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ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА ИСТОРИЯТА НА 

РОМСКАТА ОБЩНОСТ 

 

Информацията в тази брошура се отнася до историята на ромите, Европейски етнос 

с индийски корени.  Индийският произход и връзка на ромите са най-очевидни в езиково 

отношение чрез езика, който все още много членове на този хетерогенен етнос говорят. 

Рoмската общност се състои от различни групи, наречени с разнообразни етноними – 

„вътрешни“ наименования, които ромите използват помежду си и „външни“, които се 

употребяват и извън границите и членовете на самата общност: Арлийе, Кале, Гурбет, 

Калдерас, Ловара, Мануш, Сепесидес, Синти, Урсари и др., a много подгрупи сами се 

наричат просто роми. Обикновено всички тези подгрупи са сборни – понякога включват 

дори хора с неиндийски произход – и носят общото име „цигани“. Това е название, което 

извън описателни причини и без негативни конотации понякога се използва и в тази 

информационна брошура.   

Тъй като ромите са били и все още са маргинализирани в обществото, тяхната 

история е отделена от цялостната история на света. Известно и доказано още от 18 век 

насам е, че Романи, езикът на ромите, е новоиндо-арийски език и хората, които го говорят, 

са с индийски произход. При все това, общественото познание за историята и културата на 

тази нация, която числено е най-голямото малцинство в Европейския съюз, е все още 

оскъдно или липсващо сред случайните хора. От друга страна, правителствата на 

отделните страни и международните организации се опитват да преодолеят сегрегацията, 

заклеймяването и маргинализацията на ромите и се опитват напълно да ги интегрират в 

обществото. Едно от ключовите неша в тази посока е обучението на ромите и не-ромите 

заедно. Основна част от този обучителен процес е споделеното знание за общата история 

на двата етноса в Европа. Брошурата за ромската история има за цел да подкрепи именно 

този процес на интеграция чрез обучение.    
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Информационната брошура е предназначена за учители, ученици, хора, вземащи 

решения, експерти, работещи в полза на или с роми и изобщо всички, интересуващи се от 

историята на етноса. Въпреки че е базирана на най-добрите научни трудове, налични до 

момента, така събраната информация няма за цел да бъде цялостно научно и критично 

описание на ромската история – такъв труд би следвало да бъде написан от съответни 

автори. Информационната брошура има задача да даде основна информация за ромската 

история на широката аудитория и тази информация, заедно с наръчника за педагогическо 

изпълнение, да може да бъде използвана във всякакъв обучителен контекст. 

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА РОМСКАТА ИСТОРИЯ: СТРУКТУРА НА 

СЪДЪРЖАНИЕТО 

Невъзможно е всички аспекти от ромската история да се обхванат в една-единствена 

част и това да компенсира всички събития и факти, пропуснати в миналото. Въпреки че 

брошурата разглежда основните фази и събития в ромската история, те трябва да се 

възприемат като първа крачка, която, да се надяваме, ще бъде последвана от по-

нататъшни изменения. За да можем да осигурим допълване стъпка по стъпка, избрахме 

отворен подход за презентацията на материала: индивидуални брошури и съдържание, 

организирано така, че добавянето на допълнителна информация да бъде постижимо и 

лесно. Тази „отворена“ организация на съдържанието личи и в системата за номериране на 

брошурата, която също представя ромската история в отделни, седем фази:   

1.0 ПРЕ-ЕВРОПЕЙСКА ИСТОРИЯ: „ПЪРВА МИГРАЦИОННА ВЪЛНА“ ОТ 

ЦЕНТРАЛНА ИНДИЯ КЪМ ВИЗАНТИЯ 

Индийският произход на етноса и „пътят към Европа“ през Персия, Армения и Мала 

Азия като части от Византийската империя са неразривно свързани на първо място заради 

езиковата очевидност. Заради липсата на документи, „твърди факти“ и важността на 

човешкия произход във всеки процес на еманципация, това е поле за дискусия с 

аргументи, вариращи от теории, базирани на научни доводи, до налудничави спекулации. 

2.0 РАННА ЕВРОПЕЙСКА ИСТОРИЯ И ПЪРВА ДИСКРИМИНАЦИЯ 
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Вторият период в ромската история е времето от „Пристигането в Европа през 15 век 

и  

заселването на ромите в различни части на континента през 16-и и 17-и: настаняването им 

в Османската империя и Централна Европа, робството им във Влашко и Молдова, 

маргинализацията и гоненията в Западна Европа.  

3.0 ДЪРЖАВНИ ПОЛИТИКИ: ИНТЕГРАЦИЯ, НАСИЛСТВЕНА АСИМИЛАЦИЯ, 

ДЕПОРТИРАНЕ  

През 18 век, „Епохата на Просвещението“ в Европейската история, ромите са били 

подложени на „нови методи“ на дискриминация: интерниране в Испания и закони за 

принудителна асимилация в Австро-Унгарската империя; методи, които са 

противоположни на общоприетото отношение към хората, при което равнопоставени 

индивиди имат съответните пълни граждански права в Руската империя.  

4. 0 „ВТОРАТА МИГРАЦИОННА ВЪЛНА“ И ЗАСИЛЕНАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ 

През втората половина на 19 век се случва второ миграционно движение: ромски 

групи от Централна и Югоизточна Европа се местят във всички други региони на 

континента, а някои от тях дори и извън него. Политическите процеси и промени в края на 

19 и началото на 20 век също засягат ромите. Тези промени са илюстрирани от по-

интензивната дискриминация към етноса в бившия Австро-унгарски регион и третирането 

на представителите му като отделна, но все пак съставна част от обществото в ранния 

Съветския съюз. 

5.0 ПРЕСЛЕДВАНЕ, ИНТЕРНИРАНЕ, ГЕНОЦИД – ХОЛОКОСТА 

Нацисткият геноцид е останал като цензура в ромската история. Той е бил 

негативната кулминация на вековете дискриминация, заклеймяване и преследване. Много 

подгрупи от общността не са преодолели Холокоста и до днес. Холокостът не може да се 

третира като минало, той е съставна част от днешния живот на ромите и следователно не-

ромите трябва да бъдат информирани и за тази фаза от историята на малцинството. Може 

би тази глава от брошурата, посветена на именно този период от съществуването им, 
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показва най-добре встъпителния и отворен характер на целия този информационен проект. 

Въпреки че това подразделение обединява най-големия брой отделни брошури до 

момента, по темата остава да се изпише още много.  

6.0 УДЪЛЖЕНА ДИСКРИМИНАЦИЯ И БОРБА ЗА ЧОВЕШКИ ПРАВА 

След Втората световна война на ромите, оцелели в концлагерите тогава са били 

отказани помощ и компенсации. За много от тях признанието като жертви на войната е 

дошло твърде късно. Заклеймяването и дискриминацията не са приключили дори след 

Холокоста. Ромите винаги са били и ще бъдат маргинализирани от Европейското 

общество. Тази ситуация в крайна сметка ги е довела до самоорганизирането, 

еманципацията и борбата за човешки права на международно ниво.  

7.0 „ТРЕТА МИГРАЦИОННА ВЪЛНА“ И ПРОЦЕС НА ЕМАНЦИПАЦИЯ 

Неотдавнашната източно-западна миграция на ромите започна в хода на работните 

миграции от Югоизточна към Западна Европа и бе засилена с разпадането на Съветския 

съюз и неговите съюзници, както и това на Социалистическа федеративна република 

Югославия. Процесите, които са се превърнали във въоръжени конфликти и засягат и 

ромите, се увеличават: представителите на етноса стават и жертви на войната, и 

маргинализирана етническа група, и биват заклеймени като "единствени" икономически 

бежанци в целевите страни и т.н. 

И тук последната точка в брошурата показва организацията на съдържанието като 

отворен за редакция списък. Той се състои само от една статия, която очертава последните 

източно-западни миграции и предлага възможността да се включат отделни кратки статии 

с подробности за това глобално развитие на процеса. 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА РОМИТЕ 

Бюлетинът на тема История, които държите в ръцете си, е част от поредицата 

информационни бюлетини, посветени на ромите, които отново отговарят на 

гореописаната „отворена“ организация на съдържанието. Отделно от тази първа част с 

факти от ромската история, крайният продукт на този проект също така ще включва 
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изложения за етнокултурата, езика, литературата, музиката, танците и изкуствата на този 

народ. Както при брошурата за историята, информацията за ромската култура също следва 

да се разглежда само като начална стъпка. Въпреки че най-важните факти за ромската 

култура ще бъдат разгледани по възможно най-добрия начин в тези брошури, трудовете 

трябва да се разглеждат като първа стъпка, която, надяваме се, ще бъде последвана от по-

нататъшни изменения. Крайната цел на всички бюлетини, създадени в рамките на този 

проект и след него, е да се изготвят разбираеми и мултифункционални материали за 

ромските история и култура за образователни цели, както и за информиране на широката 

общественост. 

Литература 

Има две книги на английски език, които предлагат поглед върху на ромската история, представят общоприети факти и 

обсъждат научно обосновани предположения по темата: 

 Фрейзър, Ангъс (1992) Ромите. Оксфорд/Кембридж: Блекуел. 

 Черенков, Лев/Лаедрих, Стефан (2004). Ромите. Том 1: История, език и групи. Базел: Шуабе 

Благодарности 

Задължени сме на всички автори, които активно участваха в изготвянето на 

информационните бюлетини и на пасивните сътрудници, които са посочени като 

източници. Благодарни сме, че можахме да разчитаме на опита и подкрепата на Мозес Ф. 

Хайншинк, който, освен всичко останало, осъществи Проект „Романи“ в университета в 

Грац – и като следствие – тези брошури. Той бе и все още е от голяма помощ във всички 

дейности, свързани с темата. Освен това сме много задължени за вечни времена на 

Милена Хубшманова, чиито статии, написани за RomBase*, са важна основа за брошурата 

с тема Ромска история. 

 

* RomBase е уеб базиран ресурс, който предлага дидактически редактирана информация за ромите 

(http://romani.uni-graz.at/rombase/) и е бил използван като основа за бюлетините по проекта. 

 

 

http://romani.uni-graz.at/rombase/
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ОТ ИНДИЯ КЪМ ЕВРОПА 

РЕЗЮМЕ 

Съгласно откритията на лингвистиката, културната антропология, историята, а в 

последните години и на популационната генетика, индийският произход на ромите се 

счита за факт. Въпреки това все още много предположения могат да се направят относно 

това как предците им са дошли  от Индия към Европа  и кога се е случила тази миграция, 

причините за нея и кои точно са тези хора. Поради липса на преки доказателства, пре- 

европейската история на ромите все още е в процес на възстановяване. 

Въведение 

Безспорен е индийският произход на ромите. Чрез анализ на ромите, ромския език 

при сравнението му с други езици може да се докаже, че ромите са мигрирали от 

Централна Индия към източните части на Северна Индия, като може би са останали там за 

известно време. След това те вероятно се преместват през Персия и Армения да 

Византийската империя, в Мала Азия,а по-късно в Гърция. Лингвистични открития сочат 

за сравнително хомогенна група, която пристигнала във Византийската империя, тъй като 

всички съществуващи днес ромски групи имат обща езикова база, която включва и части 

от лексиката и граматиката, взаимствана от гръцкия. 

Също така според по-нови, предварителни констатации на популационната 

генетика, предците на ромите са индуси. Анализи на кръвни групи предполагат те  да са 

били част от сравнително малка хомогенна група. Диференциацията в рамките на тази 

група най-вероятно е настъпила по време на тяхното пристигане и в началото на тяхното 

разпространение в Европа. 

Подобно на лингвистиката и генетиката, културната антропология приема, че 

ромите първоначално са дошли от Индия. Наред с другото, тя се позовава на социално-

културни институции като традиционната форма на законодателството  или на определени 

правила в рамките на групи, като например разпоредбите за чистота. Както вътрешно-

груповото законодателство, така разпоредбите за чистота , а също така и някои 

религиозни представи на определени групи роми се срещат на Индийския субконтинент. 

Въпреки това досега не са установени преки  социално-културни връзки между ромски и 

индийски групи. 

Историята разполага с източници, които не свидетелстват за ромите, а за групи, 

които  напомнят на ромите в много отношения и които са били приравнени с тях в 

миналото. Нито едно от тези предположения не бе доказано; въпреки това, такива 
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документи от Персия и Арабския регион ни позволяват да обрисуваме картина на 

номадското население в тези райони, в които ромите по всяка вероятност са се 

придвижвали в хода на тяхната миграция от Индия към Европа. 

ИНДИЯ 

Лингвистични методи ни предоставят възможността за определяне на 

пространствения и времеви произход на индо-арийския език. Особено промени в рамките 

на звуковата система на даден език способстват да се правят заключения за по-ранни 

корени. Ромският език все пак обаче не може да бъде лесно класифициран. Той показва 

много характеристики на така наречените централни индо-арийски езици, като хинди-

урду, панджаби, гуджарати или групата на раджастанския език, но също така споделя 

черти от северно- индоарийските  езици като кашмирски. Поради това и други 

съображения се е наложило заключено, че предците на ромите първоначално са живели в 

Централна Индия. Още преди новата ера те се преместват в Северозападна Индия, където 

останали  за по-дълъг период от време, преди да напуснат този район и се придвижат на 

запад. Тази теория, формулирана през 1927 година от британския специалист по 

ориенталски изследвания Ралф Търнър, е общоприета и днес.  

ПРИДВИЖВАНЕ НА ЗАПАД 

Не е известно точно кога ромите са напуснали Индия. Лингвистичните данни не 

могат да предоставят точни дати, не съществуват и документи от този период за 

миграцията на ромите през Близкия изток. Едва по-късни автори се позовават на събития 

от онези времена, винаги от дистанцията на няколко века. В своята книга "Шахнаме" 

(Книгата на царете), написана през 1011 г., персийският поет Фирдоуси споменава една 

легенда, според която индийският крал Шангул дал като подърък  на  персийския си 

колега Бахрам V (420-438) 10,000 така наречени "лури" , за да забавляват с музика хората 

му. В замяна на техните услути Бахрам дал на лурите зърнени култури за засяване; те 

изяли житото и поискали още. В резултат на това шахът изпратил лурите, натоварени на 

техните животни, да поемат по широкия свят. Подобни легенди се разказват и от други 

историографи.  

По време на царуването на Бахрам V се срещат реални доказателства за 

имиграцията на различни северни индийски групи в района на Персия. Някои 

изследователи идентифицират "лурите" (наречена "цот" или "ят" в арабски източници) с 

ромите и следователно приемат, че те са напуснали Индия още през  5-ти век. По този 

начин се обяснява и липсата на арабски думи в ромската лексика: по време на 7-ми век 

Персия попада под Арабско господство, а ромският език включва персийски думи, но не и 

арабски думи в своя лексикон. В резултат на това се стигна до заключението, че ромите са 

напуснали Персия преди Арабското нашествие. В тази вразка легендата за лури би могла 
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много добре да се отнесе към ромите, които в пети век вече са напуснали Персия, а Индия 

дори още по-рано в процеса на тяхно придвижване на запад. 

Тези заключения обаче не звучат непременно убедително. На първо място, има 

няколко версии на легендата за лурите, които се различават относно ключови въпроси и 

които са били регистрирани чак 500 години след предполагаемото събитие. Надеждността 

на тези източници може да се прецени, като се използват  "легендите" за произхода на 

ромите, разпространени  днес. Ако някой търси в тези легенди исторически факти, 

различни от факта, че преди много време непознати  тогава хора са дошли в Европа, 

усилията му ще се напразни.  

Също така и вторият аргумент - липсата на арабски думи в ромския език, не е 

убедителен. Арабите съставлявали само една много малка управляваща каста; езикът, 

говорен в страната, особено сред не-толкова-добре образованата и по-малко влиятелна 

част от населението, остава Персийският  дори по време на  Арабското господство. 

Ромите биха могли просто да живеят в Персия под Арабско господство,  без да са приели 

арабски думи.  

Няма съмнение обаче, че още между 3-ти и 5-ти от Индия към Запада са 

пристигнали  мобилни групи  с професии в областта на услугите. Ромите или са били сред 

тях, или не. В резултат на това, повечето учени днес предполагат, че в продължение на 

дълъг период от време - между 3-ти и 10-ти век - ромите са напуснали Индия, най-

вероятно между 8-и и 10-ти век. 

Фактът, че ромският език показва повече заемки от персийски, отколкото от 

арменски, не означава непременно, че ромите са живели по-дълго в Персия, отколкото в 

Армения. Може би техният контакт с преобладаващото население е  бил по-интензивен в 

Персия, отколкото в Армения ( например поради икономически причини). Всъщност 

лингвистите днес приемат, че освен продължителността на престоя,  основен фактор, 

който определя езиковите  отношения между различни групи от населението е начинът, по 

който те контактуват. Възможно е дори не-индоарийските части в ромската наследена  

лексика да  отразяват различни влияния, които ромите са претърпяли в дадена определена 

област, и в този смисъл те не са представителни за тяхната миграция. Наскоро езиковедът 

Ярон Матрес посочи Южна Мала Азия като пример в това отношение: В областта 

Антиохия ромите биха могли да са влезли в контакт с хора, говорещи на всички езици, 

които са повлияли ромския език в Азия. 

ДОМИ, ЛУРИ, РОМИ: БРАТОВЧЕДИ,  НО НЕ БРАТЯ И СЕСТРИ 

Многобройни групи от населението с близък контакт до Индия са живели, и все 

още живеят, в Близкия изток - днешната Източна Турция, Ирак, Иран, Афганистан. 

Подобно на някои днешни и вероятно мнозинството от по-ранните роми, всички те клонят 
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към пътуващи професии и занятие в сектора на услугите, главно преработка на метали и 

забавления. Те са изключени от мнозинството от населението и контактът им с него 

обикновено се ограничава само до икономически отношения. Някои от тези групи (все 

още) говорят индоарийски езици: домите, караджите или курбатите от Средния Изток 

(Сирия, Палестина, Йордания, в миналото също Ирак, Иран, Азербайджан) говорят на 

домари, пария  в Таджикистан  използват различни диалекти на раджастани, инку и ят в 

Афганистан говорят централен индо-арийски език, точно като на домите от долината 

Хунза в Северна Пакистан. 

Други групи от населението, от Кавказ до Судан, владеят тайни езици, чиито 

лексикон е напълно или частично от индо-арийски произход. Сред тях са караджите и 

лутите в Иран, навари от Египет, бахлаваните в Судан и бошите или ломите в Армения, 

чийто език се нарича ломаврен. 

В самата Индия също има групи от номади в различни региони, които са 

специализирани в определени услуги, като ковачи, кошничари, производители на кнакери, 

музиканти и танцьори. В рамките на кастовата система, тези номади са наречени доми. 

Този термин е свързан с автонима "дом" в Близкия изток, "дома" в Пакистан, "лом" в 

Армения и рома ("ром") в Европа. Много от тези номади, живеещи такъв живот поради 

икономически причини, в и извън Индия имат подобни наименования за хора, които не 

принадлежат към тяхната група: на ромски  "gadžo" ("не-роми"), на домари "kažža", на 

ломаврен " “kača”;  ; в Индия на домари "kājwā", канджари "kājarō", саси "kajjā", нати 

"Кая". Тази дума има допълнително значение, например на ромски език, чийто смисъл е 

"постоянен" или "фермер", което показва, че те по-рано са се самоопределяли като не-

уседнали групи . 

Поразителните сходства при тези различни индийски или бивши индийски групи от 

населението по отношение на социални и езикови характеристики мотивират някои 

изследователи в предположението за  общ източник на всички или повечето от тези групи. 

В действителност, въпреки всички езикови прилики, последните изследвания по-скоро 

сочат към различни изходни езици и със сигурност към  различни периоди на миграция за 

ромите, домите и ломите. Който и аргумент да е меродавен, налага се фактът, че има 

групи от население в Близкия изток, чиито социални и етнически корени вероятно водят 

до специфична индийска каста - тази  на "домите". Дадена каста не се определя нито в 

езиков, нито в по-близък етнически смисъл; дори и ако ромите и всички други етнически 

групи, споменати по-горе , да  са имали обща принадлежност в определен момент от 

време (което би било напълно възможно), това не предполага непременно общ генетичен 

или езиково-генетичен произход.  
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АТИНГАНИ 

Многобройни групи от население, които имат близък контакт с Индия , са живели  

и все още живеят в Близкия изток - днешна Източна Турция, Ирак, Иран, Афганистан. 

Подобно на някои днешни и вероятно мнозинството от по-ранните роми, всички те клонят 

към пътуващи професии и занятие в сектора на услугите, главно преработка на метали и 

забавления. Те са изключени от мнозинството от населението и контактът им с него 

обикновено се ограничава само до икономически отношения. Някои от тези групи (все 

още) говорят индоарийски езици: домите, караджите или курбатите от Средния Изток 

(Сирия, Палестина, Йордания, в миналото също Ирак, Иран, Азербайджан) говорят на 

домари, пария  в Таджикистан  използват различни диалекти на раджастани, инку и ят в 

Афганистан говорят централен индо-арийски език, точно като на домите от долината 

Хунза в Северна Пакистан. 

Други групи от населението, от Кавказ до Судан, владеят тайни езици, чиито 

лексикон е напълно или частично от индо-арийски произход. Сред тях са караджите и 

лутите в Иран, навари от Египет, бахлаваните в Судан и бошите или ломите в Армения, 

чийто език се нарича ломаврен. 

В самата Индия също има групи от номади в различни региони, които са 

специализирани в определени услуги, като ковачи, кошничари, производители на кнакери, 

музиканти и танцьори. В рамките на кастовата система, тези номади са наречени доми. 

Този термин е свързан с автонима "дом" в Близкия изток, "дома" в Пакистан, "лом" в 

Армения и рома ( "ром" ) в Европа. Много от тези номади, живеещи такъв живот поради 

икономически причини, в и извън Индия имат подобни наименования за хора, които не 

принадлежат към тяхната група: на ромски  "gadžo" ("не-роми"), на домари "kažža", на 

ломаврен " “kača”;  ; в Индия на домари "kājwā", канджари "kājarō", саси "kajjā", нати 

"Кая". Тази дума има допълнително значение, например на ромски език, чийто смисъл е 

"постоянен" или "фермер", което показва, че те по-рано са се самоопределяли като не-

уседнали групи. 

Поразителните сходства при тези различни индийски или бивши индийски групи от 

населението по отношение на социални и езикови характеристики мотивират някои 

изследователи в предположението за  общ източник на всички или повечето от тези групи. 

В действителност, въпреки всички езикови прилики, последните изследвания по-скоро 

сочат към различни изходни езици и със сигурност към  различни периоди на миграция за 

ромите, домите и ломите. Който и аргумент да е меродавен, налага се фактът, че има 

групи от население в Близкия изток, чиито социални и етнически корени вероятно водят 

до специфична индийска каста - тази  на "домите". Дадена каста не се определя нито в 

езиков, нито в по-близък етнически смисъл; дори и ако ромите и всички други етнически 

групи, споменати по-горе, да  са имали обща принадлежност в определен момент от време 
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(което би било напълно възможно), това не предполага непременно общ генетичен или 

езиково-генетичен произход.  

РОМИТЕ НА ПЕЛОПОНЕС 

Италиански и германски туристи, които по време на тяхното поклонение в Светата 

земя Палестина са спирали в град Метони на Пелопонес, са ни оставили редица 

индикации. Метони (Модон) е бил разположен на средата на пътя между Венеция и Яфа, и 

е бил привлекателен пристан за туристите поради неговото безопасно естествено 

пристанище.  

През 1381 г. венецианецът Леонардо ди Николо Фрескобалди пише, че е видял 

няколко "ромни" извън градските стени на Метони. Сто години по-късно Бернхард фон 

Брайденбах, декан на катедралата в Майнц, споменава писмено по време на обратното си  

пътуването след поклонение в Палестина, че около града има 300 колиби, обитавани от 

"египтяни, черни и грозни". Той добавя, че "сарацините" в Германия, за които се твърди, 

че  са с произход от Египет ,  всъщност са дошли от "Gyppe" в близост до Метони и че те 

са били шпиони и предатели ("сарацини" е обобщаващ европейски термин за турци и 

араби). През 1491 г. един пътепис от Дитрих фон Шахтен съобщава, че извън градските 

стени на Метони е имало много бедни колиби, на  един хълм,  дома на "Zigeuner" 

("циганите"), както тези хора са били наричани в Германия. Фон Шахтен твърди, че много 

от тях са били ковачи със завидни умения. 

Пътешественикът Арнолд фон Харф също съобщава в бележките си през 1497 г. за 

"Sujginer" ("циганите ") от Метони. Според фон Харф, тези хора  наричат сами себе си  

"малки египтяни"; Въпреки това, те не са дошли от Египет, а от един регион в близост до 

"Gyppe", наречен "Tzingania", на около 40 мили от Метони. Твърди се, че са избягал през 

1440 пред заплахат от турските завоеватели. Но доказателства за ромите от онова време 

предоставят не само поклонници.В стихотворения на византийския фолклор от 13-ти век 

се появяват алюзии, които най-вероятно се отнасят до ромите. Едно от тези произведения 

споменава за "египтяните" на Пелопонес по такъв естествен начин, че може да се приеме, 

че тези хора са добре познати във Византийската империя. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Още от първата поява на ромите в Европа, въпросът за произхода им е поставян 

многократно. Това е довело до отговори, които карат косите ни да настръхват. 

Съвременните учени са далеч от съгласието по този въпрос. Но фактът, че до ден днешен 

не са налице недвусмислени източници за пред - европейската история на ромите, все още 

насърчава нови предположения и хипотези. Оскъдните факти дават достатъчно 

пространство за изява на склонностите, мотивите и целите на всички, които се занимават с 

тези въпроси. Например в по-новата история, че индийски прадеди на ромите са били 



12 

 

войни или учени, брамини или парии; човек може да прочете, че "ромите" изобщо не са 

съществували,  че те са изобретение единствено на хора от неромски произход. Има 

теории, че те са напуснали Индия в края на 12 век, както и че това се е случило през 3-ти 

век. Нито едно от тези предположения не е "истинско"; в най-добрия случай те звучат 

повече или по-малко убедително. И дори ако научната реконструкция на пред- 

европейската история на ромите не е предоставила много неоспорими резултати, тя е 

провокирала научни дискусии за заключения на база на възможните хипотези. В това 

процес главна роля играят лингвистиката и културната антропология. 
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Някои важни Езици на Индийския субконтинент 

Централни индо-арийски езици и някои други индо-арийски, ирански и дравидски езици от околностите  

Ирански езици: Балочи; Пущу;  

Централни индо-арийски езици: Гуджарати; Хинди; Панджаби; Раджастани; Урду;  

Други индо-арийски езици: Асами; Бенгалски; Бихари; Кашмирски; Маратхи; Тепалски; Ория; Синдхи; Кингалски;  

Дравидски Езици: Каннаджа; Малаялам; Тамилски; Телугу 

За Произхода на ромите - Съвременни Легенди 

Бързо проучване в интернет показва следното: " групите на синти, роми и кини" първоначално са  дошли от " района на 

Индия" и са били "отвлечени" от арабите през 9-и и 10-ти век, а през 11-ти век са  взети " за затворници " от 

мюсюлманите "по време на техните нашествия (а именно" около 500 000 "цигани" ) , или емигрирали  - " на по-малки 

групи "- в 14/15-ти век " през Северна Африка и Балканите в Европа ", където също са "били докарани като роби" 200 

години преди това  и т.н. 

Стойността на теориите или предположенията за произхода на ромите  се състои не толкова във "фактите", които те 

претендират да описват, а по-скоро се крие в мотивите, които са ги провокирали. Трябва да се отбележи обаче, че самите 

роми нямат митове или легенди за началото на произхода на своя народ. Тяхната традиция е била запазена и до голяма 

степен все още до днес се съхранява от уста на  уста, а повечето роми разглеждат въпроса за техния произход, ако е 

поставен, като политически въпрос от гледна точка на различните еманципационни процеси, които започнаха едва 

наскоро. 
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Лингвистът Ярон Матрас изказва твърдения в подкрепа на връзката  между ромите и кастата на номадите- търговци в 

самата Индия, "домите": 

"Хипотезата за домите ни позволява по-скоро да причислим социално-етническите профили, споделяни от групи като 

роми, ломи, доми, лути или курбати и домите от Индия към древните традиции, а не да ги разглеждаме като случайни 

прилики или като характеристики, придобити поотделно от съответните групи на различни места и по различно време. 

Тази хипотеза  може също да обясни етноними, които са произходни от имена на каста, някои от тях  общи (ром, дом, 

лом), както и общи термини за външни за групата лица. В допълнение тази хипотеза може лесно да хвърли светлина и 

върху миграциионните процеси на запад, като обясни многократните начинания на отделни групи, търсещи възможност 

за заетост чрез специфична търговия. [...] 

Но това, което прави хипотезата за домите атрактивна, е именно фактът, че чрез нея може да се обяснят сходствата в 

социалната организация и етническата идентичност, като  в същото време позволява запазването на езиковото 

многообразие: кастовият произход изобщо не е необходимо да се припокрива с географския или езиков произход, като 

изключим самия факт, че всички въпросни групи идват от Индия и  говорят индо-арийски езици. Така че предците на 

ромите, домите, ломите и други с голяма вероятност може да са били географски разпръснато и езиково- многообразно 

население, споделящо обща социално-етническа идентичност."( Матрас,  2002  година, стр. 16) 

Доказателства за пребиваване на ромите във Византия в езика на ромите, Ромски език 

Пребиваването на ромите във Византия е намерило отражение в езика на ромите. Всички диалекти, говорени от 

различните групи роми в света, съдържат голям брой думи, взети от гръцкия. 

Примери за думи от гръцки произход 

Наковалня; път; град; гвоздей; прегръдка; кожа; гняв, мъка, страст; неделя; чук; стол; пейка 

В Византийската Римска империя ромите са влезли в контакт също и с други етнически групи. Думи от други езици - 

особено арменски – са проникнали в ромския език на византийска почва. Във Византия е имало доста голямо арменско 

малцинство. Специалистите например описват как в ромския език е влязла например аланската дума "verdan" (кола). 

Алания (днешния Осетия)  била доста малко царство в Северен Кавказ. Ромите вероятно никога не са се озовавали там 

по време на престоя си в Близкия изток. Аланите, както и членове на други етнически групи, са били наемници във 

византийските армии и тяхната дума "verdan" е могла лесно да стане дума от ромския език  директно или чрез друг от 

езиците, говорени във Византия. 

Събираемостта на данъците 

Следващата кореспонденция е показателна  за историята на ромите във Византия по две причини. На първо място, това е 

първото ясно доказателство за присъствието на роми във Византийската империя, тъй като и двата текста използват 

гръцкото име за тази етническа група от онова време. На второ място, това е най-старото споменаване на данъчното 

облагане на "египтяни и атингани", което по онова време най-вероятно вече се е било  превърнало в обичайна практика; 

Това свидетелства, че ромите вече са били включени във византийското  общество в края на 13-ти век. 

Писмо от патриарха на Константинопол Григорий II Кипър (1283-1289) до Логотет   Мегас Теодор Муцалон, 

високопоставен имперски служител (писмо 117, публикувано в Eustratiades), във връзка с неговото посредничество при 

искане, направено лично от някой си Монембазан : 

"(...) Един човек на име  Монембазан, който се готви да събира данъци от така наречените египтяни и атингани, силно ме 

помоли, казвайки:" Казано с една дума от моя страна, господарю мой, бързо обърнете сърцето на империята към мен, 

който съм напълно унищожен, и го отворете  така,  че то да ми даде благоволението на прошка и да ми отнеме 

тревожността, така че аз да не попадам  отново в опасност, след като вече съм преминал през толкова много, което е 

отвъд границите на правосъдието (...) " 

Патриархът помолил Мегас Логотетес да изслуша молителя и да му помогне. Мегас Логотетес отговорил на патриарха 

следното (писмо 118, публикувано в Eustratiades): 
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"(...) По отношение на това искане от неговия най-милостив  император относно бирника, който е претърпял 

несправедливост: Ако несправедливост е извършена срещу бирника и той е лишен от това, което е  събрал преди това, 

този, който държи най-голямата част от събраното от бирника  не винаги е извършил несправедливост, и е по-добре, ако 

някой понякога го угнетява, така че той самият да не може да се извърши несправедливост (...) ". 

Художникът от Утрехт Ерхард Ройвич придружавал Бернхард фон Брайденбах  при странстването му до Палестина през 

1483-84 година. Той нарисувал няколко града, сред които Метони, при което по неговите скици за първи път са 

отпечатени дървени гравюри през 1486. 

(1486, Модони, по мотиви от Ерхард Ройви, гравюра на дърво; от книгата на Бернхард фон Брайденбах (1486) 

Пилигринство в Светите Земи; дигитализирана от Еврейския университет в Ерусалим и Еврейската Национална и 

Университетска библиотека) 

През 1497 поклонникът Арнолд фон Харф  направил следните описания : 

"Ние се отправихме към покрайнините. Там живееха много бедни, черни, голи хора. Техните жилища бяха малки къщи с 

покриви, покрити с тръстика; в тях живееха общо около сто семейства. Те се наричат цигани [ "Sujginer"], известни у нас 

като езичници от Египет [ "Heiden"] пътуващи през нашите земи. Тези хора  упражняват различни търговски занаяти, 

като например, обущарство, павиране на улици и ръчно коване. 

Беше много странно да се види наковалня направо на земята. Един ковач седеше  на нея по същия начин, по който 

шивачите седят по време на работа в нашата страна. Близо него, също на земята, седеше и жена му, тя сръчно 

разпалваше огъня между тях. До тях имаше два чифта кожени духала , наполовина заровени в земята. От време на време 

жената вдигаше един чифт духала от земята и ги задействаше. Така поток от въздух преминаваше по пода до огъня  и 

позволяваше на ковача да работи. 

Тези хора са бяха дошли от страна, наречена Gyppe, отдалечена на около четиридесет мили от Метони. Тя бе завладена 

от турски владетели преди шестдесет години, но много благородници и господари отказваха да се подчинят на волята 

им и избягаха в нашата страна, в Рим, при Светият отец, търсейки при него безопасност и помощ. По искане от тяхна 

страна той изпрати писма до римския император и всичките първенци на империята с препоръка те да гарантират 

безопасността на движение и подкрепа на тези хора, тъй като те са били прогонени от земята си поради християнската 

си вяра. Въпреки това нито един от помолените за това първенци не им помогна. И така, те умряха в бедност, оставяйки 

папските писма на вътрешия си персонал и наследниците си, които все още се скитат из страната и наричат себе си 

Малки Египтяни. Естествено, това не бе вярно, тъй като родителите им са родени в района на Gyppe, наречен Цингания, 

който дори не е по пътя от Кьолн по река Рейн до Египет. " 

(По Гилзенбах 1994 година, стр. 114) 

Пребиваване на Мазарис в Хадес 

В творба, съставена като въображаемо писмо от 21 август 1415 година и адресирано до Холобол от подземния свят, 

Мазарис описва съществуващите условия на полуострова по следния начин: 

"Както сам знаете, о приятелю мой, на Пелопонес живеят множество различни народи; не е просто или особено 

наложително между тях да се очертаят  граници, но всеки може лесно да ги разграничи чрез вслушване в техните езици. 

Най-важните от тях са : лакедамонци, италианци, пелопонесци, славяни, илири, египтяни и евреи (като сред тях има 

доста хора със смесена кръв), от всичките седем основни (народи) ". 

