијата во вид на обичаи, кои за познавачите на
хиндуизмот веднаш се воочливи. Така во горенаведената книга на Гачевиќ се
наведува, дека обичајот на Власите ‘‘за осолободувањето на водата‘‘ се
препознава индоевропскиот мит. Денес во хиндуизмот постои легенда дека
боженството Индра ги ослободил космичките води кога ја убиил змијата Вритра,
која е претставник на боженствената темнина и подземниот свет на мракот. Во
индиската митолошка иконографија Индра е преставен качен на коњ, со копје во
рака кој ја убива змијата и ги ослободува небеските води. Во христијанството
Св.Ѓорѓи е исто така преставен на коњ со копје во рака и таа е сличноста во
иконографијата на тие два религиозни мита. Тоа јасно укажува на далечните
корени на заедничка дамнешна религија. Може да се претпостави дека митот од
двете религиозни легенди ‘‘Индра и Св.Ѓорѓи‘‘ ги потсетува Ромите од минатото,
на нивниот бог Индра и го превзеле празнувањето на богот Св.Ѓорѓи, кој
наликува на богот Индра. Специфичните верски ритуали кај Ромите се
фрагментарен остаток од хиндуизмот. Тие фрагменти се осветување со вода,
утринското миење при влез во домот, палењето свеќа, посетата на ‘‘полазникопосетител‘‘, оставање на огинот да гори цела ноќ како симбол за трајност на
семејството, излетот покрај реки и полиња, лулашките, напролет врзување со
црвен конец на рацете на децата, тоа е ден на почитување на браќата и
сестрите во семејството кое го има и денес во Индија, начинот на делењето на
храната кај некои кланови и други невоочливи но, битни елементи од
хиндуистичката религија кои ги има кај Ромите во Европа. Вистинскте
религиозни обележја од прататковината нај многу ги има кај погребите,
свадбите, религиозните верувања и начинот на размислување кои се
традиционални и вистински автохтони обичаи и вредности.

Св.Ѓорѓи-Кнежино, Македонија.

Индра- Индија.
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Покрај овие празници, Ромите слават и други христијански празници,
не од религиозни причини, туку од суеверие или некој настан за нив значаен,
особено поврзан со здравјето. Тогаш тие ветуваат дека ќе им помогне и го
слават тој христијански свет празник и го одржуваат сè до смрт.Тој празник не е
семеен за Ромите, туку од празноверие и одолжување кон светецот за
сторената добрина кон членот на семејството. Ромите, кои не се христијани
одат и во православните и католичките светилишта скоро на сите верски
празници. Одат заради некоја причина затоа што ветиле дека ќе одат да
одаадат почит или одат да палат свеќа која ја ветиле за здравје или за
оздравување на болен член на семејството. Во католичките светилишта нај
многубројни посетители се Ромите наречени Влахоја. Тоа јасно укажува дека
тие во подалечното минато биле под влијание на таа религија кога ги
посетувале Римо-католичките храмови и таа кај Ромите останала како
религиозна традиција. Додека пак, Арлиите ги посетуваат ортодоксните
светилишта, особено Св.Илија кој се слави на 2 - ри август секоја година. Овој
празник Ромите од Скопје забележително и масовно го празнуваат со излет и
посета на храмот Св.Илија во селото Мирковци во билзина на Скопје, кој се
наоѓа на падините на Скопска Црна Гора. Тие одат еден ден порано и таму
претстојуваат на излет и преноќуваат. Прославата продолжува на 2 - ри август
се до попладневните часови и се враќаат во своите домови. Зошто и од кога го
слават овој свет христијански празник не е познато. Тој е единствен празник кој
го слават само Ромите од Скопје. Како резултат на мешаните бракови помеѓу
Арлиите и Влах Роми и под влијание на едниот сопружник, тие ги посетуваат и
католичките светилишта. Ромите и Синтите кои повеќе векови престојуваат во
Западна Европа, тие се голем дел католици, а помал дел се ортодокси, особено
доселените од Романија и Балкан. Тие навистина ги прифатиле христијанските
обичаи и се придржуваат на нив. Но односот на мнозинското население и
резервираноста кон нив, тие во последните децении повеќе се наклонети на
религиозните секти. Некои истражувачи се сомневаат во нивната искрена
намера кон почитта на тој ден во црквите. Не се во право, бидејќи тие навистина
чувствуваат почит кон тој божји светец и одат да се молат за здравјето за себе и
своето семејство, палат свеќи и даваат подароци. Ромите имаат религиозна
толеранција и мислат дека Господ е еден за сите, само што луѓето од разни
народи поинаку го нарекуваат, а Ромите го викаат “Дел“, ‘‘Девел‘‘ или “Ишвара“.
Меѓу Ромите има и Роми христијани-“Гаџикане Рома“. Тие ја почитуваат
христијанска религија и ги прават сите христијански обреди, дури и се
погребуваат со христијански обичаи. Ромите кои не прифатиле муслиманство, а
се декларираат како муслимани, не јадат свинско месо, како стекнато искуство
дури од прататковината, а муслиманските Роми и така не го јадат од религиски
аспект. Најголемиот број на Роми муслимани од Балканот припаѓаат на сектата
на “Суфии“ познати кај нас како Дервиши. Дервишите се делат на повеќе секти,
но суштината е дека го почитуваат Коранот и исламската религија. Ромите го
прифатиле дервиштвото затоа што сами го изучуваат исламот и сами си
избираат верски поглавари, кои секако претходно практиката на Коранот ја
учеле кај постари и искусни дервиши. Втора причина е и тоа дека Ромите
дервиштвото или суфизмот го прифаќаат затоа што директно произлегува од
факирите јогини од Индија. Оние кои го прифатиле муслиманството, тие ги
празнуваат големите муслимански верски празници Рамазан Бајрам, Курбан
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Кајрам, и верската обврска за одење на Хаџ. Се придржуваат на обичајот за
пост и Курбан Бајрам, со кој имаат обврска за колење на курбан. Освен овие
празници, оние кои можат и имаат материјална можност, одат на аџилак во
Мека и другите муслимански светилишта. Исто така, не јадат месо кое Коранот
не го дозволува. Ромите воопшто не јадат месо од некои диви животни,
домашни миленици, коњ, магаре, змија и некои птици. Номадите се одредени да
јадат повеќе вегетаријанска и земјени кртолести растенија. Јадат храна
диктирани од условите на животот, но и од традицијата од прататковината која
се задржала кај Ромите. Во јадењата употребуват месо, навика стекната од
народите каде престојувале и престојуват.
Ромите Влах на Балканот, староседелци, денеска имаат голема почит
кон католичката религија, особено кон празникот, како што тие ја нарекуваат Св.
Мајка Марија, католичкиот празник ‘‘Велика Госпа‘‘ кој се празнува секоја
година на ист ден на 15 август. Тој ден има многу свечена атмосфера во Витина
на Косово, чии становници се Албанци католици и христијани католици. Ромите
од сите краишта на тогашна Југославија одеа таму на поклонение заради култот
на индиската крвожедна божица Дурџа-Кали или Парвати, според митологијата
жена на Шива. Ова божество е култ на божица за танцот и затоа што куклената
икона ги асоцира на нивната божица од прататковината. На крај, по поворката
со носење на реликвијата-кукла, се земало парче текстил од облеката на
куклата и тие веруваат дека тоа им носи среќа во семејството преку целата
година. Проповед се вршела и на ромски јазик бидејќи имало голем број на
обожаватели Роми. Се земало и осветена вода која, според нив, ако е некој
болен и се измие со таа вода, веруваат дека ќе оздрави затоа што имала
исцелителна моќ. Со распадот на Југославија и поставените граници во Косово,
Ромите прекинаа да одат во Витина. Тоa поклонение е многу одамна и тие не
знаат која е причината на одењето во толкав број и таму останувале по два
дена. Денес сè уште на тој ден се оди во католичките храмови во Македонија,
особено во Скопје, во црквата кај Бит Пазар, бидејќи во Македонија нема
католички храмови, освен неколку, затоа што главна религија во Македонија е
ортодоксното христијанство.
Сличен религиозен аџилук има и во Франција во ликот на статуата на
,,Кали Сара“. Ромите од Западна Европа масовно одат на поклонение на култот
на “Кали Сара” во Франција. Тие одат на поклонение секоја година на 24 и 25
мај во селото Сат-Мари-де-ла-Мер, во местото Камрака во Јужна Франција, на
брегот на Рона. Митот започнал од 1448 год. за време на кралот Рене и се
слави секоја година до денес. Според преданието, митот го создала некоја
Ромка која била верски остранета од црквата. Подоцна таа добила привидение
за Божицата Сара-Кали. Како што наведуваат историчарите, божица била
наречена Ишара-Божица (Ишвара- божица, инд. митологија). Ја носат на
рамења во водите на морето, бидејќи привидението кажувало дека дошла од
морето. Кукла направена од гипс се шета и датира од самиот почеток на
привидението многу одамна. Како што пишуваат истражувачите, подоцна таму
се вршеле ископи и е пронајдена црквата, како што било пишувано во
документите и како што било прдскажано во превидението. Ваквите ‘‘мешовити
религиозни аџилаци‘‘ на Балкан кои Ромите ги посетуваат ги има во Србија и
тоа
Света Петка на Калемегдан, Текија кај Петроварадин, католичкото
светилиште Света Петка кај Џиниќ. За ваквите култни мешовити посетени
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светилишта Сања Златковиќ го користи терминот ‘‘Надминување на религиските
граници‘‘, во кои за разлика од другите светилишта постои религиозна
толеранција. На овие култни масовни посети, истражувачите Ромите ги
посочуваат како нај верни посетители. Француските истражувачи со право велат
дека “Ромите се многу религиозен народ“ и тоа е вистина. Доколку се познава
религијата на Индија и се спореди со религијата и религиозното чувство со
Ромите во Европа, многумина ќе бидат изненадени колку Ромите се верски
опфатени.

Кали Сара-Франција.

