
И недопечените, и най-добре печениете-  

  все замесени сме от едно тесто 

 

Първо Господ създал от тесто хората. Но както направените 

от глина грънци трябва да се изпекат, за да станат грънци, 

така трябвало той да изпече и хората. Направил Господ 

голям огън, но огънят бил много силен и първите хора, 

които изкарал от огъня, били препечини, станали черни 

като катран. Това били черните хора. После Бог сложил 

другите и внимавал да не изгорят. Но ги извадил бързо от 

огъня и те недопечени, станали бели като киреч. Това били 

белите хора. Тогава Господ сложил отново хора да се пекат 

в огъня. Този път ги опекъл много добре, те били най-добре 

печени. Хората станали кафяви, като шоколад. Това били 

ромите. Затова Господ много ги обича  

Мит за хората 



Според някои хипотези, циганите произхождат от низшите 

индийски прослойки(рома, пара) и от различни малки племена и 

номадски групи от същия регион. От 5-6 век техните племена 

напускат родните си места, насочват се на запад и продължават да 

скитат из Пакистан, Афганистан и Персия още няколко века.  Някои 

автори свързват преселенията им с арабските нашествия през 7-8 

век. След 6 век започва и обособяването на циганския език, 

изпитал влиянието на редица други – персийски, арменски, 

гръцки.  На територията на днешен Иран зе заселват големи групи, 

а останалите поемат на запад и на север.Към 8 век циганите 

навлизат в азиатските владения на Византийската империя, а към 

10 век те вече са в Египет и Северна Африка. Дошли в Египет, 

циганите се смесват със скитащи коптски племена, възприемат от 

тях старохристиянските догми и усвояват умението да гадаят и да 

предсказват бъдещето.  От Египет, през Егейските острови и 

Гърция през 11 век циганите попадат в Европа, а през 14 век вече 

скитат из повечето европейски страни.Съдбата им в техните 

приемни родини не е лека. 

          КОИ СА РОМИТЕ  ? 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Eurogipsy.PNG


Роми е българизирана форма на ромá, самоназванието на част от 

циганите (от гръцки, асинганос - гадател . Друго разпространено 

название в България и Република Македония е гюпци или егюпи 

(т.е. египтяни, английски gypsy). Среща се и формата арапи (от 

Арабия).Те са етническа общност, вероятно произлизаща от 

северозападните части на Индийския полуостров, живееща днес в 

целия свят, най-вече в Европа. Общият им брой се оценява между 

5 и 10 милиона души. Страните с най-голямо циганско население 

са Румъния, България, Унгария, САЩ, Сърбия и Словакия.Говорят 

ромски език (романо чшиб), най-близко свързан с езиците 

пенджаби и потохар. „роми“ произлиза от древната индийска дума 

„рдоми“, с която са назовавани ковачите и музикантите, все 

дейности, свързани с пътуване, с които са се препитавали в 

чергарския си живот циганите.Според най-разпространената 

версия, в България циганите идват през 11-12 век през Византия. 

Към 2002 г. в България има обособени 347 цигански махали и 

квартали 

НАЗВАНИЕТО “РОМИ”   



Международен ден на циганите - 8 април 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 8 април 1971 г. в Лондон се провежда Първият цигански конгрес. Целта му е да се 

обедини международното циганско движение, както и да се привлече вниманието на 

световната общественост върху проблемите на винаги намиращите се в 

малцинствена позиция цигани: образование, бедност. На срещата са приети общи 

цигански химн и знаме. Химнът е песента „Джелем, джелем“ на Жарко Йованович от 

1969г. Знамето изобразява синьото небе, зелената земя и червеното колело на 

постоянното движение.  

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Roma_flag.svg


Мешере - циганският съд  

Още от началото на циганското разселване в Западна Европа (14-15 век) 

европейците забелязват, че навсякъде циганите държат  да бъдат съдени 

само от вождовете си и своите закони. На водачите на таборите (войводи, 

чери-башии) се дава право да изпълняват и наказанията. В някои страни и до 

днес се е съхранила една особена институция - циганският съд (романо 

крис), която в България се нарича мешере. 

Жалбите до мешерето обикновено са за побягнали булки или обезщетения, 

но се вземат решения и по проблеми от неправен характер - актуални 

въпроси от циганският живот. Членовете на съда са нечетен брой хора, 

ползващи се с уважението на съплеменниците си, които се канят винаги по 

конкретен повод. Мястото в мешерето не е наследствено, а заслужено чрез 

репутация на рода и конкретния човек. Доказателственият материал се 

събира чрез кръстосан разпит на страните и евентуални свидетели. Писмени 

доказателства се приемат по-рядко. Присъдите най-често се свеждат до 

глоби, обезщетения и „съдебни разноски“ относно призоваването на съда. 

Практиката не изключва заинтересуваният да обжалва, но тогава той 

организира следващото „заседание“ на  новия съвет на свои разноски. 

Неподчинението може да доведе след себе си  снемане на родовата закрила 

за непокорния. Не всички цигански групи признават мешерето. В България 

това са племенните общности на калдерашите. Според закона в България 

институцията мешере не съществува, въпреки че наличието ѝ е факт и че 

през 1997 г. е учредено Върховно ромско мешере. 



Какво празнуват ромите 
Голяма част от традиционните празници на циганите в България 

съвпадат с тези на останалите мюсюлмани или християни, като в 

честването на някои от тях има някои специфики. 

 

•Банго Василий (Куцият Васил, Нова година) - 14 януари 

 

• Бабин ден - 21 януари 

 

•Атанасовден - 31 януари  

 

•Международен ден на циганите - 8 април  

 

•Гергьовден (Едерлези, Хедерлези) - 6 май 

 

• Мая, Маето - 14 май -циганският ден на шегите и лъжата.  

 

•Богородица Бари (Успение на Света Богородица) - 28 август  

 

• Ромафест - август ,Международен ромски фестивал в Стара 

Загора 

 

 



И ний сме дали нещо на света !/ Ромският бит и култура 

http://amalipe.com/files/image/gallery/gallery__071203203621.jpg




Детски ромски фестивал”Отворено сърце 

http://www.emaxpress.com/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=28&func=detail&id=17190&lang=bg_BG.UTF-8
http://www.emaxpress.com/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=28&func=detail&id=17186&lang=bg_BG.UTF-8


Усим керим 

Сали Ибрахим 

А.Чирков 
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И недопечените, и най-добре печениете-  

  все замесени сме от едно тесто 

И еднакви, и различни, всички сме с едно сърце 

 ние носим името дете 