Въз основа на това, че Maзарис споменава, че" ромите" са един от основните пелопонески народи по това време и че те 

говорят на собствения си език на обществени места, можем да предположим, че те са били многобройно население на 

полуострова. 
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ПРИСТИГАНЕ В ЕВРОПА 

РЕЗЮМЕ 

Ромите най-вероятно вече са живели във Византийската империя, в района на 

днешна Гърция, още преди 1200-та година. Благодарение на нарастващия брой 

свидетелства за ромите от страна на постоянното население след 1400 година, днес можем 

съвсем точно да проследим техните маршрути в Европа. През 1450 г. ромите са пътували 

почти из цяла Европа. По това време в Централна Европа вече се провеждат първите 

депортирания и изселвания. Скоро това ще доведе до организирано преследване. 

Въведение 

Не съществуват надеждни свидетелства за азиатската и ранната европейска история 

на ромите, има само загатвания, чието тълкуване до голяма степен все още е предмет на 

научна дискусия. Може би никога няма да знаем със сигурност  защо, как, или дори кога 

ромите се установяват в Европа за първи път. В тази връзка периодът от 1200 до 1500 

година ни предоставя важни промени: исторически доказателства най-късно от 14-ти век 

насам без съмнение сочат, че споменатите хора и групи определено са роми. 

Общоприето е, че още преди 13-ти век ромите вече са живеели в европейските 

части на Византийската империя. Въпреки това не е ясно установено кога точно първите  

роми се преместват на север от техните селища в Гърция. Не знаем също така защо и 

колко от тях са напуснали Византийската империя. Най-вероятно единични ромски групи 

са се придвижили на север след средата на 14-ти век. На първо място, документите не 

посочат задължително ромите и могат да се тълкуват като доказателство за други групи от 

хора. От 1385 г. насам, обаче, разполагаме с надеждни доказателства за ромите във 

Влашко,  днешна Румъния. От този момент нататък, ромите се споменават все по-често; 

тези документи описват как ромските групи опознават европейския континент. Още през 

1435 г.  ромите са добре познати в повечето европейски градове.  

Опознаването на новопристигналите хора не се разраства по същия начин, по който 

расте броят на доказателствата за тях. Споменават се писма относно безопасно поведение 

от императори, царе и от страна на папата, както и поклоннически легенди, чиято цел е 

била осигуряването на госпоприемно посрещане през късното Средновековие, силно 

повлияни от християнството. Става въпрос за услуги като гадателство и хиромантия или 

непочтени умения като джебчийство – постоянното европейско население  виждало само 

това, което се очаквало от него да види. Или това, което искали да видят: много от най-

ранните източници обвиняват ромите в неморалност и безбожие, или шпионаж за турците. 

Като цяло, те рисуват картина на "коварни" и "нелоялни" хора, обаче без никакви 

доказателства. По този начин най-ранните европейски свидетелства оформят ясна 
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представа за ромите; но това е изкривена картина, карикатура, която все още оформя 

представата на ромите от страна на не-ромите и до днес. 

НАЙ-РАННИТЕ СВИДЕТЕЛСТВА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

От средата на 14-ти век насам в някои югоизточни европейски документи понякога 

се споменават групи от хора, които погрешно са смятани за роми от ранните учени. 

Съществува например сръбски документ, който крал Стефан IV връчил на шивачи, 

ковачи, седлари  и някакви "C'ngari" в манастира на Призрен през 1348 година. Казано е, 

че последните са "цигани". Въпреки това изглежда по-убедително,  че просто се споменава 

друг вид търговия: в средновековния сръбски език  "c'ngar" означава "обущар".  

Документи от старите румънски княжества Влашко и Молдова нееднократно 

споменат за подаръци, състоящи се от цели общества. Те са първите, в които определено 

се говори за ромите. Например през 1385 година Дан I, войвода от Влашко,  потвърждава 

някои подаръци за манастира на Света Богородица, Тисмана,  които включват също и 40 

"салаши" (термин, произлизащ от турски, обозначаващ семейства или палаткови 

общности) от "атигани" ("цигани"). В съседна Молдова Александър Добри дарил над 31 

"челяди" (термин, произлизащ  от славянски, равен по значение на "салаш") от "Tigani" и 

12 палатки  "татари" на манастира в Бистрита. За разлика от по-ранните документи, тук 

определено става дума за роми. Следователно се налага заключението, че ромите са се 

установили  на Балканите най-късно през втората половина на 14-ти век . 

В Дунавските княжества те били добре посрещнати заради уменията си. С цел да 

запази трайно ромите като важен икономически фактор, администрацията и Църквата 

скоро започнали да им пречат да пътуват. С течение на времето ромите станали 

собственост на държавата, църквата или едрите земевладелци и се превърнали в роби или 

крепостни в продължение на векове, до премахване на робството в Румъния през 1856 г. 

Пристигането на ромите в Кралство Унгария също не може да се определи с точна. 

От 1370 година думата "Cigan" се появява като фамилно име в няколко разновидности, но 

това не означава непременно, че тези, които използват това име, са роми. Независимо от 

момента на пристигане на първите роми в Унгария, трябва да се каже, че в Унгария 

ромите срещат по-висока степен на толерантност, отколкото в други страни. Техните 

познания за обработка на метали и производство на оръжие ги направили много търсени и 

били защитени от царя. Частно използване на техните услуги трябвало  да бъде одобрено 

от царя. Така например през 1476 г. жителите на град Херманщад трябвало да поискат 

разрешение от Матиас Корвин, което да позволи роми да работят в предградията.  
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РАННИ ИЗТОЧНИЦИ ОТ ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА 

Обикновено се смята, че бележка в "Hildesheimer Stadtrechnung" (книга на 

градските разходи в Хилдесхайм), датираща от 1407 г., е най-старото доказателство за 

появата на ромите в Германия. Тя споменава, че "на 20 септември на татарите..... е дадено 

вина за половин грош ”. Последните изследвания показват, че хората, споменати в тази 

бележка, най-вероятно не са били роми. Въпреки това името "татари", което е било 

използвано за ромите най-рано от 15-ти век насам, все още се използва в Северна 

Германия и Скандинавия. 

През 1414 година „ Книгата на седмичните разходи” на град Базел споменава за 

"езичник", на когото "чрез благодатта на Бог" градът е дал 10 шилинга. В този случай 

също не е сигурно дали това се отнася до някой ром, тъй като по това време всички 

чужденци са били наричани "езичници". Но в следващите години и десетилетия терминът 

"езичник" без съмнение се използва като синоним на "циганин" в немскоговорящите 

райони. 

"Циганите" се появили и в Есен през 1414 г. Регистрирането им в ”Хрониките на 

Есен” обаче става едва  200 години след събитието, така че е възможно датата да не е 

съвсем точна. Според "Майсенски Хроники", които също са написани към по-късна дата, 

през 1416 години ”циганите" вече са били експулсирани от маркграфа. 

РОМИТЕ КАТО ОРГАНИЗИРАНИ ГРУПИ ПОКЛОННИЦИ 

След 1417 година хроникьори от множество европейски страни отбелязват 

пристигането на ромите, които в зависимост от знанията хронистите "и на информацията, 

предоставена от новопристигналите” са наречени "татари", "египтяни", "езичници ", 

"сарацини "или  вече "цигани ". 

В градовете на Централна и Западна Европа ромите се появяват на големи групи, 

предвождани от хора с благороднически титли, и претендират за статут на  поклонници. 

Според описания от онова време, такива "групи от поклонници"  включвали 30 или 100 , а 

понякога и над 300 души, които пътували пеша или на коне. Ако им бил отказан достъп до 

градовете, те се разполагали на стан под открито небе в близост до градовете. Водачите 

им се наричали "херцози", "графове" или "войводи". Те имали господство върху свитата 

си, носели по-хубави дрехи от останалата част от групата и винаги пътували на коне.  

Летописите разказват, че при пристигането си водачите се представяли официално 

на управителите на градовете. Често показвали писма за закрила и неприкосновеност или 

препоръки от религиозните и светските владетели, които им осигурявали безопасност и 

защита срещу атаки. Претенциите им за религиозна мотивация на тяхното пътуване им 

помагали да срещнат  приятелско  гостоприемство. Във връзка с това задължението за 
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предоставяне на храна, подслон и пари на поклонниците - задължение, което било прието 

много сериозно от средновековното общество –било  добре дошло за ромите. Записите в 

различни книги на разходите показват, че този християнски дълг бил изпълняван  

навсякъде, най-малкото при първата поява на ромите. 

За да се представят за надеждни поклонници, ромите изнасяли сцени на покаяние, 

които правели голямо впечатление. Ромите често оправдавали своите странствания като 

седемгодишно поклонение поради разкаяние, наложено върху тях, защото временно 

изоставили християнството. По-късно те добавяли още две причини: отказа да приемат 

Йосиф и Мария и бягството на израилтяните от Египет. 

Идеята да се представят за поклонници и да се възползват от това след  

напускането на Гърция най-вероятно се е породила от контакта им с тези християни, 

които временно сприрали в Епир и на Пелопонес  по време на  пътуването си към Светите 

земи. "Малкият Египет", който в източниците след 1418 г. се счита за страна на произход 

на ромите, също се свързва с  "циганското" селище  "Gyppe" близо Модон (Пелопонес). 

"Малкият Египет" (район в Пелопонес) за известно време е бил смятан от хронистите за 

"истинския" Египет - страната на Нил  С тази грешка е свързан и погрешния термин 

"египтяни", използван за описване на ромите, който има много вариации (" Gypsies", 

"Gitans", "Egypter"), който  все още е  най-общият термин за ромите. 

Много е вероятно в началото към Европа да са  пътували само ограничен брой 

роми: записи за роми в съседните градове и региони се появят за кратки интервали от 

време, както и имената на техните водачи (Андреас и Михаел). Различното отразяване на 

техния брой води до предположението, че само ядрото на групата е останало заедно през 

цялото време. Изглежда, че по-малки групи са се отделили от останалите и са поели по 

различни маршрути. 

ПРИЧИНИ ЗА ПРЕСЕЛЕНИЕТО НА ЗАПАД 

Миграцията на ромите към Централна и Западна Европа съвпада с инвазията на 

турците в Югоизточна Европа. В хода на завладяването на Балканите турците 

разрушавали градове, села и манастири. Цели райони били опустошени. Изглежда 

логично, че ромите изостави областите, които били особено засегнати от войната. 

Въпреки това, по-голямата част от ромите останали в областите, които попадат под 

турско господство. Една от причините за това е, че в Дунавските княжества ромите са 

били роби. Следователно, тяхното положението вероятно не би  могло да се влоши под 

османско господство (в сравнение с предишните им владетели). Независимо от 

съответните записки в някои източници, вероятността за религиозна мотивация при 

миграцията е много малка, най-вече защото османците са били далеч по-толерантни към 

хората с различна вяра, отколкото, например, християнските кралства в Европа. Най-
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вероятно ромите използвали религиозната мотивация за бягство от "неверниците" преди 

всичко за да са сигурни, че ще бъдат посрещнати приятелски от християнското население. 

 

ПЪРВА ВЪЛНА: ПРЕСЕЛЕНИЕ ОТ 1417 г. ДО 1421 г. 

В 1417 г. група роми преминава през Люнебург, Хамбург, Любек, Висмар, Рощок, 

Щралзунд и Грайфсвалд. Доминиканският монах Херман Корнелиус съобщава  за 

външни, до тогава напълно непознати, пътуващи хора, които прииждат многочислени от 

изток в Алемания и се насочват към германския бряг. Така неговите  "Хроники" предлагат 

първия обширен доклад за пристигането на голяма група от роми.  

Приблизително по същото време на "циганите" се появили и в Елзас. В градската  

хроника на Страсбург, написана едва през 16-ти век, 1418 година се описва като годината 

на пристигане на "Zeyginger" ; те "имали достатъчно пари и не посягали дори на мухите". 

Според летописеца те идвали от "Епир", "наречен от обикновените хора Малък Египет". 

По- надеждна и точна информация ни е предоставена от Колмар. През август 1418 

година този град бил посетен от около 300 "езичници", последвани от още 100 три дни 

след заминаването на първата група. Освен известни вече наблюдения, за първи път са 

описани обеците на ромите, специфичните костюми, носен от жените и уменията на 

последните в хиромантията. 

1418 г. е отбелязана и като година на пристигането им в Швейцария; след това 

нараства броят на пристигащите във Франция. На 22 Август 1419 г. "сарацините", водени 

от "граф Андре от Малкия  Египет", се появили в Шатийон-ан-Домб. През януари 1420 г. 

"граф Андре" и 100 придружители пристигнали в Брюксел. През март същата година е 

документирано тяхното пристигане в Девентер (Холандия). Възможно е тази група да е 

същата от Франция. Въпреки това не можем да бъдем абсолютно сигурни.  През 1421 г. се 

споменават пристигащи в Брюж и Монс, като последният град е посетен двукратно. На 8 

октомври дошли 80 души, водени от "Граф Андреас от Малкия Египет", и представили 

писмо за неприкосновеност и закрила, издадено от император Сигизмунд. На 20 октомври 

последвала и втора  група, чийто водач се казвал Михаел. Той твърдял, че е брат на 

гореспоменатия Андреас.  

ПИСМА ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ 

Източници често съобщават, че при пристигането им ромските лидери носели  

писма за неприкосновеност. Такива документи предшествали днешните паспорти  и били 

издадени на определено лице (в този случай херцог или войвода), като гарантирали 

свободно и нещо повече, безопасно пътуване на приносителя и неговото обкръжение.  
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Автентичността на тези писма е спорна. Но въпреки че такива писма са били 

преписвани и предавани от група на група, или (обичайно през Средновековието) са се 

разпространявали фалшиви документи, не може да има никакво съмнение, че ромите са 

разполагали и с истински документи за придвижване. 

Безспорно истинско и многократно споменавано писмо за неприкосновеност е това, 

издадено от крал Сигизмунд по време на Съвета от Констанс (1414 г. – 1418 г.). В този 

документ най-високопоставеният светски владетел на християнството  предоставя "ескорт 

и свободно пътуване през своите страни и градове" на ромите, които казват за себе си, че 

"техните предци са се разделили с вярата в Малкия Египет". Себастиян Мюнстер, видял 

копие от това писмо десетилетия по-късно, посочва Линдау като мястото на издаване му в 

неговите "Универсални космографии", публикувани през 1550 г., но не се споменава точна 

дата. 

Освен царските писма за неприкосновеност, ромите разполагали с такива писма и 

от други светски личности. Особено благоприятно действие имали гаранциите от отделни 

принцове, най-вече в области извън Свещената Римска империя, където кралските писма 

не били валидни. 

С оглед разединението на Европа и произтичащото от него задължение да молят за 

защита в много независими княжества и царства, ромите скоро започвали да търсят 

препоръчително писмо, което да бъде валидно навсякъде. Подобен документ по онова 

време би могъл да издаде само представител на втората универсална власт - папата. 

Първото свидетелство за папско писмо с препоръки  датира  от 1422 г. Независимо, че то е 

автентично, вероятно от него са направени много копия. Променящите се имена на 

получателя и несъответствията по отношение на съдържанието правят тези така наречени 

папски документи да изглеждат много подозрителни.  

Първата група роми, които пристигнали в Регенсбург през 1421 година, носела нов 

документ. Става въпрос за писмо за неприкосновеност от крал Сигизмунд (вероятно 

истинско), издадено в Зипс през 1423 г. на войводата Ладислав и неговите "цигани". В 

това писмо Сигизмунд не само предоставя лична защита на гореспоменатия  Ладислав, но 

той също така потвърждава господстващата роля  на Ладислав "над неговата свита”. Има и 

още едно доказателство, че не е имало връзка между тази група и другите, споменати по-

горе. Името на войводата, който изрично е наречен верен последовател на царя, 

обикновено се появява в Унгария и Полша; няма индикация на поклонението или 

произхода на думата "цигани". Това води до предположението, че те вече са били в 

Унгария от известно време. Вероятно се явяват част от втората вълна на имиграция,  

развила се в доста по- различен контекст.  
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ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕСЕЛЕНИЕ  ДО 1435 г. 

Един от най-обширните и ярки разкази за онези даллечни години е предоставен от 

анонимен гражданин в Париж. В своя "Дневник  на  един парижки гражданин" той описва 

как на 17 Август 1427 г. пред портите на Париж пристигнали първите 12 "каещи се" - 

"един херцог, един граф и 10 души, всичките на коне". Париж по онова време е превзет от 

англичаните. „Каещите се” представили писмо за неприкосновеност от папа Мартин V. 

Казали, че са направили поклонение в Рим, за да изповядат греховете си – били 

престъпили вярата си и затова ги прогонили от  родината им. Папата им наложил в знак на 

покаяние да се скитат по света в продължение на седем години, „без да имат легло, където 

да преспят ".  

Само 3 седмици след това в околностите на Амиен се появил  ”Граф Томас", 

придружен от около 40 души, идващи от "чужда и много далечна страна". След 

задълбочено проучване на папското писмо за неприкосновеност, Съветът решил  да 

позволи на чужденците да влязат в града и да им даде "8 парижки ливри " от хазната на 

града като милостиня. Датата, почти идентичният текст на разказаната история и писмото 

от Мартин V, което се споменава отново, навеждат на предположението, че този граф 

Томас и лидерът на ромите в околностите на  La Chapelle, който не  бил описан подробно , 

са едно и също лице. 

През 1429 г. холандският град Девентер и други холандски местни квартали 

посрещнали хора от "Малкия Египет". Съответните бележки в книгите представляват 

интерес, доколкото в Холандия за първи път е използван терминът "езичници". От този 

момент нататък този термин е общоприето название за  ромите. 

Сред останалите пристигания на немска земя се открояват посещенията в 

Тюрингия. Изглежда че ромите, пристигнали в Ерфурт (1432 г.) и в Майнинген (1435 г.),  

нямат никаква връзка с гореспоменатите групи. Вероятно те са част от втората вълна 

имигранти от Унгария. 

НЕДОВЕРИЕ И УПРЕЦИ – ОТКУПВАНЕ , ДЕПОРТИРАНЕ И ИЗСЕЛВАНЕ 

Обявяването на пътуването за поклонение, както и писмата им за 

неприкосновеност осигурили на ромите приятелски прием при първата им поява в 

Централна и Западна Европа. Въпреки това постоянното население гледало  "циганите" с 

подозрение от самото начало, особено това в немскоговорящите страни. Много скоро 

техните чуждестранните черти, например "черна" кожа и "ужасен" външен вид, били 

свързани с негативни особености на характера и социално неприемливо поведение. Има 

много малко неутрални описания, но многократно са споменати многобройни 

отрицателни такива. 
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Още в най-ранните източници ромите са представени като диви хора, които нямат 

добри обноски и са безбожни. В основата на лошата репутация на ромите като "хитри 

крадци" стояли някои по-дребни престъпления против собствеността и измами . 

Гадателството, който очевидно е било прикритие за джебчиите, предизвикало 

недоволството на религиозните власти. Представители на църквата предположили "магия 

и вълшебство" зад трикове на ромите и се загрижили за духовното спасение на своите 

питомци. 

И докато източниците често описват кражбите и гадателствата като етническа 

характеристика, липсват доказателства, че ромите са работили като шпиони за турците, 

както често се твърди. Въпреки, че нито един ром не бил осъден за шпионаж, наложилата 

се представа за тях като "коварни и неверни" хора продължава да съществува в 

продължение на векове. 

Още при първото пристигане на ромите, местното население проявило към тях 

толерантност само за кратък период от време. След този кратък период, в който 

чужденците били посрещани (повече или по-малко) гостоприемно, постоянното население 

се опитвало да ги задържи извън градовете. Често цитираното  омилостивяване и  

"богопочитание" прерастнало в нещо като "изкупление" за досадното присъствие на 

поклонниците. Първият такъв случай е в Бамберг. Градката хроника съобщава, че през 

1463 година "циганите" получили подарък от 7 паунда, “darum, dass sie von stund an hin 

wegschieden und die gemein unbeschädigt liessen”  (за да напуснат града в рамките на един 

час и да оставят общността невредима). 

Когато "циганите" се завръщали, въпреки забраните за влизане, независимо 

заплахите от отлъчване и тяхното прилагане в последствие, независимо от депортирането 

и "откупуването" от тях, последвали първите принудителни изселвания. Местните власти 

и държавата предприели драстични мерки поради нарастващото недоверие и все по-

враждебната позиция на населението към чужденците. През 1482 г. курфюрст Албрехт 

Ахилeс издал Указа от Бранденбург, с който забранил на "циганите" да останат на негова 

територия, през 1497 г. следва и Парламентарната Декларацията на 

"Райхстага"(парламентарната сесия)  от Линдау, чрез която "циганите" са поставени извън 

закона. Това се първите стъпки към "преследването на циганите" в по-голям мащаб.  
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Улщайн 

Известно е, че едно от първите свидетелства за ромите в Европа би могло  да се открие в Старата Чешка  хроника 

Далимил. Тази хроника, датирана приблизително  към година 1310, споменава  за "татарските разузнавачи". Както и в 

няколко други случаи, няма безспорна връзка между това свителство и ромите . 

(Това копие на Хрониката на Далимил се съхранява в Националната библиотека във Виена) 

“Die Zigeyner nicht inzuladen noch zu gedulten” ( "Да не каним и да не толерираме циганите"): Това писмо, издадено през 

1529 от федерацията на германските градове, херцогства и графства ( "Schwäbischer Bund") съдържа нареждане за 

изгонване на "Zigeyner" ( " циганите ") от немските територии. 

(По Гилзенбах 1994 година, стр. 137) 

ЧЕРНИ КАТО ТАТАРИТЕ 

Според доминиканския монах Херман Корнер там  имало около 300 души, мъже и жени, които наричали себе си 

"Secaner".Те  представлявали "ужасна гледка" и били "черни като татарите". Монахът твърди, че са доведени от херцога 

и графа, които господствали над тях по силата на закона. Тези "Secaner" показали писма за неприкосновеност от 

принцове, главно от Сигизмунд, император на Свещената Римска империя, и благодарение на тях ги посрещнали 

"гостоприемно". Летописецът обяснява факта, че те се заселили извън стените на града, по следния начин : много от тях 

били крадци и в града щели да рискуват да бъдат арестувани. Изглежда, че писмата за неприкосновеност не били 

достатъчни за защита на ромите срещу репресивни мерки в Ханза градовете в случате на предполагаема или доказана 

кражба. Не е ясно дали властите са налагали по-строги наказания или населението търсело отмъщение. Във всеки 

случай, през първите месеци на 1418 г. една част от тази група се придвижила към Южна Германия. Споменава се, че 

през юни същата година град Франкфурт дал "на тези нещастници от Малкия Египет" 4 лири и 4 шилинга за хляб и 

месо. Между другото, въпросната бележка е най-ранното споменаване на " Малкия  Египет" като родна страна на 

ромите.(преведени откъси от Гилзенбах през 1994 , стр. 49.) 

От писмото за неприкосновеност от крал Сигизмунд, издадено на 17 април 1423 г. в Зипс (Словакия): 

"Нашият верен Ладислав, цигански войвода, и тези, които зависят от него, най-смирено ни помолиха да им покажем 

Нашата специална добра воля. Със задоволство изслушахме тяхната уважителна молба, и решихме да не откажем да им 

връчим това писмо на ръка. Когато гореспоменатият Ладислав и неговите хора се появят в който и да е град на Нашата 

империя, ние препоръчваме да им показвате вярата си към нас. Ще им окажете защита от всякакъв вид, така че 

войводата Ладислав и циганите в свитата му да могат да останат в рамките на стените на града ви, без да се натъкват на 

трудности. Ако сред тях има и други хора, или ако се случи някакъв неприятен инцидент , то тогава Нашето желание е и 

ви поръчваме изрично само войводата Владислав, с изключение на всички вас, да има право да наказва или 

оправдава."(преведено от Майерхоф 1988 , стр. 13) 

СВИДЕТЕЛСТВО  ОТ АНОНИМЕН ПАРИЖКИ ГРАЖДАНИН  

По  "обясненията” на един буржоа, на 29 август авангардът от 12 бил последван от голяма група от повече от 100 мъже, 

жени и деца. Властите им отказали достъп до столицата, но им отредили място за лагеруване в близост до параклиса Св. 

Денис, намиращ се по онова време на север от града. Очевидно ромите предизвикали голямо внимание; авторът на 

дневника споменава също, че любопитни хора от цял Париж се стекли да ги разглеждат. Той добавя и обширно описание 

на външния им вид, като изброява и всички обвинения, повдигнати срещу чужденците (гадателство, кражба, магия, ...), 

но той казва, че не може да ги потвърди. Когато слуховете за "анти-християнските" практики на ромите достигнали до 

епископа на Париж, той бързо се отправил в лагера на ромите и отлъчил всички онези, които показали ръцете си на 

гадателите. Отлъчването на ромите изглеждало излишно, тъй като независимо от папското  писмо за неприкосновеност 

епископът ги смятал за "езичници ". Тях просто ги изгонили от параклиса. Описанието на тези събития завършва с 

бележката, че на 8-ми септември 1427 г. ромите са поели към  Понтоа. 
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ОСМАНСКА ИМПЕРИЯ 

 

РЕЗЮМЕ 

Ромите на Балканите не живеят изолирани от тяхното културно и историческо 

обкръжение - напротив, те са неразделна част от него и следователно са силно повлияни 

от различните балкански народи. Значителен брой роми останали на Балканите векове 

наред, а в по-стари и нови времена други мигрирали от там по целия свят, взимайки със 

себе си наследени балкански културни модели и традиции. Османската империя 

господства на Балканите в продължение на повече от пет века и оставя характерни 

отпечатъци върху културата и историята на региона. В този смисъл ролята на Османската 

империя е ключов фактор в процеса на формирането и развитието на ромите. 

Въведение 

Османската империя (1299 г. – 1922 г.) оказва голямо влияние както върху 

цялостния ход на световната история, така и върху конкретната историческа съдба на 

редица народи, които са били част от нея за по-дълги или по-кратки периоди от време. 

Експертите по ромските въпроси често казват, че  Балканите са "втори дом на ромите", 

като по този начин подчертават важната роля на Балканите в оформянето на историята, 

културата и езика на ромите. По-голямата част от ромското население на Османската 

империя се концентрира на Балканите, като  по този начин Балканите имат специално 

значение за историческата им съдба и за разбирането на съвременната ситуация на 

общността. 

ИСТОРИЧЕСКИ ИЗТОЧНИЦИ   

"ЦИГАНИТЕ" В ИМПЕРИЯТА 

Първата миграция на ромите в Мала Азия и на Балканите, в земите на 

Византийската империя, датира много преди 14-ти век. Голям брой роми пристигат на 

Балканите по-късно по време на османските нашествия през 14-15-ти век. Те взимат пряко 

участие в нашествията (главно като помощни войници или като занаятчии, служещи в 

армията), или са сред населението, което придружава нашествията. Някои от тези роми 

продължават с армията напред към Европа, но значителен брой остава на Балканите. 

Те фигурират в различни официални документи на Османското правителство и местната 

администрация, най-вече в подробни данъчни регистри, както и в многобройни съдебни 

заповеди, отнасящи се до различни въпроси (граждански, икономически, религиозни и 

семейни). Османската социална, политическа и икономическа система е изключително 
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сложна и включва административни, икономически , религиозни и военно-базирани 

структури. Тази комплексна система обхваща цялото население и строго контролира 

неговото ежедневие. Жителите също били класирани йерархично в различни категории, 

основните две от тях са "истинските вярващи" (мюсюлманите) и "неверниците" (тук се 

причислява християнското население). Тези категории са третирани по различен начин, 

членовете на всяка категория имат различен статут и различни задължения към 

централната власт. 

"ЦИГАНИТЕ" В ДАНЪЧНИТЕ РЕГИСТРИ 

Всички поданици на Османската империя били задължени да плащат различни 

данъци и фигурирали в многобройни данъчни регистри. Съществуващите османски 

документи отразяват в големи подробности желанието на администрацията да включи 

"циганското" население в своите регистри и да ги накара да плащат необходимите данъци. 

"Циганите" са подробно описани по възраст, професия и семейно положение . Според тези 

и други фактори те са групирани в данъчни единици ("jemaats"), всяка от тях със 

съответен лидер; общностите от своя страна се разделяли на по-малки единици, базирани 

на ромския квартал във всяко село или град. Всяка от тези единици има свой водач, което 

означава, че тук се е прилагал принципът на ограничената групова  отговорност. 

Най-ранното споменаване на думата "цигани" в данъчната документация на 

Османската империя е от 1430 г. и се среща в Регистъра на Тимарите (вид поземлени 

имоти) на Никополския "санджак" (териториална единица), в който  са вписани 431 

"цигански" домакинства, или общо 3,5% от всички регистрирани. От този първи регистър, 

както и от по-късни исторически документи,  става ясно, че по-голямата част от 

"циганите" водят уседнал живот и са диференцирани по своята етническа принадлежност, 

а не от начина им на живот. 

В много случаи "циганите" са включени в общи данъчни регистри на съответните 

териториални звена, например при събирането на законни такси, наложени на  

населението на провинция Румелия (обхващаща почти целия Балкански полуостров) от 

1475 г. по време на господството на Мехмед II Фатих (Завоевателя). Запазени са и 

специални регистри, отнасящи се само за "циганите", например  данъчния регистър за 

християнските "цигани", длъжни да плащат "jizie" (поголовен данък за немюсюлмани) от 

1487 г. до 1489 г. Той включва 3,237 "цигански" домакинства плюс още 211 домакинства 

на вдовиците. Въпросният регистър съдържа допълнителна специална наредба, датираща 

от 1491 г., която отразява поголовните данъчни вноски, както и допълнително уточнено 

данъчно облагане, т.н. "ispenche" (поземлен данък за християните, т.е. уседналите 

"цигани"). Данните за голям брой заселили се християнски "цигани" показват, че те са 

били по тези земи още преди османското нашествие, когато преобладаващата религия е 

християнството. Съдейки по споменатите региони, християнските "цигани" очевидно 
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преобладавали в района на Тракия (което приблизително съответства на европейската част 

на съвременна Турция). 

ЗАКОН ЗА "ЦИГАНИТЕ" В ПРОВИНЦИЯ РУМЕЛИЯ 

През 1530 година Султан Сюлейман I Великолепни, управлявал империята в 

разцвета на нейната слава (1520 г. – 1566 г.), издава специален "закон за циганите в 

провинция Румелия". Този закон помага за по-доброто разбиране на информацията, 

събрана от данъчните регистри.  

Клаузите и правилата в този закон подчертават още веднъж специалното място на 

ромите по отношение на двете основни категории в Османската империя - "истинските 

вярващи" и "неверниците". Всички  "цигани", независимо от това дали те са християни 

или мюсюлмани, плащали поголовен данък, който се събира само от немюсюлманите. 

Християнските "циганите" трябвало да плащат малко по-високи данъци от 

мюсюлманските цигани, но несъответствията в данъците между различните категории 

"цигани" не са ясно и последователно описани. Изключение се прави за онези "цигани", 

които са включени в така наречения "цигански санджак", както и за тези, които участват в 

предоставянето на услуги на армията - например  "цигани", които живеят в крепости и ги 

поддържат, ковачи, които  изковават или поправят различни видове оръжия,  музиканти на 

армията и други помощни войски.  

Този закон освен това разкрива и амбицията на Османската администрация да се 

гарантира, че данъци се събират изцяло от всички, включително и от "циганите" номади. 

В тази връзка специално внимание следва да се обърне на ясно изразената тенденция за 

насърчаване на членове на "циганските" общности, които да отговарят за събирането на 

данъците и да служат като гаранти за плащането им. В същото време, отговорността за 

всяко еветуално неплащане на задълженията към органите на държавата е в ръцете на тези 

членове на циганската общност. Това се потвърждава от още едно доказателство, 

например указа от султан Селим II от 1574 г. Той задължава "циганини" миньори от Баня 

Лука, ползващи се със специален статут, да образуват групи от по петдесет души, а всяка 

група да избере свой лидер,  който носи отговорност пред властите.  

"ЦИГАНСКИЯТ САНДЖАК" - РОМИТЕ В ОСМАНСКАТА АРМИЯ 

"Законът относно циганите в провинция Румелия" утвърждава специален 

административен правен статут и разширени права за данъчно облагане при 

самоуправление за тези, които живеят в "циганския санджак". От 1541 г. е въведен и 

специален закон по отношение на лидера на "циганския санджак". Тази институция 

произхожда от Мала Азия, но е модифицирана, за да отговаря на условията при 

"циганите" на Балканите. В този случай "санджак" не се използва в обичайния смисъл на 
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териториална единица, а по-скоро се има предвид  специална категория „ циганско 

население", който участва в редица спомагателни дейности в служба на армията. 

Но роми са назначавани и в редовната армия. Има доказателства, датиращи от 1566 

г., че някои членове на данъчно задълженото население, които са били призовани на 

военна служба, са били роми мюсюлмани. Изчисления въз основа на съхранените данни 

показват, че между 15 000 и 20 000 "цигани" вероятно са  били включени в османската 

армия в периода от 16-ти и 17-ти век, предимно за  различни услуги, най-вече помощни 

военни задължения. 

 "ЦИГАНСКИЯТ САНДЖАК" – РОМИ ЗА ПОМОЩНИ УСЛУГИ В АРМИЯТА  

"Циганите", включени в "цигански санджак", са групирани в "myusellem" 

(взводове) и техните обслужващи звена. Начело на всеки "myusyulem" стои "мир-лива" 

(майор), който не е "циганин", а той от своя страна отговаря за четирима капитани и 

единадесет ефрейтори. За тяхната служба "myusellem" (общо 543) получили поземлени 

имоти, 449 на брой, разположени в 17 региона на Румелия. Членовете на "myusellem" 

изпълнявали спомагателни военни задължения. Ръководителят на "циганския санджак" 

бил със седалище в град Кърк Клисе (днешен Лозенград) в Източна Тракия. 

ДАНЪЧЕН РЕГИСТЪР НА СУЛТАН СЮЛЕЙМАН I ВЕЛИКОЛЕПНИ 

През 1522-1523, по време на царуването на султан Сюлейман I Великолепни, е 

създаден друг данъчен регистър, наименован "Общо преобразуване на доходите и 

облагането на циганите в провинция Румелия". Този огромен регистър се състои от 347 

страници и се отнася по-специално до "циганите". Той отразява броя на "циганските" 

домакинства, класифицирани по данъчни общности, разположени в девет съдебни райони, 

обхващащи големи части от това, което в момента е Балканският полуостров. Това е 

уникален документ с огромно количество данни за циганското население  на Балканите от 

началото на 16-ти век. 

Регистърът включва 10,294 християнски и 4,203 мюсюлмански "цигански" 

домакинства (в него са обхванати допълнителни и 471 домакинства на  вдовиците). 

Отделно от това, в циганския санджак фигурират още 2,694 мюсюлмански домакинства. 

Според същите изчисления, приемайки всяко домакинство да е средно от 5 души, това 

прави общо 66000 "цигани" на Балканите, от които около 47 000 са били християни. 

Значителен интерес представляват и други изчисления, направени въз основа на 

същия регистър. Според тях общо 17,191 "цигански" домакинства на територията на 

днешните балканските държави били разпределени както следва: Турция – 3,185, Гърция – 

2,512, Албания - 374, Югославия – 4,382 и България 5,701 , при което точното 

местоположението на 1,037 домакинства е неясно. Османските данъчни регистри 
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предоставят възможност и за разбирането на религиозните изповедания на ромите. Най-

общо казано, след обобщение на данните от данъчните регистри може да се каже, че през 

15-ти и 16-ти век преобладават ромите християни.  