Клебер вели: “Циганите во големо мнозинство покажуваат толку цврста
вера и толкаво верско одушевување, што ги зачудува и самите свештеници.
Треба да присуствувате на аџилакот во Лоурде да се види колку е длабока
нивната вера и колку е тешко да ја задоволите“. Сервапали констатирал дека
“Духовните побуди господарат со животот во Индија“, а тоа е случај и со Ромите
во Европа.
Откако Ромите се преселиле кон запад, западните цркви секогаш се
обидувале да ги отстранат од црковниот живот во нивните средини. Причината
била нивната поинаква религиозност, етнос и гатањето кое според црквената
догма не е дозволено. Во нај ново време се обиделе да ги прифатат во
религијата, особено во католицизмот кој имал задача, преку црквената
религиозна обука, да ги упати во католицизмот и описмени. Ромите, покрај
главните религии кои ги има во Европа, тие се приклонуваат и кон други
религиозни движења. Така во 1950 год. во Франција се формира ново ромско
религиозно движење на евангелистичката црква. Ова движење ги опфати сите
групи кои не се дел од официјалната теологија, но подоцна за неа се донесени
кодекси. Најмногу беа опфатени Ромите на кои им се даде можност сами да
управуваат, да вршат проповеди, да создаваат свои цркви и да имаат свои
конвенции. Овие евангелстички цркви ги опфатија сите Ромски групи од
Британија до Русија и надвор од Европа. Ромите масовно ја прифатија оваа
евангелистичка црковна конвенција која има форма на секта, но се базира на
евангелието на основа на христијанската религија. Ромите кои имаа лошо
искуство со својата религија во текот на повеќе векови, свесно се приклонуваа
кон важечките религии во смисла да избегнат судири и ова им дојде како
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освежување. Освежувањето е затоа што тие самите сега можат да приповедаат
и да ја почувствуваат духовната радост, особено затоа што својата религија
скоро ја заборавија. Ја употребуваат во форма на традиција која со време
секогаш по нешто изгубила и накрај останало само бледо сеќавање, но
спроведувале строги верски прописи кои другите во нив препознаваат нешто
религиозно неприфатливо. Во врска со ова, Радакришнан препознава:
“Историјата на индиската мисла покажува непрекинато барање на духот кој е
постојано старо, а сепак ново“. Тоа е затоа што неромите-Европјаните не ја
познаваат многубожната Хинду религија и ја третираат како ерес, затоа што во
суштина е различна од монотеизмот. За религијата кај Ромите на Балканот се
осврнале и истражувачите Цвијиќ и Т.Готѓевиќ. Тие кажуваат дека Ромите се
делат на Турски и Влашки Цигани (Роми). Турските Цигани иако се муслимани
се разликуват од Влашките Цигани во празнивањето на празниците. Турските
Цигани ги празнуваат празниците Василица и Ѓурѓовден. Влашките Цигани
према нивните истражувања, како христијани, најмногу ја славеле славата
Петков ден, Св.Петка, Свети Аранѓел, Св.Никола. Некои Роми католици со
романски говорен јазик слават и Велика Госпа. Последната слава ја славеле
највероватно трансилванските и Унгарските Роми католици и Влашките Роми
кои се проселиле во Отоманската империја. Отоманската империја била
привлечна за Ромите затоа што ги почитувале нивните права и слободи во
споредба со Романија и останатите земји во Европа. Овие слави биле како
наследство уште од Романија и ги пренесувале како семејни слави. Со
преселбите во балканските простори ја задржале христијанската религија и
христијанските празници кои ги забележале Цвијиќ и Ѓорѓевиќ. Таа религија и
истите празници како нај застапени опстојуват и денес и етнолозите тоа го
потврдуваат.
Со текот на времето и историските промени во Европа и светот голем
пресврт настанал на 28 октомври 1965 год. преку декретот на католичката црква
‘‘Christus Dominus‘‘ за време на последната сесија на Вториот ватикански
конзилиум. Тој декрет им препишува на епископите да посветат “особено
внимание кон оние кои се селат, кои од причина на своите услови на живот, не
можат потполно да се радуваат на убавата функција на духовенството или се
наполно лишени од него“. Во таа поделба се набројани и “номадите“ во кои
припаѓаат и Ромите. Дополнително оваа функција се зајакнува со кодексот од
15 јануари 1983 год. Така, со овој декрет се прецизира кодексот ‘‘Кристус
Доминус‘‘ и со него називот “вагус“ - скитник, се исфрла од религиозната
употреба и се нарекува ‘‘номад‘‘. Покрај донесениот кодекс, папата Павле Vl на
26 септември 1965 год. ги посети помаците во Италија, каде што Ромите од
цела Европа пристигнаа да му се поклонат. Во таа пригода, Папата ги отфрлил
сите стереотипи кон Ромите и рекол: “Во црквата вие не сте на периферија, а
во некои односи вие сте во центарот, вие сте во самиот центар на црквата“.
Подоцна на 27 октомври 1965 год. го донел ‘‘Opus Apostolatus Nomadum‘‘ тело
за координација и проширување на евангелизацијата на Ромите која во 1970
год. се преименувала во новата понтификална комисија за мигрантите, која
комисија во 1988 година прераснала во понтификален совет на папството за
мигрантите и номадите и било самостојно тело со раководни функции и
управувачко тело. Неговиот наследник, Папата Јован-Павле ll, ја продлабочи
идејата кон номадите и тој остро ја критикуваше дискриминацијата чија жртва се
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Ромите. Тој бараше да се признае нивниот идентитет и официјално ги призна за
малцинство, говорејќи дека “Ромите се дел од оние малцинства кои ги спознаа
скромните и несигурни услови на живот, кои се стремат да останат верни на
својата етничка припадност“. Ови зборови се навистина сатисфакција и
признание за сите Ромите во светот. Во 1991 год. Папата побара поактивна
политика која ги засега Ромите, кои ќе можат да учествуваат во градењето на
еден побратски свет, на еден навистина како рекол “општ дом“ за сите. Ромите,
како што рекол: ‘‘не познаваат територијални граници, како и секогаш отфрлале
вооружена војна како средство за постигање на цел. Нивната распространетост
како малцинство сепак ги обединува во една уникатна културна заедница на
народ која е распространета во светот‘‘. Во август 1992 год. на поклонението на
група Роми во Рим кај Папата Јован Павле ll, тој рекој дека во овој историски
период во Европа треба да се бараат нови форми за соработка во областа на
солидарноста и културата и дека не треба да се испушти ниту една можност за
неопходноста за почитување кон Ромите во името на најблагородните традиции
на Европа. Со тоа барал да престране неправдата кон Ромите, која била
присутна низ долгата историја и да се стави крај на дискриминацијата со што ќе
се покаже вистинскиот карактер на европската цивилизација.
Денеска Ромите, читајќи ги евангелистичките книги, можат да
коментираат и да размислуваат за Бог и неговата идеја за светот и за
спасението. Денеска сè помалку се сеќаваат на својата религија и таа прима
елементи на теизам и преставува формалност без религиозна основа. Сè
повеќе останува на народните ведски елементи кои биле важни за човечката
судбина и семејната религиозна форма без посебен пантеон. Ромите кои не
прифатиле нова религија останале во рамките на почитувачи на политеистичка
религија, но сепак ги задржале контурите кон ‘‘Девел‘‘, кој не е извор на
створителска моќ, туку тој е добродетел и нејасна форма на обожавање. Оттука,
многу старата тема за обожавање на верските празници во домашна
атмосфера, која била предизвик против теологијата на Браманите, кај Ромите
се провлекува до денес. Тоа секојдневно религиозно обожавање во секој дом ги
одржува животните правила, домашните празници и моралот, кој е лек за
одржување на чистота на духот кој подоцна, кога ќе настане смрт, ќе биде
гаранција за спокој на духот и ќе нема лутање во меѓупросторот или лутање
помеѓу пеколот до рајот. Секако, тоа во новата средина од “самсара“ лутањето
на духот, се препознава во современите монотеистички религији во рајот и
пеколот. Го нема нејасното “ОНА“ кој не е ниту Бог ниту Створител, но сепак е
одржувач на моралот и гаранција за спокој на душата.
Ромите веруваат во голем број на празноверија, од пиење на вода до
спиење, за живот и за моментот на смртта. Буда рекол дека “Човекот не го
прави голем ниту облеката, ниту брадата, ниту другите надворешни украси или
професионални ознаки, туку чистотата на душата и душевниот мир“. Така тие,
покрај воздржаноста, се обидуваат да си најдат спокој преку разните форми на
дисциплина во секојдневниот живот, мислејќи дека со тоа ја дополнуваат
својата религиозност која “девел“ ќе ја препознае. Затоа тие секојдневно во
разговорот со своите блиски никогаш не зборуваат за суштината на Севишниот
и севкупната креација, дали е нешто вечно или не, туку како што вели Буда:
“Ова е бол, а ова е лекот против болката“. Таа се постига со дисциплина на
умот, воздржаност, моралното однесување, умереност во животот и другите
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позитивни карактерни црти. Буда во својата философска мисла точно ги
набројал кои се елементите за средниот пат на човечкиот живот, а Ромите ги
задржале делумно во својата меморија како усни преданија за однесувањето и
ги пренесуваат особено на децата како морални поуки, кои треба да продолжат
со животот. Тоа се тие религиозни верувања за кои не-ромите велат дека
Ромите издржуваат да опстанат во нај сурови и бедни услови за живеење, од
кои се зачудени. Известувачите уште од почетокот верувале дека Ромите се
безбожници. Но тоа не е вистина. Акој некој е талкач, сиромашен, бос, валкан
или гладен не заначи дека не верува во господ. Таквото мислење е неточно, а
уште повеќе што тие немале директно искуство со заедницата на Ромите и не ја
воочиле нивната религија, која денес се нарекува Хиндуизам.
Ромите се особено религиозен народ. Религијата е дел од нивниот
секојдневен живот, а таа налага секоја единка да се оплеменува и надградува,
што значи дека верникот треба да е трудољубив и посветен човек. Религијата
во интерес за добробит на човекот и семејството, му налага на верникот да се
посвети на светоста на семејството, а за Господ доволно е да се спомене
неговото име. Современото општество има сознание дека без образование
човек неможе да биде напреден. Тоа е точно, но незначи дека не ги почитува
религиозните вредности кои му се многу полесно достапни во однос со
образованието. Религиозните вредности се оние кои го оплеменуваат човекот
со етика и морал, а образованието со стручност. Тие две духовни надградби,
интелектуалната и религозно-моралнате вредносте се дел од претпоставката за
човечност. Освен тоа Орјентот и денес важи за духовно надграден, чии дел се и
Ромите, во однос на западната цивилизација кој дава преднос на матрејалното
богатство и на задоволствата. Ако некој не оди во црква и џамија, не значи дека
не го обожава и величи Господ. Начинот на обожување кај некои луѓе се
манифестира различно, но суштината е иста, го почитуваат Господ, оној кој не
создал. Му се молиме за добробит на нашето семејство и нашиот дом. Дали
молитвите на нај запоставениот европски народ, Ромите, ќе бидат од БОГ
прифатени, времето ќе покаже. Јован Павле Втори, август 1992 год., даде
поттик на сите земји во светот “за неопходноста на почитување на Циганите во
името на најблагородните традиции на Европа“. Другото останува на
општествата и средината да го променат ставот и гледиштето за разновидно
религиозно обожување, што впрочем, го има во сите религии, кои се во форма
на шизма кон обожавање на Господ. Денеска младите во Европа сè повеќе се
оддалечуваат од религијата. Наликуваат на атеисти. Тоа е ставот на
истражувачите на религиозноста на младите во европските земји. Зошто е тоа
така има објаснување но тоа не е предмет на овој ракопис. Битно е дека Ромите
превземале и превзимаат нај различни религиозни монотеистички верувања, но
сепак етнички остануваат како Цигани, Роми, Влашки Роми или Синти со
потекло од Индија.
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Обичаи во домот

Секое ромско семејство се придржува кон традицијата онака како што
старите се однесувале во однос на религиозните правила, така и кон
секојдневните врски со членовите на семејството, роднините и пријателите.
Вообичаено правило е почитта кон постариот член на семејството, особено
родителите. Зборот на родителите е закон за сите. Доколку семејството има
поголем број на членови, тогаш главатарот на семејството ги одредува
обврските на секој член. Според наведеното, ромското семејство е
традиционално патријахално семејство и во еден дом живееат родителите и
децата кои може да се женети. Покрај оваа констатација може да се каже дека
жената во семејството е главен носител на сите активности. Отука и
констатацијата дека во ромските семејства владе матријархат. Жената не е
главниот наредбодател, туку таа е носител на обврските дури и за опстанок на
семејството. Таа е основа за матрејалната сигурност на семејството. Се грижи
да обезбеди работа и да обезбеди секојдневна егзистенција. Домовите на
Ромите се наоѓаат во ромските маала и тие по правило се надвор од градот во
специјални маала, т.н. Ромски маала. Тие се во вистинска смисла на зборот
гета. Тие преставуваат градби од повеќе куќи изградени со непечена цигла,
ретко кои се со цврста градба. Најчесто се приземни, но има и катни, со една
просторија и една помошна просторија преку која се влегува. Нивната вкупна
површина не надминува повеќе од 30 м2. Бидејќи куќите во маалата се доста
збиени, меѓу нив има тесни калливи сокаци каде што нема канализација, ниту
пак вода за пиење. Најчесто во тие маала има заедничка чешма од каде се
снабдуваат со вода за пиење. Доколку се во близина на река или некој дол,
отпадот го фрлаат таму, што некогаш преставува вистинска депонија. Маалите
каде Ромите живеат преставуваат субстандардни, неурбанизирани гета. Оние
кои се номади, особено во средна Европа, поголемиот дел живеат во камп
приколки, кои ги заменија некогашните старите влечни коли со коњи и биволи.
Да се прехрани семејството и одржи домот, тие секојдневно се нудат за
надничарска работа, а неретко и работат за средства во натура. Родителите
однапред се договараат за активностите за наредниот ден и тоа од
подготовките за храна до поделба на работата. Најчесто за време на вршење
на земјоделски работи на големите стопанства или приватни поседи, Ромите со
своите семејства заминуваат на сезонска работа.
Домот за Ромите претставува место за живеење, но тоа е култно место
бидејќи сите религиозни обврски се вршат во домот. Религиозните обреди ги
изведува таткото заедно со сопругата. Доколку тој е отсутен, мајката ја има таа
обврска, онака како што е во Индија, што кај Ромите останало во традиција.
Дека домот претставува култно место, покажува тоа дека Ромите несвесно
своите домови ги варосуваат со сина боја, која може веднаш да се забележи во
ромските маала. Тоа е симбол на “Сумнал“-вселената, идното становиште на
душата која започнува тука на земјата. Затоа во домот мора да се води
исправен и чист живот во склад со традицијата која произлегува од религијата.
Вообичаено правило и почит кон домот е секој кој влегува задолжително мора
да ги собуе обувките и тогаш влегува внатре.Тоа е така бидејќи домот е сличен
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на храм во кој се обавуваат верските обврски. Срам е некој од посетителите да
дојде на посета во домот, а претходно да не ги измил нозете.
На Балканот денеска кај сè уште традиционалните патријархални
семејства, по обичај, помладите се должни на родителите да им ги мијат нозете
со што покажуваат почит кон нив. Правило е, доколку некој посетител дошол од
далеку, најпрво му се нуди вода за пиење, а потоа леген да си ги измие нозете,
а тоа го прават помладите или доколку има невеста, таа му ги мијат нозете.
Гостите кои се од подалечно место никогаш не се остават без јадење. Секогаш
се подготвува ручек, доколку заминат истиот ден. Ако останат неколку дена,
тогаш се почитуваат како гости и семејството според свои можности сака да ги
нагости. Обичај е пред секое јадење да се мијат раце во леген со посипување
со вода од некој од помладите и носат пешкир гостите да си ги избришат
рацете. По јадењето, рацете повторно се мијат. Во поново време во семејствата
каде што има вода од водовод, често гостите сами одат да си ги мијат рацете на
чешмата во домот, иако домаќините нудат леген и вода. Децата не седат да
јадат со родителите, исто и домаќинката. Тие јадат по гостите. Пред спиење
секогаш се мијат нозете, бидејќи срамота е да се легне со немиени нозе. Гости
се секогаш роднини од страна на мажот како и од страна на жената. Најчесто,
во поново време, гостите се најавуваат. Посебна чест и почит се прави на
родителите на новодојдената невеста- сватовите “хенамика“. Покрај
роднинските посети, Ромите се посетуваат меѓу себе. Тоа се пријатели, соседи
или познати луѓе. Посетата не се најавува посебно, туку доаѓаат да седат
одредено време и си заминуваат. Тогаш се послужуваат наједноставно со кафе,
чај или вода, а доколку имаат, послужуваат и некои видови на колачи, овошје и
други вообичаени работи за послужување. Тие посети се едноставни во кои
разменуваат мислења и едноставни разговори.
Кога има верски празници, роднините се посетуваат. Младите прво одат
кај родителите на двете семејства, потоа кај другите роднини. Нив ги посетуваат
роднините со повратна посета. Кога е празник на децата им се купува, според
можност, нови алишта и кога доаѓат во посета им даваат пари. Кога влегува
гостин или некој друг во куќата на Ромите, тие секогаш стануваат на нозе во
знак на почит и добредојде на гостинот или некој член на семејството, освен на
децата. Ако е постар, тогаш помладите, особено невестите, бакнуваат рака, а
родителите се поздравуваат. За празниците, помладите им бакнуваат рака на
постарите.
Ромите кон децата се толерантни и никогаш не ги казнуваат со строги
казни. Ги укоруваат, но ги пуштаат слободно да си играат без посебна контрола.
Од таа причина, честопати децата самоволно се одаваат на питање, рано
пушење на цигари, па дури во рана младост злоупотребуваат и пијат алкохол.
Често се случува соседите да се караат за децата кога во игра ќе се степаат. Кај
денешните млади парови, семејството се содржи најмалку од две деца. Ретко
има семејство со повеќе деца, дури е реткост. Тоа го потврдува и статистиката и
секојдневно се забележува дека младите со себе водат по две деца. Животот
на Ромите е релативно краток, од 45-55 год. старост. Тоа се должи на лошите
услови за живот, исхраната и здравствената заштита.
Рековме дека сите верски празници се одбележуваат во домот. За
време на празниците, се носи вода од река, особено Ерделез, која е со шума
или цвеќиња и домот се прска со водата со што се осветува. Во таа пригода,
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сите се собираат на заедничка трпеза на која се подготвуваат јадења како и кај
другите народи. Нема специјални јадења кои се разликуваат од средината.
Најстариот ја има привилегијата со сопругата да го благослови празникот и да
посака среќа, здравје и напредок на семејството. Тогаш се пали и свеќа со која
треба да го благослови тој ден и тоа преставува причестување со нејзиниот
пламен и почит кон предците. Оваа традиција на палење на свеќа е остаток од
традицијата од хиндуизмот. Муслиманите не палат свеќа. Некои семејства не
употребуваат алкохолни пијалоци како што налагаат прописите, исто онака како
во Индија, но голем број од Роми, под влијание на средината каде што живеат,
употребуваат алкохол, па дури и секојдневно. Оваа појава традицијата не ја
одобрува, но таа се потиснува во корист на злоупотреба на алкохолот. Според
кинеските аџии, особено Фа-Ксијен од 5 век, кој престојувал во Индија, дава
извештај дека имало луѓе кои биле пијани и се движеле пијани низ улиците, па
дури и жени. Стариот обичај за почитување на родителите и постарите лица со
допир на нивните нозе одамна е заборавен. Под влијание на други култури,
помладите им бакнуваат рака на постарите, особено акo сe родители на
сопружниците.
Домот секогаш за празниците се чисти и варосува, особено за летните
празници. Oбичај е еднаш годишно домот да се варосува. Стариот обичај кој
налага утринско верско капење на телото е напуштен, веројатно под притисок
на тешкиот живот и климата во Европа. Многу од неромите прават шега дека
Ромите секогаш се населуваат покрај река, но тоа е традиција за утринската
молитва на сопругот, кога се свртува кон сонцето наутро со кренати и споени
раце до челото и ја кажува својата молитва со молба за среќа и убав ден.
Денеска таква молитва не постои иако живеат до реките. Исто така традицијата
за ознака на челото со боја кај одреден следбеник на аватарот Вишна и Шива
не е познат. Во Индија следбеник Вишнавис знакот на чело го прави со бела
боја, слично на буквата Омега, додека Шиваист ознаката ја прави со црвена
боја на чело, а започнува од составот на веѓите како буквата ‘‘V‘‘.
Доколку имат некоја важна работа, состанок или треба да се обави било
која работа, тогаш се молат да биде успешно завршена. Ова го опишуваат и
истражувачите во Европа и тоа го поместуваат во ‘‘суеверие кај Ромите‘‘ но тоа
не е суеверие во нивната религија, тоа секогаш се прави. Тоа е наследство од
прадомовината. Таму е обичај и секогаш се прави кога има некој важен состанок
или работа. Неромите прават разлика во врска со молитва во храм и молитва
во дом. Кај Ромите домот е место за молитва и претставува храм. Во современа
Индија, секое семејство има просторија каде се сместени идолите кои ги
обожаваат и секое утро и вечер им се молат и оддаваат почит со принос на
жртва од храна и цвеќе. Некаде домот, сега и некогаш бил опремен за седење
на подот, а како покуќнина имало садови за приготвување храна и имало
рафтови на кои биле наредени чинии кои не се користеле за храна. Садовите се
од порцелан и биле дел за украсување на домот, а тоа е стар индиски обичај.
За храна се користеле обични чинии. Таквиот обичај во Индија го има кај
повисоките касти. Таа традиција за украсување на рафтовите со порцелански
чинии денес ја зачувале Ромите номади. Постојано седелците попримиле
култура на уредување на домот од мнозинското население. Тоа е доказ оти
потекнуват од повисока каста од општеството во Индија. Тие своите
кампприколки ги украсуваат по стариот обичај, со редење на чиниите на
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рафтови-полици. Неретко истражувачите посочуваат дека Ромите јадат со раце.
Тоа е обичај на исток, особено во Индија.

Украсување на полиците со порцелански чинии кај номадите.

Храната се приготвува и се става на лист и така се јаде. Во денешна
индија се служи во мали длабоки садови поставени во послужавник и се јаде со
раце. Во домот, Ромите во Европа често подготвуваат храна која може да се
јаде со раце и со лебот, како што овде на Балканот велат мацање со леб. Затоа
денес може да се види како Ромите јадат со раце и тоа не е срамно туку е
обичај. Лажица се користи доколку се подготвува течно јадење што Ромите го
нарекуваат ‘‘зуми‘‘-чорба или разни супи. Треба да се прави разлика за
културните навики на населените Роми кои живеат во градовите и селата.
Ромите во градовите , особено оние кои живеат во мешана средина, примиле
културни навики од другото околното население и се на повисоко културно ниво
од оние кои живеат по селата. Во домовите на градските Роми во некој агол во
куќата има ќумбе, а порано некаде во ходникот имало едноставен амам за
капење со одвод за водата во некој дол или во бавча. Амамот бил потребен за
хигиена на семејството, кое има обврска да се бања барем еднаш неделно.
Вакви услови на живот кои биле доста скромни, најчесто биле кај Ромите на
Балканот и кај оние кои биле постојано населени. Ромите кои биле номади, со
себе носеле нај неопходно за облека, преноќување и приготвување на храна,
онака како им диктирале условите на живот. Носеле и “Цара” – шатор, кој
служел за престој за подолг период.
Покрај комуникациите со пријателите и роднините, Ромите порано
играле разни заеднички игри кои ги донеле од својата прататковина. Таква беше
играта наречена филџанџик. На послужзвник се свртуваат кон долу неколку
филџани за кафе, а под еден филџан се става прстен и оној кој ќе го најде
испаѓа од играта. Кој последен ќе остане тој губи. Кога ќе почнеше есен, Ромите
од маалото се собират кај оној кој најмногу знае да раскажува приказни, додека
се вареа компирите во тенџере. Тој непрекинато раскажува мошне интересни и
егзотични приказни, кои секогаш завршуваа со поука. Потоа се играше играта
дама со каменчиња и исцртани линии на земјата. Таа игра е слична со древната
игра во Индија шахот т.н. чатуранга, но оваа е нешто поедноставена, во
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четвороаголник поставени уште два во него со 23 чвора, на кои се поставуваат
каменчиња. Ја нарекувавме ‘‘дама‘‘. Потоа се играше игра со терање на ситни
каменчиња испод показалецот и палецот кој изгледа во вид на потковица.
Додека се фрла едно камче во воздух со истата рака се турка друго камче под
прстите и истовремено се фаќа камчето кое се фрла во воздух. Тоа се
повторува се додека не се погреши со фаќањето и фаѓањето или со туркање на
камчето. Оваа игра секогаш ја играа девојчињата, а некогаш и машките деца.
Моето искуство во животот е поврзано со градските ромски маала каде што ги
согледував и учев обичаите и односите меѓу Ромите. Немам искуство со Ромите
номади, освен нивно познавање преку разни извештаи од истражувачите или од
Калдерите кои ги коваа котлињата и казаните во близина на градот или селата и
ги продаваа на луѓето во околината на селата и градовите. Ги среќававме и ние
како деца. Ромите одсекогаш во Европа имале скромен живот и ромските деца
зависеа од дневната несигурна заработувачка на нивните родители. Иако
живеат доста сиромашен живот, никогаш не се жалалат на својата сиромаштија.
Ромите дури и денес живеат во патријахални семејства. Се почитуваат
постарите. Жените се главните носители на средства за несигурната
егзистенција за животот на семејството. Така, може да се рече дека кај Ромите
владее некаква видоизменета форма на матријархат. Тие сестрано се грижат за
опстанокот на семејството и воспитување на децата. Тие и денес се столб на
семејството. Жените се оние кои ги сочувале старите облици на знаења, како
гатањето и надрилекарствата и со тоа обезбедуваат егзистенција на
семејството. Покрај ова тие се и земјоделски работнички, работнички по
полињата на газдите и стопанствата. Мажите се баваат со занаети и потешките
физички работи. Но, бидејќи нема постојана работа, жените се тие кои и зиме и
лето работат по полињата и домовите на неромите. Голем број на Роми работат
сезонски на земјоделските стопанствата за мал надомест и без сигурно
вработување. Многу Роми работеа сезонски на приватните стопанства низ
Европа, како и кај ситните земјоделци за дневница. Така заработуваа за
опстанок во зима. Од извештаите на новинарите и истражувачите на Ромите,
таква состојба имало во Европа, особено Франција, Италија, Шпанија,
Португалија, каде работат сезонски на тамошните фарми. Во таква состојба на
невработеност, голем број на Ромки се принудени да одат по домовите на оние
кои се вработени да им ги одржуваат и уредуваат домовите за одреден
материјален надомест. Тоа е изразито забележително во поголемите градови
на Балканот, а со најновата преселба кон Европа истото се случува и таму.
Жените кои се постојано населени со своите семејства насекаде во Европа
работат на испомош во домовите на неромите, а неретко се баваат и со
трговија на ситно, заедно со своите сопрузи. Ретки се примерите денешните
жени да се бават со претскажување на судбината и гледање во дланка. Таа
вековна традиција кај Ромките скоро како да исчезна.
Семејството има посебен однос кон машкото дете во семејството, затоа
што тој е носител на сите семејни обреди. Семејство кое нема машко дете е
несреќно, бидејќи нема кој да принесува жртва и да ги обавува молитвата и
семејните верски обичаи. Тој обичај го донеле од прататковината кој и денес е
важен. Молитвите ги спроведува мажот, но важна улога има и жената која мора
да ги спроведува заедно со сопругот.
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Стар обичај е, доколку сопругата почине, религијата налагала сопругот
што побрзо да стапи во брак со друга, за да ги продолжи религиозните обврски
и останувал глава на семејството. Додека сопругата, ако остане вдовица, по
стар обичај, се повлекувала во самотија и изолирана од јавноста, па затоа било
предвидено самоспалување со смртта на сопругот или така наречено “Сати“
што англичаните го укинаа со закон во 19 век на барање на напредните Индуси
и познатиот борец за права на пониските касти, раџа Рам Мохан Рој, еден од
најобразованите Индуси од тоа време. Покрај него, најпознати верски
реформатори во тоа време биле и Рамакришна и неговиот ученик Свами
Вивекананда. Кај Ромите, таквиот обичај, за спалување одамна е исфрлен и не
го познаваат. Секако, запознавањето на другите народи и новите религии,
придонесоа старите обичаи, особено екстремните, да се отфрлат. Денеска кај
Ромите доколку некој од сопружниците почине, жените ретко се согласуваат на
нов брак за разлика од мажите, но најчесто не се преженуваат, туку остануваат
во семејството и сите надлежности ги оставаат на синот со кој живеат.
Повлекувањето во аскеза како што е обичај во Индија не е познато, но постои
тежнение за духовно преобразување на постарите во актуелната религија или
остануваат неформални советодавци во својот клан. За нив се смета дека се
животно искусни и можат да бидат од корист за нивната заедница.
Кај Ромите постои традиција семејството секој ден да се собере на
заеднички ручек. Јадењето никогаш не се поставува додека не се соберат сите
од семејството, освен оние кои имаат работни обврски и се задржуваат подолго
или се отсутни од домот. Кога јадењето се послужува, секогаш се служи по
старост, а последни се децата. Доколку има гости на ручек, децата никогаш не
седат да јадат со постарите. Јадењето е божји дар и благослов. Молитва не се
кажува за благослов на јадењето, освен благорарност. Пред родителот никој не
се обидува да се послужи со јадењето. Кога ќе рече на глас да повелат со
јадење, домаќинот почнува прв, а потоа се служат другите. Ручекот “кушлуко“
кај Ромите значи секојдневно принесување на жртва за лебот и јадењето кој го
јадат т.е секој оброк е религиозен. Секое семејство му се заблагодарува на
“Девел“ за подарокот и поделениот оброк, бидејќи доделелената храна на
семејството е по желбата на Господ и на предците и со нивна милост и желба,
Ромите имаат света храната на својата трпеза. Таа е света бидејќи самото име
на главното јадење ручек “кушлуко“ доаѓа од зборот “Куши“ жртва т.е. трпезата
е симбол за принесување на жртва кон “Девел“. Знаеме дека храната на
предците и на “Ишвара или Девел“ е мирисот и чадот од приготвената храна.
Затоа во патријархалните семејства и денес на ручек мора сите да се присутни
и почетокот на земањето на храна означува молитва, затоа што никогаш не се
почнува со јадење без да бидат наполнети сите чинии со јадење. На празник
трпезата не смее да биде празна кога се поставува јадење, мора веднаш лебот
да биде поставен на трпзата, како што велат, да не биде “празна пред ДевелБога“. Ромите, особено постарите, кога ќе видат корка леб на земја или на
улица, веднаш го креваат и ставаат на страна да не се гази и е храна на оние
кои ја посакуваат, особено птиците и животните.
Јадењата се вообичаени како кај сите народи во средините каде што
живеат. Нема посебни јадења кои се разликуваат. Единствена разлика е во тоа
што пред неколку децении се сеќавам на јадењата кои ги подготвуваа во
семејството.Тие јадења беа подготвени во вид на чорби “зуми” кои биле од
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разни видови на заленчук и зачини кои ги имало.Тие јадења се подготвувале
уште од прататковината кои сега ги наоѓаме во разни литератури за исхрана и
по интернет портали кои ги нарекуваат дека била “Храна на боговите“. Таа се
состои од многу малку пилешко месо или го нема, но со разновиден зеленчук и
зачини. Денеска таквата исхрана се приготвува во ромските семејства. Таа не
бара голем материјален трошок, вкусна е и по новите стандарди е здрава
храна. Зеленчукот може да се најде дури и во природата каде не е загадено.
Тоа се копривите, лободите, штавињакот, зелените сливи, дивите јаболки,
дивите круши, диви јагоди, печурките, разни шумски плодови, тиквите, оревите
и друго овошје и зеленчук. Од штавињакот приготвуваат сарми со ориз и
мелено месо, а варат и чорба во која се додава кисело млеко, јадења од праз,
кромид со месо, разни тави од ориз и грав, зелка приготвена на повеќе начини,
леќа, домати во разни сосови и пиперки приготвени на повеќе начини. Јадењата
приготвени со месо, особено чорбите, неромите велат дека се од ориентално
потекло, но во суштина тоа е нивен оригинален начин на приготвување со доста
зачини. Месото во одредени прилики се пече. Најмногу се употребува
пилешкото месо. Ромите муслимани не употребуваат свинско месо и тоа е
дамнешна традиција. Додека Ромите кои примиле христијанска вероисповест,
јадат свинско месо. Кога се завршува со јадењето, подот секогаш мора да се
измете, таму каде што се јадело. Несмее да се гази врз остатоците од јадењето
кои останале на подот. Храната е дар од бога и таа мора да се почитува. Обичај
е по вечерата остатоците од храна и сметот да не се фрлаат надвор од домот
сè до наредниот ден. Ромите не ги сакаат домашните миленици, особено
кучињата. Сметаат дека тие не треба да ги има во домот и не ги чуваат. Другите
животни ги сакаат, но не се обврзуваат да ги чуваат во своја средина и сметаат
дека не е добро да се чуваат во домовите. Причината може да се објасни. Тоа е
стар обичај затоа што куќата е култно место, освен светото животно (крава) не
треба да има други животни. Света животинка е и змијата доколку ја има во
домот и велат дека е домаќин на куќата и не е добро да се убие, бидејќи ќе се
случи несреќа. Знаеме од религијата на Индија дека исто така и таму се
почитува и не се убива иако е преставник на подземниот свет и е во служба на
Јама, богот на мртвите. Место на змиите е на гробиштата и тие се чувари на
покојните. Истражувачите забележале дека Ромите имаат многу верувања кои
се празноверие и живеат со такво однесување, но истовремено забележале
дека такви верувања има и европските народи. Може
причината е во
дамнешното минатото дека тогаш, во минатото постоело единствено
религиозно верување, каде што сите народи имале слично верување. Тоа го
потврдуват многу антрополози и истражувачи на религијата на народите во
светот.