 

МЕРКИ СРЕЩУ НОМАДСТВО. УСЕДНАЛОСТ  НА "ЦИГАНИТЕ " 

Част от ромите в Османската империя водят номадски начин на живот, който  

създадава проблеми за държавната администрация. Ето защо закони и разпоредби 

предвиждат санкции за мюсюлманските "цигани", които "се скитат" (т.е. водят номадски 

начин на живот), както и за  немюсюлманските "цигани". 

Мотивите за тази политика се изясняват от споменатия вече "Закон относно 

циганите в провинция Румелия", издаден от Сюлейман I Великолепни, който обяснява, че 

проблемът не е толкова в приобщаване на мюсюлманските и немюсюлманските "цигани", 

а фактът, че когато пътуват, те не си плащат данъците редовно. Въпреки това, той е 

значим по отношение на обстоятелството, че няма ясни инструкции кой трябва да налага 

ограничителни мерки на номадските "цигани" (и как); това показва, че по някаква причина 

османските власти не смятат тези въпроси за сериозни (номадството, както и нередовното  

плащане на данъци). 

Обикновено основната общност, на която се налагали данъци ("jemaat") в 

Османската империя, е била свързана с конкретна териториална единица, дори когато тя 

обхващала и номадски "цигани", като не са установени разлики в данъчните задължения 

на "циганите" в зависимост от техния начин на живот (уседнал или номадски). Регистърът 

от 1522 г. -1523 г. включва само единадесет номадски групи, регистрирани за данъчни 

цели в някои села. Това едва ли отразява реалната ситуация. Много е вероятно 

пътуващите често да са били регистрирани като постоянно население, но в действителност 

те продължавали (предимно сезонно ) да водят номадски начин на живот. 

Османските документи отразяват желанието на администрацията да принуди 

номадски "циганите"  да се установят на едно място или поне да се ограничи областта на 

тяхното номадство. Това може да се види във ферман на султан Сюлейман I Великолепни 

от 1551 г., който се повтаря почти буквално и от султан Мурад III през 1574 г.. Въпреки 

това е очевидно, че тези, а вероятно и други подобни административни мерки, са били 

неуспешни. На практика изглежда, че номадство не е било сериозен проблем за властта. 

Установилите се в балканските градове и села роми живеят в изолирани "цигански 

квартали" ("mahallas") - един от основните принципи при уседналия живот на всички 

малцинствени общности в Османската империя. Броят на постоянно заселилите се ромите 

е била висок. Подобно впечатление е документирано в Анадола в началото на 17-ти век от 
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добре познатия Османски пътешественик Евлия Челеби (1611 г. – 1679 г.). Той отбелязва, 

че по-голямата част от "циганите", живеещи там, били вече трайно установени.  

Данъчните регистри отразяват както трайното заселване, така и определена степен 

на богатство сред "циганите". Такава информация откриваме например  в рамките на 

съдебно производство от региона на София от началото на 17-ти век. Сред платените от 

”циганите” данъци е вписан еднократен данък върху продажба на жилища, наложен за 20 

къщи, както и данък върху овце. Освен това съществува още едно доказателство за 

сравнително богати "цигани": през 1611 г.  "циганинът Стефан" продава дома си в София, 

както и  магазина си и няколко  овощни дръвчета, за 2400 акчета (една доста впечатляваща 

сума, като се има предвид, че обичайната сума на годишните данъци на ” циганските 

”домакинства била около 25 акчета). 

КАК РОМИТЕ ИЗКАРВАЛИ ПРЕХРАНАТА СИ 

Ромите в Османската империя упражняват редица професии. В данъчния регистър 

от 1522-1523 "циганите" най-често са били регистрирани като музиканти (военни или "на 

свободна практика"), което се потвърждава и от други източници. Най-често споменатите 

музикални инструменти са "zurnas" (вид обой) и барабаните, но са били използвани и 

други инструменти (обикновено дайре, а в по-ново време различни струнни инструменти). 

Заедно с това има и много доказателства за "цигански" ансамбли с танцьори (главно роми, 

а понякога и еврейки). 

На много места по света ромите са известни като ковачи. Тази професия има дълга 

традиция и е добре запазена на Балканите и до днес. Въпреки, че през определени периоди 

от време - например в началото на 16 век - роми ковачи и железари са сравнително рядко 

явление в Османската империя, след 17-ти век се появяват все повече доказателства за 

ковачи - роми.  

В някои случаи ромите изоставят техните бивши професии и се включват в 

селското стопанство, което практикуват в рамките на съществуващите феодални владения 

на военни офицери. Например в опис на феодалните владения в областта на София, 

датиращ от 1445 г.- 1446 г., се съдържа подробна информация за владението на някой си 

Али, което включва село Дабиджив. То се състои от 15 пълни домакинствата и 3 

домакинствата на вдовици - описът категорично заявява, че "те са цигани". 

УПАДЪК НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ 

След  ера на могъщество и слава през 16 - 17 век, Османската империя навлиза в 

период на стагнация, а от края на 17-ти и началото на 18-ти век започва продължителен 

постепенен (но задълбочаващ се) упадък. Този период (18-ти и 19-ти век) се 

характеризира с постоянна криза, която засяга социалните и икономическите условия, 
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както и сложната административна система, и е съпътстван от дълга поредица от 

неуспешни войни и загуба на територия. Поради почти постоянни политически и 

икономически кризи, различните държавни регистри (данъчни, съдебни и други) 

постепенно загубват своето значение. Историческите източници за ромите в империята, 

следователно, стават по-фрагментарни и несигурни. 

През този период от време се наблюдава по-значителна промяна в религиозната 

принадлежност на ромите. По време на 15-ти и 16-ти век преобладават християнските 

роми, докато през 19 век балансът се променя коренно и мюсюлманите стават мнозинство. 

При различни оценки съотношението на християните спрямо мюсюлманите е изчислено 1: 

3 или 1: 4, но е трудно да се получат точни данни. Можем да заключим, че през вековете 

се е наложила продължителна  тенденция  за преминаване към исляма. 

Османските власти продължават налагането на административни мерки, за да 

накарат номадските "цигани" да се заселят постоянно, но както и при по-ранните опити, в 

повечето случаи тези усилия се оказват неефективни. Но след края на 18-ти век източници 

разкриват увеличаване на постоянно  заселили се "цигани" в селата и тяхната свързаност 

със земеделска работа - тенденция, която за първи път се появява векове по-рано в 

Османската империя. В близост до новосъздадените "чифлици" (големи ферми)  се 

появяват  и нови села, изцяло населени с "цигани", от където ги наемали за 

селскостопански работници. 

Някои роми се насочват и се утвърждават в изцяло нови занаяти. Такъв е случаят с 

"циганския пролетариат" в град Сливен (България). През 1836 там е открита  първата 

модерна текстилна фабрика в Османската империя, което произвежда платове за 

задоволяване нуждите на османската армия. Повечето от наетите работници в тази 

фабрика са  роми.  

 

ГРАЖДАНСКИ СТАТУТ НА "ЦИГАНИТЕ". ОФИЦИАЛНО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЕЖЕДНЕВНА РЕАЛНОСТ 

"Циганите" заемат специално място в цялостната социална и административната 

структура на империята. На първо място, те са "граждани" на империята от нейното 

създаване. Независимо от разделението на населението на империята на две основни 

категории ("истинските вярващи" и "неверниците"), те имат свой  специфичен статут и са 

диференцирани въз основа на тяхната етническа принадлежност. Не съществува ясно 

разграничаване между мюсюлмански и християнски "цигани", както и  между номади и 

уседнали. Като цяло, те са третирани подобно на местното население, с изключение на 

някои малки привилегии за мюсюлманските "цигани",  и значителни по-големи за тези, 

които са на служба в армията. 
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Както  често неправилно се счита, тази етническа диференциация на "циганите" не 

е свързана с така наречената "Милиет система". "Милиет системата", в смисъл на 

диференциация на отделните народи (в етническо, а не в религиозно отношение) е 

въведена в резултат на усилията за реформи в Османската империя след 19-ти век. 

Отделянето на "циганите" обаче се корени в общото чувство към тях: Много източници 

разкриват очевидното презрение към тях от страна на останалата част от населението - 

османското и местното население, което ги смята за по-нисши хора, които не заслужават 

никакво внимание.Този  дългогодишен социален стереотип се е запазил на Балканите и до 

днес. 

Независимо от тези устойчиви социални нагласи, а може би точно поради тях, 

ромите успяват да запазят или да развият много етнически културни характеристики под 

османско владичество, например (полу) номадския начин на живот, както и някои 

традиционни занаяти, но в крайна сметка остават относително затворена етническа 

общност. Като цяло, обаче, гражданският статут на ромите в Османската империя е бил 

по-благоприятен, отколкото този на братовчедите им в Западна Европа, където през същия 

исторически период ромите са подложени на гонения. 

НАЧАЛО НА РОМСКАТА  ЕМАНЦИПАЦИЯ 

През 1866 година Петко Рачев Славейков, известен български автор, публикува 

статия в истанбулския вестник Гайда, подписана от " един египтянин" ("циганин"). В това 

писмо авторът, Илия Наумчев от град Прилеп, защитава славното минало на "правото на 

циганите" да бъдат третирани еднакво,  да "имат свое собствено общество и да се грижат 

за образованието си ",  да има "цигански свещеници " и така нататък. 

Като цяло писмото илюстрира началото на нов етап в развитието на самосъзнание 

най-малкото сред някои от членовете на ромската общност на Балканите през 19-ти век. 

Характерното за този нов етап е процесът на напускане на "вътрешната" традиционна 

рамка на общността, за да се търси равнопоставено  място в новата "външна" социална и 

културна реалност. Общата атмосфера на Балканите по това време предопределя формата 

на тази нова социална дейност. Подобно на останалата част на балканските народи (за 

които 19-ти век е векът на модерен национализъм), ромите също активно търсят славно 

минало, както и създаването на национална историческа митология. Това е необходимо, за 

да ги подкрепи в борбата им за гражданска еманципация. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След разпадането на Османската империя ромите остават за постоянно в рамките 

на новите граници на едно-националните балкански държави. От този момент нататък, 

тяхната историческа съдба и тяхната еволюция като общности са преплетени с тези на 

преобладаващото население на тези страни. Въпреки това, наследството на Османската 
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империя оставя присъствието си по различни начини - както под формата на установени 

етнически култури (като например тази на исляма) и на свързаните с тях обичаи и 

традиции, наследени от голям брой роми на Балканите, така и под формата на влиянието, 

което османските културни и исторически традиции все още имат върху живота в 

отделните балкански държави. 
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Някои от най-важните точки на "Закона относно циганите в провинция Румелия", издаден от султан Сюлейман I 

Великолепни гласят, както следва: 

"1. Циганите-мюсюлмани от Стамбул, Одрин и от други места в Румелия плащат по 22 акчета за всяко домакинство и 

всеки неженен човек. Неверниците (християнските) цигани плащат по 25 акчета, а  вдовиците плащат  данък  едно акче. 

2. Те плащат и данък брак, както и глоби за престъпления и простъпки, равни на тези, които плащат другите хора. [...] 

3. Циганите, които показват упорство и не са установени в  съдебната им област, а се крият в друга област, както и в 

задните дворове, трябва да бъдат намерени, глобени и строго наказвани , както и да бъдат върнати в тяхната област. [...] 

4. Глобите, обичайните данъци и наказания за тежки престъпления, наложени на циганите от циганския санджак, 

принадлежат на началника на циганския санджак. Не е позволено на никой от местната администрация или от военните 

да се намесва. Изключения от това правят циганите, които са регистрирани като злодеи във феодалните имения и земите 

на султана. 

5. Данъците върху циганите от споменатите по-горе феодални земи се събират от лидера на циганите . Началникът на 

циганския санджак, ръководителите на регионите във всички провинции, полицията и другите нямат право да се 

намесват в неговата работа. 

6. Ако циганите- мюсюлмани започнат да се скитат с циганите не- мюсюлмани, живеят с тях и се смесват с тях, те 

трябва да бъдат съветвани; след като са били  наказани, неверниците- циганите си плащат данъците, както обикновено. 

7. Тези цигани, които имат разрешение от султана, плащат само данък на султана и не плащат данък земя ... и  други 

обичайни данъци. " 
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(със съкращения  от Марушиакова / Попов 2001 , стр.32) 

Указът на султан Селим II гласи: 

"Циганските общности, които са създадени в Босна, са изцяло освободени от личен данък (m'af), от други данъци върху 

някои обстоятелства (takalif и yorfiye) и от всички допълнителни данъци (avariz). При посочените по-горе цигани, един 

от тях трябва да бъде избран и назначен за лидер на всяка група от 50  (jemaat bashi). Никой не трябва да се намесва в 

делата на този лидер или да го ограничава по никакъв начин. Ако някой наруши закона, той трябва да бъде задържан и 

ако общността, както и нейният лидер, дават гаранции, следва да има разпит и изслушване. " 

(със съкращение от Марушиакова / Попов 2001 , стр. 34) 

Пътешественикът Евлия Челеби е имал възможност да се възползва от списъка на занаятчийските гилдии ( "sinifs") в 

Истанбул. Този списък съдържа петдесет и седем гилдии, като "циганите" се споменават за първи път в 10-та гилдия, 

тази на мечкарите, която се състои от общо седемдесет мъже. 15-та гилдия на  търговците на коне ( "jambazes") включва 

300 мъже, за които Евлия Челеби пише: " търговците на коне са богати търговци, всеки един от тях има конюшни от 40-

50 арабски коня; повечето от тях са цигани, въпреки че има някои, които принадлежат към други народи. "43-тата 

гилдия, тази на музикантите, се състои от 300 души, също така повечето от които " цигани ". 

(От Марушиакова / Попов 2001 , стр.44) 

В данъчен регистър от 1522 г. – 1523 г. сред записаните професии на "циганите" се изброяват : музиканти, калайджии, 

налбанти, златари, производители на мечове и  печки, обущари, производители на пантофи и пирони, кожари, шивачи, 

килимари, бояджии, железари, сиренари, месари, кебапчии, градинари, мулетари, охранители, пазванти, куриери, 

маймуногледачи, копачи на кладенци  и други, понякога  включително офицери, еничари, полицаи, лекари, хирурзи и 

монаси. 

(От Марушиакова / Попов 2001 г., стр. 44) 

 

РОМИ ОТ РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА  

През 1836 г. българинът Добри Желязков, известен като "Фабриканта", открива  първата модерна текстилна фабрика в 

Османската империя в град Сливен, за да произвежда платове за държавата - предимно за османската армия. Основната 

работна ръка са роми от град Сливен, тъй като по онова време българите били занаятчии, търговци или заети в селското 

стопанство, и единствените неангажирани работници са ромите (мъже, жени и дори деца). Постепенно се създава 

работническа класа, състояща се от ромски семейства, заети в текстилната промишленост. Тази класа се увеличава 

значително след Освобождението на България (1878 г.), когато в Сливен се откриват редица нови фабрики и той се 

превръща във важен център на текстилната промишленост. 

(Марушиакова / Попов 2001 , стр. 69) 

Ромите като борци за свобода 

Ромите също вземат участие в национално-освободителните борби на балканските народи. Ромът Алия Плавич и брат 

му Mуйо (починал през 1807 г.) участват в сръбските въстания срещу Османската империя в началото на 19-ти век. Един 

от най-известните "хайдутите" (борци за свобода) през 19-ти век е ромът Мустафа Шибил (роден в село Градец, близо до 

Сливен, убит през 1856 година). Ромите от Сливен (братята Йордан и Георги Хаджикостови, Йордан Русчев) вземат 

участие като български доброволци в Руско-турската война (1877 г. – 1878 г. ) . 

(От Марушиакова / Попов 2001, стр. 70) 
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ВЛАШКО И МОЛДОВА 

 

РЕЗЮМЕ 

За разлика от другите европейски области, ромите в бившите Влашко и Молдова 

(днешна Румъния)  живеят в робство петстотин години. В средата на 19 век, когато 

робството е премахнато официално, голям брой роми напускат страната и мигрират към 

Централна и Западна Европа, както и в Америка. 

 

Въведение 

Историята на миграцията на ромите в Европа рязко спира за онези роми, които са 

пристигнали на румънска територия в южните и източните Карпати. Ромите,  пристигнали 

във Влашко и Молдова през втората половина на 14-ти век, попадат под принудително 

робство в продължение на пет века, и тяхната история е белязана от повратна точка, 

сравнима само с поробването на афро-американското население в Съединените щати. 

"Циганите се раждат само роби; всеки, роден от майка робиня, трябва да се 

превърне също в роб ... " – така гласи Влашкият кодекс в началото на 19-ти век. Роми са 

били собственост на принца (като "роби на държавата" - "tigania domneasca"), на 

манастири и частни лица. Продаването, купуването и раздаването на цели семейства от 

роби е често срещана практика сред собствениците, които са имали неограничени права 

върху своите роби. В действителност робовладелците могли да правят каквото си искат 

със своите роби, както и да ги убиват. 

Към средата на 19-ти век сред интелектуалците в Дунавските княжества се заражда 

движението на аболиционизма и "циганите" се превръщат в честа тема във вестникарските 

статии, поезията, литературата и драматургията. След извоюването на еманципацията на 

робите, тя повдига, както и в наши дни, въпроса  за тяхната интеграция в социалния и 

икономическия живот на Румъния. 

Следите от робството продължават упорито да присъстват в спомените на бившите 

господари и техните роби, като периодът на робството маркира  отношенията между 

потомците на тези две социални групи и до днес. 
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ЗАСЕЛВАНЕ В РУМЪНИЯ 

Първото безспорно доказателство за ромите на север от Дунава също представлява 

и първото доказателство за робството. През 1385 г. Дан I, войвода на Влашко, 

потвърждава собственост, дадена на манастира на Света Богородица, Тисмана, която 

включва и 40 "salashe" (термин, произлизащ от турски и обозначаващ семейства или 

палаткови общности) от "Atigani" ("цигани") , 

През 1388 г. лорд Мирча Стари прави дарение от 300 "салаши" от "цигани" за 

манастира Козиа. През следващите десетилетия се появяват нови писмени доказателства. 

Ромските роби на манастира Тисмана са споменати във всички документи до 17-ти век, 

които потвърждават неговата собственост. 

Декрет от 2 август 1414 г., издаден в Сучава, Молдавия, споменава Александър 

Добри, който дава на  джуджето Тоадер в замяна на "вярната му служба"  село на брега на 

Джерават, където тя се влива в Барлад, или по-точно където "Lie" и "Tiganestii" са били 

"cnezi" (местни господари). Историците смятат този декрет за  първо непряко писмено 

доказателство за присъствието на роми в Молдова, а  друг документ от 8 юли 1428 г. се 

приема като първото пряко доказателство. В него  войводата Александър Добри дарява на 

манастира Бистрита 31 "челяди" (терминът произлиза от славянските езици и има 

еквивалентно значение на "салаш") от "цигани". 

СВОБОДА И РОБСТВО 

Някои историци смятат, че румънците приемат институцията на робството от 

източните си съседи, татарите. Последните обикновено превръщали  военнопленниците си 

в роби - съдба, която е сполетяла и много румънци, както и  обратното: през 1402 г. 

Александър Добри дарява на Молдовския манастир четири татарски семейства като роби. 

При всички случаи робството е било познато в региона и преди пристигането на ромите. 

Историците смятат, че по време на преселението си от Гърция и България към 

Централна и Западна Европа значителен брой роми са преминали през Влашко и след това 

Молдово. В тази връзка трябва да е имало първоначален период, през който ромите в тази 

област са били свободни. Издаденият във Влашко от войвода Дан I през 1385 г. документ 

не ни казва нищо за техния правен статут преди това дарение. В Молдова ранните 

документи споменават ромите като "cnezi" (господари  на селото, по-нисш ранг 

благородници, в този смисъл свободни хора); в Трансилвания ромите винаги са били 

свободни (техния правен статут е идентичен с този на крепостните селяни). 

Хипотезата за първоначален период на свобода за ромите се потвърждава от цяла 

поредица от свободи, предоставени на роби от техните собственици. Най-ценни от тях са 

свободата на придвижване във вътрешността на страната (като номадите просто плащали 
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годишен данък на господарите си) и  вътрешната съдебна автономията, главно за 

номадските общности. 

 

КАК Е БИЛО ВЪЗМОЖНО РОБСТВОТО? 

Местен обичай изисква свободни селяни, които са работили на феодален имот в 

продължение на дванадесет години,  да станат роби ("rumani") на болярина. Има 

основание да се смята, че ромите са третирани по същия начин. Друг не по-маловажен 

аспект е слабостта на държавата в лицето на властта на аристокрацията. Суверенът не 

можел да упражнява ефективен авторитет на територията на страната, за да запази 

собствените си роби под прякото си  влияние. Ромите са били принудени да станат роми 

от местни господари. 

Съществуването на ромските роби във Влашко и Молдова претърпява най-

зрелищни обрати с промените във финансовото състояние на господарите . Продажбата на 

роби била най-удобният начин за погасяване на дълговете или за откуп от турско или 

татарско робство. Робите ставали за всичко, били приравнявани към всякаква стойност, 

продавани, поднасяни като сватбени подаръци или зестри, дарявани на манастири (в 

замяна на което името на господаря било споменавано по време на литургии),  разменяни 

за животни или панталони от плат. Ако откажели да бъдат доставени, „ трябвало да бъдат 

бити жестоко".  

ПРАВЕН СТАТУТ НА РОМИТЕ В РОБСТВО 

Между 14-ти и 16-ти век правният статут на ромите не е обект на никакви писмени 

разпоредби, предвиждащи решения при различни конфликти, които биха могли да 

възникнат между тях и други хора. Въпреки това, "дългогодишното" отношение към 

ромите постепенно е залегнало в законите, приети между 17-ти и 19-ти век. Молдовските 

подзаконови актове допълват тези на Влашко, без големи разлики между двете румънски 

страни по отношение на правния статут на робите.  

По време на периода, в който ромите са поробени в двете румънски страни, те не 

могат да разчитат на правен статут, осигуряващ им минимални права или защита по време 

на съдебни процеси. Робът не се счита за юридическо лице, а е определен като 

собственост на господаря. Конфликт между роб и свободен човек, който не е част от 

семейството на робовладелеца, прераства в конфликт между господаря на роба и 

въпросното лице. Робите не са отговорни за действията си, които са грижа на техния 

господар. Въпреки това, при по-тежки случаи (кражба на кон, убийство) господарят  може 

да се откаже от роба си и по този начин вече не дължи обезщетение или глоби 
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("desegubina"). Робът трябва да бъде подложен на наказание, което може да бъде и 

смъртно наказание. 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

През 1646 г. първият законодателен кодекс, озаглавен "Carte romneasca de 

invatatura" (Румънска книга на образованието), поставя редица показатели по отношение 

на правата и задълженията на ромските роби в Молдова. Например, купен роб е длъжен да 

помага на господаря си, а роб, който се е признал за виновен за нещо, трябва да се 

подложи на "разумно" наказание, изпълнено с "тояга или камшик". Робът може да има 

възражение само ако господарят му използва "хладно " оръжие, тъй като в този случай 

има опасност да бъде убит. В действителност, робовладелците могат да правят каквото си 

искат със своите роби, с една дума дори да ги  убият. 

Що се отнася до брака, законовите инструменти предвиждат двама роби да могат 

да се оженят, но само ако господарят им е съгласен. Ако двама роби, принадлежащи на 

двама различни собственици искат да се женят, необходимо е съгласието на двамата 

господари. В повечето случаи двамата господари постигали споразумение преди брака: 

или единия господар купувал роба от другия, като роба се прибавял към имуществото му 

чрез брака, или е имало размяна, при която господарят предлага роб на равна стойност в 

замяна на получения роб. В такива ситуации повечето от документите уточняват "циганин  

за циганин, в съответствие със закона". 

В началото на 19 век Молдовският граждански кодекс е предназначен основно да 

гарантира правата на господаря над роба. Глава II от Кодекса предвижда, че "не може да 

има законен съюз между свободни хора и роби", а господарите решават за своите роби кое 

е  "най-подходящото " време и лице за тях. Робите обикновено са женени много млади, 

така че да има много деца и да се увеличи богатството на господаря. 

Ако робите бягали поради лошото си положение, "господарите и техните законни 

наследници, според обичая на страната, винаги имат право да претендират върху 

избягалите им роби, към всички други, защото няма срок на давност за робите в 

Молдова". 

Макар и в по-кратка форма, кодексът на Влашко съдържа същите принципи: 

"циганите се раждат само роби; всеки, роден на майка робиняр подлежи също да стане 

роб; господарят няма право над живота на своя роб; правата на господаря над роба се 

ограничават до неговата продажба или даряване; цигани без господар са роби на княза; 

брака между роби се признава; бракът се разтрогва,  когато става дума за женитба между 

роб и свободен човек без знанието на господаря ". 
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Такива са основните условия, предвидени от закона и валидни до премахването на 

робството в двете румънски княжества. 

 

АСПЕКТИ НА РОБСКИЯ ЖИВОТ 

Следите от робството продължават упорито да присъстват в спомените на бившите 

господари и техните роби, като периодът на робството определя отношенията между 

потомците на тези две социални групи и до днес. 

Оказва се, че разграничението между "лаяши" и "ватраши", номадски и уседнали 

роми е от решаващо значение за циганите в много отношения. "Ватрашите", независимо 

от това на кого са принадлежали - княза, манастири или частни лица, като цяло са 

страдали при много лоши условия, докато животът на номадските роми, дори в сравнение 

с някои категории от преобладаващата част от населението, имал значителни предимства. 

Ватрашите били възприемани от своите господари най-вече като мързеливи крадци и 

лъжци, които правели всичко възможно, за да се избягват задълженията си. При всеки 

свой каприз господарят  им  налагал наказание. Най-честото наказание било удари по 

гърба с лешников прът. Броят на ударите варирал от няколко десетки до двеста или 

триста, прилагани в на няколко етапа. Дори най-издръжливите кожи се раздирали след 

четиридесет или петдесет удара и кървели обилно. 

Ромските бараки били от глина и със сламени покриви с комини. На задната стена 

обикновено имало капандури - прозорци.  Всяка барака била претъпкана  със "салаш" от 

"цигани" , включващ бащата, майката, понякога дядото или бабата и всички деца, които не 

били покосени от много честите заболявания, произтичащи от мизерията и бедността, в 

която живеели.  

Няколко жени, всички от тях роми, се грижели за спалнята на господаря, нейното 

почистване, загряване, оправяне на леглото, прането, подготовката на баня на болярина и, 

в много случаи, полагали грижа за всички аспекти на неговата лична  хигиена. Най-

красивите ромските жени често са изпращани да масажират краката на важни посетители. 

При интерес на болярина към тях той ги вземал директно за негово лично обслужване. 

Тези млади жени са претворени в творбите на художници и писатели от онова време.  

Задължението  "claca" (работа) за господаря поставят много ромски роби в 

ситуация на крайна бедност, която определя тяхното тежко икономическо и социално 

положение в следващия период. Сред по-голямата част от уседналите роми възниква 

простият въпрос: как може да работят половин година за господаря и да имат време да 

печелят достатъчно за прехраната на собственото си семейство? Те били фермери и 

всички дни, прекарани в услуга на господаря, съвпадали с  хубавото време – тогава те 
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работели на неговите ниви. Невъзможно било в края на сезона да се оре, да се сеят 

зърнени култури и  да се събира реколтата, ако те са длъжни да работят за господаря си до 

150 дни от годината. Така че те или трябвало да работят за господаря и да гладуват, или да 

работят на собственото си поле и да натрупат  дългове. 

Номадските роми - "рудари", "аурари", "баяши", "урсари", "лингурари" и "лаяши", 

които представляват значителна част на ромското население (повече от половината в по-

ранни времена, през 1850 г. приблизително една трета ), се радвали на особен вид 

автономия. Те имали свой лидер - "Джуде" или "juge", признат от властите във Влашко и 

Молдова, който раздавал справедливост в неговата "салаш" въз основа на ромите 

традиция. Техните данъчни задължения в повечето случаи били по-леки от тези на 

останалата част от населението. Имали свободата да се придвижват и може би най-

важното - нямали най-различни други задължения, като например "claca". Следва да се 

отбележи, че номадският им  начин на живот бил сезонен, а известно време от годината - 

обикновено през зимата – те прекарвали в съответните имоти на собствениците им. 

ЗАРАЖДАНЕ НА  ЕМАНЦИПАЦИЯ 

В контекста на цялостното развитие към въвеждане на европейски елементи в 

социално-политическите условия, в румънското общество постепенно се заражда  идеята 

за освобождение на робите. Сред първите стъпки е и свикването на извънредно Народното 

събрание за преразглеждане на Основния Правилник  (основните законодателни актове) за 

Влахия и Молдова. През 1831 г. то предага създаване на разследваща комисия, която да 

разгледа условията на живот на робите. В последствие е необходимо да се набележат 

мерки за подобряването им чрез насърчаване на робите да се заселят по подходящ начин и 

да се заемат със селското стопанство.  

Изменението препоръчва "тези цигани да се заселват и да плащат всички данъци и 

такси по същия начин, както всички други данъчно задължени селяни с имоти; тези, които 

не разполагат с постоянен подслон (които живеят в палатки) нямат право свободно да се 

заселват върху  имоти без съгласието на собственика ". Изменението прави опит да убеди 

номадите да се заселят трайно, за да плащат по-ниски данъци, както и всички селяни. 

Вероятно по това време е имало много голям брой номади, което е дало тласък за появата 

на политика за постигане на уседналост. Тази политика приема по-твърда линия след 

еманципацията. Положението на ромите, което постепенно започва да се разглежда като 

"позор" за образа на румънския народ, е в центъра на интелектуален дебат по време на 

средните десетилетия на 19 век. Нещата се променят и по силата на Закон, приет на  22 

Март 1843,  робството е премахнато за ромите, собственост на държавата. Всички онези, 

които са плащали данъци за затворническите власти  във Ворниция (роми, собственост на 

държавата) минават под юрисдикцията на окръжните префекти - мярка, която ги 
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освобождава от робството и ги поставя в категорията на румънците, облагани като 

физически лица.  

 

ЕМАНЦИПАЦИЯ НА РОМИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА ЦЪРКВАТА. ЗАКОН ОТ  1847 

Следващият етап в процеса на еманципация започва през 1847 г. Принцът на 

Влашко Бибеско представя законопроект в Народното събрание за освобождаване  на 

ромите, принадлежащи към Светата Митрополия, епархии и манастири.Законът е приет 

единодушно на 11 февруари 1847 година. Със собственост върху 2,088 ромски семейства, 

манастирът Козия имал най-голям брой роби, благодарение на по-ранната 

благотворителност на войводата Александър Добри. Област Прахова също има 8,870 роми 

и е лидер в това отношение. Във Влашко живеят 47, 245 роми в 11,446 семейства, които са 

бивши роби на манастирите. Допълнителни статистически позволяват  да се прецени, че 

през 1850 г. в двете княжества са живели около 250 000 до 300 000 роми. На база на тази 

статистика  те възлизат на около 7,5% от общото население. 

КРАЙ НА РОБСТВОТО 

Освобождаването на последните роби, притежавани от частни лица, започва през 

1855 г. в Молдова по инициатива на принц Григоре Джика. Суверенът изпраща 

меморандум до Извънредния Съвет на страната, който призовава за "нов законопроект" за 

еманципация на роми, собственост на частни лица в Молдова. Премахването на робството 

се разглежда като реформа, която произлиза "от самите закони на човечеството и е 

приоритет за достойнство на страната". Принц Джика обяснява този исторически момент с 

думите : "Когато Европа показва силен интерес към княжествата и се намесва в тяхното 

бъдеще, нашият народ има  задължението да направи крачка напред." Робството се 

разглежда като "знак за варварско общество", "аномалия, която трябва да изчезне", 

"противоречие със светите християнски догми, принципите на човечеството и на 

жизнените интереси на държавата". 

В съответствие с идеята на принца, проектът съдържа два основни елемента: 

"Незабавно премахване на робството в Молдова" и ”Регламенти и условия, регулиращи 

разпределението на подходяща компенсация на собствениците". 28-ми  ноември е обявен 

за национален празник. На 22 декември 1855 година "Диванът" (Народното събрание) 

приема "Закон за края на робството, регулиране на обезщетенията и  преобразуване на 

еманципираните роми  в данъкоплатци." 

По отношение на компенсация за господарите, ромите "лингурари" и "ватраши" 

(заселени в селата) се оценяват на 8 кюлчета  злато и "лаяшите" (номадите) на 4 кюлчета 

злато, независимо от пола. Освободени от плащане са само инвалиди и бебета. 
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Положението на ромите роби във Влашко се развива до голяма степен в  същата посока, 

както в Молдова. На 8 февруари 1856 година принцът на Стирбей прокламира  "Закон за 

освобождение на всички цигани в румънското Княжество". Той обявява края на робството 

и освобождаването на всички "цигани" в тази категория, които веднага са регистрирани 

като данъкоплатци към държавата. Сумата от 10 кюлчета е определена като компенсация 

за бившия собственик на всеки роб. 8 февруари става национален празник.  

След тяхната еманципация, ромите продължават да са група от данъкоплатци, 

зависещи от благоволението на фермерите и местните власти. Някои от тях мигрират към 

градовете, почти същият брой напускат Румъния. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Картината на ромското робство във Влашко и Молдова не подлежи на еднозначна  

интерпретация. Ако искаме да направим принципен обзор от днешна гледна точка, тогава 

може би най-важният въпрос е относителното положение на номадските и уседналите 

роми. Докато уседналите роми ("ватраши") живеели на разположение на собствениците 

им, нямали лични права, били често строго наказвани и се продавали като стока, 

номадските роми ("лаяши" и други) често ползвали редица свободи и дори привилегии, 

които нямали дори и най-социалните слоеве на местните жители. Тези различия могат да 

бъдат проследени до наши дни , когато наблюдаваме разликите между отделни групи от 

роми в Румъния, и до известна степен, по целия свят. 
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Стефан Разван, ром и Лорд на Молдова 
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Случаите, когато ромите  успяват да преодолеят социалните бариери и постигат добро положение в обществената 

структура на княжествата са по-скоро изключение, отколкото правило. Добре известна е историята на Стефан Разван,  

който става принц. Съществуват различни версии за произхода му. Според една  от тях, той е син на румънка, крепостна 

селянка, а неговият баща  бил циганин роб на Принца на Влашко Михай Витежул. Според друга версия, популярна в 

литературата, той е син на циганка - робиня на принца на Влахия, а баща му е неизвестен, вероятно високопоставен 

официален представител на някои от династиите в княжеството. Като дете, Стефан е бил роб на Анастаси, митрополит 

на Молдова между 1572 г. – 1578 г., който му дал добро образование, а след това в завещанието си митрополитът го 

освободил. Животът на Стефан Разван протекъл доста бурно. Той става болярин (за разлика от Централна и Западна 

Европа, във Влашко и Молдова, както и в целия православен свят, където аристокрацията не е затворена наследствена 

категория, това е възможно), после  заема позиция като държавен служител, изпратен е на дипломатическа мисия в 

Истанбул, след това отива в "Запорожкая Сеч" (независима организация на казаците на територията на днешна 

Украйна), достига до позицията на "хетман" (главнокомандващ на казашките сили), служи в полската армия по времето 

на крал Сигизмунд III Батори с чин полковник и с благородническа титла, после се връща в Молдова да стане командир 

на личната охрана на княз Арон Тиранул. По време на междуособиците във Влашко и Молдова през 1595 г., Стефан 

Разван успява да свали княз Арон Тирунал и се възкачва на трона на княза в продължение на пет месеца (от април до 

август 1595 г.), с подкрепата на Полша. По време на успешните си битки с османските войски във Влашко успява да 

завземе Букурещ, Гюргево, Браила и обсажда Търговище и Исмаил. По това време на болярина Йеремия Мовила е 

обявен за Княз на Молдова, също с полска подкрепа. Стефан Разван се завръща в Молдова, но на 14-ти декември 1595 

година е победен в битката при Aрени от обединената армия на крал Сигизмунд III и принц Йеремия 

Мовила.Екзекутиран е на 6-ти Март 1596 година. 