453

Надрилекарство, гатање и магија кај Ромите

Надрилекарството кај Ромите е одамна познато и со доаѓање во
европските простори станало една од препознатливите дејности на Ромите,
особено жените. Тие со своето знаење подготвувувале разни напитоци и чаеви
за лекување на луѓето и животните. Ова знаење кај Ромите е стекнато со векови
и е пренесувано по наследна линија на помладите поколенијата. Слободно
можам да кажам дека сите групи на Роми ја знаеле тајната на приготвување на
лекови од разни треви со кои ги лечеле своите членови во семејствата, но им ги
нуделе и на другите нероми онаму каде се движеле.
Корените во надрилекарството се во ведата за медицинска расправа
т.н. Јаџур веда која потекнува одамна пред историјата, од вековните искуства
на народот во Индија. Таа е напишана на санскрит јазик. Поради важноста н
Јаџур веда која ја имала, подоцна била напишана на јазикот пали, бенгали,
непалски јазик, како и на југ на Индија на тамилски јазик. Надвор од Индија била
преведена и на кучански јазик, хотан, тибетски, кинески и арапски јазик, а во
овие земји се додавани и коментари на текстовите. Во неа се напишани
расправи за професионални лекари по медицина, па дури и хирургија. Бидејќи
Јаџур веда била постара од лекарството од Грција, таа ги дала главните имиња
на фармакопејата и препишувала соодветни лекарски рецепти. Во тоа време
имало две категории на лекари “ваидја“ т.н. слободни лекари кои ги нарекувале
советници, но биле материјално обврзани за нивните грешки и втора група
лекари биле во болниците. Тие биле на товар на донатори и на кралскиот фонд.
Учеле долга подготовка за лекари и од кралот добивале дозвола за работа и
вршење на дејност, објаснува Жанин Аубауер. Тие биле и надвор од секаква
каста бидејќи контактирале со луѓе од сите касти.

Фото-Игнац Зима.

Покрај професионалните лекари, народот на Индија, како и сите народи
во тоа време ги познавале исцелителните можности на лековитите билки, но
немале записи, ги паметеле и биле единствено средство за лекување. Денеска
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секој знае дека фармавцетската индустрија за производство на лекови користи
разни билки за производство на голем број на лекарства. Покрај нив, има и
синтетички лекарства кои се многу поштетни за здравјето на човекот.
Современиот свет ги искористил лековитите билки за лечење во што не биле
вклучени Роми и направиле сопствен бизнис со продажба на лековити билки за
лечење со приготвување на чаеви, сирупи, маст и таблети.
Ромите во поранешниот период, но и денес во помал број, го знаеле
лековитото дејство на разните тревки. Тие подготвувале чаеви кои делувале на
разни болест, а некои ги користеле за лечење на психичките растројства кај
луѓето. Напоменав дека за такви болести и кожни заболувања го користат
принципот на чаеви и кадење на телото што не се штетни по здравјето на
луѓето. Знаеле кои се отровни тревки, кои предизвикуваат рани, а потоа со
контратерапија од тревки ги лечеле. Познат ми е примерот на мојот вујко кој бил
трето дете на дедо ми по мајка. За време на втората светска војна со
навлегувањето на бугарите во Македонија, сите возрасни биле депортирани на
принудна работа во Бугарија. За да остане некој со семејство и се грижи за него,
дедо ми и баба ми приготвиле лек од тревки и му го ставиле на долната страна
на подлактицата од левата рака. На тоа место, за кратко време, се појавила
голема рана која гноела и протекла. Кога Бугарите дошле и ги собирале, да ги
водат за принудна работа, виделе дека на овој раката му била цела во рана, го
оставиле на слобода. Потоа баба ми направила контралек и му заздравела
раната. Навистина, потоа му остана доживотна лузна од раната, но му помогна
на семејството да се прехрани вршејќи го ковачкиот занает. Подготовката на
лекарствата од Ромите имало влијание врз брзото оздравување и
закрепнување на луѓето, но правеле и разни крми-храна за стоката, кога не
давале доволно млеко. Мешале разни тревки и трици од житарки и така стадата
останувале во добро здравје и им користеле на нивните стопани.
Познато е дека христијанството за вакви дејности ги прогласувало за
еретици и ги казнувало. Во Западна Европа за надрилекарство и
претскажување на судбината ги спалувале на клади. Од извештаите се чита
дека народот во сите делови на Европа ги прифаќале нивните услуги кои им
помагале на луѓето и на домашните животните. Тоа надрилекарство
продолжило дури до денес, но сè повеќе го снемува. Некои нероми кои денес се
занимаваат со надрилекарство скоро не разликуваат никакви тревки и нивното
дејствие за лечење. Неромите кои видоа можност за зарабовачка, ги мамат
луѓето кои навистина имаат потреба од алтернативна здравствена помош. Така,
некогаш древното познавање на тревките денас бидна злоупотребено. Денес
современета медицина преку науката ја користи оваа древна наука на
познавање на природните тревни лекарски ресурси и разви т.н. алтернативна
медицина и медицина за лечење со помош на лековити тревки и приготвување
на чаеви, секако и од нив прави лекови од лековити билки. Тоа не е ништо друго
туку треварското лечење на Ромите кое е прогласено за надрилекарство.
Познато е историското излекување на кралот од Шкотска Џемс V во 1536/7 год.
кој бил излечен од некоја Ромка во Франција, кога бил отсутен и историчарите
неговото излекување го поврзуваат со лекување со помош на лековити билки.
Траварската наука за Ромите е древна наука која ја практикувале во нивната
прататковина Индија. Во надрилекарството спаѓа гатањето, магијата и масажа
на телото во смисол како средство за лекување, а тоа е сосема различно од
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треварството и познавањето на лековитите треви. На Орјент сите народи ја
познаваат лековитоста на тревките и ја употребуваат во секојдневниот живот.
Ромите го знаеле дејството на лековитите билки. Клебер пренесува дел од
надрилекарските вештини на Ромите. На некој човек во Франција, Ромите му
дале напиток, кој самиот барал да изгледа како мртовец и сакал да се пошегува
со семејството, неколкумина Роми завршиле на бесилка.
Во сферата на надрилекарството спаѓала и масажата на женит
неродилки. Неа ја изведувале исклучиво жени. Постапката била масажа на
стомакот на жената, а најверојатно таа се правела во пределот на јајцеводите
на жената, бидејќи масирала во долниот дел на стомакот на жената, како
Ромите што велат “цикно воѓи“-мал стомак. Надрилекарството станало
популарно и познато на европските простори и за него има информации од
повеќето извештаи. Од некои извештаи има информации дека Ромите се
бавеле и со хирушки зафати. Позанато од извештаите се забраните во Франција
со кои се запретува со изгон и за казни, на оние кои ваделе заби. Има извештаи
дека биле познати како бабици при породување, а понекогаш и знаеле за
вршење на абортуси кај несакана бременост. Исто така ромките се до 70-те
години на минатиот век на Балканот ги ваделе крајниците на деца и тоа со
едноставна безболна постапка. На показалецот ќе ставеле стипса (Магнезиум
сулфат) и со притисок ги истискувале оболените крајници. Прво едниот и
повторно со намажување на стипса го стискале другиот крајник. Децата немале
болка, освен во момент при притисокот. Стипсата знаеме дека го спречува
крварењето и дезинфекцира и затоа ја употребувале.
Ромските жени ја применувале и техниката на читање од дланка. Таа е
древна вештина која Ромите, која ја донеле од својата прататковина Индија. Тие
ја читале иднината на основа на цртите на дланката кои ја одредувале и
оцртувале судбината на секоја личност. Секоја црта кажувала за карактерот и
животот на човекот, а тие тоа искуство со пренесување на генерациите добро го
познавале.

Фото-Игнац Зима.

Со навлегувањето на Ромите во Европа во 15 век. хиромантијата била
прогласена за ерес. Но набргу, веќе од 15 век па во иднина таа доживеа голем
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процвет и успех. Првите напишани книги биле на италијански. Потоа биле
преведени и издавани во период од 1520 до 1534 год. Така, Ромите
хиромантијата и хирологијата ја имале како средство за опстанок, а подоцна од
неа нај голема корист извлекоа неромите.

Цртите на раката - судбини во животот.

Хиромантијата-претскажувањето на судбината на луѓето и хирологијатачитање од дланка, се разработени на основа на тие древни правила и знаења
на Ромите, кои денес ги употребуваат неромите. Жените Ромки, исто така
претскажуваат судбина со вода која се сипува во чинија, а на оној на кој му се
претскажува судбината, треба да даде ситна метална пара која се пушта во
водата. Затоа треба да има конец од облеката на оној на кого му се
претскажува судбината. Во водата се пуштаат неколку парчиња од конецот,
едно по друго. Секое парче посебно се нарекува за што треба да се претскаже
пред да се пушти во вода. Едно за сегашен живот, за подоцна во животот, за
семејство, за здравје и доколку оној на кого му се претскажува има посебна
желба, се пушта и таков конец. Откако ќе му се претскаже судбината, што
честопати извештаите на хроничарите кажуваат дека сосема точно и прецизно
погодувале, добивале ситна награда за обавената работа. Некои од
истражувачите се сомневаат дека некои од нив се распрашувале и наводно,
кога овие ќе дошле, ќе погоделе сè за семејството. Еден мој познаник,
Митковски Радослав, Индија ја посетил два пати во 80-те години од минатиот
век.Тој ми раскажа дека некој Индус му гледал во дланка и му погодил многу
нешта од неговиот живот, дури го погодил и името на неговата сопруга и рекол
дека се вика Дафне. Нејзиното вистинско име е Дафина. Клебер кажува дека
Ромите не си гледаат сами на себе во дланка. Тоа не е вистина. Иако сум Ром,
во далечната моја младост кога завршив гимназија, тоа лето една Ромка
помина низ маалото каде што живеев и ни гледаше на дланка. Дома бевме јас,
мајка ми, помалите браќа и сестра ми. Ми гледаше мене и на мајка ми. Мене
навистина ми погоди, особено што ќе ми се случи во животот во иднина. Скоро
сè претскажа. Клебер е неосновано сомничав, затоа што кому ќе му
претскажува гледачите на судбина во Индија, ако не на тамошниот народ?
Претскажувачите таму ги има на секој агол. Покрај претскажување на судбината
тие им баеле на децата од уроци. Доколку децата покажувале несекојдневно
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однесување, плачеле или имале чудни симтоми на однесување. Во таков случај
тие во чинија со вода ќе гаселе жарчиња, а со водата му го миеле лицето на
детето и му ставале неколку капки вода во уста и со тоа завршува постапката и
детето се смирува. Некои Ромки баат од уроци со сол во десната рака и така со
вртење врз главата на детето кажуваат некои мантри за бркање на урокот. Во
сите постапки при баење, секогаш кажуваат некои мантри што не ги кажуваат на
друг. Единствено ги пренесуваат на своите ќерки кои подоцна треба да ги
користат за своите деца и на пријателите. Денеска таквите постапки на баење
се реткост дури и кај самите Роми. Во нај ново време, не само Ромките, туку и
неромите баат против уроци и наплатуваат. Наплатата кај Ромите е ретка, но
доколку некој сака да ги награди, таа награда е симболична и се зема, како
велат да се фати лекот. Кај неромите стана вносен бизнис. Минималната
наплата е 100 денари од дете што одговара на едно евро и педесет центи,
барем во градот каде што живеам. Кај Ромите, баењето е во фаза на
напуштање, е заборавен и сè помалку се практикува, скоро и го нема.
Причината за настанување на урокот, се мисли дека е несвесна аутосугестија
која се пренесува од луѓе кои имаат урочливи очи или пак некој од родителите,
кој премногу го сака детето и така тоа добива болна сугестија и на детето му се
лоши. Да се заштити детето од уроци, тие му ставаат црна дамка на челото од
пепел или од жарта од ќумбето. Ромите во својата пракса се покажаа како
успешни читачи и толкувачи на соништата на луѓето. За таа цел, оној кој
сонувал требало да му раскаже што сонувал, а потоа му биле толкувани и
предочени симболите од сонот. Доколку има непријатен, односно претскажува
лош настан, жените Ромки не го кажувале со цел да не ги натажат и
вознемират. Потоа овие симболи од сонови вештите манипуланти го претворија
во читање од филџан со испиено кафе. Тоа не е изум на Ромите. Откако
неромите се запознаа со гатачките вештини, тие гатањето го претворија во
бизнис, па дури професијата која стана мистично место покриено со разни
ефекти на затемнети простори со разни стаклени кугли, што е чиста измислица,
но бидна вносен бизнис. Се маскираат во циганска облека и целата атмосфера
ја прават таинствена со цел да ги мамат луѓето кои навистина имаат потреба од
сугестија и бараат помош за своите маки. Гатањето е една племенита работа
која се базира на психоанализа, Ромите на тој начин им помагаа на луѓето за
психичко закрепнување и враќање во нормален живот. Модерната наука во
времето на Фројд овие вештини ги претвори во наука.
Магијата кај Ромите не е застапена. Оние кои имале такво искуство со
Ромките гатачки, знаат дека тие можат да помогнат за лечење на одредени
телесни и психички тегоби доколку се во рана фаза на болест. Помагат на
неродилките да забременат, помагат за стапување во брак, прават напитоци за
наводно смирување во бракот, растурање на т.н. магии доколку друг направил,
но тие никогаш не се бавеле нити сугерирале во врска со т.н. црна магија.
Црната магија кај Ромите не е позната и не ја практикуваат. Доколку има таков
случај, тоа е сигурно од материјална корист, но никогаш не се остварила бидејќи
за такво нешто не знаат. Точно е дека знаеле за билки кои биле отровни, но
религиозното и етичкото воспитување не им дозволувало да се занимаваат со
таква работа што ќе доведе до смрт на човек. Во текстот за Ромите во Европа,
спомнав дека биле неосновано обвинети за смрт на децата на некое семејство,
но тие воопшто не влегле во неговиот дом. Ги обвиниле само затоа што биле
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присутни во населеното местото и претпоставиле дека тие тоа го направиле и
Ромката била неосновано убиена. Нема никаде информации дека свесно
предизвикувале нечија смрт. Тоа не е во природата на Ромите.
Постоела склоност да се измами некој за да се стекнат со средства за
егзистенција, но го правеле тоа во краен случај. Денеска тоа не е познато кај
Ромите. Тоа е илузионизмот или хипнозата, која во тоа време ја познавале како
дел од знаењето на индиската традиција и јогините. Клебер опишал настан кога
некој Ром сноповите од слама ги претворил во свињи и му ги продал на некој
селанец. Бил коректен па му рекол никогаш да не ги бања со вода. Но, откако ги
напрскал со вода тие повторно се претвориле во слама. Точно е дека е измама
и добил материјална корист, но не направил злодело, само парично го оштетил
и сигурно дека паричниот надомест не бил толку голем бидејќи селанецот се
одлучил да ги купи сите свињи од слама добиени по пат на хипноза и илузија.
Сите горенаведени дејанија во врска со гатањето се исклучиво псхихоанализни
сугестии. Тие сугерираат во врска со бракот и со сигурност знам од разговорот
со гатачките што им рекле на клиентите. Тие секогаш ги советувале како да се
однесуваат во врската со сопругот во бракот, девојките како да се однесуваат
со момчињата и како да ги придобијат. Советите биле во смисла дека треба да
бидат нежни, мили, да не се караат, да ги почитуваат, да им нагодуват по
желбата и никогаш да не се спротистават. Веројатно имало и други сугестии
што не ги откриват и не се за кажување. Водата, наводно, која треба да му се
даде со кафе или испрска е само психолошка поткрепа дека ќе успее. Честопати
сум имал прилика да дознам дека некоја жена навистина забременила. Тоа е
исто така психолошки третман. Кога ќе дојде неколку пати на разговор и ќе и се
даде чај направен од тревки, таа сигурно психички се опушта и навистина
забременува, доколку пречката за тоа не е телесно заболување. Ако по неколку
третмани во текот на наредниот месец не забременат, им сугерират да одат на
лекар или им советуваат паралелно да се третираат со лекарства. Во
секојдневниот живот се покажа оваа метода на опуштање од стресот како точна.
Има безброј познати примери дека жената која посвоила дете по извесно време
забременува и раѓа свое дете. Се разбира доколку пречката за забременување
била од психички стрес. Доколку има здравствен или телесен недостаток, тогаш
не може да забремени. Тоа покажува колкаво било знаењето на неписмените
Ромки за комплексниот душевен живот на човекот.
Кога ги даваат лекарствата од тревки кои се во вид на чаеви за
закрепнување, ги нарекуваат “драба“ - лекарства. Треба да се разликува зборот
“драп“ што значи отров. “Драба“ секогаш се употребува во множина и значи
лекови или гатање т.е.читање. Оттука произлегува и зборот кој Ромите затоа
што гатање го нарекуваат “драбарав” т.е. лечам, гатам, читам. Самиот збор
кажува дека тие читаат, не мамат.
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Племенско уредување кај Ромите
Племенското уредување кај Ромите постоело и постои иако во поново
време тоа е видоизменето. Изразено било во периодот на нивната преселба кон
Европа. Го донеле со себе онака како што постоело во нивната татковина. Со
текот на времето, со преселбата во Европа и нејзиниот економски напредокот,
со развојот на капитализмот, семејствата и клановите сè повеќе се
остамостојуваат и ја губат таа меѓузависност. Постепено се изгуби племенското
уредување. Сепак, Ромите не сакаат да ги изгубат врските со своето племе на
кое му припаѓале цел живот и организацијата во самиот клан. Во текстот
зборувам за клан или племе, онака како што современите истражувачи ги
нарекуваат, без да спомнам черга, витса или готра.
Пред да се објасни племенското уредување, треба да се напомене,
дека Ромите делумно го задржале кастинскиот однос на припадност дури до
денес. Исто така, треба да се напомене, како што е погоре наведено, со
напредокот во социјалниот живот во општествата каде што живеат, оваа
кастинска форма сè повеќе паѓа во заборав. Најмногу се забележува при
склопување на браковите кај младите. Родителите не се согласуваат младите
да излезат од рамките на нивното племе, кој во Индија се нарекува Готра.
Класичната кастинска система (варна), надвор од Индија денес кај Ромите има
поинаква карактеристика. Таа опфаќа форма на племето на кое му припаѓа,
дејноста која ја имаат семејствата и нивниот статус во ромската средина. Така,
луѓето кои вршат иста одредена дејност, според мислењето на Ромите тие
имаат слично племенско потекло и се на ист ранг. Тогаш односите во секој
поглед им се согласуваат и можат да имаат роднински врски. Според
класичната класна поделеност, основна келија е чергата или како што ја
нарекуваат ромите “Цара“ која се состои од три генерации. Повеќе цари
составуваат род. Повеќе родови формираат така наречена “Витса“-племе.
Племето настанува со родбинско повржување преку машка или женска линија, а
некои ја прошируваат преку кумство, како во Шпанија, пишува Р.Ѓуриќ. Кај
Ромите на Балканот, вакво ородување не постои - кумство. Тие немаат
венчален кум. Кум може да биде и нером во случаи кои се погоре опишани, кога
дете се остава рано наутро на улица од одредени суеверни причини или при
првото земање на коса на дете. Оној кој го наоѓа или му ја потстрижува косата е
кум на тоа дете.
Големината на Витсата зависи колку цари (шатори) влегуваат во нејзин
состав. Тие може да се од неколку десетина до стотина цари. Витсата ја
управува племенски старешина кој се бира на одреден период или доживотно.
Племенскиот старешина е угледна, интелигентна и влијателна личност.
Неговото влијание се однесува на целото племе без исклучок. Тој е главен
“Шерутно“ и неговите одлуки се донесуваат во склад со племенскиот совет. Тие
денес во Европа се нарекуваат Крал на Ромите или Војвода. Ваквиот избор на
старешина се задржал дури до денес како во Романија, Полска, Унгарија, а во
најново време тоа се случува и во Бугарија. Старешините имале свои знаци за
старешинство, особено бастунот со неколку фигури т.н. “барешти ровли“. Во
желбата да ја покажат својата моќ, имале фигури како знак на старешинство.
Тие фигури се на број пет : Нијако-половина секира половина чекан, кхам-сонце,
чхон-месец, черхен-ѕвезда и трушул-крст. Значењето на овие фигури, е така
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смислено што првата фигура означува власт пишува Ѓуриќ, но не го објаснува
нивно потекло. Да се разберат овие фигури, потребно е нивно поединечно
објаснување со помош на индиската религија и филозофија која дава одговор
на овие смислени фигури. Ваквата поставеност на фигурите упатува на многу
старо потекло од Индија.
Објаснување на првата фигура може да се согледа во индиската
религија. Според религијата на Индија, развојот на човекот се движел во 10
степени (етапи) т.е. десетте степени на развојот на аватарите на Вишна кои
почнуваат со аватарите животни, риби, желки, вепарот, потоа човекот-лав, како
предок помеѓу светот на животни и човек, потоа другите степени, сè до момент
на грубиот прв степен на човек снажен и груб Рама со секира во рака, кој го
нарушува човековиот мир. Потоа доаѓа божествениот духовен Рама. Потоа
доаѓа богот Калки (Кали) со меч во рака за борба против злото. Тоа е доста
интересен симбол на фигурите наречена Нијако, особено затоа што со секира
во рака е раната фаза на развојот на човекот според Хиндуизмот кој ја
објаснува еволуцијата. Ова е доказ дека Ромите сепак задржале дел од својата
религија која во себе има длабоки корени во Индија.
За сонцето, вториот симбол, Гуриќ вели дека изворот се наоѓа кај
Вавилонците, што е сомнително и мислам дека сонцето за Индусите е божество
на кое секое утро му се молат и преставува сјаен Бог и тоа треба да биде
религиска подлога за неговата власт т.е. од Бога дадена.
Месечината е, исто така, со потекло од Индија која има митолошко
значење и Ѓуриќ за неа дава некои објаснувања кои се прифатливи, особено
затоа што зборува оти има индиско потекло без да објаснува. Бидејќи ѕвездата
е таа која манифестира човечка душа, т.е. чесност на оној кој е старешина, нему
му припаѓа власта инаку не му припаѓа ѕвездата, односно месечината, ѕвеѕда
над сите ѕвеѕди.
Крстот е од новото сознание на христијанската религиозна култура, која
е гарант за вистината пред бога. Инаку на тоа место би требало да стои знакот
‘‘Свастика‘‘ кој е симбол на среќа и напредок и многу одамна почитуван симбол
во Индија или шивиниот знак “Дарма чакра“, закон на поредокот во универзумот
и моралот.
Индискиот свет симбол “Свастика“ произлегува од ‘‘су‘‘-добар, ‘‘асти‘‘-да
се биде и ‘‘ка‘‘- суфикс, што значи ‘‘да се биде добар‘‘.
Овој симбол е спомнат неколку пати во текстовите погоре
и заслужува да се кажат некои напомени.
(Свастика-Индија)

Симболот Свастика во Индија и денес е најсветол
и најдревен симбол. Го има нацртан на влезните врати на
некои домови. Се употребува како амајлија закачен на младоженците како
симбол за среќа и напредок на новата брачна зедница. Стар е повеќе од 8
илјади години. Тој е симбол на арискат цивилизација и култура. Овој симбол
има своја молитва која се изговара за успех, за постигнување на совршенство
на секој чекор во животот на човекот под водството на семоќниот. Овој знак на
Свастика е најден во повеќе цивилизации и култури и се верува дека тие имаат
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потекло од истиот симбол. Во Индија, за симболот Свастика има напишана
молитва (мантра) на санскрит и на англиски јазик. Превод на македонски :
Нека моќниот бог на славата
Биде среќа за нас
Нека севишниот Бог на универзумот
Биде наша иднина и среќа
Нека сите моќни заштитници на универзумот
Бидат наша среќа
Нека богот на сите богови
Надбог ни донесе среќа.