(Предоставено от Елена Марушиакова / Веселин Попов) 

ГОСПОДАРИ И РОБИ: ТРИ КАТЕГОРИИ, ДВЕ СИТУАЦИИ 

Ромите са били собственост на княза ( "робите на короната", по-късно наричани  също "държавни цигани"), манастири и 

частни лица. Тези, които принадлежали на  манастири или частни лица- боляри, винаги били в по-тежко положение, 

отколкото тези, които били собственост на Княза. Комплексността на икономическите, религиозни и семейни 

отношения при румънската управляваща класа довела до множество промени при господарите и на робите (роби били 

обект на покупки, продажби, дарения за манастири, наследства и зестри) 

 

"Робите на Короната" са основно номади с различни професии. Манастирските   роби имат различни професии, само 

някои от тях са номади, по-голямата част обработват земята на манастирите, а други  се занимават със занаяти. 

"Циганите " на болярите са главно слуги и домашни помощници , или  обработват земята. 

Алтернативна класификация на "цигански" роби ги разделя на уседнали и номадски групи, както и по отношение на 

техните основни професии. "Държавните цигани" са разделени на "рудари", "аурари" или "баяши", които промиват 

злато; "урсари", които са  мечкари и железари; "лингурари", произвеждащи дървени домакински прибори; и "лаяши", 

работещи като ковачи, железари, гребенари и т.н. Те водели скитнически живот и трябвало да плащат годишен данък на 

държавата. Манастирските и болярските "цигани", според това дали те са били номадски или уседнали, са разделени на 

"лаяши", чийто начин на живот е подобен на този на притежаваните от княза "лаяши", и "ватраши", които били 

уседнали.  "Ватрашите" от своя страна попадат в две категории,  "Tigani casasi" ( "цигани", които работят в къщи) или 

"tigani de curte " (домашни "цигани"), които са били домашни прислужници, и "Tigani de ogor" или " Tigani de câmp 

"(обработващи земята на господаря си). 

(Предоставено от Елена Марушиакова / Веселин Попов) 

АКТОВЕ ЗА ЕМАНЦИПАЦИЯ 

Освобождаването на роби чрез актове за еманципация е възможност за господарите да изразят благодарността си за 

живот, прекаран в тяхното обслужване. Един такъв акт за освобождаване от средата на 19-ти век,  даден на перачка, 

гласи следното: 
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"С настоящото оповестявам, че циганката Мария, дъщеря на Думитру Кракау и потомък на роби, наследени от 

родителите ми, остана вдовица поради смъртта на съпруга й, и защото тя ми е служила с преданост и плам, и тъй като тя 

е била дете, отраснало в моя дом, влагала сърцето си при изпълнение на  задачите, и по този начин тя винаги е 

привличала моята благодарност и тази на жена ми; чрез този акт, който мога да й връча, аз я освобождавам от робството 

и  й позволявам  да си отиде, когато и където тя пожелае.За времето, толкова дълго, колкото тя желае да остане при мен, 

тя без никаква пречка ще има право на стаята, която  обитава и на нейните дажби, точно като всички останали роби, 

живеещи при мен. Това ще даде пример и на сина й Динка, който, ако се държи като майка си, ще бъде освободен 

своевременно. Датирано на 8-ия ден от месец юни 1849 г., Димитрие Пей, логотет. " 

(В превод от Сион 2000 , стр. 130) 

Еманципацията на ромите е в резултат на няколко закона: Основния Правилник от  1831,  законите от 1843 г. и 1844 г. за 

ромите, които са държавна собственост , Закона от 1847 за ромите, коита са църковна собственост, както и Законите от 

1855 г. и 1856 г. за тези роми, коита са собственост от частни лица. Въпреки това търговията с ромски роби продължава 

и до 1845 г., както показва тази реклама за търг на роби, което се появява във вестник  Луна в Букурещ през 1845 г. Тя 

гласи: 

"От синовете и наследниците на Сердар Николае Ника от Букурещ, които предлагат за продажба 200 цигански 

семейства. Мъжете са отлични роби , което означава роби от имоти: промиват злато, обущари, музиканти и земеделска 

работна ръка. Продажбата ще се състои за не по-малко от пет роби на куп; цената следователно ще бъде два дуката. Те 

ще бъдат приготвени по обичайния начин, и след заплащане купувачът може да е сигурен, че ще бъде получи най-

внимателно обслужване ". 

(От Ханкок 2002 , стр. 24) 

"Румънският народ преустановява нехуманната и непочтена практика на робството и прокламира свободата на циганите, 

притежавани от частни лица. Тези, които са пострадали от срама да имат роби, са помилвани от румънския народ, а 

родината ще компенсира от хазната си всеки, който претърпи загуба в резултат на този християнски акт. " 

Уседналите  роми по-късно са оценени  на 8, а номади на 4 кюлчета злато. 

(От Румънския Национален Исторически Архив) 

"Закон за освобождение на всички цигани в румънското княжество", издаден от княза на Стирбей на 8 февруари 1856 г. . 

С този закон всички роми във Влашко и Молдова най-после са свободни хора. (От АНИК) 
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ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА 

 

РЕЗЮМЕ 

Съдбата на ромите в Централна Европа в периода между тяхното пристигане и 18-

ти век се определя в голяма степен от безбройните войни и политическите промени, които 

засягат региона, по-специално постоянния конфликт между Османската империя и 

Свещената Римска империя. До края на 17-ти век, когато започва бързото отстъпление на 

турците след битката при Виена през 1683 г., ромите в унгарските земи се изправени пред 

две различни политики. Ромските занаятчии и музиканти са значително оценени по време 

на османската власт. В зоните, контролирани от Хабсбургите, към тях трудно проявяват 

толерантност. Въпреки това в някои региони, особено в Западните унгарските окръзи, 

граничещи с кралските земи на Хабсбургите, тези два подхода съществуват паралелно, 

като по този начин "циганите" са подложени на непрекъснато променящи се условия. 

Въведение 

"Централна Европа" е по-скоро концепция за споделена история отколкото 

физическа цялост. Днес тя включва Австрия, Хърватия, Република Чехия, Унгария, 

Словакия, Словения и бившите австро-унгарски области Буковина, Галиция, 

Трансилвания и Войводина като ядро, а като периферия Германия, Полша и Швейцария. В 

тази статия "Централна Европа" се отнася само до регионите в нейното ядро.  

РАННИ СПОМЕНАВАНИЯ 

За чешките земи се предполага, че ромите пристигат там още в средата на 13-ти 

век. Поради зачестилите препратки към "циганите" в местни регистри в словашките 

райони на Унгария, повечето автори са на мнение, че ромите започват да се появяват в 

тези земи през втората половина на 14 век. Още от 1388 г. там съществува село 

"Ciganvaja", и редица семейства, които пребивават там, започват да използват фамилното 

име "Cigány" или "Cigan". През 1399 г. в Книгата на екзекуциите на Господарите на 

Рожмбирк в Южна Бохемия се споменава, чев една разбойническа банда освен няколко 

германци е имало и един " циганин, младоженеца от Андрю". Налице е също така 

доказателство от 1370 г. за присъствието на роми в Загреб (Zágráb), столица на 

тогавашната тясно свързана с Унгария Хърватия. 

Първото безспорно доказателство за ромите в Унгария датира от 1416, когато 

архивите показват, че в град Брашов в Трансилвания хората са дали храна и пари  на  

"лорд Емаус от Египет и неговите 120 другари". Крал Сигизмунд I (1387 г. – 1437 г.), 

който де факто тогава е император на  Свещената римска Империя, предоставя  на групи 
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"цигани" разрешителни за пътуване през 1417 г. и 1423 г. Първата група очевидно е 

получила безплатно пътуване, тъй като ромите, които са прекарали известно време в 

Османската империя, притежавали важна военна информация за турците. След това 

групата преминава през Бохемия на път за Западна Европа. Второто разрешение от 

Сигизмунд е издадено на лидера Ладислав и неговите сподвижници. 

СЛОВАКИЯ, БОХЕМИЯ И МОРАВИЯ 

Ромските заселници в Словакия работят като музиканти и се занимават с 

обработката на метали, а много от тях са на служба в армията на Унгарските  монарси. В 

по-късната част на 15-ти век в унгарските архиви се срещат редица коментари за 

"цигански" войски. Ромски войници се включват и в конфликтите, които заливат 

Словакия през следващото столетие. 

След турската победа над унгарците в близост до Мохач през 1526 г. в Словакия се 

заражда  анти - "циганска" политика. Някои следи от тази нагласа вече са били  видими 

през миналия век, когато словаците започват да гледат на "циганите" като татарски 

шпиони. Страхът от турците, които след завладяването на Буда през 1541 г. превземат и 

Централна Унгария, създава нова основа за анти- "цигански"  настроения в 

контролираните от Хабсбургите Северни и Западни Унгарски територии. Ромите в 

Словакия, уседнали и номадски, все по-често са отделяни от словашките и унгарските 

селяни, а новите "цигански" заселници са ограничени в периферията на градове и села. В 

допълнение към това, нарастващото влияние на гилдиите държи настрана ромите ковачи 

от по-печелившите сектори на металообработването. 

След турското нашествие в Централна Унгария, през 1541-42 г. са създадени три 

отделни кралства. Словакия и Западна Унгария, наречени кралство Унгария, са  под 

Хабсбургска власт, докато Централна Унгария - "Маджария" - е под пряко  османско 

управление. Турците създават и държава-кукла  Трансилвания. За ромите това означава 

прилагане на неравноправни политики. По-специално, ромите в Кралство Унгария страдат 

от политиките на изселване. Те от своя страна са зависими от регионалните управници, 

тъй като някои  от тях оценяват и запазват уменията на ромите, а други не. 

В Моравия и Бохемия след 1538 година се създава анти - "циганско" 

законодателство. Очевидно през 1556 г. негодуванието към ромите излиза извън контрол и 

правителството трябва да се намеси, за да се забрани "заплахите срещу ромските жени и 

деца". В същото време обаче местните архиви показват, че градските власти издават 

опрощаващи и препоръчителни писма на "цигани", а други роми продължават да пътуват 

из чешките земи. 

Тридесетгодишната война (1618 г. – 1648 г.) поражда непрекъснато нарастващо  

негодувание към ромите. Глад и епидемии върлуват из засегнатите области на Бохемия и 
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Моравия. Това подтиква много роми и от други части на Европа да избягат в Словакия, 

която от своя страна предприема засилени мерки, насочени най-вече срещу 

новопристигналите. По закон, на словашките "цигани" е забранено  да водят номадски 

живот; но поради икономически причини, те са принудени да го практикуват. След 1697 

година императорите постановяват все по-жестоки декрети, които заявяват, че "циганите" 

са "vogelfrei" (разбойници), към които ще се подхожда "с цялата тежест на закона както по 

отношение на тялото, така и на имуществото", ще бъдат обесвани без съд и присъда, бити 

или прогонени завинаги, жигосани по  гърбовете и т.н. 

ЦЕНТРАЛНА УНГАРИЯ И ТРАНСИЛВАНИЯ 

Към ромите в Унгария се подхожда с повече толерантност, отколкото е обичайно в 

Западна Европа през 15-ти до 17-ти век. Това отчасти се дължи на репутацията, която са 

си извоювали благодарение на техните занаятчийски умения да обработват метал, 

музикално им майсторство и репутацията им като войници. Преди всичко обаче, от 

началото на 16 век Централна и Източна Унгария е част от Османската империя, която, в 

сравнение със западните народи, води политика на толерантност към многобройните 

етнически групи под нейна власт. 

В указ от 1476 г., крал Матиас Корвин поставя ромите на пряко подчинение на 

краля в община Сибине (Херманщат, сега Сибиу) в Трансилвания. Единадесет години по-

късно е необходимо кралят да повтори заповедите си; в този указ той споменава задачите, 

които "циганите" трябва да извършат за отбраната на Сибиу и специалните привилегии , с 

които те се ползват от "незапомнени времена". След това той се позовава на "старата 

свобода и привилегиите" на "циганите", като по този начин пряко ги подчинява на 

короната.  

През 1492  г. Ulászló (Ладислав) II издава указ с подобно съдържание до Тамаш 

Полгар,  "vayvodam Pharaonum" (войвода на народа на Фараона). Това разрешение за 

пътуване позволява на Полгар", да се движи и да се установява  там, където той му хареса 

в страната с неговите 25 палатки с цигански ковачи ". Между другото, ковачите на Полгар 

снабдяват епископа на Печ Сигизмунд с пушки  и гюлета, както и с друга военна техника. 

Писмата за неприкосновеност, издавани в нарастващ брой от началото на 15 век, 

били валидни само за конкретния лидер и неговата група, споменат по име в дадения 

документ. Различните групи роми са третирани по различен начин, в зависимост от 

полезността на техните услуги или степента на безредиците, с които местното население 

изразявало своите чувства срещу "циганите". Това добре се вижда от два документа, 

издадени от Дьорд Турзо, палатин  на Кралство Унгария. Писмо от Турзо от 1612 г. издава 

заповед всички групи от роми, които идват от Щирия, бродейки из Западните унгарските 

земи, да бъдат изгонени от там. В документа се посочват оплакванията на постоянното 
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население, което обвинява "циганите" в грабежи и кражби. През 1616 г. обаче, Турзо 

издава писмо за неприкосновеност, адресирано до определена група "Czingaros", чиито 

военни услуги се считат за полезни. Както вече бе споменато, последният документ 

съдържа "явно признание на вина и разбиране на тежкото положение на циганите"; 

очевидно за палатина е било необходимо да посочи уважителни причини за специалната 

закрила на група "Czingaros".  

Към 16-ти век в Унгария се е утвърдил обичаят за лидери на "циганите" да бъдат 

избрани авторитети от тяхната собствена среда; присъждали им титлата "egregius". Във 

всеки унгарски "комитат" (окръг) се назначавал отделен "egregius"; той имал право да се 

ожени извън неговия клан и отговаряб за всички правни въпроси, свързани с неговите 200 

или 300 души. Под него, във всеки окръг с ромско население, стояли по-малки началници, 

които действали като съдии в делата на "циганите". Събирането на данъци от "циганите" 

обаче се организирало от няколко войводи, които се избирали от редиците на унгарската и 

трансилванската аристокрация. 

ПРОФЕСИИ 

Няколко документи след 1503 година показват, че много роми в Централна Европа 

се занимават с производство на оръжия. Следва да се отбележи, че направата на пушки и 

оръдия с гюлета предполага високо специализирани знания от най-модерните военни 

технологии от онова време. Голяма част от ромите също е наета на служба в унгарската 

армия. Когато Янош Заполяй се възкачва на  унгарския престол с османска подкрепа през 

1528 година, той възнаградил ромските си лоялисти с подновяването на "древните 

цигански свободи" (antiquis libertatibus), предоставени им от неговите предшественици. 

Ромските музиканти са високо оценени от аристокрацията и членове на властта. В 

писмо от 1543 от трансилванския двор на кралица Изабела, съпруга на Янош Заполай, 

писателят казва, че "свирят най-добри египетски музиканти, потомците на Фараона". Той 

продължава с наблюдението, че "циганите", които свирят на цимбал, "не дърпат струните 

с пръстите си, а ги ударят с дървена пръчка и пеят в съпровод с цялата си сила". 

Много роми в централната част на Унгария стават ковачи за турската армия. Други 

са музиканти, бръснари, майстори на палатки, куриери или палачи. Османските данни за 

данъчно преброяване в Централната столица на Унгария  Буда показват, че през 1564 г. 

там са живели 56 мъжки роми. Броят на "циганите" се увеличава до 90 през следващите 30 

години. Някои благородници се опитват да се възползват от уменията на ромите, особено 

в Кралство Унгария. Въпреки това, новите ромски заселници са изтласквани в 

периферията на селата и градовете. 
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РАЗБОЙНИЦИ И ДАНЪКОПЛАТЦИ 

Ситуацията в унгарските земи остава нестабилна през по-голямата част от 17-ти 

век.  В Кралство Унгария се въвеждат в сила нови ограничения , насочени срещу чужди, 

номадски "цигани", но засягащи всички роми на тази територия. Когато през 1688 

свързаните с Хабсбургите унгарци отново си възстановяват големи части от Западна 

Унгария, ромите отново до голяма степен са лишени права. В допълнение към това, те са 

загубили своите професии, тъй като вече няма войници, чиито оръжия да поправят и 

които да разведряват с музика. Липсват им  земеделски умения, а и търговията не се радва 

на търсене сред широките  безлюдни територии. Ето защо много от тях отиват на запад, 

като се отдават на мародерство. Това е историческият фон на все по-многобройните 

тогава укази и наредби срещу ромите, които, наред с други документи, водят до открити  

"цигански" преследвания в горите на Западна Унгария в следващите десетилетия. 

През 1706 г., в потвърждение на указите на  "Райхстага" от 1497-98 г., австрийският  

император Леополд I обявява ромите за  престъпници и им налага забрана да влизат във 

владенията на Хабсбургите. Той поставя "taffeln" (предупредителни табели), които да 

информират ромите, желаещи да навлязат на територията, защитена от тези разпоредби. 

Табелите с надписи скоро се наложило да бъдат заменени от изразителни снимки на 

обезобразени "цигани" за ромите, които не можели да четат. 

Категоричността на тези политики започва да се променя след 1710 г. Местната  

унгарска аристокрация е с развързани ръце да води вътрешни си дела в замяна на нейната 

лоялност към короната. В допълнение към това, обезлюдената  Централна Унгария е 

повторно заселена с около 400,000 души от словашките области на Северна Унгария. 

Унгарският съд реформира данъчната система; това налага нови тежести и по отношение 

на "циганите", които сега трябва да плащат годишни данъци в цялата страна, като по този 

начин в крайна сметка са признати за граждани . 
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Наредили сме на кмета на тази община  да не закача тези лица или тяхното имущество и да не ги задължава [за каквито 

и да било задължения и задачи]. [...] По този начин, ние ги изземаме от вашата власт и от властта и компетентността на 

вашите служители. Изрично се произнасяме и настояваме за вашата вярност, така че в бъдеще да заповядате на вашите 

подчинени да не смущават, нараняват или предявяват изисквания към  гореспоменатите  "Czigány", и вие следва да 

наредите това да се забрани . [...] " 

От указа от крал Матиас Корвин,  1476. 

(От Черенков / Ледерих 2004, стр. 97) 

"Те водят един много тежък живот" 

През 1616 г. графът - палатин (имперски управител) на Кралство Унгария, Дьорд Турзо, издава едно забележително 

писмо за закрила и неприкосновеност. Този документ се отнася специално до войвода Франциск и свитата му, за които 

се споменава, че "извършват военни услуги" (така че властите са имали особен интерес да ги държат на разположение), 

но то съдържа общо правно основание за разбиране на тежкото положение на циганите ": 

"Докато небесните птици имат своите гнезда, лисиците своите дупки, вълците  своите леговища,  лъвове и мечките 

своите бърлоги, и всички животни имат своето място на живеене, тежко заклеймената египетска раса, която ние 

наричаме Czingaros, със сигурност заслужава съжаление, въпреки че не е известно дали това е причинено от тиранията 

на жестокия фараон или волята на съдбата. В съответствие с техния древен обичай те са свикнали да водят един много 

тежък живот, по ниви и поляни извън градовете, подслонени в мизерни палатки. По този начин, незащитени от стени, 

стари и млади, момчета и деца от тази раса са се научили да издържат на дъжд, студ и горещина; те нямат наследствени 

имоти  и вещи на тази земя, не търсят крепости, градове или княжески покои, а се скитат постоянно, без сигурно място 

за почивка, не познават богатство или амбиции, а ден за ден и час по час търсят под открито небе само храна и облекло 

от труда на ръцете си, използвайки наковални, духала, чукове и клещи. " 

(От Фрейзър 1992 , стр 155; Цитирано "от латински по Х. М. Г. Грелман, Опит за история на циганите"", от 1787) 

Променящи се условия 

Положението на "циганите" в Западна Унгария е доста динамично в зависимост от това към кой окръг принадлежат. 

Например графовете на Батяни, установени в Német-ujvár (днешния Гюсинг в Бургенланд, Австрия), били отворени към 

ромите, и така през 1664 г. и 1674 г. в този район възникват редица населени места с "цигани". За разлика от тях, които 

подкрепяли турците,  свързаният с Хабсбургската династия Естерхази се опитва да се отърве от "циганите" на своите  

територии. Поради тази причина много роми отиват на юг в графството на Батяни.  

Различните подходи в различни области често не отразяват общите политики на най-високопоставената власт - 

императора или княза. Някои владетели често издават укази просто да уталожат анти- "циганските" настроения  на 

местното население, пренебрегвайки( или не знаейки) факта, че много роми упражняват занаяти от съществено значение 

за областите. 

(Виж Майерхофер 1988 , стр. 18) 
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ЗАПАДНА ЕВРОПА 

РЕЗЮМЕ 

Периодът, през който ромите разполагат с писма за неприкосновеност, издадени на 

тяхно разположение от владетелите и осигуряващи им благосклонна закрила и 

настаняване в страните от Централна и Западна Европа, продължава само за кратко време. 

След началото на 16-ти век все повече и повече радикални закони постановяват тяхното 

експулсиране, депортиране и открито преследване, което достига своята кулминация в 

организирано убийство на ромите. Често пъти жестокостта на преследването достига 

кулминацията си едва през 18 век, например в Испания или в Свещената Римска империя. 

Въведение 

Скоро след първоначалното, сравнително гостоприемно посрещане в Европа, 

ситуацията за ромите започна да се променя . 

За Църквата трън в очите са предимно обявените за "нехристиянски" медицински 

практики на "циганите", хиромантията и други "магьосничества". Местните работници и 

гилдиите мислят, че са заплашени техните доходи и монопол и поради това се опитват да 

разчистят нежеланите конкуренти от пътя си с всички възможни средства. Възникналите 

разходи и все по-лошата репутация на ромите карат градовете да не желаят повече да ги 

толерират. 

За владетелите на модерната епоха ромите изглеждат непродуктивни скитници , 

които не са подвластни на никоя юрисдикция и които не подлежат на адаптиране към 

съществуващия социалния ред. В резултат на това, повечето владетели приемат анти - 

"цигански" закони. Дори и да преследват различни стратегии, тяхната обща цел е да  

накарат на "циганите" да изчезнат.  

ВСЕ ПО-СТРИКТНИ АНТИ -"ЦИГАНСКИ" ЗАКОНИ 

Фактът, че ромите са обвинявани за шпиони на турците, поражда първата фаза на 

"циганско преследване" в Свещената Римска империя в началото на 16-ти век. Приемат се 

забрани за влизане и драстични наказания за завръщащите се "цигани". Ромите се опитват 

да се оттеглят в съседни страни, в горите и планинските райони. Скоро обаче на 

"циганите" са наложени санкции дори и в страните, граничещи със Свещената Римска 

империя. Накрая, с известно закъснение, всички централни и западни европейски страни 

приемат анти - "цигански" закони. Има няколко причини, поради които този поток от 

закони не изтласква напълно ромите от Европа още през 16 век. Първо, 
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административният апарат, натоварен с прилагането на законите,  само в редки случаи 

използва призованата строгост. Второ, някои членове на аристокрацията все още отказват  

да се съобразят с разпоредбите на владетеля и предлагат защита на ромите. Освен това 

полицията в онези времена по никакъв начин не работи толкова ефективно, както го прави 

в модерните държави. При всички обстоятелства, притиснатите в ъгъла роми продължават 

да намират начини да избегнан преследванията. 

Началото на период от изключителни страдания за ромите се поставя с указ на 

Максимилиан I, който заповядва всички "цигани" да напуснат територията на империята 

до Великден 1501 г. След този срок те ще бъдат считани за престъпници и могат да бъдат 

хванати и убити от всеки гражданин. Неефективността на редицата мерки предизвиква 

появата на нови и все по-строги закони във всички европейски страни. През периода 1500 

г. – 1750 г. само в Свещената Римска империя са издадени 150 "цигански декрети", като 

по-късните закони винаги надминават съществуващите  по своята жестокост.  

"ЛОВ НА ЦИГАНИ" В САКСОНИЯ 

През 1579 курфюрстът на Саксония Август постановява, че всички паспорти на 

тези " verzweifelt los Gesellen" (отчаяни разхайтени скитници) трябва да се конфискуват и 

унищожат. През 1688 г. курфюрстът на Бранденбург Вилхелм I приема указ, според който 

не трябва да се толерират "нито циганите, нито тяхната търговия". Мъжете са заплашени с 

принудителен труд ( изграждане на  укрепления), жените с удари с камшик и жигосване, а 

децата с "конфискация". През 1711 в Саксония Август II  дава разрешение на властите му 

да застрелват  "цигани", които при оказват съпротива при арест. Кралят на Прусия 

Фридрих Вилхелм I (1713 г. -1740 г.) в своята "Инструкция" (1725 г.) позволява на 

институциите да окачват на въжето всички  "мъжки и женски цигани" над 18 без съдебен 

процес.  

През 1734 година ландграфът на Хесен предлага по шест "имперски талера" за 

всеки заловен жив "циганин" и половината от сумата за всеки убит циганин. Стимули от 

подобен род са в основата и на прословутия "цигански лов", по време на който ромите са 

били обект на ловна игра за хората от града. В Саксония такива ловни игри са наречени 

"Kesseltreiben" и се възприемат като публично забавление. 

В наследените австрийски територии ромите са третирани не по-малко брутално, 

отколкото в други части на Свещената Римска империя. Само в Унгария, по-точно в 

западните части на Унгария, които след турското нашествие остават под властта на 

Хабсбургите, някои местни управници са склонни да толерират ромите, доколкото са 

могли да бъдат полезни. Например Дьорд Турзо, палатин на Унгарската империя, 

позволява на група роми през 1616 година  да се установят на територията му и да 
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продължат работата си като ковачи, което е полезно за унгарската аристокрация при 

война.  

 

ФРАНЦИЯ И ХОЛАНДИЯ: КАТОРГА  И "ЛОВ НА ЕЗИЧНИЦИ" 

На Франция й отнема почти 150 години, докато репресиите и преследването на 

ромите започва да се стимулира със същия хъс, както в Свещената Римска империя. 

Въпреки това, когато Луи XIV приема анти- "цигански" закони през втората половина на 

17-ти век, те са - поради силната централизация и административния контрол - приведени 

в действие много по-ефективно, отколкото законите, които са ограничени в действията си 

до малки области в разпокъсаната  Свещена римска империя. 

Още Луи XII (1504 г.), Франсоа I (1539 г.) и Шарл IX (1561 г.) бяха предприели 

изгонване на "циганите" от тяхното царство. Намеренията на царете първоначално са 

осуетени от неефективната полицейска сила, колебанията и нелогичността на 

изпълнението на висшите заповеди, както и от либералните възгледи на някои членове на 

аристокрацията. Едва в средата на 1600 година -  с появата на абсолютизма - мерките на 

властите стават по- енергични, а наказанията по-строги. Още през 1666 г. Луи XIV 

постановява с указ, че всички мъже "цигани"  трябва да бъдат арестувани и изпратени на 

каторга без съдебен процес. През  1682 г. "Кралят Слънце" потвърждава и укрепва 

съществуващите правила: ромите мъже трябва да получат доживотни присъди в каторга, 

жените да бъдат стерилизирани, а  децата вкарани в домове за бедни. Ако те все още не са 

се отказали от скитническия си живот, трябва да бъдат изтезавани, жигосани и  заточени.  

Това, което се налага като особено и необичайно при тези мерки е фактът, че 

ромите дори не е трябвало да бъдат осъдени за обвинение в престъпление. Във Франция, 

както и в много други страни, самото обстоятелство, че са "цигани", е достатъчна причина 

за тяхното преследване. Благородници и съдии, които предлагат защита на "бохемите" или 

"египтяните", са застрашени от загуба на тяхната юрисдикция и отнемане на владенията 

им от царя. За да избегнат  вниманието на властите, по-големи групи от роми се разделят; 

много семейства се заселват в продължение на най-малко част от годината. Някои от тях 

се опитват да намерят убежище в граничните райони - Елзас, Лотарингия или региона на 

баските, както и в други области. 

И в Холандия, която на практика става почти независима от Испания през 1609 

година, постоянното засилване на законите първоначално остава неефективно. Едва 

когато провинциите делегират повече права на централната власт и влизат в споразумения 

помежду си, става възможно по-координирано и в този смисъл по - ефективно 

преследване. В хода на тези общи, по-добре организирани действия от страна на 

полицията се засилва и така наречения "heidenjachten" (лов на езичници). Той се извършва 
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с помощта на военните сили, участие вземат дори и съседните германски земи, като 

херцогствата на Клеве и Мюнстер. През  последния "heidenjacht", който се състои през 

1728 г., по-голямата част от жертвите са убити,  избягали или самите те са се предали по 

нареждане на властите. 

НАСИЛСТВЕНА АСИМИЛАЦИЯ: ИБЕРИЙСКИЯ ПОЛУОСТРОВ 

Испания е единствената европейска страна, която последователно преследва две 

алтернативни цели – заличаване на ромите и тяхната пълна асимилация. През 1619 г. 

Филип III  нарежда всички "Egipcianos" да напуснат страната пред заплахата от смъртно 

наказание. В същото време обаче, той им позволява да останат, ако приемат уседнал начин 

на живот и се откажат от обичайното си номадство. В своята "Premática" (1633 г.), Филип 

IV забранява на "Egipcianos" да живеят на малки групи, да използват собствения си език и 

да се обличат по различен начин от испанците. Нарушаването на този закон се наказва с 

шест години каторга, бой с камшик или прогонване.  

До средата на 18-ти век процесът на превръщане на  испанските "Gitanos" в трайно 

заселени хора вече е доста напреднал, но това в никакъв случай не означава пълна 

асимилация. Ромите отказват да се подчинят на определени изисквания от цар Фердинанд, 

и така той взема радикално решение: На 30 юли през 1749 г. всички роми в цяла Испания 

трябва да бъдат заловени и да бъдат използвани за принудителен труд в държавните мини, 

корабостроителници и фабрики. На този ден, който става известен в испанската история 

като "Черната сряда",  са  интернирани около 9000 до 12 000 роми. 

Португалия, като и Великобритания към по-късна дата, намират нов начин за 

справяне с "циганите ". Още през 1538 г. те депортират роми в Африка и Бразилия, където 

ромите са сред първите европейски заселници. 

В рамките на 300 години, преследването и изгонването са доминиращи в 

отношенията на властите към ромите в цяла Европа. Независимо от драконовските 

наказания, предприетите през 16-ти до 18-ти век мерки за решаване на "циганския 

проблем" не постигат желания ефект и по никакъв начин не допринасят за изчезването на  

"циганите". Този факт, влиянието на Просвещението и принципите на социална и 

финансова политика на абсолютизма  подтикват европейските управници да намерят нови 

начини за тяхната "Gypsy политика". Хабсбургите в Австрия, както и по-специално 

Бурбоните в Испания, предприемат курс към една по-малко жестока - но също толкова 

непреклонна - насилствена асимилация на ромите. 
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Указ от Максимилиан I, поместен в "Reichsabschied" (резолюция на Райха ) от 1500: 

“… sol ... ernstlich gebotten werden, daß … sich die Ziegeuner darauff hie zwischen Ostern nechstkünftig auß den Landen 

Teutscher Nation thun, sich der enteussern, und darinn nicht finden lassen. Dann wo sie darnach betretten, und jemands mit der 

That gegen ihnen zu handeln fürnemmen würde, der soll daran nit gefrevelt, noch unrecht gethan haben …”  ... трябва сериозно 

да се разпореди ... циганите да напуснат териториите на германската нация  до Великден, да се пазят отвъд границата  и 

не се допускат вътре, защото ако влязат и някой поиска да им навреди, той не би бил сторил нещо погрешно ... ") 

(От Гронемайер / Ракелман 1988 ,  стр. 48) 

На тези, които биха могли да предоставят полезни услуги,  понякога бе позволено да останат в рамките на определена 

територия, като например групата работници на  войводата Франциск, комуто на 20 февруари 1616 г. бе дадено писмо за 

неприкосновеност  от граф Турзо: 

"... това племе усърдно търси, скитайки се от място на място, не знаейки   богатство, нито жажда за слава, храна и 

облекло, като ежедневно и ежечасно си върши работата с наковалнята, духалото, чуковете или  клещите, под открито 

небе ... Смятаме, че това племе е достойно за състрадание и всяка услуга, и изискваме от вас да им дадете - с 

удоволствие - възможност да се установят във  вашите предградия, ниви и ливади, за опънат палатките си и да 

упражняват своята професия, и обичайния си начин на живот ... " 

(откъси в превод от Майерхофер 1988 , стр. 17) 

Заповед на френския съд от 1612, която гласи : всички "Egyptiens" да напуснат френското царство в рамките на два 

месеца -  документ от редица небрежно изпълнени заповеди, отнасящи се до  ромите. 

(От Ханкок, 1987 година, стр. 57) 
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АВСТРО-УНГАРСКА ИМПЕРИЯ 

 

РЕЗЮМЕ 

Още през по-ранните етапи хората се опитват да накарат ромите да спрат  техния 

начин на живот и култура. Политиката на асимилация от страна на населението на 

мнозинството обаче получава силен тласък в глобален мащаб при владетелите от епохата 

на просвещението и абсолютизма. Императрица Мария Терезия и по-специално синът й 

Йозеф II следват програми, които целят трайно заселване и асимилация на ромите. Вместо 

физическо насилие, те прилагат нова форма на жестокост, за да се превърнат 

неконтролируемите и (от гледна точка на  държавата) непродуктивни "цигани" в уседнали 

подданници, които да им носят печалби: на ромите е раздадена земя, не им се позволява 

повече да говорят на ромски и да се женят помежду си, регистрирани са, а накрая им 

отнемат децата. Тези мерки обаче се оказват успешни само в Западна Унгария, днес 

австрийската  Бургенланд и съседните райони. В останалите територии на империята, 

както и в Испания и Германия, където натискът за асимилация също е засилен, политиката 

на владетелите  към асимилация препърпява  провал. 

Въведение 

Епохата на Просвещенския Абсолютизъм се характеризира с важни промени в 

политиките на кралете към "циганите". След като всичките им опити да ги прогонят 

завинаги от владенията си претърпяват пълен провал, след втората половина на 18-ти век 

кралете на Просвещението търсят нови методи и начини за решаване на "циганския 

проблем". Поради тези причини към методите за експулсиране и преследване на ромите се 

прибавя и асимилация с указ на държавата, което се практикуват и до днес. 