Како последица на оваа организација кај Ромите, постои т.н “Крис“
односно институција на суд која е надлежна да суди и донесува одлуки за
направените неделата кои Ромите ги прават. Ваква институција т.н. Крис и
изборот на крал на Ромите, не постои на јужен Балкан и не е позната. Имало
Ромски санџак бег кој бил воспоставен од Отоманската царска порта и бил
надлежен за собирање на даноците кај ромското население. Постоел некој вид
на совет на старци во средините на Ромите, но не постоел Крис. Тие биле
почитувани и важеле за интелигентни и почитувани луѓе и посредувале доколку
дошло до недоразбирање меѓу Ромите. Вакви Совети имаат потекло од Индија
кои и денеска постојат како вонинституцонални организации кои посредуваат
помегу скараните во одредена средина. Инаку горните институции, рековме, сè
уште постојат кај Ромите во Романија, Полска и некои други европски држави.
Претпоставувам дека оваа институција постои таму, затоа што се најголем број
номади и тоа е потреба да се одржи мир и поредок и да се почитува обичајното
право.
Според истражувачите, Крис значи суд, кој најверојатно произлегува од
јазикот на словените и христијански симбол Крст. Крстот треба да е симбол на
праведност според правдата на Бог. Крис треба да ги решава споровите кои
настанале во чергата или племето. Во крисот имало избрани луѓе кои
преставувале совет на старешини кој несел одлуки. Одлука била конечна и
никој немал право да ја порекне. Според тоа, таа одлука морало да ја
почитуваат сите вмешани страни. Судијата несмеел да биде во сродство со
странките, да не се сомневаат во одлуката. Тој ја води постапката на судењето
и одлучува кој од законите или казна ќе се примени. Но имало и спорови каде
требало да се помират и престанат непријателствата. Ако спор настане меѓу
две семејства од исто племе, тогаш одлуката ја донесува советот на старците
заедно со старешината. Нивната одлука е обврзна за странките и не смеат да ја
прекршат. Странките пред процесот биле должни да дадат заклетва дека ќе ги
почитуваат одлуките. Веројатно и од тука името крис, бидејќи се колнеле во
светата книга и крстот. Крисот одлучувал од разводи на брак па сè до
должничко-доверителните односи меѓу Ромите. Како што пишува Ѓуриќ, некои
спорови се воделе и во званичните судови со застапници и сведоци, но спорот
го воделе членовите на крисот, а судот обезбедувал ред и дисциплина.
Споровите меѓу Ромите се делат на неколку категории. Првата категорија се
имотно-правни и брако-разводни спорови. Брачните спорови се особено
забележителни, затоа што сфаќањата во врска со бракот во ромските заедници
се традиционални и значајни.
Значајно место заземаат споровите на Ромите кои се однесуваат
помеѓу две или повеќе скарани заедници, кои можат да прераснат во сериозни
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судири кога би се замешале двете или повеќе заедници. Исто така, овие
спорови добиваат на значење затоа што преку брачните врски племенската
заедница е проширена што може да дојде до судир кој може да биде доста
сериозен. Таквото недоразбирање може да ги раскине врските меѓу групите и во
иднина нема да имаат комуникација, а со тоа се намалуваат нивните можности
за склопување на семејни врски и заеднички веселби, помош во случај на
потреба како и понатамошна деловна соработка. Таквите спорови најчесто се
решаваат на суд, но ромскиот крис има значајна улога во помирувањето и
донесување на одлука која тие се обврзани ја прифаќат, која честопати може да
биде спротивна на нивната желба. Во вакви спорови, како што наведува Ѓуриќ,
се повикуваат судии и од други држави да се избегне можноста надлежниот
Крис да не ја изгуби довербата и угледот. Ромскиот Крис има право да
посредува и во судењата во врска со кражби, неморално однесување, па дури и
во случаи на сомнеж за убиство. Овие случаи се однесуваат на поединец, но
според обичајот и традицијата тие се однесуваат и на повредата на целата
група. За ромската традиција, сите престапи се грев и се опфатени со судот на
Крис. Ова произлегло особено во периодот кога Ромите живееле исклучиво како
номади и сходно на тоа морало да има прописи на однесување и казни за
непочитување на меѓучовечките односи, како и кон зачувување на природната
околина. Во прописите за однесување кај Ромите нема поделба на одговорност
на млади и стари. Секој кој се огрешил е одговорен без оглед на староста.
Ромите никогаш не изрекуваат казна смрт, затоа што тоа не е во склад со
религиозното верување. Најтешка казна се досудува со исклучување од
заедницата и негово прогонство и таа е најстрога казна. Тоа е стар обичај кој е
опишан во Мануовиот закон. Не се досудува казна со смрт затоа што оној кој ќе
умре со грев, неговата душа лута во меѓупросторот и Ромите веруваат дека
таков дух сака да се одмазди и постојано ќе ги вознемирува. Таквите луѓе во
вакви случаи се изолирани од ромската средина, никој не контактира со нив и
тој е наполно осамен. Има избор сам да си го одземе животот или, во краен
случај, да ја напушти средината.
Според обичајното право, Ромите секогаш се обидуваат споровите да ги
средат меѓусебно. Не сакаат да одат по надлежните судови и тешко се
повикуваат на полициска асистенција. Недоразбирањата меѓу Ромите се во
врска со децата, а посебно со брачните врски кај младите. Често се случува
младите без дозвола и знаење на родителите да стапат во врска и отпорот на
родителите е голем. Тие се одлучуваат заедно да бегаат кај некој роднина и
таму се засолнуваат неколку дена. Потоа тоа се дознава и родителите, особено
на девојката, бурно реагираат, но на крај тоа се се смирува и се постигнува
спогодба.
За да се осигура непристрасноста и самоволието на старешината на
Крисот, тој исто можел да биде изведен пред лицето на правда и да се тргна од
функцијата. Во таков случај за тој човек било големо понижување и срам. Како
што напоменав, ваквата организација постои кај номадите. Избор на кралеви и
војводи постои и тоа најмногу кај Калдерите кои исто така ги има насекаде во
Европа и Америка. Бидејќи таму се во мали заедници, не се организирани на тој
принцип. Од средината на минатиот век ваквите племенски обичаи се сè
помалку, затоа што настанало големо раздвижување на Ромите во Европа и се
третира како трета преселба на Ромите во светот што придонела за расцеп и

463

подвоеност на племињата низ повеќе држави во Европа и Америка. Сегашните
нивни семејни врски се одржуваат со семејни контакти, а се помалку на
племенска здруженост. Кон избор на крис властите на тамошните држави не се
спротиставувале туку напротив ги прифаќале. Таквите односи кај
постојаноседелците Роми на Балкан се одамна надминати, но постои племенска
врска помеѓу сродниците и со оние со кои се ородиле. Во поголемите населби
каде што живеат Ромите, постојат постари личности кои имаат авторитет и
можат да посредуваат во ситни расправии, недоразбирања меѓу семејствата и
честопати посредувањето е успешно и доаѓа до смирување на напнатоста
помеѓу семејствата.
Со напредокот на цивилизацијата и вклучувањето на Ромите во
општествениот живот во последните повоени децении, особено со можностите
за политичко организирање, се појавува нова тенденција. Таа тенденција е
видлива врз основа на т.н. племе Витса (Готра). Кога некој сака политички да се
наметне, тешко ќе може доколку нема поддршка од неговото пошироко племе,
особено во средината каде што сака да се наметне. Така, тие масовно ја даваат
својата поддршка и агитираат за својот кандидат, дури се обидуваат и со разни
средства да ги придобијат или во крајна линија и со притисоци. Во таква широка
родовска заедница, има луѓе кои се обидуваат со сите средства да го наметнат
својот кандидат. Ромите се склони да го поддржат своето племе, но за жал
малку од нив имаат чувство кон општата етничка припадност на ромите и за
единство во неа. Во тој правец најголем придонес даваат Ромите
интелектуалци кои покажуваат и даваат свој придонес со својот поглед кон
општо обединување на Ромите во светот и организираат разни движења со цел
подобрување на животот на Ромите и за борбата против општата
дискриминација на маргиналните групи во кои спаѓат и Ромите. Затоа во
поновата историја на ромското организирање, сè повеќе се губи постарата
форма на организирање и сè повеќе е во изумирање. Под влијание на ромската
интелигенција, сè повеќе расте свеста за современо организирање на Ромите за
заеднички настап и барање на своите права во духот на времето, онака како
што е организирано во сите демократски општества. За жал, некои луѓе,
штитејќи ги своите интереси,вршат притисок за задржување на старата
патријархална организација, бидејќи таа им оди во личен интерес за стекнување
на позиција, а преку неа и лична корист.

Романија: Старешина на клан-Булибаша.
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Образованието кај Ромите

Едно од нај важното и нај тешко прашање за напредокот на Ромите во
општество во кое живеат е образованието. Долговековниот престој на Ромите
надвор од Индија, не довело до општ напредок во образованието и вклопување
во системот на било кое општество. Причините за таквиот застој се
повеќеслојни и се од најразновидна природа. Кога Ромите излегле од својата
прадомовина, сигурно не биле масовно образовани исто онака како кај другите
народи во тогашниот свет. Од наодите што ги имаме и од она што го знаеме за
тогашниот свет во тоа време во Индија, познато е дека децата се образувале
така што машките морале да имаат верски учител т.н. гуру. Таму, во верските
училишта морале образованието да го завршат до 16 год, а потоа продолжувле
на високите верски универзитети, особено на универзитетите во денешен
Бенарес и другите универзитети во тоа време. Девојчињата оделе, исто така, во
будистичките и други храмови и таму се стекнувале со верско и друго општо
образование. Оваа привилегија ја немале сите, но децата на Браманите,
Кшатрии и богатите Вајшии ја исполнувале оваа обврска, а сиромашните деца
сигурно се воспитувале во духот на религијата од своите родители и онаму
каде работеле како слуги. Со преселбите, тие ја изгубиле таа можност на кој
било начин да се школуваат или верски образуваат. Тоа останало во рамките
на пренесување на традицијата и раскажување на легендите кои често се
надградувани со собитијата од нивната нова историја. Откако излегле од
постојбината не постојат докази дека Ромите имале писменост или некаков вид
на пишување. Еден од проучувачите на Ромите, Ј.А. Декурдемарш, објавил
книга под наслов “Grammer du Chingene o lang de Bohemiens errant“ 1908 год.
Овој лингвист е доста познат и како научник уживал авторитет и нема сомнение
дека сè сам измислил. Тој кажува дека Ромите имале писмо но, како што кажува
Клебер, не ги навел изворите од кого ги добил информациите за ова писмо, што
остава сомнеж за вистинитоста на наводите. Тој ја опишува таа азбиката и ја
објаснува. Подоцна истражувачот Ернст Доблхофер, во книгата “Ле
дешифремант де екритурс“ издадена во Артхаут, 1960 год., објаснува дека таа
азбука одговара на групата на староунгарското рунско и на старотурското
писмо. Таа азбука, која Декурдемарш ја нарекол “Чингене“ што на турски значи
‘‘Ромска азбука‘‘ се состоела од 23 букви, 5 вокали и 18 консонанти. Таа имала
три облици за пишување: една за деца, азбука за старци и азбука за
починатите. Колку и да е веродостојно, сепак Ромите од таа азбука немале
никаков прогрес ниту пак се вклучиле во образованието. За волја на вистината,
Ромите муслимани во Отоманската Империја посетувале училишта, т.н.
Медреси, каде биле подучувани на верска основа. Читале и пишувале на турски
и арапски јазик и го проучавале Коранот. По напуштањето на Турците на
Балканот, Ромите сè уште ги посетувале тие верски училишта и се школувале
на турски јазик, на арапското писмо со арапски јазик на кој се пишувани
верските книги. Тоа траело сè до Втората светска војна. Потоа според
новоформираните држави и промена на политичкиот систем во источна Европа,
Ромите учеле во јавните училишта на тие земји и на државните јазици.
Истражувачите спомнуваат дека кај Ромите, особено номадите, постои
т.н. знаковно писмо ‘‘Патрин‘‘ кое се состоело од оставање на траги-ознаки при
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движењето со помош на гранки, лисја, остатоци од храна, гравирани или
нацртани знакови кои кажувале за одредени состојби за селото или самиот
кланот и ги информирале другите групи. За вакви знакови меѓу Ромите на
Балкан немам сознание. Ги немало и ги нема. Ваквите измислици за жал ги
прифаќаат и некои автори Роми. Не се свесни дека не-ромите тоа го
измислуваат со цел да ги претстават Ромите по егзотично и дека сите кланови
на Роми меѓу себе се поврзани и се информираат за настаните во одредени
територии. Единствено што зман и познато ми е дека кај Ромите постои,
особено ковачите и другите занаетчии, дека на изделкано четвороаголно дрвце,
долго до еден метар, рецкале рабуши (цртки) за должниците. Која црта колку
вредност имала и како се обележувале имињата на должниците неможам да
потврдам. Ова го имам видено кај ковачите и тоа дрвце го чувале се до
измирување на долгот од муштеријата. Секој муштерија бил посебно забележан
на дел од тоа дрво заедно со долгот. Ваквото обележување е познато како
‘‘Ознака со рабуш‘‘. Покрај ваквите сознанија за писменоста кај Ромите, треба
да се каже дека во историјата постојат податоци за образование на децата во
разните општества во Европа. Најмногу податоци има во нај новата историја за
описменување на Ромите од 20-ти век.

Образованието на Ромите во Европа може да се проучува на две нивоа:
-Образование на ромските деца на балканските простори и
-Образование на ромските деца во Западна Европа.
Образованието на децата на Балканот се одвивало во подобри услови
затоа што таму Ромите се постојано населени. Живеат во свои средини и има
можност да се организира и следи образованието на децата. Друг фактор за
образование бил различниот политички систем. Првиот бил за време на
Отоманите, потоа по Втората светска војна кога било социјалистичко политичко
општество, можеле да се школуваат. Зошто Ромите заостанувале бара посебна
студија и објаснување. Мотивите се од различна природа и нај многу социјални.
Образованието на децата во Западна Европа се одвивало отежнато
затоа што голем број на Ромски семејства живееле номадски живот и немале
постојано место на живеење. Оваа состојба траела со столетија наназад. Во
последната деценија се прават напори да имаат постојан престој. Социјалните
установи барат начин социјално да се прилагодат. Долговековниот начин на
номадење извршил големо влијание на нивниот живот и тешко се
прилагодуваат на постојан начин на живот, особено затоа што биле
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општествено сегрегирани. Ваквиот начин на живот и односот кон Ромите, не
придонел образованието кај нив да се унапреди и останале надвор од него.
Покрај ваквата различна состојба, начинот на живот придонел
образованието кај децата и воопшто на целата ромска популација, да е на
многу ниско ниво. Според истражувањата, резултатите се поразителни. Во
некои средини, неписменоста е од 90-100%, а во просек се движи од 60-80%. За
сегашната состојба на нивото на образование кај Ромите и начините како да се
унапреди и развие образованието во Источна и Средна Европа, во 1999 год. се
оформи невладина организација под име “Children and Youth Programs Open
Society Institut“ во Њујорк. Директорката на оваа организација, Елизабет Лорант,
во извештај од ноември 2001 год. за образованието на децата во Бугарија,
Чешка, Словачка, Унгарија и Романија, напиша: “Потребата за успешен модел
за образование на Ромските деца е од витално значение на Централна и
Источна Европа. Ромите не можат повеќе да продолжат да ги препознаваат како
луѓе од втора класа. Мора да им се даде можноста да живеат достоинствен
живот. Но без изедначување на квалитетот на образованието тоа не е
возможно‘‘. Ова го изјавила врз основа на резултатите од испитувањата и
регрутирањето на децата во т.н. специјални училишта без основ, а со такво
пренасочување во образованието, подоцна децата немаат можност да се
школуваат во образование кое гарантира пристојна иднина. Многу одамна пред
неа овој став го потврдил и Алфред Маршал (1842-1924) професор на Кембриџ
и ноберловец. Тој напишал дека многу земји имаат сознание дека образованието е основен
фактор за економскиот и општестен прогрес кој не треба да биде работа на поединец или
националната заедница, туку на целото општество. Очигледно ваквата констатација не

важи за заедницата на Ромите во Европа. Некој рекол ака сакате да го снема
некоја народ, одземете му го читањето. Тоа се случувало со Ромите. Тие се
препуштени сами на себе, од страв дека другите ќе ги изгубат привилегиите и
работните места во корист на другите етноси, во случајот на Ромите. Згора на
тоа ако се додадат и натрупаните стереотипи и расистичкото предубедување
како за луѓе со помала вреднос, тогаш состојбата биднува полоша. Дека тоа е
така покажуваат и тоа дека покрај исклученоста од образованието, ги нема во
разните општествени кампањи, општествените организации за млади, па дури и
во извидничките организации. Ромските деца во тие организации и кампањи
воопшто не се опфатени ниту информирани.
Во Средна Европа во минатото, под влијание на власта, ромските деца
се школувале во католичките школи, особено евангелистичките, не со цел да ги
образуваат туку да ги воспитаат во духот на религијата и наводно да ги научат
да бидат примерни граѓани, а суштината била нивна целосна асимилација. Но
како што забележавме, тие брзо се распаѓале и не дале резултат затоа што
намерата не била чесна и искрена, Ромите да се образуваат и така бидат
корисни за себе и заедницата каде живеат. Така, слободно може да се рече
дака Ромите покрај својот скитачки (номадски) живот биле остранети од
образованието, а уште повеќе затоа што секогаш им било забрането трајно да
се населат. Под ваквите услови и црквата не ги прифаќала и секогаш наоѓала
причина да ги анатемисува или да испраќа лоши пораки во однос на
комуникацијата со нив. Условите во кои се наоѓале, од номадскиот начин на
живот до нивното неприфаќање во средините, биле условите
кои ги
отстранувале од образованието и не биле убедени дека ќе бидат прифатени.
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По Втората светска војна во Бугарија, имало голем број на Роми номади,
особено на северната граница и источна Бугарија. Историските докази кажуваат
дека номадите во северна Бугарија се пребеганите и ослободените робови од
Романија, кои го запоседнаа скоро целиот Балкан. Покрај номадите имало и
големи заедници на Роми кои имале седентарен начин на живот. Во градот
Сливен, на пример, во два кварта живеат преку 40 илјади луѓе, а пак во Софија
уште повеќе. Како што пишува Пухон, Кенрих и другите во книгата “Цигани“ по
Втората светска вијна имало 20 илјади деца кои не оделе на училиште. Владата
на Бугарија одлучила да ги описмени со прифаќање на децата во школски
домови. По војната, им било дозволено да се вклучат во ‘‘Татковински фронт‘‘.
Имале статус на малцинство, што не било случај во другите држави на
Балканот и средна Европа т.н. Источен блок. Биле рамноправно третирани со
бугарскиот етнички народ. Од 50-те години од минатиот век тој статус на
малцинство бил укинат. Настанал обидот за тотална асимилација со промена на
етничка припадност. Требало да имаат државјанство како сите граѓани на
Бугарија, односно сите Роми требало да биднат етнички Бугари. Сепак
образованието не напреднало.
Во Кралевина Југославија, за време на војната, Ромите скоро сите
настрадаа од разулавениот фашистички холокауст за етничко чистење на
Ромите во цела Европа, особено северно од Македонија. Ромите на Балканот,
главно, со столетија биле населени и немало номади, со исклучок на северВојводина, Босна, Романија, Унгарија и северна Бугарија, а делумно и во Грција.
Имало номади, но тие биле номади во сезоните на земјоделието или се бавеле
со занаети кои биле од корист на населението. Тие биле котлари, полски
сезонски работници, оние кои патувале со циркуси, особено Ромите од Србија,
мечкарите од Кралево, патувачите со рингишпили и музичарите. Скоро сите
Роми до војната биле неписмени. По војната биле опфатени во образованието
на јазиците каде што живееле. Образованието не нашло форма како децата да
напредуваат во тој процес. Најчесто се описменувале до основно образование.
Како резултат на необразованост, тие биле без сигурна и доходовна работа.
Така животот и понатаму им продолжил со немаштија, без сигурна егзистенција.
Живеат во субстандардни и не урбанизирани ромски населби. Состојбата со
образованието на запад била слична и причините се наведени. Едноставно,
познато е дека биле отфрлени од општеството и од образованието. Оние кои
биле интегрирани, биле асимилирани. Тие се мал број и напредувале во
општеството.
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За ваквата состојба придонеле и повеќенационалните држави во кои
граѓаните се делеле на уставни категории на народи, народности и етнички
групи. Прогласените народи и народности ги имале сите права на државна
грижа. Ромите биле поместени во “ етничка група“ која според уставите немала
право на еднаквост со народите и народностите. Така биле оставени на
милоста на времето, на самите себе и својата сиромаштија. По Втората светска
војна, иако уставно биле така поделени, условите се промениле и се правеле
обиди за нивно образование, особено во социјализмот. Но и тоа од субјективни
причини не дало поттик и значајни резултати. Вообичаеното образование кај
Ромите било до основно образование, кое сè уште било задолжително и било
санкционирано. Понатамошното образование било многу ретко и незначително
што не може да се каже дека натежнало и дало позитивни резултати. Дека
состојбата не се променила укажува истражувањата на повеќе невладини
организации чии податоци укажуваат на катасртофалното ниво на образование
подеднакво кај мажите и жените, со извесен повисок процент на повисока
застапеност на писменост кај машки пол. Тој процент на описменување е до
основно образование. Нај голем процент на образование дури до 70% е до
четврто оделение. Со декадата за интеграција на Ромите во општествата се
прави обид за задолжително образование на сите деца заклучно со средно
образование, но тоа оди со тешкотии бидејќи има осипување на децата со
одење на т.н. азиланство со што децата го прекинуваат своето редовно
образование. Тоа подоцна допринесува да останат целосно без образование.
Стереотипите, одбивноста и односот
кон ромските деца во
образованието, учењето на децата на јазиците во средините каде што живеат и
сиромаштијата се факторите за необразованието на ромските деца. Живеат во
лоши станбени и нехигиенски населби. Скоро сите се невработени и живеат од
минималната социјална помош. Работат летни сезонски работи, да заработат,
да ја поминат зимата и тоа доста скромно, дури и бедно. Изолираноста од
општеството и образованието, ги оддалечи од можноста да се вклопат во
општеството и распределбата на материјалните добра. Некогашните занаети од
кои барем имаа скромна егзистенција пропаднаа, а сега во општествата со
висока технологија тие останаа сосема на маргините на општеството и останаа
без егзистенција. Денеска најнеписмен и најнеобразуван народ во Европа се
Ромите. Нивниот број на неписменост ја зголемува квотата на сите народи во
процентот на неписмени народи. Ромите се над 90% неписмени, особено
постарите, доколку се сметаат како писмени оние со основно образование.
Тогаш може слободно да се каже дека Ромите се апсолутен рекорд на нај
неписмен народ во Европа.
Сите деца и децата на Ромите во источноевропски општества со закон
се задолжени да одат на училиште и да учат на јазиците на тие народи. Децата
не сакаат да одат на училиште, а ако одат, многу рано ги напуштат училиштата
и тоа придонело нивото на образование да е на ниско ниво. Ромите не ја
гледаат вистинската цел во животот во образованието на децата, особено кај
женските деца. Во споредба помеѓу двата пола, жените се тие кај кои стапката
на образование е на пониско ниво. Таквата состојба се темели на фактот дека
девојчињата се занимаваат со домашните работи и грижата кон помалите браќа
и сестри. На поголема возраст се занимаваат со сезонска работа на
земјоделските стопанства или работа во домовите на сограѓаните нероми и на
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тој начин матрејално му помагаат на семејството за опстанок. Кога ќе пораснат,
најчесто на 16-18 години, се мажат. Се претпоставува дека тие не го сваќаат
значењето на образованието на нивните деца. Најчесто оваа состојба ја
оправдуваат со можностите за образование кои тие не можат да им го
овозможат. Тоа секако има свое оправдување бидејќи немаат сигурна животна
егзистензија, немаат просторни услови за учење, немаат материјални средства
за облека, нередовна исхрана и како што велат, често се дискриминирани од
наставниците врз основа на нивната сиромаштија, неприкладната облека,
хигиена па дури и според оскудните животни навики.