НОВ МЕТОД: АСИМИЛАЦИЯ 

Предприемат се мерки за принуждаване на ромите да се откажат от техния начин 

на живот, които целят да се преустанови едно  "неконтролируемо неудобство" и така 

наречените "непродуктивни" части от населението да се трансформират в "уважавани, 

послушни и усърдни хора". Най-важната цел на тези мерки е да се сложи край на 

скитащите се роми и досегашните "неустановени и странстващи се цигани" да се 

установят за постоянно. Принудата да живеят селски живот или да се приучат на 

граждански занятия, както и унищожаването на тяхната културна идентичност е трябвало 

да доведе до асимилацията им в обществото. 

Основните мотиви за налагането на асимилация по това време безспорно са 

стремежът на централизираната държава да контролира своите поданици и да интегрира 
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ромите в съществуващата икономическа система. Въпреки това, религиозните вярвания на 

някои суверени също имат своята роля. Те виждат свое благородно задължение да 

"цивилизоват"  "циганите" чрез ускоряване на тяхното "превъзпитание" и превръщането 

им в  "добри християни". 

Политиките на асимилация по онова време се базират на начина, по който 

Просвещението разглежда човешките същества: индивидът се въприема като "способен на 

обучение и подобряване". В същото време  предприетите  мерки  за асимилация на ромите 

се основават на предположението, че тяхната култура по принцип е по-низша. 

Физическото унищожение на "циганите" се заменя с унищожаването на тяхната култура и 

традиционния им начин на живот. Единствено на фона на бруталното преследване от 

бившите епохи този нов начин за третиране на ромите би могъл евентуално да се 

възприеме като прогресивен. Още повече че методите, прилагани за "цивилизоване" на 

ромите, като например отнемане на децата им, в много случаи са по-брутални и 

нечовешки. 

Много ранни опити на държавата да асимилира ромите могат да бъдат намерени в 

Испания. Още през 1619 г. властите искат да принудят скитащите се роми да се установят 

и използвали методи за асимилация, като например забрана за използването на ромския 

език (1633 г.), отделяне на родители и деца и изпращане на децата в сиропиталища, а 

мъжете и жените заточвали в отделни приюти (1686 г., 1725 г.). 

ЧЕТИРИТЕ УКАЗА НА MAРИЯ ТЕРЕЗА 

Мария Тереза, императрицата на Австро-Унгарската империя, дава пример с 

нейните политики на асимилация, които оказват влияние и върху много други суверени. В 

стремежа си да направи ромите уседнали  като "нови граждани" или "нови земеделски 

производители", тя издава общо четири големи указа през периода на нейното царуване 

(1740 г. -1780 г.). С помощта на тези укази ромите трябва да бъдат принудени да се 

откажат от начина си на живот. 

Първият указ (1758 г.) принуждава "циганите" да се заселят трайно. Те са лишени 

от правото да притежават коне и каруци, за да ги презпазят от "номадство". Освен това на 

ромите се раздава земя и семена за посев и те стават задължени да плащат данъци от 

техните култури, също както и останалите поданици на короната. Очаква се те да си 

построят къщи, като трябва да поискат разрешение и да посочат точна цел, ако  искат да 

напуснат селата си. 

Във втория указ (1761 г.) терминът "цигани", който обикновено се използва за 

ромите по това време, се заменя с думите "Ujpolgár" ( на унгарски "нов гражданин"), 

"Ujparasztok" ("нов фермер"), "Ujmagyar" ( "нов унгарец") или "Ujlakosok" (или латинския 

"Neocolonus", за "нов заселник"). Предполагало се те да се откажат от техния начин на 
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живот, както и от старите си имена, за да се ускори процеса на интеграция. "Циганските 

момчета" трябвало да учат занаяти или да бъдат назначени на военна служба от 

шестнадесетгодишна възраст, ако са били годни за това. 

През 1767 г. юрисдикцията на Мария Тереза е оттеглена от войводите и всички 

"цигани" стават обект на местната юрисдикция (трети указ). В същото време им е 

наредено да се регистрират и на базата на тази регистрация за първи път се въвежда 

военна повинност. 

Четвъртият указ, издаден през 1773 г., забранява браковете между ромите. 

Смесените бракове са насърчавани чрез субсидии. Разрешението за брак  обаче зависи от 

атестация относно "правилен начин на живот и познаването на католическата религиозна 

доктрина". Тъй като императрицата и нейните съветници са на мнение, че "цивилизация" 

на "циганите" е в основата на едно успешно" постоянно местожителство", тя издава 

разпоредба всички деца на възраст над пет години да бъдат отнети от родителите си и да 

се предадат на семейства на унгарски на земеделски производители, които срещу 

заплащане да поемат отговорността за тяхното християнско възпитание. Децата трябва да 

растат изолирани от техните родители в различни комитати, да ходят на училище, а по-

късно да научат занаят или да станат фермери.  

МАЛЪК УСПЕХ 

Въпреки че наследникът на  Мария Терезия Йозеф II (1780 г. -1790 г.) освобождава  

ромите в Буковина, които живеели в робство, той продължава политиката на асимилация, 

започната от майка му. Издаденото през 1783 година Ръководство  " de Domiciliatione et 

Regulatione Zingarorum"  въвежда още по-строга асимилация. На ромите не само са 

наложени още ограничения - като например задължителното приемане на облеклото и 

езика на хората от селото, но те също са застрашени от сурови наказания за престъпления 

против тези ограничения. Например за използването на "цигански език"  законът 

предвижда 24 удара с камшик. Въпреки санкциите при нарушения, принудителните 

мерки, наложени от Мария Терезия и Йосиф II, са ефективни само до известна степен. Те 

имат траен успех само в днешен Бургенланд, където ромите действително се установяват 

и останват там до наши дни. Голяма част от ромите на тази територия са били успешно 

асимилирани : децата им често не се връщали при собствените си родители, оставали във 

фермите на техните приемни родители или усвоявали някаква търговия, като се женели за 

някой от семейство на не-роми. В няколко градове ромите са напълно асимилирани от 

местното население. Процесът на асимилация се отразява в изчезването на предишни 

колоритни семейни имена в регистрите за военна повинност на "циганите". 

На други територии на империята обаче ромите оказват съпротива срещу начина на 

живот, разпореден им от държавата, те избягват тежките задължителни мерки и отново 
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поемат по своя път. Държавата по онова време изпитва недостиг на необходимите 

човешки ресурси  да преведе законите в действие  или да върне избягалите роми. Още 

повече че списъците за наборна служба често не изисквали необходимост от действия, тъй 

като по принцип били съставени  според очакванията на властите.  

НЕУСПЕШНИ ОПИТИ В ИСПАНИЯ И ГЕРМАНИЯ 

Либералният испанския крал Карлос III (Carlos Tercero) се опитва да "цивилизова" 

"циганите" през същата година, както Йосиф II (1783 г.). В 44-те параграфа на неговата 

Прагматика той забранява тяхното странстване, използването на техния език ( "El Caló"), 

типичното им облеклото, както търговията с коне и други дейности на пътуващите 

търговци. Царят иска "Gitanos" за да се установят на място по техен избор и да 

практикуват "подходящи" занаяти. Тези мерки са обречени на неуспех, защото те са 

отхвърлени и от останалата част от населението - градовете и техните граждани отказват 

да приемат ромите и да ги наемат за работа. Така "Gitanos" продължават практикуването 

на амбулантни търговии, но при още по-трудни и бедни обстоятелства. 

В Германия са предприети подобни мерки, макар и в по-малък мащаб. Няколко 

суверени се опитват да накарат "циганите" да водят уседнал живот на техните територии, 

като например графът на Витгенщайн, който през 1771 годита създава  "циганското 

селище" Saßmannshausen. В Прусия Фридрих II, съвременник и съперник на Мария 

Терезия, основава през 1775 г. "циганското селище" Friedrichslohra в отдалечен район в 

близост до Нордхаузен с цел да засели трайно групи от синти, които  "се скитат из 

страната като просяци и крадци" . Опитът да се превърнат синтите по идеята на държавата 

в "чисти, честни, послушни и прилежни" хора претърпява пълен провал. След 1830 г. 

възрастните са настанени в трудови домове , а с грижите за децата се заема приютът  

"Martinsstift" в Ерфурт. 
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Някои основни принципи от Ръководството "De Domiciliatione et Regulatione Zingarorum" (За уреждането на уседналост 

и управлението на цигани), публикувано  на 9 Октомври 1783 от император Йосиф II: 

- На ромите не е позволено повече да опъват палатки в гората; Вместо това, те трябва да бъдат призовани да обработват 

земята в градове и в полу-гористи райони. 

- Юрисдикцията на войводите се заменя с тази на Върховния Съдия. 

- На ромите се забранява да отглеждат коне с единствената цел да ги продават. На крепостните се позволява да 

притежават коне, но само за работа, като при никакви обстоятелства нямат право да търгуват с тях. 

- За използването на "цигански  език" се отрежда наказание от 24 удара с камшик . 

- Същото наказание се прилага за тези, които ядат мърша. 

- На ромите не се позволява да се женят помежду си. 

- Областните съдии трябва да докладват ежемесечно за начина на живот на ромите. 

- Налага се ограничение на броя на ромските музиканти. 

- Ромските деца на възраст над 4 години се разпределят между съседните градове, най-малко веднъж на две години. 

( превод със съкращения от Майерхоф 1988 г., стр. 27) 

Пътепис, написан от френска писателка през 19 век,  пресъздава ужасните впечатления , които "кражбата" на децата от 

ромски произход са оставили върху нея: 

"В определен ден, ужасен за тези хора,  ден , за който те ще си спомнят с ужас, се появиха войници с каруци и откараха 

от циганите всички деца, от наскоро отбити кърмачета до младоженци, все още облечени в сватбени дрехи. Трудно 

може да се опише отчаянието на тези бедни хора. Родителите се хвърляха на земята пред войниците и се бяха вкопчили 

в каруците, които откарваха децата им. Те бяха отблъсквани с щикове и приклади, и тъй като не можеха да последват 

каруците, които отвеждаха най-ценното им - малките им деца ,  много родители веднага се самоубиваха.  Zigains ( 

"циганите") не можеха да бъдат убедени нито в морала, който им се проповядваше, нито в полезността на жертвите им. " 

(В превод от Maйeрхофер 1988 г., стр. 26) 
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РУСКА ИМПЕРИЯ 

 

РЕЗЮМЕ 

Руската империя е оказвала влияние върху много народи. За разлика от други 

страни в Европа, държавната политика на Руската империя към ромите първоначално и в 

дългосрочен план ги третира като равни поданици на империята със съответните пълни 

граждански права. Административните усилия на държавата са насочени да накарат 

ромите да изпълняват своите задължения като граждани. Тази политика е преди всичко 

"обща" политика; "циганите" се разглеждат като неразделна част от обществото и по този 

начин са обект на общото законодателство. В случаите, в които има "специална" насочена 

към тях политика,  целта е да се преодолее отделяне от обществото, без да се упражнява  

натиск за тяхната асимилация. 

РОМИТЕ  В УКРАЙНА 

Първите писмени източници, в които се споменава думата "цигани" на днешната  

територия на Украйна, датират от 15-ти век, например няколко маргинални бележки за 

"цигани" в регистрите на градовете Санок и Лвов за периода 1427 г. – 1445 г. По време на 

16-ти - 18-ти век присъствието на ромите е оставило следи в документи от украинската 

"Slobozhanshchina" (териториите на левия бряг на Днепър) и автономната "Zaporozhskaya 

Sech" (на т.нар запорожки казаци). В регистрите на цялата Запорожска армия откриваме 

имена като Васко Циган, Степан Циганчук, Дмитро Циганчук  (от "Tsigan", руската дума 

за "циганин"). Ромите се служели основно като ковачи и оръжейници в полковете на 

армията. 

След 1654 Украйна се присъедява доброволно към Руската империя, все още обаче 

запазва определена вътрешна автономия. "Циганите" са включени в отделни данъчни 

регистри, разделени по "полкове", водени от своите "atamans" (атамани, войводи), които 

са номинирани за тези позиции от самите "цигани" преди назначаването им. Това не 

трябва да се разбира в буквалния смисъл на думата; ромите в Украйна не са служили 

активно в армията. В действителност това, което документите показват, е че ромите са 

били включени в съществуващата военна и административна организация по онова време. 

Основното задължение на "циганските" "атамани" е събирането на годишния данък 

("оброк"), заедно с назначените бирниците (които са купили на търг правото да събират 

данъци),  и да го предават на щаба на Генералната армия за поддръжка на армията. 

Назначаването на "цигански атамани" се определя от държавата, за което се е заплащала 

определена сума пари. "Циганският" годишен данък нараства с годините, което е 

доказателство за нарастващото им благосъстояние - в началото на 18-ти век той е в размер 
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на 120 "karbovantsi" (украйна валута) годишно,  а през 1755 г. данъкът достига 1424 г. 

"karbovantsi". 

Специалните "цигански" полкове са премахнати през 1765 г. и след това ромите са 

регистрирани в съществуващите "sotni" (казашки ескадрони) и полкове, като по този 

начин са им дадени граждански права като на останалата част от населението. Всички 

"цигански" въпроси стават подчинени на Киевската гражданско-военна комисия, което 

пряко свързва тяхната задължителна регистрация с изискванията за постоянно 

пребиваване. Тези мерки обаче не правят невъзможно ромите да водят полуномадски (с 

фиксирано пребиваване през  зимата) или номадски начин на живот. Техните основни 

професии са различни видове обработка на желязо, търговия с коне  и възпроизвеждане на 

музика. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА НА ДЪРЖАВАТА КЪМ 

"ЦИГАНИТЕ" 

Сравнително скоро след трайното заселване на "циганите” в Руската империя  са 

предприети специални мерки срещу тях. През 1759 г. императрица Елисавета  издава указ 

за забрана на пътуване на "цигани" в столицата Санкт Петербург и околностите. Това не 

означава обаче, че им е забранено да се заселят в столицата. През 1766 г. указ на 

правителството регулира плащането на данъци от номадските "цигани" в Руската 

империя, които живеят предимно в т.нар Слободска Украйна и районите около Москва и 

други големи градове в империята. 

Ромите най-накрая са включени в социалната структура на Руската империя и 

получават съответните им граждански права чрез указ на Катарина II Велика през 1783 г. 

Според този указ всички "цигани", които все още не са влезли в държавните регистри на 

населението, заедно с тези, изброени в регистрите като притежание на собствениците на 

земя (т.е. крепостни), попадат в категорията на така наречените държавни крепостни и са 

задължени да плащат съответните данъци за тази категория. 

Указът на Екатерина II всъщност представлява нов подход към "циганите" -  края   

на "специалната" държавната политика към тях и включването им в масовите правни 

норми. Въпреки това този подход не означава, че се прави опит  ромите да бъдат 

принудени да водят уседнал живот. Указът се занимава като цяло със заселването  на 

държавните селяни и отразява целта на държавата да събира данъци от тях. Указът 

споменава за заселване на "циганите" на "подходящи места" с уточнението, че така „ те 

няма да са склонни към скитничество", т.е. да имат постоянна регистрация и да се 

придържат към изискванията на закона. Държавните и крепостните селяни са имали право 

да пътуват свободно, като плащат специфичен годишен данък ("оброк"). 
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В категорията "държавни селяни" е включено предимно цялото славянско-

говорящо православно население на новопридобитите територии - Сибир, левия бряг на 

Украйна, Новорусия и т.н., заедно с различните видове казаци (казаци от Дон, Кубан, 

Урал и т.н.). В сложната бюрократична социална и териториална структура на Руската 

империя държавните селяни са имали по-добър статут от крепостните селяни. 

Крепостничеството, от друга страна, предлага възможност за плащане на годишен  

"оброк" към поземления дворянин, като по този начин се придобива правото на свободно 

движение. Преди да бъдат включени в категорията "държавни селяни", ромите се 

възползват от тази възможност и продължават номадския си начин на живот, като реално 

се придвижват от един собственик на земя към друг (при което им плащат за свободата на 

придвижване). Указът на Екатерина Велика всъщност е насочен към преустановяване на 

тази практика. 

ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА 

За разлика от много други страни, "циганите" в Руската империя не са разглеждани 

като "проблем", затова и резултатът от държавната политика, която насърчава (но не 

налата) тяхната уседналост,  е незначителен. В действителност, тази политика създава 

задължение за ромите да се регистрират в административните регистри и редовно да си 

плащат данъците, което (поне формално) изисква постоянен адрес. Освен това тя има 

пожелателен характер (но не задължителен) ромите да преустановят (или поне да 

лимитират) номадския си начин на живот. 

Такава е линията на всички държавни мерки, които следват указа от 1783 г. През 

1800 година държавно постановление обнародва, че възможно най-скоро трябва да се 

извърши регистрация на "циганите" в данъчните регистри. Указът отбелязва, че в някои 

"губернии" (области) "циганите" са се заселили в селата и се използват в селското 

стопанство, както и че на други места те са се заселили в градове  и са се регистрирали 

като търговци и  "meshchane" (дребни собственици  и занаятчии), Указът допълва, че това 

не се счита за нарушение на законите, при условие че те си плащат данъците редовно. 

Процесът на задължителна гражданска и (най-вече) данъчна регистрация на ромите 

явно протича бавно, което е илюстрирано с редица правителствени документи от началото 

на 19 век, например декретите на Александър I от 1803 г. и 1809 г.. През 1811 Александър 

I издава указ за завършване на разпределението на "циганите" в отделни имоти, както за 

потвърждение на тяхното право да се регистрират в един имот по техен избор, 

включително в градове, при условие, че те са в състояние да изпълнят съответните си 

граждански задължения до 1812. 

През 1839 г. е издаден нов указ, задължаващ всички номадски "цигани" без 

постоянно местожителство да се регистрират като държавни селяни от 1 януари 1841 г. С 
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тази стъпка ромите попадат под юрисдикцията на Министерството на държавната 

политика, което е натоварено с реформата на положението на държавните селяни. 

Новият подход към "циганите", който е насочен към пълното премахване на 

различията в социалния им статут в сравнение с останалото население, също намира 

изражение в декрет от 1856 (по време на Кримската война), когато "циганите" са 

задължени да служат в редиците  "заедно с останалите членове на именията, към коите 

принадлежат". В действителност това означава, че до този момент "циганите" са били 

привилегировани, тъй като са били освободени от военна служба. 

РОМИ В НОВИТЕ ТЕРИТОРИИ 

Цялостното решаване на гражданския статут на ромите в Руската империя през 

втората половина на 18 век и първата половина на 19-ти век се усложнява от факта, че 

това е и период на активно разширяване на империята чрез присъединяването на нови 

територии. Някои от тях, например степите на Южна Русия и Южна Украйна, са слабо 

населени, но други (Крим и Бесарабия) имат  техните местни роми, чийто статут също 

трябва да бъде нормативно регламентиран в съответствие със законодателството на 

Руската империя. 

В поредица от войни срещу Османската империя в периода  1774 г. – 1812 г. 

Руската империя добавя няколко територии, като Кримския хаганат (анексиран като руска 

територия, известна като Губерния Таурида), териториите между реките Буг и Днестър, 

както и териториите между Днестър и Прут, известни по това време като Бесарабия 

(включващи днешния района на Бесарабия в Украйна и Република Молдова). Новите 

територии стават основа на новите провинции (Новорусия, Таурида, по-късно Бесарабия) 

и на тях бързо започва да се  настанява ново население. 

КРИМ И ЮЖНА РУСИЯ 

На сравнително гъсто населения полуостров Крим  ромите бързо са включени в 

новата социална и гражданска структура на Руската империя. През 1812 г. на „циганите” 

като държавни селяни е определен годишен данък от 2 рубли на глава от населението на 

провинция Таурида (Крим). Наред с това те имат право да се регистрират в данъчния 

регистър на казашкия полк на черноморската казашка  армия. През 1852 г. всички 

"цигани" от губерния Таурида, които все още не са регистрирани във военния регистър, са 

длъжни да плащат военен данъчен налог  " заедно с останалите имения". 

Специфичен за Крим е фактът, че огромна част от ромите със статут на държавни 

селяни всъщност са градските жители. Това се дължи на факта, че северната  степна част 

на полуострова е слабо населена и едва постепенно там се заселват  колонисти от различен 

етнически произход. Част от ромите се установяват в градовете, но дори ромите номади 
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прекарват зимата в градове, а през топлия сезон странстват за по-кратки  или по-дълги 

периоди. 

Друга особеност на кримските роми е фактът, че повечето от тях са мюсюлмани, 

както и че много от тях са загубили своя език и започват да говорят  татарски. В 

действителност могат да им се припишат две гражданства - "цигани" и татари. Ето защо 

през 1855 година, в разгара на Кримската война, когато има силни анти-руски чувства 

сред татарското население, кримските роми, които са със статута на държавни селяни, но 

са също и членове на татарската общност (т.е. говорещи  татарски мюсюлмани), са 

лишени от този статут и са принудени да изпълняват същите задължения като татарите. 

БЕСАРАБИЯ 

Положението на ромите в Бесарабия (земите между Днестър и Прут) е доста по-

различно от това в останалите части на Руската империя. Повечето от тях първоначално 

попадат под властта на Княжество Молдова, където ромите живеят  със статута на роби. 

Районът Буджак, обитаван от татарите на Ногай, се намира между устието на река Дунав и 

Днестър. След 1812 година Ногайските татари от Буджак са преместени в Крим и започват 

да възстановят степите. Ромите от Бесарабия имат възможност да се интегрират в 

социалната структура на Руската империя по различни начини, като в голяма степен те са 

свободни да избират как да се се случи това.  

През 1818 в Бесарабия се приема Временен Правилник, регламентиращ особеното 

положение на "циганите" в региона. Ромите са разделени в две основни категории, едната 

директно под управлението на държавата (бивши  "роби на принца", или "роби на 

короната"), докато другата принадлежи на манастири и частни лица (бивши "роби на 

манастири "и" роби на благородници "). 

През 1818 г. за ромите, които в миналото са били "роби на принца", e създадена 

отделна институция към регионалното бесарабско правителство, а именно Агенция на 

циганите на короната, която има задачата да ги регистрира като "държавни селяни", 

независимо от техния начин на живот (номадски или уседнал). Новата агенция поема 

също отговорности за "цигани", които са избягали от своите господари (благородници или 

манастири) в Бесарабия или които са мигрирали от княжествата Влашко и Молдова. 

Агенцията на циганите на короната се опитва да регулира скитащите се "цигани", като ги 

разграничава в няколко категории номадски роми (лаеши, лингурари, урсари). Независимо 

от това дали са уседнали  или водят номадски начин на живот, "циганите на короната" 

трябва да плащат поголовен данък, дължим от всяко ромско семейство, който след 1830 

година  става 10 рубли. 

В Бесарабия се запазват същите форми на автономия за ромските общности, които 

са били в княжествата Влашко и Молдова. На пряко подчинение на Аженцията на 
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циганите на короната са така наречените "бюлюк-баши" и "джуди", избрани от самите 

"цигани" , които отговарят за събирането на данъци. Те се ползват с някои данъчни 

привилегии и могат да действат като арбитри в споровете между "циганите", т.е. в 

общността има известна съдебна автономия. 

 

 ФАРАОНОВКА И КАИР 

Целта на администрацията в Бесарабия да се гарантира по-бързата регистрация на 

ромите в по-високия граждански статут на държавните селяни е пряко свързана с 

политиката на възстановяване на степни земи в южната част на региона Буджак. В хода на 

реализацията на тази политика, през 1826 г.  на "циганите на короната" е позволено да 

изберат кой начин на живот  желаят да водят (номадски или заседнал), както и мястото на 

тяхното пребиваване (в градове, в населени места на държавни колонизатори  или в нови 

населени места, които ромите биха могли да създадат сами на юг). 

Първите селища на роми в степите на Буджак са създадени през 1829 г., а през 1831 

година в уезда (административна единица ) Акерман възникват  две нови села, населени 

от ромите лингурари – Фараоновка (164 семейства) и Каир (170 семейства). Имената на 

селата са избрани от институциите въз основа на преобладаващото тогава мнение, че 

"циганите" произхождат от Египет. На заселилите се там роми са отпуснати по 9,902 

"десетини" земя (1 десетина = 1.1 ха). Въпреки това около 800 ромски семейства в 

Бесарабия продължават  номадския си начин на живот, независимо че на юг са им 

предоставени повече от 11,000 десетини земя  

Първоначално ромите са заселени със статут на държавни селяни, които, подобно 

на останалите заселници, имат допълнителни привилегии – освободени са от някои 

военни задължения, предоставят им се безплатни земи, доставка на селскостопанска 

инвентаризация, държавни субсидии, данъчни облекчения, възможност за регистриране в 

по-големи имения, право да управляват  собствените си пазари, привилегия за използване 

на определени природни ресурси и т.н. Държавата инвестира значителни средства, за да  

даде възможност на новите заселници да започнат живота си в Буджак, включително 

ромите във Фараоновка и Каир. 

Въпреки това отношенията сред преселниците от различни етноси се изострят и се 

появяват трудности, които доста скоро пораждат промени в статута им. През 1836 година 

популациите на някои села с държавни заселници са включени в Дунавската казашка 

армия. Този нов статут означава допълнителни граждански и преди всичко икономически 

привилегии в замяна на определени военни задължения. Тези промени засягат и ромите. 

Със специален върховен указ, издаден от Николай I на 29 май 1839 г. ,  1,538 роми -  мъже 

и жени от Фараоновка  и Kaир, заедно с около 1600 номадски роми от Бесарабия са 
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зачислени в Дунавската казашка армия. Така тези две ромски села стават  съответно 

казашки "станици " (казашки  села). 

Развитието на двете ромски селища, Фараоновка  и Kaир, заедно с по-късните  

"цигански " села в района на степите, също се натъква на различни проблеми. До този 

момент ромите от тези села са водели номадски или полуномадски начин на живот и 

нямат земеделски умения. Допълнително възникват и редица други затруднения: нова 

система за степното селско стопанство, няколко години на суша, корумпирана 

администрация, която присвоява част от държавната субсидия и т.н. Често се спекулира с 

неспособността на ромите, установили се във Фараоновка  и Kaир, да се издържат чрез 

селското стопанство; въпреки това, регистрите за собствеността на ромите в двете села от 

1839 показват, че няма съществена разлика в тяхното имущество в сравнение с това на 

другите заселници в региона. 

"ЦИГАНСКИ" КРЕПОСТНИ 

Положението на ромите в Бесарабия, които в миналото са били роби на 

аристокрацията и манастирите в Княжество Молдова, е доста по-различно. Временният 

Правилник на Бесарабия, приет през 1818 г., запазва правата на болярите от Княжество 

Молдова (наричани вече ”помешчици" - класа на собствениците на земя) и привилегиите 

на манастирите, включително и частната собственост върху "циганинските" роби. 

Положението на ромите, принадлежащи на собствениците на земя, е регламентирано през 

1828 г. с указ на цар Николай I,  който освобождава "циганските" роби, те получават 

граждански права и статута на крепостни селяни на частни лица или манастири. 

Постепенно статутът на "циганските" крепостни селяни започва да се променя. 

Някои бягат от техните собственици и се регистрират като държавни селяни (най-често 

номадските роми), което води до доста сложна ситуация, изискваща радикални решения. 

През 1847 г. император Николай I подписва указ за забрана на собствениците на земи в 

Бесарабия да възстановят правата си на владение върху "цигани", които са избягали от 

тях. През същата година  е издаден нов указ, според който "цигани" с неясен статут от 

Бесарабия и района на Новоросийск могат да се регистрират като "мешчани". Според 

логиката на тези два указа, на ромските крепостни е предоставена изцяло законна 

възможност да напуснат собствениците си и да получат нова регистрация в по-висока 

социална група. 

"ЦИГАНИТЕ" СЛЕД РЕФОРМАТА ОТ 1861 

Наред с манифеста на цар Александър II за освобождаването на крепостните селяни 

и премахването на крепостничеството, през 1861 година се създава комисия, която да 

изработи проект за дейности за регулиране и подобряване на начина на живот на 
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"циганите", които основно са станали част от селяните. Комисията не успява да постигне 

никакви резултати и в крайна сметка е разформирована. 

През 1868 г. Дунавската казашка армия е разпусната  и нейните роми  получават  

свободна земя. Ромите във Фараоновка продължават да живеят в селото, обаче повечето 

от ромите в Kaир разпродават земите си (около 190 парцели) и се връщат към старите си 

селища (в горите на север от Кишинев), към традиционните си занаяти (производство на 

дървени изделия ) и към полу-номадския начин на живот. През 1877 година  във 

Фараоновка живеят  1,039 роми, 150 молдовци и 103 украинци, докато в Kaир ромите по 

онова време са само една трета от населението. 

За разлика от другите провинции в Руската империя, в Бесарабия "циганските" 

крепостни не получават земя, след са освободени от крепостничеството. Нещо повече, те 

са длъжни да продължат да плащат задълженията си към по-ранните им собственици за 

период повече от две години. След това ромските крепостни селяни, както и ромски 

държавни селяни се регистрират най-вече като "мешчани" в градовете Бесарабия. 

Независимо от всичко, това не означава преход към заседнал начин на живот. 

В този период държавната политика към "циганите" в Руската империя приключва   

и до Октомврийската революция през 1917 година те не са обект на специално 

законодателство или административни актове. Единственото изключение от това е 

споменаването на думата "цигани" в правилника за издаване на паспорти от 1880 г. 

Според този правилник  на "цигани", регистрирани в селски имот, може да се предоставят 

паспорти само с разрешение на местните власти, и то само за един член на семейството. 

Идеята е да се ограничи тяхния номадски начин на живот. Това ограничение не е валидно 

за "цигани", регистрирани като търговци и в "мешчански" имоти, които могат да пътуват 

свободно, заедно със семействата си. Но на практика тези административни мерки 

постигат същия резултат като всички предишни политики на Руската империя в опита си 

да ограничи номадския начин на живот на "циганите": те претърпяват пълен провал. 

Всъщност цялата държавна политика на Руската империя към "циганите" в 

продължение на повече от един век може да се разглежда като постоянно повтаряне на 

мерките, които трябва да ги накарат (но не със силови методи) да станат "нормални" 

поданици на империята и данъкоплатци. Въпреки това тези мерки никога не са били във 

фокуса на цялостната държавна политика, а по-скоро в периферията й. "Циганите" са 

незначителен процент (по-малко от един процент) от общото население на империята, 

следователно те печелят внимание повече  поради тяхната екзотика, която се вижда от 

местното население, отколкото като важна цел на държавата политика. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общата картина на ромите в Руската империя в навечерието на Октомврийската 

революция от 1917 година е доста разнообразна. Повечето роми продължават да водят 

традиционния си начин на живот (полуномадски, наемане на жилища за зимата и най-

често с фиктивна данъчна регистрация в селските райони). Сравнително малка част от тях 

са заселени в селата на Северозападна Русия, както и в Украйна, без напълно да са се 

разделили с техния полу-номадски начин на живот и традиционните си занаяти. 

Процесите на уседналост продължават да протичат активно и в Бесарабия. Една трета, 

сравнително малка част от ромите,  се установява в градовете, те се регистрират предимно 

като търговци и "мешчани", някои от тях стават доста заможни благодарение на търговия 

или собствено предприемачаство. Социално близки до тях са ромските музиканти и 

актьори.  

Няма съмнение, че социалната интеграция на ромите в Руската империя е била 

много по-успешна от тази на техните сънародници на Балканите, да не говорим за 

Централна и Западна Европа през същия период. В литературата са предложени различни 

интерпретации за тази определена социална позиция, която е отредена на ромите в 

Руската империя, но все още никой от не се е обърнал внимание на едно кратко и 

изключително точно обяснение, дадено от Н. Шибър в края на 19-ти век: " Съгласно 

нашето законодателство, циганите никога не са били третирани отделно като специфично 

племе, нито като хора със специфичен социален статус, нито са били включени в 

категорията на "инородците" (родените в чужбина граждани). " 

Поради тази причина политиката на Руската империя към "циганите" като цяло е 

подчинена на целта те да станат пълноправни поданици на империята, наслаждавайки се 

на пълни граждански права, но също така и ангажирани с  изпълнението на гражданските 

си задължения. Преди всичко това е в обща „масова” политика: "циганите" се разглеждат 

като неразделна част от обществото, като по този начин попадат в обхвата на общите 

закони на страната. В случаите, когато се е налагала нужда от специална политика по 

отношение на "циганите", нейната цел е да се преодолее тяхната обществена изолация, 

което не означава обаче, че те е трябвало да бъдат асимилирани. 
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РУСКАТА ИМПЕРИЯ 

Руската империя възниква от т.нар Московска Русия, която след 15-ти век (и особено след обявяването на Иван IV 

Грозни за цар през 1547 г.) започва бързо да се развива и да се разширирява, като добавя нови територии и тяхното 

население към империята. Въпреки че Русия е официално империя едва от 1721 г. (времето на царуването на Петър I 

Велики), това обобщаващо име може да се използва и за по-ранни периоди. Ромите, които са живяли в продължение на 

векове в Руската империя, са значително повлияни от основните социални и политически условия, и това се отразява на 

техните съвременни етнически и културни характеристики. 

Първият период на имиграция в Руската империя включва "цигани" , които през 15-ти и 16-ти век се придвижват от юг 

към Украйна и от изток в Беларус и балтийските страни. Днес тези ранни имигранти са известни като "хaладитка" или 

"руски роми",  тясно свързаните с тях  "полски роми" (наричани също " роми халадитка") в Литва и в днешна  Полша, и 

"литовските роми" в Литва и Беларус. Близки до тях са  "лофтика" (латвийските) роми в Балтийския район.  "Сервите / 

Servuria" например се установяват в Източна Украйна и Южна Русия в средата на 16-ти век след мигриране от Влашко и 

Молдова. 

Занаяти и търговия 

Сделките и начинът на живот на крепостните  "цигани" са доста разнообразни. Много от тях, които в действителност са  

"дворови" (т.е. домашни роби), на практика са номадски занаятчии. Те си плащали годишен "оброк" и пътували 

свободно не само в Бесарабия, но и извън границите на региона, където продават своите стоки и предлагат услугите си. 

По този начин може да се обясни факта, че доста голям брой - 100 ковачи, 185 чоботари (производители на определен 

модел селски обувки ), 46 казанджии, 7 ковачи на сребърни изделия, 1 шивач, 1 бръснар, 185 музиканти и техните 

семейства са  живяли в имението на принц Kaнтакузин близо до село Maркуци, в съседство на град Хотин. 

Колонизатори на  степта: Историята на Фараоновка и Каир 

Често се прави аналогия между създаването на двете ромски селища Фараоновка и Kaир и държавната политика на 

Австро-Унгарската империя и Испания към ромите в периода между 18-ти и 19-ти век. Въпреки това има съществени 

разлики, които правят тази аналогия безпочвена. Основната разлика при Фараоновка и Kaир е фактът, че "циганите" не 

са били предмет на специална политика, а по-скоро са разглеждани в контекста на политиката на Руската империя в 

региона. Създаването на тези ромски села не е било акт с принудителен характер, а по-скоро пряка последица от 

основния принцип на държавната политика за колонизиране на степните райони, с основаване на много нови селища на  

етнически принцип. Преходът към уседнал начин на живот е било доброволен. Не са били предприети ограничителни 

мерки по отношение на ромите, какъвто е случаят в Австро-Унгарската империя и Испания. Ако използваме 

съвременната терминология, при селата Фараоновка и Каир не се наблюдава насилствено заселване и сегрегация, а по-

скоро позитивна дискриминация. 