Голем проблем за образованието на децата Роми е учењето на
книжевниот јазикот во образованието, како и јазикот на локалната заедница.
Така, тие се судираат со совладување на овие две варијанти на јазикот во
одредени општества и згора на тоа мајчиниот јазик–ромскиот. Исто така,
нивните соученици децата нероми, се подбиваат со нив и ги изолираат. Нивните
врсници ги дискриминираат, ги тепаат и навредуваат врз основа на нивната
етничка и расната припадност, како и врз основа на нивната сиромаштија. Така
под постојан стрес од околината која не ги прифаќа, децата сами не покажуваат
интерес да продолжат со учењето и го напуштаат понатамошното образование.
Колку за објаснување, децата се под стрес како резултат на сегрегација и
притисокот врз нив. Наставниците ниту здравствените институции овој феномен
ниту го забележуваат ниту го дијагностицираат. Наставниците тоа го
забележуваат и велат дека ромските деца се многу повлечени и молчеливи, но
незнаат или несакаа да знаат дека е последица од постојаниот притисокот.
Причините за кои децата се изолирани, одат и до таа мера на
дискриминација, што наставниците често се жалат на воспитните навики на
ромските деца, што кај наставникот создава отпор за нивно прифаќање,
констатира Мирослава Илиевска во својата дипломска работа на тема
“Социјален статус на Ромите во општина Куманово“. Понатаму вели дека некои
ромски деца доаѓаат на настава неподготвени, како што вели, бидејќи не го
познаваат јазикот на средината на кој се одвива наставата во училиштето.
Децата од страна на наставникот се запоставени, изолирани и се
незаинтересирани за нивно учење и како последна мерка, од нив се регрутираат
лица со пречки во психичкиот развој и се упатуваат во специјални училишта за
деца со пречки во развојот. Ваквата состојба е присутна во сите држави во
Европа, особено бившите комунистички земји. Под таквите услови, родителите
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кон децата се однесуваат толерантно и не се загрижени откако децата ќе го
напуштат училиштето или кога не се редовни.
Организацијата во Европа која ги следи правата на Ромите “Roma rights“
од 2002, ноември, информира за образованието на децата во Европа, особено
во Источна Европа и констатира дека образовното ниво на децата е на многу
ниско ниво. Процентот на познавање на јазикот е најмногу на ниво на
нелитерарен и нивото на образование се пренесува од образовното ниво од
нивните родители. Тоа се должи на историскиот традиционален номадски живот
кој сега го наметнуват на своите деца и тие не одат на училиште. И покрај тоа
што сега живеат во постојано населени места, секогаш испаѓаат од
образованието и со тоа не можат да се интегрираат во економскиот и социјален
живот. Ваквиот циклус треба да се прекине, констатираат набљудувачите.
Направиле преглед во сите источни земји и утврдиле дека владите се
инфериорни во однос на децата од тие средини. Не го познаваат доволно
јазикот на средината, затоа што се изолирани во свои сиромашни средини и го
учат кога ќе дојдат во процесот на образованието. Од тие причини тешко го
совладуваат јазикот и некои содржини и поими не ги разбираат и така се
третираат како деца со пречки во развој. Од ваквата состојба тие се
обесхрабрени и сами се откажуваат од понатамошното образование. Покрај
тоа, тие увиделе дека Ромите немаат постојана работа и живеат во многу тешки
економски услови. Често работат сезонски работи кои не гарантираат постојана
социјална сигурност.
Тешката состојба во образованието на Ромите која произлезе од
проучувања
и анализите спроведени од тимовите за испитување на
образованиет на децата Роми, допринел Советот на Европа да го промени
своето мислење и односот кон образованието на Ромите, особено децата.
Советот на Европа донесе еден текст со резолуција за образование на овој
етнос кој има исклучително значение за образование на ромските деца во
Европа. Историчарите и истражувачите велат дека е акт од историско значение
за образование на ромските деца. Таа е т.н. ,,Резолуција,, донесена на 29 мај
1989 год. од Советот и Министрите за образование во Европа, која се однесува
за образовниот процес на децата Роми и номади. Оваа ‘‘Резолуција‘‘
преставува фундаментална придобивката за ромската заедница во Западна
Европа. Во неа се нагласува уште во почетните редови на Резолуцијата дека,
‘‘нивната култура и јазик од период на престој од 500 години се признава како
дел од културното и јазичното наследство на општеството‘‘ информира Лиежоа.
Покрај овој основен акт, подоцна дополнително се носат низа резолуции во
Европскиот Совет и се донесуваат препораки за опфат и образование на децата
Роми во Европа.
Напоменато е дека од 1990 год. Европскиот совет била формирана
работна група која дава препораки за образование на Ромите. Препораките се
однесуват на сите влади да изнајдат начин за унапредување на образованието
на ромските деца во Европа. Оттогаш некои европски земји се обидуват да ги
опфатат ромските деца во редовното образование, а истовремено и да учат на
ромски јазик. Преку изучувањето на ромскиот јазик, тие ја изучуваат и
сопствената култура и историја. Да биде проектот успешен, тој се финансира од
Европскиот совет и од владите на тие држави. За таа цел се направени
специјални програми и активности во врска со образованието. Оваа програма,
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покрај членките на земји на европската заедница, ги опфати и другите земји
надвор од оваа зона. Такви се балканските држави кои се кандидати за влез во
Европската унија. Владите на тие земји имаат повеќегодишна програма за
активности со формирано координативно тело кое има задача да подготви
програма за активност во образованието на ромските деца. Во таа програма се
опфатени децата и од предшколска возраст кои треба да бидат подготвителни
институции за редовното образование. Тие се најчесто опфатени во т.н.
градинки каде ќе учат основни навики на хигиена и однесување т.е. да се
социјализираат, а воедно и подготовка од лесни образовни форми. Тие
програми се опфатени со т.н. декада на образование на ромските деца
поддржана од Светската банка и Европскиот совет. Во последната деценија,
бројот на образувани деца е во незначителен пораст. Интересот е зголемен
особено затоа што децата кои учат во средно и високо образование, добиваат
материјална поддршка за школување, особено оние кои покажуваат позитивен
резултат. Според информациите во некои балкански држави каде што ромските
деца се стекнале со образование, веќе очекуваат вработување кое, за жал, сè
уште не го добиле. Ваквата состојба кај помладите деца создава сомнеж и
поттикнува недоверба дека ќе се вработат доколку завршат образование. Во
некои земји Ромите има можност да се запишат на некои факултети по
принципот на квоти изразени во проценти. За жал, како што напоменав, тие се
злоупотребуваат од страна на неромите кои им ги завземаат местата за
образование на Ромите, особено на бараните науки. Имаше јавно обелоденета
злоупотреба во Македонија од страна на студентите Македонци кои се
запишале во квотите од одлуките за позитивна образовна дискриминација на
малцинствата на универзитетот во Македонија. Ваква иформација пренесува
“Дневник“ од 12.07.2002 год. од Сашо Кокаланов со наслов “Стотина Македонци
станаа бруцоши како Албанци, Роми...“. Во овој напис се обелоденува дека со
години наназад се злоупотребувале квотите за малцинските групи од страна на
Македонците за кои било информирано и од страна на факултетите. Има
наведено дека на економскиот факултет дури 64 студенти се запишале во
квотите на Албанците и Ромите. Информацијата јасно укажува што се случува
со образованието на Ромите дури и кога има загарантиран упис за одреден број
на Роми. Можете да претпоставите што се случувало со децении порано. Дали
некој Ром случајно ќе се запише на некој факултет на кој сакал да студира?
Дали ќе имал шанса да успее? Ваквата состојба на дискриминација кон Ромите
постои. Реални и еднакви шанси да се запише на факултет се тешки. Така,
незначителниот број средношколци Роми тешко ќе се запишат, особено на
атрактивните науки. Треба да се пронајдат механизми за остварување на
желбата за образование на ромските деца со што ќе добијат можност да имаат
достоинствен живот. Дека постои изигрување на законите во врска со Ромите,
се обелодени дека во Албанија биле инволвирани и министри кои ‘‘присвоиле‘‘
на 9 милиони Евра, наменети за Декадата на Ромите и нивното образование.
Покрај министрите биле инволвирани и директори како и една ‘‘Семејна‘‘
хуманитарна организација на едно Ромско семејство. Ова го обелодени албанскиот весни ‘‘Сот Њуз‘‘. Информацијата ја објави ‘‘Дневник‘‘ на 11.04.2014 год.
За таа цел, во 2005 год. започна меѓународната година за образование
и унапредување на Ромите во светот позната како “Декада на Ромите 2005-2015
год.“ со која се зацрта стратегија за севкупен развој на Ромите во оделните
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општества, особено за образованието на децата. Во неа се опфатени и
прашањата за домување, вработување и други аспекти на животот на Ромите
во тие држави. Европа донесе документи на кој начин да се помогне во развојот
на најголемото етничко малцинство во Европа и на 2 јануари 2005 год. во
Софија, Бугарија, премиерите на Македонија, Бугарија, Хрватска, Србија, Црна
Гора, Чешка, Словачка и Романија, по иницијатива на Светската Банка и
Фондацијата на Институт на Отворено општество, на таа меѓународна
конференција потпишаа декларација за иницијатива на “ Декада за интеграција
на Ромите“. Декадата предвидува сите земји да ги определат своите
приоритетни цели со кои ќе може ромското население целосно ќе го вклучи во
економскиот, социјален и општествен живот во секоја земја одделно и покрај
средствата од меѓународните банкарски институции и земјите потписнички да
партиципираат дел со свои средства. Коментар за ваквата позитивна намера не
е потребен. Од потпишувањето на декларацијата до денес, резултатите на ова
поле се скоро незабележливи. Напредокот е слаб и можеби ќе биде неостварен.
Некои автори од поново време тврдат дека Ромите во новите општествени
услови ги уживаат сите права и слободи. Тие права и слободи во практичниот
живот прокламирани во уставите на државите не го отсликуваат тоа во
секојдневниот живот на овој народ. Денес до 2013 год. во сите земји се
потврдува неуспехот на декадата, а со тоа се изгубени седум години развој и
напредок на Ромите во тие земји. Има напишани и потпишани декларации,
закони со гарантирани права и слободи, но нема резултати и материјална
подршка. Се живее бедно, без вистинско домување, без напреднато
образование за децата, невработеност, сиромашен живот и егзистенција со
питање, надничарство, собирање на секундарен отпад и слични дејности кои не
гарантираат сигурен и безбеден живот, а уште помалку иднина.
Проектот за истражување на посететеноста на училиштата од ромски
деца, објавен во информацијата на ‘‘Southeas European Times‘‘ (SETTimes)
Софија, 14.04.2013 год. кој се однесува за балканските земји, се спровел од
министерствата за образование. Светлана Димитрова, од министерството за
образование во владата на Бугарија, објави поразителни податоци за
образованието и за неопфатеност на ромските деца во образовни институции.
Во 2008-9 год. 8820 деца го напуштиле образовниот систем. Причината била
социјалната и економска несигурност на родителите. Од извештаите од
меѓународните организации и од статистичките податоци кои ги даваат
министерствата за образование во земјите во регионот, информираат дека
голем број на деца не се опфатени во образованието. Во информацијата се
кажува дека децата биле ангажирани за обезбедување на матрејална
егзистенција на семејствата. На ваквата состојба реагирала ЕУ и државниот
буџет на владата на Бугарија, со сума за матрејална подршка од неколку
стотици милиони евра, за подршка против осипување на учениците Роми. Тој
процент на осипување од училиштата се намалил од 8820 на 4761 деца. За
зголемување на опфатот, мотивирање на родителите и на децата за
образоване, се направил проект за подршка за подготвителни училишта на
децата Роми од прво до четврто одделени. Проектот бил финансиран во 2007 и
2008, а подршката била со 80 милиони евра за ужина и чаша млеко. Тоа јасно
укажува дека децата на Ромите живеат во сиромаштија и беда. Една, меѓу
другите причини, за напуштање на училиштата било заминување во земјите на
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ЕУ во кои родителите барале егзистенција и начин за вработување. Исто така
министерството за образование во Бугарија информира дека голем број се
иселиле поради демографски движења и економски проблеми во Бугарија и
немање на вработувања, ниту соодветна социјална подршка и тоа било причина
за иселување во други градови и области. Како резултат на демографските
движења биле затворени 563 училишта во период од 2005-2009 год. Бидејќи
биле затворени толкав број училишта, државата во период од една година 20122013 год., платила 14 милиони евра за превоз на 63.000 ученици од затворените
школи до најблиските училишта. ЕК во извештајот за Бугарија кажа дека 52 %
на државјаните во Бугарија ‘‘децата се изложени на социјален ризик и
општествена исклученост‘‘. Не само таму, туку таа состојба е на целиот Балкан
и затоа децата на Ромите го напуштаат образованието. На пример во БиХ
средното образование не е задолжително. Голем процент на деца не го
завршуваат основното образование. Оние кои завршиле само 32% процента
продолжуваат во средно. Од нив кои се запишале во средно образование 46%
подоцна го напуштаат образованието пред матура. Колкав бил бројот на
запишани деца во средно училиште нема информација. Зоран Костиќ,
помошник министер за образование во владата на Србија информирал за
SETTimes, дека 85% ромските деца пред да завршат основно образование го
напуштаат школувањето и немаат основно образование. За таа цел се
потготвила програма за Роми асистенти кои ќе им помогнат на учениците Роми
за совладување на наставните програми и јазичната бариера. Ваква програма
постои и во Македонија, која е предвидена со ‘‘Националната стратегија‘‘ за
образование на Ромите и опфат на децата во предшколска возраст за
подготовка за училишна возраст и учење на некои подготвителни образовни
наставни содржини. Во информацијата се известува дека во регионот од 90%
запишани деца во основното образование само 40% завршуваат основно
образование, а во средно се запишуваат околу 20%. Оние млади на возраст од
18-24 год. бараат работа и неможат да ја добијат затоа што немаат соодветна
наобразба ниту обука за занимања. Тој процент на млади на таа возраст бил
околу 11%. Ваква состојба била и во земјите во Централна Европа.
Организацијата на ОН за образование, наука и култура во својот извештај за
глобалниот мониторинг ‘‘Образование за сите ‘‘ во 2012 год. наведува дека
ромските деца имаат мали шанси за завршување на средно образование
особено во Источна и Централна Европа‘‘, односно во некогашните
комунистички земји. Со овој извештај се потврдуваат информациите дека од
1990 год. во Централна и Источна Европа, Ромите драстично назадуваат и се
цел на дискриминација, расизам и сегрегација. Слична е состојбата во сите
европски држави. За образованието на Ромите насекаде во Европа, по барање
на Европскиот Совет е направена огромна студија која го прикажува проблемот
од сите аспекти и дава насоки како да се реши. Студијата преставува напишан
документ со констатации, но треба реализација на истата. Како што е горе
напоменато, тоа е декадата, која сè уште стои во место и резултатите се слаби.
За таа цел, треба комплетна промена на општествата во смисла на отфрлање
на стереотипите и да се престане со барање на изговори за неуспехот.
Во текстот се наведени повеќе примери на дискриминација и прогоните
на Ромите во Европа. Сите примери се врз основа на напишани историски
документи и факти и јасно укажуваат за нетрпеливоста кон овој народ. Некогаш,
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па дури и денес, има случаи кога свештенството сè уште не се ослободило од
товарот на исклучивоста кон Ромите. Ватикан и Папата веќе направи позитивен
чекор со барање за укинувањето
на дискриминацијата кон Ромите и
почитување на нивниот етнос, култура и начин на живот. Така во своите изјави,
како што напоменав, ја прифаќа состојбата на номадење и не гледа причина
зошто не би биле добри верници и почитувачи на Господ, а воедно ја прифаќа и
нивната етничка припадност, култура и посебност. Доколку општеството и
црквата ги почитува нивните права и слободи, тогаш образованието кај Ромите
треба да е клучниот фактор за напредокот и севкупниот развој во сите сфери на
животот. За разлика од образованието, почитувањето на Господ кај секого и кај
Ромите е исклучиво индивидуална желба и не зависи од никого.
Клучно и најзначајно прашање за успешен напредок и сигурна иднина на
Ромите е исклучиво образованието на кое треба да му се посвети особено
внимание. Доколку се продолжи со праксата да не се унапредува и поддржи
образованието на Ромите било каде во светот, ќе немаат перспектива и ќе
останат засекогаш на маргините на сите општества во светот. Да се постигне
постепен напредок во образованието, потребно е да се овозможат услови за
вработување и сигурна егзистенција на семејствата. Да се подобри
домувањето,
живеење
во здрава и чиста околина. Механизмите на
општеството треба да се зајакнат за успешно спроведување на реформа за
напредок на Ромите во сите општества. Да се спроведат законите против
дискриминација и препише одговорност, особено на образовните институции
при образованието на децата и грижата за време на наставата и престојот во
училиштата додека трае наставниот ден.

Фот. Ирина Бокова-2013 год.
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