Заселване и привилегии 

През първата половина на 19 век ромите получават правото да се заселят в степните региони около река Кубан и 

Северен Кавказ. Това е съпроводено с предоставяне на допълнителни привилегии на ромите. През 1832 година 54 роми 
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от Пятигорск в Северен Кавказ са освободени от военна служба и от данъци за 5 години. Платените от тях данъци са им 

възстановени, тъй като те са били атакувани от "разбойници отвъд Кубан" (което означава от различните народи на 

Кавказ - черкези, чеченци и т.н.), били са ограбени и са претърпяли вреди на стойност от 13,659 рубли и 50 копейки -

значителна сума за времето; 6 души били убити, а 22-ма отвлечени. През 1838 година още 27 ромски семейства, 

живеещи в Ставрополска губерния, са освободени от военна служба за още 5 години (те вече били освободени от служба 

през 1832 г., когато са част от местните казашки  полкове). 

Ромски хорове и ромска музикална аристокрация 

Началото на процеса на заселване на  "циганите" в големите градове на Руската империя е тясно свързан с известните 

"цигански хорове". Първият такъв смесен хор (мъже и жени) е основан от граф Алексей Орлов през 1775 година в 

имението му в Пушкино, близо до Москва. Диригент е Иван Соколов (наследен от племенника си Иля Соколов), а 

членовете на хора са били крепостни. В началото на 19-ти век членове на хора са освободени от крепостничеството и се 

преместват да живеят и работят в Москва. През 1812 година те правят големи дарения за нуждите на армията по време 

на войната срещу Наполеон, част от тях са доброволци и участват във военните действия (например в битката при 

Бородино). 

Циганският хор на граф Орлов е много популярен сред руската аристокрация. Създадени са и други подобни хорове, 

израстват много поколения от известни "цигански" музиканти. "Циганските" музиканти започват да се преместват в 

Москва, а в последствие в Санкт Петербург и други големи градове. В Москва, от 1807 г. до средата на 19 век, 

"циганинските" музиканти се радват на своеобразен вид самоуправление - те избират свой собствен "burmistr" (кмет), 

който е отговорен пред общинската администрация за събиране на данъци (ромите са регистрирани като "мешчани"), 

поддържа контакт с властите, решава дребни конфликти в рамките на общността и т.н. 

След няколко поколения ромите музиканти и артисти в големите градове (главно Москва и Санкт Петербург) се 

превръщат в специална социална прослойка  ( до известна степен отделена дори от другите роми), включваща известни 

артистични династии, като например фамилиите Соколов, Шишкин, Панин, Хлебников, Дулкевич, Панков, всички с 

високо социално положение. Ромските музиканти редовно контактуват с най-висшите кръгове в Руската империя - 

аристокрация, богати търговци, известни поети, писатели, музиканти и т.н. Има дори смесени бракове с висшето 

общество: Фьодор Толстой (близък роднина на писателя Лев Толстой), братът на писателя Сергей Толстой и синът му  

Лев Л. Толстой, принц  Ф.П.Масалский, принц Витгенщайн, милионерът от Урал Нечаев, Aненков, богат земевладелец, 

Ледвик, издателят на "Борсови Ведомости"  и други - всички те се женят за ромски момичета. 

Първите комплексни "цигански" изпълнения на "цигански" музиканти и актьори са поставяни към края на 19-ти век. На 

20 март 1888 година в Малий Театър в Санкт Петербург е изпълнена музикалната комедия "Chave Adro vesha" (Децата в 

гората)  

. Музиката към нея, предимно песни и "цигански" романси, е в аранжимент на  Николай Шишкин. Преставлението се 

играе непрекъснато до 1906. През 1892 г. е представена премиерата на новата оперета на Н. Шишкин "Цигански живот". 

Демография 

Въпреки че когато става въпрос за ромите при демографията обикновено липсва точност, делът на ромите в общото 

население на Руската империя се вижда най-добре в областта на статистиката. През 1834 г. от общо 60 милиона жители 

на Руската империя  "циганите" възлизат на 48 247.  8000 от тях живеят в градове, а 18 738 в Бесарабия. Около четвърт 

век по-късно данните са подобни.През 1862  се смята, че  "циганите" в Руската империя са били приблизително 50 000, 

при което 17,000-18,000 от тях са в Бесарабия, а 7,500-8,000 в Крим. Данните от преброяването през 1897 изглеждат 

сравнително точни - тогава населението на Руската империя е  около 125 700 000,  "циганите" официално са 44 584, като 

38 031 от тях са жители на селските райони, а 6551 живеят в градовете. Географското разпределение е неравномерно : 8 

636 "цигани" живеят в Бесарабия, 1056 в Полша, 1750 в Латвия и Естония, 3003 в Литва и Беларус, 3177 в Малка Русия, 

14 300 в Новорусия, 2138 в Южна Волга, 1080 в Северна Волга, 2021 в Северна Русия, 2784 в Централна Русия, 3223 в 

региона на Централен  Чернозем, 1433 в Крим, 2829 в Северен Кавказ, 212 в Закавказието, 628 в Централна Азия, 6238 в 

Сибир и 143 в степите на изток от Волга. 
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ТОТАЛНО ПРОЧИСТВАНЕ НА  "ЦИГАНИТЕ"  В ИСПАНИЯ 

 

РЕЗЮМЕ 

Епохата на Просвещението и  Абсолютизма предоставя на властите  нарастнали  

възможности да прилагат мерките си към всички подвластни им граждани. В Испания 

това се превръща в най-болезнения епизод в историята на ” циганската ”общност в 

страната : тоталното прочистване , извършено по време на управлението на Фердинанд VI, 

на 30 юли 1749 година. Операцията, която е толкова обхватна, колкото и 

дискриминационна,  води до интернирането на десет до дванадесет хиляди души, мъже и 

жени, млади и стари "просто защото те са цигани." Координацията на различните 

участващи държавни органи, сътрудничеството на Църквата, която остава пасивна пред 

лицето на такава несправедливост, изстъпленията, извършени от всички онези, които 

прилагат операцията и съдействието на съграждани и съседи на интернираните вписват 

"Черната сряда", както това прочистване е наречено,  като едно от безспорно най-тежките  

събития в дългата  Европейска анти -"циганска”  история. 

Въведение 

На 5 юли 1747 г.  Гаспар Васкес Taблада, назначен за управител на Съвета на 

Кастилия, по онова време върховен политически орган на испанската монархия , и 

епископ на Овиедо, "консултира"  цар Фердинанд VI, като му предлага  приемането на 

"извънредни защитни мерки”, за да се сложи край веднъж и завинаги за "проблемите" на 

обществения ред, за които се твърди, че са създадени от "циганите".   

Това "предложение" прави кратък обзорен преглед на правните мерки, които от 

древни времена се опитват да обезличат другостта на "циганите"; тяхният  очевиден 

провал дава основание, по мнението на епископ-губернатора, за отделяне на тези 

неизтребими лица от тялото на обществото с помощта на две алтернативни възможности. 

Първата от тях е прогонването им от кралството завинаги, като им се определи срок да 

напуснат и  се предвиди безкомпромисно  смъртно наказание за всички онези, които се 

върнат, като се елиминира всяка възможност за съдебна намеса. Ако тази мярка за 

експулсиране "изглежда груба", може да бъде приета и по - мека мярка. Тази "по-мека" 

мярка се състои от тотално прочистване на "циганите" и  намирането на подходящо място 

за тях за изтърпяване на наказание от  лишаване от свобода. 

По този начин тоталното прочистване е представено като неизбежна  

предварителна стъпка за налагане на превантивни мерки за сигурност към  група, чиито 

членове дискриминационно се разглеждат като социално опасни, дори - поне някои от тях 

- като престъпници. Независимо от евентуално престъпно поведение, заслужаващо 
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специфично наказание, някои свидетелства от онези дни  подчертават отново и отново  

съществуването на "втора родова концепция (за „циганите”) като безделници и хора, 

непокорни на закони",  така че като такива те трябва да бъдат превантивно отделяни, за да 

се сложи край на техните  престъпления и безчинства". 

С години наред "циганите" страдат от последствията на неправилното им  

класифициране, те са определяни чрез тяхната мобилност (липсата на постоянно 

местожителство) и чрез работа в професии, които са трудни за категоризиране. Думата 

"циганин" в крайна сметка се превръща в юридически етикет,  прилаган  за широк кръг от 

лица, които не формират единна, обединена група. Тъй като отговорността за граждански 

вълнения традиционно се приписва на групи, чиято мобилност не допуска ефективен 

държавен контрол, потискането на тези, посочени по принцип като "цигани", е на път да 

се превърне в основна цел на полицейска операция, в която армията в крайна сметка да се 

включи в ролята си на  пазител на обществения ред. 

ПРЕВАНТИВНА МЯРКА ЗА СИГУРНОСТ 

Позовавайки се по-специално върху сътрудничеството на армията, която е от 

съществено значение за прочистването, управителят на Съвета на Кастилия Васкес 

Taблада препоръчва организирането на полицейска операция в условия на изключителна 

тайна, което ще позволи арест на  всички "цигани" едновременно  в цялата страна", на 

„определен точен ден". Затворът се предвижда като предварителен етап в прилагането на 

превантивната мярка за защита, която варира в зависимост от възрастта и пола. 

Жените "цигани"  трябва да се затворят в три "депа", които са нещо средно между  

затвор, казарми и завод, разположени на стратегически места - "едно за Андалусия, 

второто за Естремадура, ла Манча и Мурсия, а третото депо за Кастилия и Кралства на 

короната на Арагон, където те са по-малобройни." 

За момчетата до 12-годишна възраст  се предвижда да останат с жените, а тези на 

възраст от 12 до 15 години  трябва да бъдат обучени в чиракуване, за да бъдат включени в 

"полезна" дейност или да бъдат поверени на Военноморските сили, ако показват 

способности от такъв характер. Възрастните, т.е. "цигани" на възраст над 15 години, 

подлежат на принудителен труд в арсеналите на Кадис, Картахена и Ел Ферол .Там те 

заменят тези, които са пренасочени за заетост в програмите за  военноморско 

възстановяване, предприети в този период. 

Мъжете "цигани" над 50-годишна възраст са изпращани в големите градове, където 

са държани под строг надзор и натоварени със задачи, подходящи за тяхното физическо 

състояние. Тези, които страдат от неизлечима болест, хората с увреждания и възрастните 

хора се предвижда да бъдат изпратени в болници и домове", където за тях „да се погрижат 

и да умират от християнска смърт". 
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БЛАГОПРИЯТНА КОНЮНКТУРА 

Губернаторът на Съвета е убеден в успеха на операцията, превдид комбинацията от 

две специфични обстоятелства, които се считат като "благоприятно стечение на 

обстоятелствата". 

Първото обстоятелство включва възможностите, предлагани от едно скорошно 

Папско постановление, което се явява до известна степен кулминация на един 

продължителен процес на дипломатически преговори със Светия престол, който цели да 

лиши "циганите" от правото на местен църковен имунитет. По този начин се постига 

неутрализиране на всяка възможна съпротива чрез използването на свети места като 

резервни убежища. След като нунцият е упълномощен да налага прехвърлянето на 

търсещите убежище в църквите на затвора, където те запазват имунитет за толкова дълго, 

колкото е  необходимо на процедурата по обжалване да бъде решена между гражданските 

и църковните съдилища, е издаден друг Папски указ, разрешаващ на същия нунций да 

делегира правомощията си на епископите, доколкото това касае съответните им епархии . 

Вторият фактор са положителните резултати от операцията по презаселване, която 

е приложена през 1717 г. по силата на закон, представляващ актуализация на Прагматика-

та на Чарлз II от 1695 г. с няколко промени. Основната новост в него се състои в 

определянето на четиридесет и един градове като единствените  разрешени места на 

пребиваване на "цигани". През 1746 г. следва допълнителна Разпоредба , която добавя 34 

нови места към този списък.  

Съветът запазва централизиран контрол над тази операция за презаселване,  така че 

той знае  адресите на над 800 "цигански" семейства в 75 градове (до този момент ), където 

имат право да живеят лица от тази категория. Васкес Таблада счита, че за постигане на  

"добрия и желан ефект" – тотално прочистване на  "циганите " - ще е достатъчно  да 

издаде съответните указания на властите  на 75-те града, където би трябвало циганите все 

още да пребивават. Преглед на архивите на Съвета позволява на градските власти  да  

изготвят списък, който да им помогне в прилагането на стратегията за пълното 

прочистване. Този списък разкрива съществуването на 881 семейства, заселени в 54 от 75-

те града, в пропорциите, които са правно регламентирана в разпоредба от 1746 г.: едно 

семейство, "мъжът и жената, с техните деца и с внуци-сираци, ако не са женени", на всеки 

100 жители. С налагането на  съотношение едно "циганско" семейство на сто жители  

властите гарантират поемане на отговорност за надзора върху начина на живот и  

заниманията на тези семейства, като се обръща особено внимание на това те  да бъдат 

разделени едно от друго.  
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СТРАТЕГИЯТА 

Търси се становище от  йезуита отец Франциско Раваго, изповедник на Фердинанд 

VI, чийто бърз отговор отстранява всички съмнения и скрупули от съвестта на  разкаялия 

се владетел: "Предложените от управителя на Съвета средства за изкореняване на тази 

лоша раса,  която е омразна на Бога и вредна за хората, ми се струват добри. Царят ще се 

направи голям подарък на Бога, нашия Господ, ако успее да се отърве от тези хора." 

Всичко, което остава да се направи, е разработването на стратегия за операцията, 

изчерпателно подготвена от маркиз ла Енсенада, който е движещата сила на всички 

големи проекти, предприети по време на този период. Тоталното прочистване е 

определено  за 30 юли 1749 г., и Енсенада  следи отблизо  първоначалните резултати. Те 

не му харесват, и в писмо от 12 август той прехвърля  неуспеха на управляващия епископ,  

"поради чието безхаберие мероприятието е провалено". Васкес Таблада е бил уволнен два 

дни по-рано и сменен от епископа на Барселона. След това Енсенада поема пълна 

отговорност за операцията и издава много подробни инструкции с цел  тя да се приложи  

към "всички цигани, живеещи в тези кралства, независимо дали имат или нямат постоянно 

жилище, без значение от техния пол, семейно положение и възраст, и без да се съобразява 

със светилища, в които те биха могли да  намерят убежище." 

Наличната документация показва, че арестите протичат гладко. Има само едно 

доказателство за инцидент с насилие, когато трима бягащи от Севиля "цигани" са убити 

по време на сблъсък на пътя към Ла Картуя. Самите  "циганите" , може би защото не знаят 

истинската цел на задържането им, се отзовават доброволно на много места в отговор на 

публични покани, които ги призовават  да се явят в "corregimiento" (тази дума означава 

както институцията – съдия-изпълнител, така и юрисдикцията на "Корехидора "). 

По отношение на светилищата и на светите места, които биха могли да 

възпрепятстват арестите, има само няколко изолирани случаи, които са решени 

своевременно . 

Поради смесените бракове, които са факт в много части на страната през този 

период от историята, властите са били принудени да поискат от Съвета да се определят 

специфични правила за вземане на решение за съдбата на не - "цигански" съпрузи и деца 

от смесен етнос. Съветът обявява за решаващ  статута  на мъжа,  което означава, че 

омъжените жени трябва да бъдат включени в същата  категория като тази на мъжете им, 

въпреки че този общ принцип  не пречи да се обърне специално внимание при социално 

интегрирано поведение.  
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ФИНАНСИРАНЕ НА ТОТАЛНОТО ПРОЧИСТВАНЕ 

Инструкциите на Енсенада уточняват, че имуществото на всички  интернирани ще 

бъде конфискувано и продадено на търг, за да се покрият всички възникнали разходи - 

обща практика на властите от древността. Единственият нов момент  при тоталното 

прочистване е елементът на солидарност в начина, по който корехидорите прилагат 

операцията. Тези пари се използват за покриване на най-различни разходи: заплащане на 

"alguaciles" (полицаи, подчинени и прикрепени към съдия или съд), съдебни секретари, 

както  и разноските за офис хартия, използвана от тях за вписване на подробности по 

операцията. Освен това парите се използват за заплащане на издръжката на интернираните 

в затвора и разноските за тяхното транспортиране, наемането на каруци и впрегатни 

животни  за пътуването, медицинска помощ, предоставяна на някои затворници по време 

трансфера, както и железа, вериги и въжета, които да  попречат на затворниците  да 

избягат. Съседите участват в търгове на имуществата, без да проявяват и най-малките 

скрупули, когато се касае за закупуване на имоти на интернираните на атрактивни цени. В 

повечето случаи имотите са с ниска стойност, но  има и такива със значителна стойност, 

като например собствени или наети жилища, земеделски животни или работни 

инструменти, използвани от ковачи, които са добре познати като собственици. 

Някои търгове са спрени заради съдебни дела, заведени от привилегировани 

кредитори, за да се възстановят техните пари или имущество. Такъв е случаят с 

религиозен орден, който притежава земята, върху която едно семейство "цигани" са 

изградили своя дом по договор  за възнаграждение. 

Освен това, докато конфискациите и принудителните отнемания са улеснени от 

работата на информатори, има и значителен брой  случаи, в които хора и имущество са 

укривани, въпреки заплахите от страна на "корехидорите" да накажат всички, които 

помагат на "циганите". 

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ  НА ЗАТВОРНИЦИТЕ 

Секретността, с която се подготвя тоталното прочистване и която е важен  фактор 

за успеха му като полицейска операция, има негативни ефекти,  когато се стига  до 

вземане на решение къде да се изпратят затворниците. Липсата на затворническа 

инфраструктура за настаняването им води до прибягване към  импровизация, с всички 

произтичащи от това проблеми. Един пример в това отношение: въпреки заповедта всички 

андалуски "цигани" да се закарат в  Малага и опитът за прилагане на тази заповед от 

местните градските съветници, поради  сериозна пренаселеност се налага трансферът да 

бъде преустановен и затворниците да се пренасочат към Севиля. 

Генералният губернатор на Валенсия е натоварен с отговорността за провеждане на 

тоталното прочистване не само в Кралство Валенсия, но и в обширни райони на Кастилия, 
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като Мурсия, Куенка, ла Aлкария, ла Манча и Толедо. Мъжете са транспортирани до  

замък в Аликанте, а жените до една крепост в Дения,  без да има и един единствен избягал 

затворник , както гордо изтъква губернаторът в един по-късен доклад. Скоро след това 200 

възрастни и 40 момчета са  преместени от Аликанте до арсенала на Картаген, където 

властите в крайна сметка ги настаняват в галери, които са предназначени за обслужване на 

морски съдове, закотвени в пристанището. 

Жените са разпределени в замъците в Олива и Гандия. Поради дублирането на 

разходи е счетено за целесъобразно да ги съберат отново заедно на едно място, и това 

става в един стар манастир извън градските стени на Валенсия, който е бил използван като 

военна болница по време на войните в  началото на века. 

Пристигането на "циганите" в арсенала на Ла Карака (Кадис) също поражда цяла 

поредица от проблеми: липса на защитени места за настаняване на затворниците  и 

войници, които да ги охраняват, липса на подходящо обучение за работа сред 

затворниците и  като резултат от това  предвидими закъснения в работата, когато  те по 

план заменят безплатно работната сила. Бунтовете и повтарящите се опити за бягство от 

страна на затворниците могат да бъдат описани в отделна глава на тази история. 

Благодарение на съучастието между затворниците не е невъзможно да се търси 

отговорности при разпитите, на които те са подложени. 

ПРЕГЛЕД НА ТОТАЛНОТО ПРОЧИСТВАНЕ 

"Остава да се направи най-важното нещо, с други думи - намирането на 

дестинация, така че да се спести голяма част от злото и тази категория хора да  изчезне, 

ако това е възможно", признава маркиз ла Енсенада на 7 Септември 1749 г., когато 

разпорежда създаването на  специален комитет, съставен от членове на съвета. Те трябва 

да проучат  някои точки, които той счита особено важни по отношение на "циганите", 

арестувани през последните полицейски операции. 

Не е известно дали Енсенада вече е бил убеден в необходимостта да се направят  

коригиращи промени в първоначалния дискриминиращ характер,  който е заложен при 

тоталното прочистване. Единственото, което знаем със сигурност е, че той издава заповед 

относно "циганските" затворници, на които е издадена  "ejecutoria", което означава 

съдебно решение без възможността да се обжалва ( в този случай това е издадено от 

Съвета на Кастилия) или "разпоредба", което означава писмена заповед, изпратена на 

представителите на съдебната система от страна на Съвета за принудително изпълнение:" 

Когато има цигани в затвора, и техните семейства, които преди постановлението за общия  

им арест са притежавали потвърдителни писма  или свидетелства от Съвета, или други 

официални декларации, че те не са цигани, те трябва да бъдат запазени и продажбата на 

имуществото им да бъде спряна, докато с помощта на тайни доклади се установи, че 
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животът им съответства на такива декларации, и въз основа на тази информация се 

определи кои от тях трябва да бъдат освободени от горепосоченото общо постановление. " 

Избраният комитет препоръчва общото прилагане на това правило и в крайна 

сметка с инструкция, издадена на 28-ми Октомври 1749 г., приема съществуването на 

"цигани", които "от умора, страх или покаяние", спазват указите, които регулират живота  

им,  и в резултат на това, "никога не биха могли и не е трябвало да бъдат включени в това 

кралско постановление, защото като невинни са освободени от всякакви глоби  и всяко 

наказание." Разпоредено е завеждане на тайни досиета  (папки, изготвени без участието на 

заинтересованите), и от този момент нататък официално са разграничени две класи  

"цигани": "добри цигани", които са законно женени  и  получават съдебни решения или 

заповеди, които ги  обявяват за не- "цигани" и граждани, спазващи закона. Другата класа 

са  "лоши цигани", на които се прикачват най-различни епитети: "престъпни", "виновни", 

"непокорни", "нарушители", "вредни" и "с отклонения". Дори те и да  имат писма-

удостоверения, декларации или заповеди от Съвета, биват все пак осъдени на 

принудителен труд и налагане на  обществени наказания, а при опит за бягство са 

изпращани в каторга или на бесилото, без възможност за обжалване. Все пак обаче този 

формален правен език е последван от по-умерено изпълнение, както ставя ясно от 

последващите доклади на някои институции, които смятат, че опитите за бягство  дори 

биха могли да  бъдат  "извинени"  , когато са предприети от  хора,  които нямат никаква 

перспектива. 

ПРОБЛЕМИ С ОСВОБОДЕНИТЕ "ЦИГАНИ" 

Като изразява съжаление, че кралските инструкции не предвиждат никакви 

механизми за контрол по отношение на въпроси, оставени на изключителната 

компетентност на междинни органи, докладът на Граф Кампоманес от 1764 г. подчертава, 

че след освобождаването на повечето от тези, хвърлени в затвора през 1749 г., "кралството  

се оказва почти толкова пълно с цигани, както и преди". 

След издаването на заповед с текст, че иззетото имущество следва да бъде 

възстановено на "циганите" , които са се върнали в своите домове,  се случват редица 

инциденти, при които "корехидорите" прилагат  различни решения за всеки отделен 

случай. Най-честото решение е от сумите, получени при търговете,  да се извадят  всички  

направени разходи  и след това останалата сума, ако има такива, да се подели сред 

освободените "цигани", които приемат  баланса, без да създават никакви проблеми. 

"Циганите", които не са успяват да преодолеят бариерата на секретните досиета, 

изпращат множество жалби до Съвета от арсеналите, където все още са интернирани. 

След 1757 година такива оплаквания вече  не се приемат, като по този начин нещастните 

затворници са лишени от всяка надежда.  
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ПРИЧИНИ ЗА АМНИСТИЯ 

През 1752 година "циганите", заточени в затвора в арсенала на Ла Карака (Кадис), 

са  изпратени в арсенала на Ел Ферол (Галисия) по море. Те пристигат там напълно 

изтощени и в намален състав поради епидемия, избухнала на борда по време на това 

непредвидено пътуване. С течение на годините,  положението на оцелелите става 

решаващ фактор в предоставянето на амнистия, която слага  край на полицейската 

операция, предназначена да премахне испанската "циганска” общност през 1749 г. На 12 

август 1762 г. властите на Eл Ферол  изпращат писмо до Министерството на 

Военноморските сили, в което те предлагат освобождаването на редица "стари, осакатени 

и болнави" "цигани" и скитници,  "които са абсолютно негодни за всякаква работа,  

постоянно са в болница и създават разходи за тяхното поддържане и лечение, без да се  

получава никаква печалба". 

Първоначално министерството е склонно да възприеме предложението и моли за 

данни и цифри, за да се направи оценка и сметка; същото искане постъпва и от  

институциите, които отговарят за другите два арсенала в Картаген и в Ла Карака. По този 

начин в Мадрид се взема решение и се сформира малка група от 165 лица, които са 

потенциални бенефициенти на амнистията, тъй като техният принудителен труд е 

престанал да бъде печеливш в по-голямата част от случаите. 

На 16 юни 1763 г. министърът на ВМС изпраща меморандум до управителя на 

Съвета и посочва, че крал Чарлз III, който се възкачва на трона през 1759 година и е полу-

брат на Фердинанд VI, е решил да помилва всички "цигани", които са в арсеналите в 

резултат на пълното прочистване от 1749 г. Към меморандума са приложени списъци на 

"цигани", изготвени от арсеналите, в които се посочва, че съветът трябва да определи  

местата, където да живеят тези хора. 

НЕОЧАКВАНО ЗАБАВЯНЕ 

Въпреки това, истинската радост от амнистията е забавена с още две години, тъй 

като Съветът приема едно предложение на неговите прокурори, което далеч надхвърля 

обхвата на техните правомощия. Те смятат, че свободата за интернираните следва  да бъде 

част от цяла поредица от мерки за регулиране на живота на всички "цигани", като за целта 

започват задълбочено проучване по този въпрос. Забавянето на амнистията неизбежно 

поражда вълна от непосредствени оплаквания от тези, които са убедени в близкия край на 

проблемите си. Самият крал Чарлз III прекратява тази процедура и се разпорежда 

"циганите" да бъдат освободени без никакво забавяне. Те са освободени в средата на юли 

1765 г. - шестнадесет години след началото на тоталното прочистване. 

Затворничеството продължава дори по-дълго за една група от хора, които през 1745 

г. са интернирани от  Диего де Кардерас, губернатор на Пуерто де Санта Мария. 
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Физически най-силните лица са осъдени на принудителен труд в мините на Алмаден, а по-

слабите физически са изпратени в наказателни колонии в Африка за период от четири 

години. За съжаление, изтичането на техните присъди съвпадна с периода, когато 

общността на "циганите"  преживява най-тежките последици от тоталното прочистване. 

Съветът решава да включи тези мъже по свое усмотрение към "лошите цигани", като по 

този начин ги лишава от възможността за тайно разследване, която са имали всички 

затворници от 1749 г. През 1762 г. те все пак успяват да приравнят положението си към 

това на "циганите" в арсеналите, и по този начин  се възползват от  амнистията. 

Наскоро след това кралят разрешава процедурата, започната от прокурорите на 

Съвета, да продължи.  Прокурорите изготвят подробни разпоредби за решаване 

социалните "проблеми", предизвикани от "циганите". Те са включени в законопроект. 

Един от членовете на проектозакона споменава мерките, прилагани за същата цел по 

време на царуването на Фердинанд VI,  непосредствения предшественик на Чарлс III. 

Последният иска от съветниците си да се премахне този член, като казва, че това, което е 

било предприето по онова време,  "не  прави чест на  паметта на любимия му брат". 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Без съмнение, тоталното прочистване оказва опустошителни последици на  

испанската „ циганска”  общност . С хилядите роми, които са депортирани, интернирани, 

подложени на принудителен труд, наказвани, бити и убивани, вътрешните структури на 

общността напълно се променят. Ясна представа за промяната дава "Caló", езикът на 

испанските роми: в рамките на няколко десетилетия след тоталното прочистване, този 

език се превръща в език- смесица от ромски и кастилски. По този начин не само отделни 

физически лица и семейства, но и цялата ромска общност в Испания не успява да се 

възстанови напълно от травмите, получени от агентите на тъмната епоха на 

Просвещението. 
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Заповедта е подготвена тайно и се разпространява само  чрез писма, които са адресирани предимно към "корехидорите” 

(старши магистрати) на всички региони, в които "циганите" е трябвало да бъдат арестувани. Всяко семейство във всеки 

град се отбелязва отделно;  "корехидорите" са  отговорни за арестите на всички от тях. Изобразеният тук оригинал е 

адресиран до град Орихуела. Първото  изречение в него гласи: 

"Кралят (Бог да го пази) е решил, че четиринадесет цигански семейства, които са установени в този град с 

постановления на Съвета , трябва да се преместят ..." 

(От Гомес Алфаро 1993 г., стр. 15) 

Цигани стригачи на мулета  в Испания, около 1800, литография от Жерард Рене Вилейн. Националната библиотека, 

Париж 

(От Фрейзър (1992) Циганите. Оксфорд / Кембридж: Блекуел, стр 167) 

Примери за мерки от Прагматика на Чарлз II от  1695 

Приеха се множество закони, за да се коригират "провалите" на цялото  предишно законодателство. Първият от тях, 

подписан от Чарлз II  през 1695 г., задължава всички "цигани" да се регистрират  при властите на мястото им на 

пребиваване в рамките на тридесет дни. След период от още тридесет дни всички "цигани" трябва да напуснат  страната. 

Единствената трудова дейност,  разрешена  за "циганите" , е обработка  на земята. На "циганите"  е забранено да 

притежават или да използват коне; нямат право да притежават огнестрелно оръжие; забранява им се покупка, продажба 

и търговия с животни от всякакъв вид. "Циганите" не могат да живеят заедно в един и същ квартал, нито да носят дрехи, 

които са различни от тези на другите жители, те нямат право  да говорят на собствения си език. Те могат да напуснат 

мястото си на пребиваване само за да отидат да работят на полето,  и нямат право да пътуват до друго населено място 

без писмено разрешение от страна на властите. 

Най-честото  наказание за тези, които не  се подчиняват , е от шест до осем години в галерите (за мъжете на възраст 

между седемнадесет и шестдесет години) или 100 до 200 удара с камшик или заточение (за жените). Момчетата  между 

четиринадесет и седемнадесет годишна възраст са изпращани на принудителен труд за няколко години. Освен това лица, 

които пътуват на групи от повече от трима и носят оръжие , се  осъждат на смърт. 

(Съкращение от Леблон 1995 г., стр. 37.) 

Инструкции за "корехидорите " (до властите в  Oрихуела, първа страница) 

(От Гомес Алфаро 1993 г., стр. 30) (Фрагменти) 

Подробни инструкции 

Инструкциите за "corregidores" са насочени към осигуряване на щателни и  подробни отговори за всеки проблем, който 

може да възникне по време тоталното прочистване. След като разглеждат предварителните стъпки и самия арест, те 

продължават  [...]: "След като всички споменати семейства са  арестувани, мъжете трябва да се разделят от момчетата 

над седем години, а жените от по-младите. След това разделяне, придружено от съответните документи с имената, те 

трябва да бъдат закарани на служителя, когато той е подготвил трансфера, в две групи, организирани в зависимост от 

техните дестинации. Корехидорите трябва да подготвят каруци, багажи и водачи, необходими за транспортиране на 

затворниците ". 

(От Гомес Алфаро 1993 г., стр. 28) 

ЗАПОВЕД ЗА ВКАРВАНЕ НА  "ЦИГАНИТЕ" В ЗАТВОРА  

Заповед  на маркиз ла Енсенада за  лишаване от свобода на "циганите" , с дата 12-ти Август 1749. 
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"Негово величество заповядва по всякакъв начин и навсякъде да се търси и прилага вкарване в затвора на онези, които 

са останали, като не се зачитат светите места, в които те  вероятно са се настанили. [...] И въпреки че вече съм  съобщил 

това на посочените магистрати по подобен начин, аз сега отново им повелявам най-бдително и точно изпълнение на 

заповедта [...], така че да се постигне целта, която е толкова важна [...] защото, ако се потвърди и  най-малкия пропуск, те 

ще носят отговорност и ще се предприемат най-сериозни мерки. [...] Тези магистрати се задължават да извършват всичко 

точно както е посочено, своевременно и напълно, както се полага по един въпрос от такова  значение [...]. " 

(От Гомес Алфаро 1993 г., стр. 63) 
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ВТОРА МИГРАЦИОННА ВЪЛНА 

 

РЕЗЮМЕ 

В средата на 19-ти век започва второ миграционно преселение,  което променя  

ромското население по света. Калдераши, ловари и други групи роми от Централна и 

Югоизточна Европа мигрират на изток и на запад, като стигат  дори и до Америка и 

Австралия. Тази втора миграция,  наречена така след първата вълна на миграцията на 

ромите в Европа около 1400 година, е породена от дълбоките социални промени, по-

специално премахването на робството във Влашко и Молдова, и зараждащата се 

индустриализация. 

Въведение 

През 1857 година, една година след пълното премахване на робството, във Влашко  

има 33,267 вече свободни ромски семейства, като 6,241 от тях са били роби на държавата, 

а12,081- роби на църквата. 14,945 са принадлежали на аристокрацията. В Молдова има 

приблизително 20,000 семейства. Ако се приеме, всяко семейство се състои  средно от пет 

души, следва че в двете княжества живият  приблизително 250 000 роми. В цяла 

Централна и Югоизточна Европа  ромското население представлява значителна сила. 

Политическите, икономически и социални революции са двигатели на  емиграцията 

в района след 1850 година. Национално-освободителните движения, войните, 

индустриалната революция, както и нарастващата   привлекателност на целеви страни 

като САЩ, са причини за хората от всички етнически групи да напуснат своите области 

на заселване. Ромите са "готови да емигрират"  не повече от другите групи от населението. 

Но премахването на робството в Влашко и Молдова отваря нови територии в тяхното 

спешно търсене на нови икономически ниши.  

Емигрират предимно ромите от граничните области на Влашко и Молдова, както и 

от региони, съседни на Бесарабия, Западна Трансилвания, Банат и Североизточна Сърбия. 

По-късно се появяват данни за емиграция на ромите от почти целия Балкански 

полуостров, а в последствие и от Унгария и Словакия. Главно влашки роми, но и роми от 

други групи се преселват на изток към Русия и на север към Скандинавия,  Западна 

Европа, Северна и Южна Америка, и дори в Австралия.  

МИГРАЦИОННИ МАРШРУТИ НА ВЛАШКИТЕ РОМИ 

Румънските калдераши се считат за най-мобилната ромска група. Като роби те са 

принадлежали към държавата, което означава, че вече са (отчасти) номади и упражняват 
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своите професии, като се придвижват из определени региони. Калдерашите напускат 

своята зона по два основни маршрути. Единият ги води на север, а другият към Балканите, 

по-точно към днешна Сърбия. От там  много роми продължават на запад. Миграцията на 

калдерашите и други групи на Балканите не е документирана, особено що се отнася за 

началото на процеса. Най-вероятно това е станало сравнително към края на 19-ти век. За 

маршрута в северната  посока обаче съществуват редица доказателства. 

През 1860 г. първите калдераши стигат до  Краков, който по онова време е на 

територията на Австро-Унгария. Като австрийски граждани, много роми от Трансилвания 

и Банат имат австрийски документи за пътуване. Руският  специалист по ромска история 

Лев Черенков споменава, че калдерашите  все още и днес са наричани "Ostrijaki" 

(австрийци) от постоянно заселените полски роми. Някои нови имигранти в Полша се 

опитват да си извоюват господстващо положение сред вече заселилите се роми; семейство 

Квиек дори основава  „кралска“ династия. 

Много калдераши и чурари се преместват от Полша в Русия и Скандинавските 

страни. Ищван Деметра, един от първите ромски имигранти в Русия, споделя след  

десетилетия, че семейството му емигрира главно поради високите зестри за жените. 

Семейство Деметра пътува през Русия, Манджурия и по-късно се установява в Централна 

Русия. Бащата на Ищван и семейството му  стигат дори до Алжир. Групата на Ищван 

Деметра не е изолиран случай. Повечето калдераши  във Франция например не са 

пристигнали там преди 1870 г., а са емигрирали по-късно от Русия. Техният диалект 

съдържа думи от руската разговорна реч, което е ясен знак, че преди това са пребивавали  

в Русия.  

Много калдераши и чурари се насочват към Скандинавските страни. По-късно  

роднини на Ищван Деметра се заселват не само във Франция, Италия и Германия, но също 

и в Швеция. Фамилните имена също доказват, че много скандинавски имигранти първо са 

живяли  в Русия. 

В средата на 19-ти век ловарите се установяват в рамките на днешните унгарски  

граници, в Трансилвания и Банат. В първата вълна на миграция през 1860-70 година 

ловарите се преселват от Унгария  в Чехия и Словакия, и след това в  Германия. Някои от 

тях следват армията по време на  Австро-пруската война и се заселват в Чехия,  преди в 

крайна сметка  да стигнат до Австрия. Други отиват в Полша и по-късно в Русия. 

Странстванията на различните групи ловари приключват едва  през 1914 г., след 

избухването на Първата световна война; това обаче е временен край, тъй като още по 

време на  унгарското въстание през 1956 година многобройни ловари отново идват  в 

Австрия. 
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ПРИСТИГАНЕ В ЗАПАДНА ЕВРОПА 

През 1866 г. във Франция пристигат роми с австрийски паспорти, вероятно от 

Трансилвания, през Германия и Белгия , но скоро те са депортирани обратно в Белгия. 

През 1867 г. калдерашите пътуват из Франция в групи от по 30, 40 и дори 150 души в 

открити конски каруци.  

Калдерашите стигат до Англия през 1868 г. Те опъват палатките си в предградията 

на Лондон, но не са посрещнати приятелски от английските роми. През същата година 

калдераши бакърджии се появяват в Холандия. Техните палатки и фургони, както и 

контрастът между бедното им облекло и показното демонстриране на сребро и злато 

правят голямо впечатление на населението. Тълпи от хиляди местни жители се стичат към 

палатковите лагери и ромите  дори могат да си поискат такса за вход. В началото на 1870-

те ромите пристигат във  Франция от Италия и Германия - през Балканите или Русия. Там 

те също привличат  маси от  посетители. През 1867 г. в Германия, а през 1868 г. в 

Холандия за първи път се появяват роми-мечкари- това са ромите  урсари  от семействата 

на Гулабавич, Лазарович и Митрович. През 1886 година 99 калдераши пристигат в 

Ливърпул. Те идват от Гърция, европейските части на Турция, Сърбия, България и 

Румъния. На следващата година отново  напускат страната Те. През 1885-87 г. и 1907-08 г. 

урсарите остават в Южна Шотландия и Северна Англия. По-конкретно ловарите са тези, 

които по това време пристигат в Англия през Германия. Медиите и полицията провеждат 

кампании срещу ромите с немски паспорти. Подобни действия са предприети във 

Франция, Германия и Швейцария. В периода между 1911 г. и 1913 г. калдерашки 

семейства, наречени Чорон, Кирпач, Деметра или Maксимов пътуват из Великобритания с 

влакове със своите палатки, които привличат  голямо внимание.  

СЕВЕРНА И ЮЖНА АМЕРИКА 

Само малка част от ромите, достигнали до Великобритания, остават там. Повечето 

от тях заминават за Америка като част от голямата вълна на европейската емиграция. 

Ромите, които  са депортирани там през 16 и 17 век, не  са оставили почти никакви следи. 

Новопристигналите обаче карат страни като Аржентина или САЩ да издават входни 

забрани за ромите през 1880-те години. 

В началото, след 1850 г. главно британските "Romanichels" са тези, които се 

преместват в Съединените щати. С течение на времето се появява нова група, която се 

отличава от останалата част от населението и се специализира в амбулантна търговия на 

коне, производство на медни съдове или плетене на кошници. През 1880 г. имиграцията в 

Северна и Южна Америка се променя драстично. Все повече и повече европейци от Южна 

и Централна Европа пристигат  в САЩ, идващи от Австро-Унгарската империя, Италия, 

Турция, Гърция, Русия и Румъния. Сред тях има многобройни роми, например рударите от 
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България през 1882 година и групи от унгарско-словашки музиканти през 1883 г. 

Последните формират ядрото на  днешните "Bashaldé" ,  известни в наше време като 

музиканти във всички райони на САЩ. Рударите са циркови изпълнители, хора на 

изкуството и дресьори на маймуни и мечки. Те се представят като   австрийци, сърби или 

турци, което включва почти целия Балкански регион според тогавашните разбирания. 

Пристига и ромската група от Сърбия Мачва, която днес се нарича "Mačvaja".  Много 

роми стигат до Щатите през Куба, Канада, Мексико или Южна Америка, от където им е 

по-лесно да имигрират.  

Ромското население на Латинска Америка в наши дни наброява около 2,5 милиона 

души  и почти перфектно отразява миграционните движения от 1850 година насам. Най-

големите групи са отново калдерашите и ловарите, както и бившите испански каи. 

Синтите, живеещи на континента, са доказателство за имиграцията между двете световни 

войни. Това доказва, че миграцията на ромите е приключила само временно през 1914 г. 

ПРИЕМАНЕ НА СТРАННИЦИТЕ В ОБЕТОВАНИТЕ ЗЕМИ  

В повечето страни от Западна Европа по ромския въпрос цари мълчание. Това 

рязко се промени с новопристигналите и в крайна сметка създава проблеми и за  добре 

уредените и установени роми. Нидерландските власти  например започват  трескаво да 

търсят начини да се отърват от имигрантите роми, което става все по-трудно поради все 

по-строгите имиграционни разпоредби в съседните страни, особено в Германия. Местните 

синти често страдат от климата на нарастваща враждебност. 

През 1850 година и в Бавария се приемат по-сурови анти - "цигански" закони. Това 

принуждава в края на века уседналите роми - главно синти,  да изчезнат почти напълно от 

общественото съзнание, докато пътуващи групи, които са считани  основно за унгарци 

или бездомни германци, стават все по-подозрителни. Общоприето е мнението, че те 

използват търговията с коне и музиката като прикритие за просия, кражби и други 

престъпления. 

В Австро-Унгария, както и в Германската империя, миграцията предизвиква 

значителни промени в "циганската политика". Имиграцията е разглеждана като 

"нашествие" от страна на властите, което отново води до постепенно засилване на 

законите. Мащабните ограничения върху техните пътувания, по-силната  регулация на 

професиите им и първите опити да бъдат регистрират отнемат на ромите базата им за 

препитание, което предварително програмира проблеми с останалата част от населението. 

В Англия  има няколко законопроекти, които целят да поставят  живота на ромите в 

рамките на държавния контрол за образователни цели. Въпреки това, Парламентът 

отхвърля тези закони в тяхната планирана драстична форма. В Сърбия се забранява 

номадството, във Франция  "циганите" започват да бъдат  регистрирани още от 1907 



86 

 

година, в Швеция е приета обща забрана за  имиграция на ромите, Аржентина вече е  

направила това през 1884 година, следвана от САЩ през 1885 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Втората миграционен вълна на ромите драстично променя на ромското население в 

много страни. В Латинска Америка или Австралия ромското население е формирано 

основно чрез тази миграционна вълна. Въпреки че криволичещите пътеки на емиграцията 

могат да се реконструират за някои групи и много единични семейства и въпреки че 

основният маршрут на миграция би могъл да бъде проследен, ние сме далеч от 

адекватното пресъздаване на това комплексно миграционно движение. Неговата взаимно-

свързана и богата  история е все още е обект на  проучвания. 
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"Влашки роми ” 

Терминът "влах" (произнася се: влах)  се използва още от 20-ти век за роми, чийто  език показва силно влашко 

(румънско) влияние. Влашките роми включват, наред с други, калдераши, ловари, гурбет и джамбаз ромите. Влашките 

роми се считат като основните двигатели и привърженици на Втората миграция. В много  целеви държави те се 

обособяват отделно от вече заселилите се преди това роми и създават нова прослойка в рамките на ромското население. 

Науката, както и самосъздаденият им влашки ромски имидж, често ги смята за по- "традиционни", архаични групи в 

сравнение с тези, които поддържат преобладаващо индо-арийския език  и култура. Въпреки това Ангъс Фрейзър, 

британски ромски историк, заостря нашето внимание върху факта, че тези предположения не може да се считат 

доказани. 

Пътят на Йохан Димитри- Тайкон към Швеция 

"Карл Херман Тилхаген съобщава следното за произхода на шведите Тайкони, семейството на великия разказвач Йохан 

Димитри- Тайкон: 

До 1906 годинаТайкон или Милош, както е неговото циганско име, изглежда е пребивавал главно в Русия, която познава 

от Баку в югоизточната част до Архангелск в северозападната част. През същата година пътува към Балканите и до 

Полша и Финландия. Изглежда, че между другото е преминал също и през Италия, Австрия, Чехословакия и Германия. 

Няколко години преди Първата световна война посещава Швеция, където остава доста продължително. Последните 30 
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години прекарва изключително в Швеция , като препитава себе си и семейството си  като бакърджия, панаирен артист и 

музикант. От 1942 той и обкръжението му са остават  в Швеция всяка година през зимата. "(В превод от Фосен 1983 г., 

стр. 61) 

Похвална сръчност, Грандиозни Цени 

"Докато са  във Великобритания, те носят със себе си  докосване до ориенталския разкош в контраст със сивите градски 

депа. Жените със златните монети, вплетени в плитките на косата им и окичени около вратовете и гърдите им, 

представляват огромно зрелище, доста по-различни от накитите на техните английски съграждани [...]; а мъжете са не 

по-малко лъскави  - с шалвари, пъхнати във високи ботуши, ярко оцветени ризи и сака и жилетки с редици от огромни 

сребърни копчета (някои с големината на яйце от кокошка). Голяма част от времето си мъжете прекарват в търсене  на 

медни казани и котли за ремонт в заводи, пивоварни, хотели, ресторанти и други подобни: тяхната сръчност и умения 

при изработката жънат навред похвали , като със същите мащаби са отхвърлени  навсякъде и  грандиозните им цени. " 

(От Фрейзър 1992 г., стр. 231 ) 

Имиграция в Колумбия  

Разказа на един колумбийски ром за имиграцията на неговите предшественици : 

"Европейските роми емигрират в Централна Америка, от Централна Америка отиват в Южна Америка,  стигат до Перу, 

Бразилия, озовават се и в  Колумбия. [...] Те емигрират през Панама, от Панама пресичат Атрато и се насочват към 

Антигуа и [...] в равнините на Богота, по крайбрежието, към различни части.  Според колумбийските роми, родените тук 

в Колумбия,  оттогава са минали от 150 до 160 години. Защото дядо ми почина на възраст от 75, а той е бил роден вече в 

Колумбия, както и починалата ми баба  също  се е родила там. " 

(Преведено от Деман, Катарина (2005) Изследвания на граматичните различия при ромите в  Богота / Koлумбия. Грац 

(Филологическа Дисертация ), стр. 11) 
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АВСТРИЯ И УНГАРИЯ В ПЕРИОДА 1850 – 1938 

РЕЗЮМЕ 

Нарастващ брой от наредби и закони в монархията ограничават възможностите на 

ромите  да изкарват прехраната си. Забраната за пътуване е последвана от принудителни 

заселвания, мащабни регистрации и забрани за определени професии. Икономическите 

затруднения и националсоциалистическата пропаганда допълнително утежняват 

ситуацията, като  най-накрая "циганския въпрос" е решен по „националсоциалистически”  

чрез "принудителен труд, депортиране и стерилизизация". 

Въведение 

"Циганската политика" в Австро-Унгарската империя се определя чрез 

ограничения. Забраните за пътуване, принудителните заселвания, рестрикциите и 

депортирането продължават традицията на експулсиране и репресия, която е господствала 

векове наред-  нейна отправна точка е първото преселение на ромите в Централна Европа. 

Притокът на групи от роми, идващи от изток и югоизток предимно в Унгария, се 

възприема като "инвазия" и поражда сериозни проблеми между роми и не-роми. Когато 

правителството на Австрия затваря границата с Унгария за ромите, редица от тях се 

заселват в много бедни части на Западна Унгария, известни днес като Бургенланд. По този 

начин предварително се програмират  конфликти в първите десетилетия на 20 век,  

белязан от бедност и война. "Циганите" са разглеждани като "чума" от мнозинството от 

населението, и в крайна сметка  като "проблемен въпрос", за който през 1930 г. е 

възможно само едно "решение" , силно белязано от националсоциализма. 

АВСТРО-УНГАРСКАТА ИМПЕРИЯ 

От втората половина на 19-ти век насам в Унгария от изток влизат ромски групи, 

като например ловарите, които първоначално идват от Дунавските княжества и се 

занимават предимно с търговия на коне. С увеличаването на броя на номадските  групи 

нарастват и оплакванията, регистрирани в "комитатите" (унгарските окръзи). Тези 

оплаквани се породени от "рецидивиращите правонарушения" и липсата на закони  за 

борба  с подобни "противообществени прояви". От гледна точка на унгарското население  

имиграцията на ромите е окачествена като "инвазия". 

Друга причина за оплаквания са онези разпоредби на унгарските закони, които 

задължават районните общини да подсигурят  жилище и препитание за ромите. С оглед на 

мащабната миграция, тези регламенти се превръщат в нарастващо бреме за  градовете. 



89 

 

През 1907 година 28 области отправят искане за стандартизиран начин за справяне 

с ромите; парламентът обаче не е в състояние да намери политическо решение. Вместо 

това, проблемът е прехвърлен на административно ниво. Взетите решения като забрана на 

просията и принудително репатриране в първоначалната страна на пребиваване са в 

съответствие с действащата "циганска политика", основаваща се върху репресии и 

заплахи. 

Тази унгарска политика, валидна до 1918 година, е насочена към принудително 

заселване на ромите. Икономическите структури и средства за това обаче не са 

достатъчни, така че неуспехът й е предварително заложен. Градовете не са в състояние  да 

предложат на ромите необходимите средства за ежедневното им оцеляване, така че те са 

принудени  да се придържат към  "циганския " си начин на живот, за да осигурят 

съществуването си. В същото време нарастват предразсъдъците на мнозинството от 

населението и тенденцията към ромска  криминализиция, не на последно място и поради 

публикациите за унгарските закони. Държавата и обществото не могат или не желаят да 

предприемат  целенасочени мерки по отношение на ромите. Това води до драматични 

промени в Западните унгарски окръзи (днес Бургенланд): австрийското правителство 

затяга миграционните  закони през втората половина на 19-ти век, за да се спре 

имиграцията на ромите. В същото време излиза постановление за депортирането на 

всички унгарски роми, открити в Австрия. В комбинация с унгарската забраната за 

напускане на страната, постановена в Унгария през 1870 година, това води до огромно 

нарастване на броя на ромите, живеещи в граничните райони. Тези области не могат или 

не искат да дадат подслон на  ромите, така че на последните се раздават евтини парцели с 

идеята да се установят. По този начин в покрайнините на градовете възникват скандални 

"цигански колонии ".  

АВСТРИЯ 

Големият брой на ромите и икономическата изостаналост на западния  унгарски 

регион правят интеграцията невъзможна. С оглед на трудната икономическа ситуация, 

конфликтът между роми и не-роми намира  все по-силно изражение. 

По време на Първата световна война много роми служат в армията. Жените и 

негодните за военна служба мъже са привлечени да вършат най-различна работа, както е 

постановено от ”Закона за обслужване на армията”.  През 1916 година  всички впрегатни 

животни и каруци са конфискувани от ромите – номади и са предоставени на армията. 

Коне, мулета и магарета могат да се купят само с разрешение на полицията. С 

присъединяването на областта Бургенланд през 1921 година  в новосъздадената Република 

Австрия влизат няколко хиляди роми. По този начин ромите вече не могат да бъдат 

експулсирани, което налага да се предприемат драстични мерки. Още през 1922 

правителството на провинция Бургенланд постановява, че всички роми трябва да останат 
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в района, в който  живеят, като им се забрани да пътуват. Провеждат се преброявания, за 

да се спре нова имиграция,  прави се и регистрация на "циганските жилища". 

През 1926 година са взети отпечатъци от пръстите на всички роми над 14 години, 

които живеят в Бургенланд, а по-късно те са допълнени от снимки. След 1928  полицията 

на Айзенщат разполага с така наречената "Zigeunerkartothek" ("циганска"  картотека), 

която включва данни за около 8000 роми (имена и отпечатъци от пръсти).  

Поради зараждащата се икономическа криза много роми, които са  

неквалифицирани работници и пътуващи занаятчии, попадат в ситуация, която прави 

тяхното ежедневно оцеляване почти невъзможно. Те вече нямат  източници на доходи, 

принудени са да просят и нещо, което никак не харесва на не-ромите, трябва да разчитат  

на  социалните помощи от общините. 

Икономическата криза поражда и дребни кражби и престъпления, което от своя 

страна допринеся за влошаването на ситуацията между ромите и населението в селските 

райони. В резултат на това ескалира и  враждебността на околните. 

Една от основните причини за нарастващия брой на престъпленията, извършени от 

"цигани", подобно както в Германия, са новите ограничителни разпоредби. Заведени са 

стотици преписки за нарушения против строгите закони за регистрация и други 

административни нарушения. Тази връзка обаче не е взета предвид, тъй като 

престъпността сред ромите нараства. Напротив: полицейската статистика се използва за 

доказване на "циганските "анти-социални" прояви. Техните селища са  възприемани като 

"културен срам", особено от страна на медиите в Бургенланд, които използват все по-

радикален език, поощряват  враждебно поведение към ромите и поставят искания 

Бургенланд бързо да бъде освободен от тази "напаст", като предупреждават за опасността 

от тяхната "ужасяваща репродукция". Провеждат се няколко събрания за обсъждане как 

това да се постигне. По време на едно от тях, състояло се  в Оберварт на 15 януари 1933 г., 

се правят предпожения "ромите да бъдат отведени на остров в Тихия океан" или " да бъдат 

кастрирани". 

В Австрия от няколко години и десетилетия също се полагат основите за по-

късното изтребление на ромите . Призивът на националсоциалистическата партия за  " 

Бургенланд без цигани" не е нищо ново. За разлика от  другите  политици по онова време 

обаче, незаконният регионален лидер на  националсоциалистите в  Бургенланд Тобиас 

Порчи е твърдо решен да приложи на практика своя план за  "изкореняване на циганите" 

чрез принудителен труд, депортиране и стерилизиране, като така да се намери 

"националсоциалистическо решение "за" проблема ".  
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УНГАРИЯ 

В Унгария не можем да  говорим за реална "циганска политика" след разпадането 

на империята. Преходното революционно правителство след режима на Хорти наистина 

не обръща внимание на ромите. Приетите спорадични законови разпоредби този път са 

насочени главно към наблюдение и надзор на ромите и са обосновани от нарастващите 

темпове на престъпността. Новост е регистрацията на ромите - номади на база на 

постановление от 1928 г.,  както и някои акции в отделни области. 

Вторите изменения в наказателния закон "Strafrechtsnovelle"  от 1928 година  

включват конкретни мерки, насочени срещу така наречените "непоправими престъпници", 

например изпращане на хора в трудови лагери Такива. Тези изменения несъмнено са 

насочени към ромите, чийто живот обаче не се различава от този на другите хора в 

неравностойно положение. През 1931 г. министъра на вътрешните работи постановява, че 

пътуващите професии са почти забранени, както и че разрешително за работа е валидно 

само в района на пребиваване и изисква заверка от окръжния съвет. Тези разпоредби 

отнемат много от източниците за препитание на ромите. Указът, приет през 1938 година, 

според който всеки ром трябва да се разглежда като възможно "подозрителен", полага 

основите за преследване и депортиране. 
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Издателство  Драва  

Някои правила от меморандума "Циганския Въпрос. Меморандум на местния владетел на правителството на провинция 

Бургенланд Тобиас Порчиy (Айзенщат, 1938): 

1. "Сексуалното отношение между цигани и германци представлява престъпление и  расов позор. 

2. Циганите нямат право да посещават  общото начално училище. 

3. Стерилизираните цигани трябва да спрат да се  размножават. 

4. Редовно трябва да се претърсват къщи и физически лица . 

5. Циганските колиби ( културен позор) трябва да се съборят, а циганите да се настанят в бараки  в трудов лагер . 

6. В трудовите лагери циганите трябва да работят като затворена група. 

7. Упражняване на частни професии извън трудовия лагер е забранено. 

8. Циганите нямат право да носят оръжие. 

9. Насърчава се доброволната емиграция . " 

(Преведено от Майерхофер 1988 г., стр. 43) 
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СЪВЕТСКИЯТ СЪЮЗ ПРЕДИ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 

 

РЕЗЮМЕ 

Създаването на Съветския съюз често се класифицира като "велик исторически 

експеримент", който определя съдбата на значителна част от света и много народи. 

Политиките към ромите в Съветския съюз се делят на два ясно обособени периода, въз 

основа на два коренно различни принципа: от създаването на Съветския съюз до 1938 г. 

водещият принцип е третирането на ромите като отделен народ, който трябва да се 

развива като съставен елемент на съветското общество; след 1938 моделът се променя, 

"специалният" подход отстъпва място на "общия (мейнстрийм) подход" и ромите се 

разглеждат преди всичко като  неразделна част от съветското общество. 

Въведение 

Великата октомврийска социалистическа революция от 1917 година и последвалата 

гражданска война  водят до радикални социално-политически промени. Нов, коренно 

различен като формирование, Съюзът на съветските социалистически републики (СССР) е 

създаден на мястото на Руската империя, с нови икономически отношения, социални 

структури, политически и културни стандарти. При тези условия ромите стават обект на 

държавна политика и постепенно се опитват да намерят своето място в новите условия и 

да се адаптират към новите реалности. 

Гражданската война, чуждата намеса, хаосът в обществения живот,  общият  колапс 

на икономиката и бързото обедняване на населението пораждат  влошаване на 

положението на ромите. Много от тях продължават своя  традиционен (полу) номадски 

начин на живот, а друга част, които вече са се заселили в градове, се връщат към 

пътуващите професии. Една малка част от ромския "музикален елит" успява да емигрира 

заедно с "белите" руснаци. Общият брой на ромите според преброяването от 1926 г. е 61 

299. Сравнително малка част от тях - 20,9%-  живеят в градове, повече от 2/3 продължават  

своя номадски  начин на живот. 

ДЪРЖАВНА И ПОЛИТИЧЕСКА НОРМАТИВНА БАЗА 

Съветската власт вече е поела контрола върху цялата територия на СССР в 

началото на 1920 г. и постепенно  настъпва икономическо и социално стабилизиране. 

Властите все по-често започват да се занимават с други национални и етнически въпроси в 

тази огромна страна, където живеят много различни народи (между 150 и 200 народи, 

според различни критерии). В същото време на значителна част от тези народи не е дадено 

правото да установят свои държавни и административни институции, а само социално-



93 

 

политически и културни структури. Ромите са сред тях, но за тях липсата на такава 

институция е може би най-оправдана поради техния сравнително малък брой, 

преобладаващия  номадски начин на живот, разпръснатостта на заетите от тях територии, 

и преди всичко поради липсата на елит, който би могъл да създаде държавни и 

административни институции. 

По време на цялото съществуване на СССР и  неговото  законодателство ромите  по 

никакъв начин не са отделени от десетките народи в подобна ситуация (без собствени 

териториални и административни  формации). Нещо повече, до 1932 г. няма лични 

паспорти или други подобни документи за самоличност, където да се  отбелязва 

национална идентичност; паспорти са издавани само за пътуване в чужбина и в тях не е 

включена националност. 

"СЪЮЗ НА ЦИГАНИТЕ НА СССР" 

Представители на бившия ромски музикален и артистичен елит, който в миналото е 

бил тясно свързан с висшето общество в бившата Руска империя, са сред  първите, които 

се събират под знамената на новата "пролетарска" идеология. Първата група от роми 

комсомолци ( "комсомол" е съкращение на руския термин  за "комунистически младежки 

съюз") е създадена в Москва през 1923 година и е оглавена от Иван Ром-Лебедев. 

Впоследствие тази група става доброволна организация, която започва пропаганда сред 

ромите. 

Създаването на ромски организации и асоциации протича под постоянния  партиен 

и административен контрол на съветската държава. С помощта на съветската държава 

през 1925 доброволната организация се превръща във "Съюз на циганите на СССР". 

Андрей Taранов, член на Комунистическата партия  на СССР (болшевики), е избран за 

председател. Секретар става Ром-Лебедев, който представлява ромите в Отдела на 

националностите към Централния Комитет  на СССР.  

Разпадането на "Съюза на циганите на СССР" през 1928 г. не  оказва съществено 

влияние върху държавната политика, прилагана в съответствие с целите, посочени в 

устава й, тя дори става много по-активна и ефективна. Повечето членове на бившия Съюз, 

общо около 640, включително по-голяма част от ръководството, са привлечени под 

различни форми в реализирането на тази политика. 

"ЦИГАНСКИ  КОЛХОЗИ" (КООПЕРАЦИИ) 

През 1926 г.  Президиумът на изпълнителния комитет на СССР  и на Съвета на 

народните комисари на СССР приема  постановление, което предлага на компетентните 

органи на републиките на Съюза да предприемат стъпки за приоритетни мерки за 

раздаване на земя на "цигани", които желаят да се установят, както и отпускането на 
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допълнителни преференциални условия. През 1928 г. следва нов указ, който задължава 

съответните органи да гарантират, че има  земя за "циганите" , готови да се заселят 

приоритетно. На всяко семейство "цигани" са раздадени от 500 до 1000 рубли. Назначена 

е комисия за разпределяне на земя за "цигани" номади,  в която участват  представители 

на "Съюза на циганите в СССР". 

Предприети са мерки за създаване на  "цигански колхози" (ТКЗС). До края на 1927 

общо около 500 ромски семейства в Украйна получават земя от държавата и се  създават 9 

кооперативни земеделски стопанства. През 1931-32 г., периода на масовата 

колективизация, специално внимание се  отделя на движението на роми, готови да се 

заселят в свободните земи в степите на Южна Русия. Централното управление на 

кооперациите създава "Отдел за работа с ромите" за 222 семейства, които очакват да бъде 

преместени в новосъздадените "цигански" кооперации. Издадена е директива "за 

повишаване нивото на работа на циганските колхози", която предвижда откриването на 

детски ясли, медицински центрове и училища към кооперациите, като в  същото време " 

циганските колхози трябва да бъдат прочистени от  кулашки елементи" (богати 

земевладелци; сред ромите не е имало "кулаци").  

Съветската пропаганда (включително ромската преса) представя процеса на 

установяване и създаване на "циганските колхози" като доброволен процес, протичащ 

естествено сред ромите номади. Независимо от надутия и явно фалшив тон на 

пропагандата, това до известна степен е истина. Но въпреки всички  положени усилия на 

съветската държава, резултатът е повече от скромен. През 1932 г. са създадени 25 

"цигански колхози", включващи 490 семейства, а през 1938 година броят им достига 52, 

които обхващат между 2-3% от общото ромско  население в СССР. Ако съветските власти 

сериозно са считали ромската уседналост за основна цел, резултатите едва ли биха били 

толкова скромни. 

Последният държавен акт, занимаващ се с " циганските колхозите" , е указът от 4-

ти Април 1936 г. на тема "Мерки за заетост на странстващите (цигани) и подобряване на 

икономическия,  културния и жизнения стандарт на работещите цигани". Според този указ 

трябва да се предприемат мерки за последващо  включване на странстващите "цигани" в 

"Кооперативен съюз на занаятчиите", „колхози", "совхози" (държавни стопанства), 

промишлеността, както и за подобряване на условията на живот в техния преход към 

уседнал начин на живот. 

„КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ НА  ЗАНАЯТЧИИТЕ" 

Друга линия на реализация на държавната политика спрямо ромите е създаването на " 

Кооперативни съюзи на  занаятчиите" ("артели") в градове. Замисълът на тази концепция 

обаче още в самото начало е насочен към включването не само на роми, живеещи в 
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градовете, но има за цел  да привлече част от ромите  номади към уседнал живот. Първите 

ромски "артели" се създават  няколко години преди държавата да е започнала политика за 

тяхната подкрепа. Още през 1923 г. в Моска е създаден "Tsiganskaya Artel" - "Цигански  

кооперативен съюз на хора на изкуството", в който до голяма степен  членуват роми 

калдераши; "цигански артели" за производство на медни изделия са  регистрирани също и 

в Харков и Ленинград. Последният държавен нормативен документ, занимаващ се с 

"циганските артели", е указ от 1936 година, според който "Vsesojuspromsovet" ( Съвета на 

промишлеността на СССР)  трябва да  предприеме специални мерки за подкрепа и 

разширяване на "циганските артели" и тяхната производствена база; да организира 

подготовката и обучението на своите членове; да подобри  условията на живот,  да 

стимулира културните и образователните дейности сред ромите, работещи в "aртелите".  

РОМСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Втората основна линия на активна реализация на държавната политика спрямо 

ромите е развитието на ромския език  и ромската литература. 

Сериозните усилия в тази насока започват след публикуването във  вестник 

"Известия" на статия със заглавие  "Извадки от цигански писма", която  е написана чрез 

версия на ромската азбука и нейния книжовен език, базиран на диалекта на руските роми. 

Статията е дело на известните  ромски активисти Николай Панков и Нина Дударова.  На 

10 май 1927 г. излиза указ "За създаването на ромска азбука"  от Анатолий Луначарски, 

ръководител на "Narkompros" (Народния комисариат на образованието) .Проведежда се и 

среща с представители на Главното управление на науката, Съвета за националните 

малцинства и Съюз на циганите на СССР. Взето е решение за създаване на ромска азбука 

(на базата на руската азбука), и е избрана комисия , която да изготви проект за стандартен 

ромски език. Членове на комсията са професор Михаил Сергеевски от  Московския 

държавен университет, Николай Панков и Нина Дударова. 

Изследванията на Сергеевски "За езика на руските цигани" са публикувани през 

1929 година,  през 1931 г. излиза неговата Ромска граматика,  а през 1938 г. Ромско-руски 

речник, съставен от Михаил Сергеевски и Алексей Бараников, редактиран  от Николай 

Панков . 

Значителното количество литература, публикувана на ромски до 1938 г.,  без 

съмнение оказва свойто влияние върху развитието на общността на "циганите". Въпреки 

всичко, това влияние се разпростира в сравнително ограничен кръг, главно в Москва и 

няколко града в СССР.  
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ОБРАЗОВАНИЕ 

До голяма степен тази интензивна издателска дейност е свързана с политиката на 

държавата в областта на образованието. С дата 8 юни 1925 г., вестник "Известия", 

публикува статия, която споменава  "циганите" между народите с право на свое собствено 

образование. "Учебник за цигански училища", публикуван през 1929 г.  от Нина Дударова, 

както и "Учебник за полу-неграмотни хора", съставен от Николай Панков, са сред първите 

издания за ромите от този вид в света. До 1938 г. са публикувани общо 13 учебници по 

ромски, последният от които е "Lylvari Piro Romany Chhib" (учебник по ромски език) от А. 

В. Германо, както и други учебници и учебни помагала. 

През втората половина на 1920 година започва активна работа за повишаване на 

грамотността и образователното равнище на възрастни роми чрез така наречените  

курсове "likbez" (за премахване на неграмотността),  вечерни курсове и др. Ромски 

училища и детски градини, които не са официални отделни учебни заведения, започват да 

съществува като части от други институции. 

Броят на съществуващите ромски училища варира в пъти, тъй като постоянно се 

откриват нови  (например в "циганските колхози"), докато в същото време други  се 

разпадат или затварят (поради лоши условия, липса на подготвени преподаватели  или 

незаинтересованост от страна на  ромските деца). Като цяло, през периода 1926-1938 г. 

има 86 ромски училища, които просъществуват за различни периоди от време или имат 

непостоянни паралелки. През 1938 година в Серебрянка, Смоленск,  има едно основно 

училище (до 7-ми клас), 25 основни училища (до 4-ти клас), както и един ромски 

училищен интернат, а в две училища-интернати и четири детски градини се отворени 

групи за ромски деца. 

В ромските училища се използват учебници и учебни помагала, написани на руския 

диалект на ромския език. В някои случаи обаче ромите от другите групи срещат 

затруднения с този диалект, затова има опити за адаптиране на  преподаването на ромски 

чрез  избор на друг диалект. 

На 21 декември 1931 г. Централния комитет на комунистическа партия на СССР 

(болшевики) открива специално „ циганско партийно”  училище,  чийто първи випуск 

включва 18 мъже и 2 жени. Продължителността на обучението е 10 месеца. Завършилите 

това партийно училище са изпращани да работят като организатори и да поемат 

отговорностите на функционери - пропагандатори   в "цигански колхози", училища и дори 

в ромски номадски лагери.  
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"ТЕАТЪР РОМЕН" 

Създаването на " Цигански театър" в периода от 1920 до 1930 г. е  изключително 

важно събитие в държавната политика към "циганите", което с течение на времето 

придобива символично значение. Театърът е заключителната фаза от процеса на 

интегриране на ромския музикален елит (концентриран  основно в Москва и Ленинград) в 

новата съветска реалност. В началото  този елит трудно  намира своето място в новото 

съветското общество. В последствие  ромите се присъединяват към новите съветски 

структури, като полагат основите на музикални организации. Така например "Цигански 

хор" на Николай Кручинин през 1920 г. е регистриран в музикалния отдел на  

"Narkompros" под името "Студио за Древно циганско изкуство". 

  "Театър Ромен" не е единствената възможност за реализация на ромския музикален 

елит (който всъщност е в процес на  промяна в този период, като започва да  включва 

представители на групи, различни от руските роми). В много големи градове в СССР са 

създадени различни музикални ансамбли с държавна субсидия, към различни съветски 

културни институции или към местни културни центрове. През 1932  г. в Москва 

например има  "Държавно циганско театрално студио" и "Пътуващ Цигански Театър ". 

РЕПРЕСИИТЕ ПРЕЗ 1930 г. 

През 1930 г. започва сталинистката политика на масови репресии. Много роми 

стават жертва на тези репресии. Те обаче не се основават на расова или национална почва, 

а са в съответствие с общата официална съветската идеология за периода. В този случай 

ромите са третирани наравно с всички съветски граждани. 

Първата вълна от репресии започва през 1932-1933 г., след въвеждането на карти за 

самоличност и задължителна регистрация в зависимост от мястото на пребиваване (в 

съчетание с предоставянето на купони) на 27 декември 1932 година. Москва, Ленинград, 

Киев, Одеса, Минск , Харков, и други попадат в категорията "затворени градове", където 

регистрацията е по-трудна, но възможностите за изкарване на прехраната са значително  

по-големи. Много хора прииждат към тези градове, включително ромите номади. 

Властите реагират с хайки за залавяне на "елементи на старата класа", които биват 

заточени (главно в Сибир), без никакво съдебно производство или присъда. Доказателства 

за масово депортиране на роми идват до голяма степен от Москва и други основни 

градове в СССР.  

Втората вълна на репресии, която засяга и ромите, е през 1936-1937 г. Тук вече не  

става въпрос за депортации, а за "съдебни присъди". В действителност, това едва ли е най-

подходящото име за решенията на така наречените "тройки" (НКВД трибунали). Рома 

също стават жертви на тези репресии, обвиненията срещу тях са обикновено по няколко 

линии. Най-често мотив за присъдата е "спекулации с валута". Кражбата на коне от 
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криминално престъпление се превръща в политическо престъпление, като е обявена дори 

и за "саботаж" срещу социалистическата държава. Друго често обвинение срещу ромите е 

обвинението в шпионаж в полза на чужда държава, обосновката обикновено е наличието 

на чуждестранни паспорти сред много роми, които наскоро са се заселили в градовете 

(най-често калдераши), някои от които са имали нещастието да се регистрират в 

"артелите" с чуждестранни имена. Обявяването на ромите за  чужди шпиони е абсурдно, 

разбира се, но това не е необичайно в Съветския съюз по онова време, на фона на 

разобличаването на "чужди шпиони" дори и сред най-високите етажи на партийната 

номенклатура.  

 

ОБРАТ В НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА 

През 1938 г. започва радикална промяна в държавната политика по отношение на 

ромите . Меморандум на ЦК на комунистическата партия на СССР (болшевики) издава 

инструкции за закриване на 18 национални класове в системата на образованието, както и 

действащи училища на 16 отделни националности. Списъкът включва хора без държавно- 

административни формации (или живеещи извън тях), например арменци (живеещи извън 

Арменската съветска социалистическа република), поляци, германци и други, като 

завършва  с кюрди, асирийци и роми. 

Промените не засягат само сферата на образованието. Масовото публикуване на 

книги на ромски език е преустановено, изпълненията на " Театър Ромен" започват  да се 

изнасят на руски (с отделни части и песни на ромски). "Циганските артели " и "колхози" 

започват да се разпадат. Процесът е бавен, а част от ромите отново се връщат към 

номадския си начин на живот. 

През втората половина на 1930 г. така наречената "ленинска" национална политика 

отстъпва пред "сталинската" национална политика. Промяната започва с новата 

конституция на СССР, приета на 8-ия конгрес на Съветите през ноември 1936 година. Има 

отправени претенции, че тази конституция лишава ромите от статута им на "национално 

малцинство", но това твърдение е несъстоятелно. Никъде в новата конституция или в 

други държавни документи не е представен списък на народите със (или без)  "статут на 

национално малцинство", нито пък има някакво споменаване на ромите в частност. 

Ромите са маловажен въпрос в контекста на цялостната държавна национална политика и 

не е случайно, че са последни в списъка на народностите, чиито национални училища 

трябва да бъдат закрити. 

Мерките на новата национална съветската политика следват различни линии и са 

насочени към премахване на етническите различия в СССР. Общата цел е да се постигне 

нов етап на националното развитие - концепцията за "съветския народ". Това е ключов 
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термин в националната политика в СССР и в действителност той доразвива старата 

имперска идея за "Русия и Rossiane " (т.е. хора, принадлежащи към Русия, а не" Russkie "- 

етническите руснаци).  Конкретните държавни политики са подчинени на тази принципна 

парадигма, например държавни и административни формации, които за практически цели 

"създават " редица нови народи на базата на по-ранни кланове и племенни образувания. 

Държавната политика по отношение на ромите следва  тази парадигма. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Съществуват значителни обрати и дори (поне привидно) някои противоречия в 

политиката на съветската държава по отношение на ромите. До 1938 г. политиката към 

ромите се базира на третирането им като отделен народ, който трябва да се развива преди 

всичко като етническа общност, която е част от съветското общество, чрез създаване на 

отделни "цигански колхози", "цигански артели", "цигански  училища ”и т.н. 

След 1938 г. парадигмата се променя,  "специалният" елемент в политиката 

отстъпва на " общия подход" и ромите вече са разглеждани преди всичко като неразделна 

част от съветското общество, без никакви специални разделения в основните социални 

области (икономика , образование и т.н.); като общност тяхното развитие е подкрепено в 

рамките на етно-културен план (най-вече в областта на музиката и танците). 

Резултатът от първия подход включва много ограничен кръг от нов, съветски 

ромски елит. Чрез втория подход, въпреки че не може да се говори за пълна и 

последователна политика на държавата за развитието на ромската общност, са създадени 

редица възможности, които гарантират равно участие на ромите в обществения живот и 

подобряване на тяхното образование и гражданско съзнание. 
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Събуждащата се "Спяща красавица" -  " Съюз на циганите в СССР" 

 "Съюзът на циганите в СССР" формулира целите си в съответствие с духа на доминиращата идеология - обединяване на 

ромите, привличането им към "общественополезен труд",  съдействие при създаването на кооперации и общини, 

организиране на ромите номади в техния преход към уседнал начин на живот, създаване на вечерни курсове и неделни 

училища, клубове и библиотеки, издаване на вестници, книги, учебници и брошури  на ромски, борба с пиянството, 

просията  и предсказването на бъдещето. 

"Съюзът на циганите в СССР" изпраща Александър Гракховски като свой представител за Беларус през 1926 г. На 29 

септември 1926 г. в Минск се провежда среща на група ромски активисти, на която един от присъстващите, Г. Тура, 

казва , че "циганският народ, като спящата красавица, се е събудил от дълбокия си сън с помощта на  магьосницата 

революция". Взето е решение за устава на бъдещия "Съюз на циганите" в Белоруската социалистическа съветска 

република, одобрен от Белоруския комисариат на вътрешните работи на Белоруската социалистическа съветска 

република и започва подготовката  за създаването на новия съюз. Въпреки това, след разпадането на "Съюза на циганите 

на СССР" въпросът вече не е актуален. 

 "Съюзът на циганите в СССР" съществува сравнително кратко време и се разпуска с указ на НКВД от 15 февруари 1928 

г. Изтъкнати са различни основания за това решение - "липса на пролетарски кворум на управленско равнище" (от 23 

членове в управлението, 9 в миналото са били търговци на коне), слаби организационни дейности (съюзът не е успял да 

открие секции в страната), недостатъчни резултати в работата за постигане на ромска уседналост, вътрешни конфликти, 

лошо финансово управление (15000 рубли са изчезнали от баланса) и т.н. 

"НОВО ЩАСТИЕ" ПО  "ЧЕРВЕНИЯ ПЪТ" - "ЦИГАНСКИ КОЛХОЗИ" 

"Циганските колхози" са създадени по различни начини. Много от представителите на ромите  директно се обръщат към  

Централния изпълнителен комитет на СССР с молба за съдействие за  тяхната уседналост, но след това  доста често те 

или вземат предоставеното финансиране и  изчезват, или отиват до местата, където са изпратени да се заселят, получават 

кредит, селскостопанска техника, едър рогат добитък и т.н., но след това бързо продават всичко и заминават в други 

региони. 

"Циганските колхози" са създадени в различни региони на Руската социалистическа федеративна република, 

Украинската и Белоруската съветски социалистически републики,  както  и в съветска Средна Азия. Повечето от тях са 

доста бедни, нямат достатъчно добитък, нито селскостопанска техника, организацията им е лоша, добивите са ниски, 

отделни семейства постоянно напускат кооперация и т.н., но има и някои изключения. Сравнително успешни са 

"циганските колхози" в района на Смоленск (където тенденцията към уседналост на ромите съществува още преди 

Октомврийската революция), в района на степната на Северен Кавказ (където  има много незаети земи), и в определена 

степен в районите на Белгород и Поволжието. 

Сред водещите "цигански колхози", споменати в съветската преса през този  период,  са "Цигански Труд" -  кооперация в 

Северен Кавказ, "Свобода" - в село Кардимово, близо до Смоленск, "Нов Живот" - в региона на Горки (Нижний  

Новгород), "Ново щастие" - в региона Сарапул (Екатеринбург) в района на Свердловск, "Червен път"  - в региона Суми в 

Украйна, и "Лозовая" - в  региона Харков в Украйна. 

Трудно е да се изготви точен списък на "циганските колхози", тъй като част от тях бързо се разпадат, други се 

трансформират, а  се създават  и нови такива. Често възникват така наречените "смесени колхози" чрез сливането 

(административно) на хора от две малки общности в рамките на една област. Пример в това отношение  са двата 

"циганско-еврейски колхози" (в района на Витебск, Беларус и региона Кировград, Украйна), или  "циганско-немския 

колхоз" (в близост до Еупатория, Крим), които  съществуват за кратко време през 1930. 
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Често в литературата  се споменава  "циганския колхоз" в "хутор" Крикуново (тип селище на земеделски 

производители). В действителност това е първият "цигански колхоз", създаден още преди приемането на съответните 

нормативни документи, издадени от държавата. 50 ромски семейства, водени от A.П. Крикунов пристигат в степта на 

Северен Кавказ, близо до гара Двойная, заселват се в свободните земи и основават своя кооперация през пролетта на 

1925 г. Три години след създаването й там има вече  300 души (70 семейства). Кооперацията притежава 4,700 дка земя, 

40 коне (очевидно недостатъчни за обработването на земята), 1 бик, 20 крави, 6 волове и 3 камили. 

"Нов начин на живот" - "Циганските артели" 

След прекратяването на НИП  "циганските занаятчийски кооперации" продължават да се развиват, като се появяват и 

нови форми на производство . В Москва през 1927 година са създадени три нови големи "цигански артела" - 

"Tsigchimprom" ("циганска" химическа промишленост), "Tsigchimlabor" ("циганска химическа лаборатория) и 

"Tsigpishcheprom" ("циганска" хранително-вкусова промишленост "). Големите имена не трябва да бъдат подвеждащи - в 

действителност това са  малки кооперации, които произвеждат различни видове бои, химически детергенти и опаковки 

за хранителни продукти. В Москва само през 1931 г. е имало 28 "цигански артели", обединяващи 1351 членове ( с 

техните семейства 3,755 души) - "The Army Transport " (държавно предприятие за производство на лагери), " Romanian 

Foreigner", "First- Serbian Romanian"," The Red Transbaikalian “Greek-Romanian”, “Serbo-Romanian”, ," Сталин "," New 

Lifestyle”, “The Black Sea Emigrant”, “II Serbo-Romanian”, “International”, “The Tin-smith - from Tifliski "и др.  Честите 

думи в имената :  румънски, сръбски, гръцки показват, че тези роми (предимно калдераши) са дошли от тези страни в 

миналото и често те запазват своите чуждестранни паспорти. 

Най-големият "цигански артел" е "Natsmenbit" (начин на живот на националните малцинства) в Ленинград, създаден 

през 1934 г., където около 200 души се занимават с  медни котли, железни бъчви и други метални изделия. Но повечето 

"aртели" са по-малки и те са създадени във връзка с уседналостта  на пътуващите  роми. Така през декември 1936 година 

12 семейства от калдерашите искат да останат в град Yoshkar-Ola, столицата на Мари автономна ССР, и създават свои 

собствени "артели" за производство на метални домакински съдове.  "Пламък на революцията", артел в Сталинград, е 

създаден по същия начин през 1936 г. - местната изпълнителна комисия одобрява 464 рубли безвъзмезда помощ и заеми 

за организацията на производство и подобряване на условията на живот. 

РОМСКИ ПУБЛИКАЦИИ ОТ 1927-1938 

Списание "Romani Zorya" (Ромска Зора) започва да излиза през 1927 г. От 1930 до 1932 г. то е заменено от "Нево дром" 

(Нов път). Списание “Butyaritko Roma”  (Работещи роми ) е издадено еднократно през 1932 г. Списанията, основно на  

ромски език, публикуват различни материали, включително и ромски фолклор и литературни произведения. 

Количеството на публикуваната литература на ромски е впечатляващо. Публикуванaта литература попада  в няколко 

основни категории: социална и политическа, марксистко-ленинска; по "колхозни" въпроси; технически и свързани с 

производството въпроси; популярна наука; фантастика (от ромски автори и преводи на ромски). Между 1931 г. и 1938 г., 

292 различни заглавия са били публикувани на ромски. Много от тези публикации носят характера на съветската 

пропаганда от периода, ако се съди от техните заглавия, които са достатъчно красноречиви, например: "Ленин е нашето 

знаме", "Новите цигани идват", "Жени работнички, не вярвайте в бог ", "Какво  съветската власт дава на  жените 

циганки "и т.н. 

Публикувани са много книги, които се стремят да запознаят ромите със земеделието и кооперациите,  организацията във 

фабриките и различни занаяти. Голям брой публикации са посветени на практическите проблеми на семейния живот, 

като например "Първа помощ при извънредни ситуации", "Какво да правим, когато детето ви има диария", "Хигиена за 

жени" и т.н. Други публикации са свързани с общата култура , а някои вероятно едва ли срещнат интерес сред  ромските 

бъдещи читатели, например, "За мамутите", "За маймуните", "Изкопаване на минерали и руди". Направени са доста 

преводи на художествена литература от класиката, например творби на Александър Пушкин (романи, разкази, поемата 

"Цигани"), Лев Толстой, Максим Горки (включително историята "Maкар Чудра"), Михаил Шолохов. Публикувани са и 

четиридесет и седем творби на ромски автори (стихове и проза), Максим Безлюдско, Александър Герман, Иван Ром-

Лебедев, Николай Панков и др. 

Общото образование в ромските училища и класове е планирано да бъде на ромски език - Romani, и това поражда остър 

проблем с наличието на обучени учители. Ромските образователни курсове са създадени през 1927 г., когато Нина 
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Дударова и Николай Панков преподават и обучават първите ромски учители. Ромските педагогически курсове  започват 

в Москва през 1931 , първият курс  включва 30 студенти след проведен конкурс между 80 кандидати. Тези курсове 

протичат паралелно с интензивни летни курсове в Торопец (област Калинин), Невел (област Псков), Серебрянка (близо 

до Смоленск), в Харков, Иваново, Саратов, Свердловск, Ленинград, Орел и на други места. Ромските педагогически 

курсове в Москва са реорганизирани в педагогическите колежи с ромски групи през 1932 г., където до 1938 са обучени 

между 120-140 роми. Завършилите са изпратени в страната, където трябва да работят в ромските училища. Независимо 

от това, самите учители често предпочитат да бъдат назначени в "нормални", смесени училища, вместо да създават нови 

ромски училища. 

"ТЕАТЪР РОМЕН": НАСЪРЧАВАНЕ НА ЦЕННОСТИТЕ НА "НОВ ЖИВОТ" 

Идеята за ромски театър е представена  от група активисти на разпусналия се  "Съюз на циганите на СССР", обединени в 

клуб "Loly Cheren" (червена звезда). Първото изпълнение е през май 1931 г. - спектакъл в две части, с рекламен плакат  

"Atasya I dadyves" ("Вчера и днес") и "етнографски скеч". Първата истинска премиерата е на 16 декември същата година, 

когато е изнесена постановката "Живот на колела" от Александър Герман, която дава  името на театъра "Ромен ". През 

30-те години  "Ромен  театър" бързо намира своето място в музикалния и културния живот на СССР и става много 

популярен както сред ромите, така  и в съветското общество като цяло. Репертоарът му неизбежно включва пиеси с 

пропаганден характер, насърчава ценностите на "нов живот" сред ромите (повечето от пиесите са написани от автори 

ромски активисти). Когато "Етнографски театър" в Ленинград организира две пиеси през 1932 г.  -  "Романо дром" 

(Ромски път) и "Gilya i Khelibena Romen " ("цигански" песни и танци) под ръководството на неговия директор В.Н. 

Всеволодски-Гернгрос,  това поражда  сериозни критики в ромската преса, че не е успял да покаже прехода от 

намадския начин на живот към живота в "циганските колхози". 

Ромите са депортирани без никаква присъда. В Сибир те обикновено не са заточвани в лагери, а по-скоро в изгнание в 

отделни селища и имат относително свободен режим. В същото време около 3 до 5 милиона селяни (оценките варират), 

обявени за "кулаци", са депортирани в хода на принудителната колективизация, заедно с техните семейства. За разлика 

от селяните, ромите не остават в новите селища. В продължение на няколко години, преодолявайки много трудности и 

страдания, те успяват да напуснат местата, където са депортирани и се връщат към стария си начин на живот, до голяма 

степен в европейската част на СССР. Властите очевидно не ги вземат на сериозно и в много случаи  си затварят очите, 

когато ромите напускат местата,  в които са изпратени. Фактът, че ромите се връщат към номадския начин на живот или 

често напускат местопребиваването си,  не се разглежда като особен проблем от страна на властите, доколкото ромите 

не се установяват  в близост до големи градове, а остават в периферията на селските райони. 

Първоначално през 1930 година ромите са осъдени на лишаване от свобода в лагери, но през 1937 започва  масово 

прочистване  на лагерите от "антисъветски елементи" , с квоти за броя на лагеристи, които да бъдат разстреляни. Ромите  

също са сред жертвите на тези масови разстрели в лагерите. По този начин в лагера Соловки, в Карелия , през 1937 са 

разстреляни общо 13 калдераши от две големи семейства (Станеско и Михай). Тези масови екзекуции са извършени в 

местността Сандоморк, където общо над 9000 души са убити в годините 1937- 1938 г. Освен 13-те калдераши, в 

Сандоморк да разстреляни и  други роми,  27 от тях са руски роми, които преди това  работят за  изграждането на 

Беломор-Балтийския канал  (направен с принудителния труд на затворници от  концентрационни лагери). 

Според изследване на Асоциация Мемориал, общият брой на ромите, които загиват по време на кампанията 1937-1938 

г.,  са  52 разстреляни  в Сандоморк, Смоленск, Курск, Марий Ел и на други места. Разбира се, тези данни са непълни, и 

много е вероятно общата цифра да е доста по-висока. Масовите чистки почти не оказват влияние върху новия съветски 

ромски "елит", за разлика от други народи в СССР, където почти цялата интелигенция и партийните активисти са били 

убити в периода на масовите  репресии. 
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ХОЛОКОСТ 

РЕЗЮМЕ 

Преследването на "циганите", което продължава векове наред, достига 

кулминацията си при геноцида по време на режима на националсоциализма. 

Класифицирани като "проблем", "aсоциални" и " от низша раса", ромите са арестувани и 

убивани в германския Райх и в окупираните от немците  територии. 

 

Идеологическа База 

Основната терминология и нагласи, които по-късно са използвани от нацистите 

като предтекст за избиване на "недостойните да живеят", са определени много преди 

нацистите да дойдат на власт. Терминът "раса" например се използва още от 17-ти век, за 

да се категоризират хората. Обикновено това е съчетано в съответствие с географски 

критерии, комбинирани с външни характеристики, като цвят на кожата или някои 

особености. През 18-ти век Карл фон Лин, основател на съвременната систематология на 

всички живи същества, диференцира хората  според цвета на кожата (бяла, червена, 

жълта, черна) в четири вида и приписва определени характеристики на всеки вид. Според 

него европейците са бели,  " управлявани от закони, румени и мускулести", докато 

азиатците са светложълти, "управлявани от мнения, меланхолични и схванати". Терминът 

"раса" до ден днешен е неразривно свързан с отношения към ценностите. Цветът на 

кожата все още е базова характеристика при диференциацията ,  дори ако основната идея 

за "раси" е загубила своята почва. 

През 19-ти век господстват няколко теории за расите. Различния характер на расите  

- от 3 до 11, в зависимост от индивидуалната теория , се е превърнал в различни 

стойности. Най-високата стойност се приписва на "кавказката", "бяла", "германска" или 

"арийска раса". В средата на 19-ти век  Артър де Гобино също постулира съществуването 

на по-висши и по-низши "раси" в своето “Essai sur l’inégalité des races humaines”  (Есе на 

неравенството на човешките раси). Според него,  "арийците" и "северните народи" в 

частност  принадлежат  към висшите раси. По този начин той отразява общоприетото. 

Новото при него обаче е строгото  отхвърляне на "смесването" на "расите", което би 

довело до дегенерация и най-накрая до унищожение. Във връзка няколко години по-късно 

(1868 г.)  белгиецът Ричард Либих въвежда термина "недостоен живот".   

На фона на научната биология, която разглежда наследствените фактори като 

основополагащи за човешкото съществуване, идеите за висша и низша, "чиста" и 

"смесена” раса, "достоен" и "недостоен живот" си пробиват път в криминологията. През 

1876 г. италианският учен Чезаре Ломброзо за първи път дефинира "генетичната 
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предразположеност" като отговорна за предполагаемите "цигански"  престъпни деяния в 

своя труд " L'Uomo delinquente "(Криминалният човек). 

Идеята, че раси могат да бъдат направени "висши" чрез контролиране на 

потомството,  която е широко разпространена  в Европа и Съединените щати, се свързва с 

призива за "изкореняване"  на "erbuntüchtige”  (недостойните да имат наследство хора)  в 

Германия след Първата световна война. Расовите ултиматуми за хигиенизиране  варират 

от интерниране,  аборт и стерилизация до евтаназия. През 1920 г. Карл Биндинг и Алфред 

Хоче настояват всички онези, които водят "затормозяващо съществуване" и които са 

"бреме за обществото" да бъде убити. През 1923 година е създадено първото сдружение за  

расова хигиена в Мюнхен; неговият председател, Фриц Ленц, пише текста на  

"Menschliche Auslese унд Rassenhygiene" (Селекция на хората  и расова хигиена), който по-

късно оказва известно влияние върху "Моята борба" на Хитлер. Организации, групи от 

учени и влиятелни частни лица се борят за разпространение на идеите за расовата 

хигиена, които попадат върху плодородна почва в Германия в междувоенния период. 

Политическите партии, особено нацистката, използват тези идеи да разпалят пламъците на 

нарастващото недоволство към евреите и други групи от населението.  

На 14 юли 1933 г. расовата теория е окончателно приета от законите на Третия 

райх. Понятието "недостоен живот" оказва значително влияние върху нацистката  расова 

политика. От една страна  се поощрява "наследствено здраво (erbgesund)" и "арийско" 

потомство, а от друга страна се преследват  хора с психически и физически проблеми , 

както  и "асоциални " и "чужди раси". "Циганите", чието място в системата не е лесно да 

се определи поради техния арийски произход, обикновено се считат за "асоциални" и 

следователно се разглеждат като "асоциална раса", поради липса на по-добър критерий. 

КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ И "ЕТНОГЕНЕТИЧНА  РЕГИСТРАЦИЯ НА 

ЦИГАНИТЕ" 

Що се отнася до ромите, нацистите могат да използват не само негативните 

предразсъдъци, които са дълбоко вкоренени в населението, но и десетилетния опит на 

полицията по отношение на "циганската чума". В Германия и Австрия централизацията на 

традиционната полицейска битка с  "циганите" започва през 1920 година. Първоначално 

чрез регистрацията на ромите властите възнамеряват да се борят  "превантивно с 

престъпленията". През 1936 година във Виена се създава  "Zentralstelle zur Bekämpfung des 

Zigeunerunwesens" (Централно бюро за борба с "циганската"  чума). В Германия водачът 

на СС - Хайнрих Химлер – е номиниран да оглави полицейските сили в рамките на 

Министерството на вътрешните работи  и това проправя пътя за "стандартизирани" 

действия. 
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На фона на широко разпространените антицигански настроения, в началото 

"циганите" са възприемани най-вече като проблем на полицията , но поради  постоянно 

нарастващото влияние на расова теория расисткият аспект в идеологическата оценка на 

"циганите" става приоритетен. Приетите в Нюрнберг расистки  закони от 1935 г. отварят 

пътя към  класификацията на "циганите" като "низша раса", което води до отнемане на 

гражданството им и на  гражданските им права. На учените след това е отредена ролята да 

докажат, че тези догми са верни. По този начин режимът на нацистите си намира друг 

"враг", чието обругаване и предстоящо депортиране може да обедини "германския народ". 

Когато Робърт Ритър, лекар и психиатър, поема водеща позиция в 

"Rassenhygienische und erbbiologische Forschungsstelle” (изследователски център за расова 

хигиена) към Министерството на здравеопазването на Райха, той се превръща в централна 

фигура при  "циганските изследвания" в Райха. Истинската  му цел е да докаже, че 

криминалното и "асоциално поведение" е наследствено. Докато евреите са обвинени в 

интелектуално "подкопаване" на структурата на държавата, "циганите" са обявени за 

"примитиви", "бедни в областта на културата" и лишени от история, които заплашват 

моралния ред чрез "смесване" и "изграждане на криминален пролетариат " поради  

тяхната раса. Още през 1935 г. се заражда настояването  "циганите"  да бъдат интернирани 

в трудови лагери и стерилизирани принудително. Основният фокус на внимание на Ритър 

са "кръстосаните цигански породи", като тук класирането е още по-широко, отколкото при 

евреите: хората са обявени за "цигански мелез", когато един от техните осем прадядовци е 

"циганин". 

В края на 1938  г. Хайнрих Химлер обявява  в отворено писмо, че той ще "реши 

циганския въпрос чрез естеството на тази раса". Теориите на нацистките учени и 

политици обаче остават противоречиви до 1942/43 г. От една страна, индийският  

произход на ромите ги класифицира като "арийци", но от друга страна политици и учени 

искат да докажат тяхната "чужда раса" (Artfremdheit), за да се легитимира тяхното 

преследване.  

Заради идеологическите противоречия, преследването на "циганите" се провежда с 

по-слаба координация от тази при еврейското население. Например през 1943 година все 

още има роми в армията, въпреки че тази армия  участва в ромския геноцид на Изток и 

въпреки че вече има хиляди убити в концентрационните лагери. Тези войници от армията 

са депортирани директно от фронта в  Аушвиц, понякога дори с медал на честта.  

ПЪРВИТЕ ДЕПОРТИРАНИЯ И ИНТЕРНИРАНЕ В СЪБИРАТЕЛНИ  ЛАГЕРИ 

След като ромите са лишени от всичките си права и възможности за доходи, те 

често са принудени да разчитат на благотворителността на местните власти, за които се 

явяват значително бреме. Това напрежение, причинено от нацистите, се използва като 
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претекст за започване на мерки за преследване срещу ромите. Основната грижа на расова 

хигиена са така наречените "цигански смесени породи". В хода на кампанията 

"Arbeitsscheu Reich", която е насочена срещу просяци, проститутки, скитници и "цигани", 

започват първите арести. По заповед на криминалната полиция 700 немски роми, повечето 

от тях синти, са депортирани в концлагерите Дахау, Бухенвалд, Заксенхаузен и 

Лихтенбург през юни 1938 г. 

Една година по-късно, 3000 немски и австрийски роми са депортирани в 

концлагерите Дахау, Маутхаузен, Равенсбрюк и Бухенвалд. Органите на нацистите и 

полицията могат да разчитат на полицейските разследвания от  междувоенния период за  

регистрацията на ромите. 

Поради издаването на директивата за забрана на придвижване от Химлер и 

Хайдрих (1939 г.), ромите  не могат да напускат градовете, където живеят. Ако те не 

спазват този указ,  веднага  ги изпращат  в концентрационен лагер. По нареждане на 

Химлер ( "Schnellbrief")  има  вълна от смърт във временните лагери през 1939 г. 

Истинската цел на този указ е да се концентрират всички "цигани" в германския Райх, 

техният брой по преценки възлиза  на 30 000, в лагери и да ги депортират възможно най-

бързо до Полша. Постановлението не може да се преведе бързо в действие, поради което 

временните лагери се превръщат в "трудови лагери", подобни на концлагери.  

ТРУДОВИ ЛАГЕРИ 

Многобройни трудови лагери са построени в Германия, анексираната  Австрия и в 

окупираните от германците територии от Централна и Източна Европа. Първоначално 

повечето от тези лагери са проектирани като наказателни трудови лагери за работа  само 

за роми  мъже , като най-много лагери има в Австрия и в Германия. В Австрия например е 

имало най-малко 17 лагери с различен размер. 

Някои от тези "трудови лагери", като  лагера Лети в Южна Бохемия или този в 

комплекса Белзек в Полша, са превърнати в "цигански лагери" за роми   мъже, жени и 

деца. Много лагери са затворени през 1943 г. и затворниците са  депортирани в лагерите 

на смъртта, в  други трудови лагери или са убити на място. Някои лагери  съществуват до 

1944 г., например Дубница  над Вахом в Западна Словакия. Най-големият от "циганските" 

лагери, Лакенбах в Бургенланд, в който има до 2300 затворници през 1941 г.,  съществува 

до края на войната. 

Интернираните трябва да извършват тежък физически труд: те копаят 

тръбопроводи, речни корита или резервоари, правят ремонтни работи по пътищата, 

извършват работа на полето и участват във всякакви дейности от такъв характер. 

Смъртността е висока поради недохранване, упорита работа и болести. В Лакенбах  237 

души  загиват по време на петте години от съществуването на лагера,  в Лети умират най-
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малко 326 души през последните три години; в Белзек, въпреки че не съществуват точни 

цифри, броят на загиналите е почти също толкова висок. 

МАСОВИ ЕКЗЕКУЦИИ 

Систематичното убийство на ромите започва през лятото на 1941,  свързано с 

германското нападение над СССР. Както "съучастници" и "шпиони" на 

"юдеоболшевизма" хиляди роми стават жертва на масови екзекуции от СС войници , 

които, подпомогнати от армията, ги убиват в тила на фронта. Противно на действията, 

предприети в Германия, основна грижа на полицията в повечето райони са  скитащите се, 

"расово чисти" и "ендогамни цигани", които като мобилно население  съответстват най-

добре на образа на шпионите. 33,000 евреи, както и стотици роми са сред жертвите на 

масовото убийство в Баби Джар близо до Киев, което е извършено от  есесовски групи 

заедно с ”Шеста Армия”. Както в Съветския съюз, повечето роми са убити чрез масови 

екзекуции, отколкото в лагерите в Полша и други територии от Източна Европа и 

Балканите, окупирани от нацистите. Все още няма точни цифри, но консервативни оценки 

говорят за много повече от 100 000 души, които са били убити извън системата на 

лагерите.  

В Сърбия, окупирана от германците от 1941 година, важна роля при изтребването 

на ромското малцинство  играят така наречените "отмъстителни екзекуции", при които 

жертви стават евреи, сърби и роми. За разлика от източна Европа, есесовците набелязват 

жертвите, а армията извършва екзекуциите. Харолд Търнър, ръководител на германската 

военна администрация, обявява през 1942 г., че Сърбия е единствената страна, в която 

"еврейския и циганския въпрос" е "решен". Есесовските групи  и въоръжените сили са 

подкрепени от местните фашистки организации. В Хърватска усташката милиция, а в 

Унгария, която е  под немска власт от 1944 г., фашисти с пречупени кръстове извършват 

масови екзекуции, организират депортирането и работят в лагерите. 

ГЕТОТО ЛОДЗ 

Както вече бе споменато по-горе, ромите първоначално трябва да бъдат  

интернирани в Полша във  "временни лагери", където да изчакат "окончателното си 

депортиране" (Писмо на Химлер - "Schnellbrief"- от 1938 г.). В еврейското гето в Лодз ( 

"Litzmannstadt") през 1941 г. е издигнат  "цигански лагер"  по заповед на Химлер. СС , 

еврейските сили за сигурност и "циганската полиция", сформирана  специално за тази 

задача, трябва  да блокират лагера от останалата част на гетото и външния свят. 

Информация за състоянието на лагерите " не трябва да достига до външния свят”. Между 

5-ти и 9-ти ноември 1941 г. в гетото Лодз пристигат  пет вагона  с общо 5007 роми от 

Австрия. Членовете на СС и "Службата  за трудова повинност" охраняват лагера и карат 

някои от интернираните да извършват принудителен труд. Ромите спят на пода и не 
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получават нито лекарства, нито достатъчно храна. След кратко време избухва епидемия от 

тиф. Останалите 4400 души, които все още са живи през януари 1942 г., са откарани в 

товарни автомобили до концентрационния лагер Челмно / Кулмхоф и там са убити в 

газови вагони. Няма оцелял от първоначално пристигналите 5007 австрийски роми. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕТО  АУШВИЦ 

На 16 декември 1942 г. Хайнрих Химлер издава постановление, че всички 

"цигани", които все още живеят в "Германския райх", трябва да бъдат депортирани в 

Аушвиц. „Постановлението Аушвиц " е последното разкритие на схемата, която 

съществува де факто от 1938 г. и вече е частично приложена, а именно пълното 

заличаване на "циганите". Постановлението за депортиране на Химлер е насочено срещу 

всички "полу -цигани, роми цигани и балкански цигани", "степента на кръстоската"  не е 

вече от значение. Изключението от една малка група от "расово чисти цигани", която е 

трябвало да бъде използвана като "музеен експонат" в музея на открито на Химлер, 

съществува само на хартия. 

В така наречения "цигански семеен лагер" Аушвиц са наблъскани на тясно повече 

от 20 000 роми, които в  по-голямата си част идват от "временни лагери" в Германия, 

Австрия, Полша, Бохемия и Моравия . За настаняване се използват 32 дървени бараки, 

всяка от които първоначално е предвидена за 52 коня. В една такава барака се вкарвани до 

600 роми. Санитарните условия съответно са трагични. Още след няколко месеца стотици 

роми умират от недохранване, епидемии и принудителен труд. 

Ромите са използвани за най-тежкия труд в лагера.Сред децата бушува епидемията 

от глад "Нома". Освен това, системата на лагера е белязана от вътрешни властови 

структури.  Политическите затворници са в горния край, евреи и роми са поставени в 

долния край на йерархията. Стереотипите и предразсъдъците се пренасят и в лагерната 

общност. Определената от есесовците идентификация прави възможно бързото 

разпознаване. Ромите носят кафяв или черен триъгълник, а затворническият номер при 

тях започва с буквата  "Z" (за "Zigeuner") , която е татуирана на предмишницата им. 

От всички лагери в Аушвиц, най-висок процент на смъртност има в „циганския 

лагер”. 19,300 души загубват живота си там; 5600 са обгазени, 13 700 починали от глад, 

болести, епидемии и медицински експерименти. Последните са използвани, за да се 

докаже съдбовното влияние на "раса" и наследственост. Въображението на лекарите, 

натоварени с тази задача, преди всичко Йозеф Менгеле, няма граници. Ромите са 

инжектирани с разтвори на соли и тиф бацил, лекарите правят опити с цветни пигменти и 

сърдечни инжекции, за да  разгледат очите на близнаци. В тези си действия  лекарите и  

членове на СС и армията действат със съзнанието за подкрепа на науката, което е широко 

разпространено сред населението като цяло.  
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Аушвиц е само един от многото концентрационни лагери, в които ромите са 

избивани, частично преди и систематично след "Аушвицкото постановление". В 

допълнение се прилага и втория компонент на политиката на геноцид,  а именно 

насилствена стерилизация, както в рамките на лагерите, така и в болници извън. Хиляди 

роми, предимно жени и момичета, понасят страданията от тази операция, често без 

анестезия. Много от тях умират  по време на операцията. 

 

ЖЕРТВИТЕ 

Все още е неизвестно колко роми стават  жертва на нацисткото преследване. 

Ромите не винаги са регистрирани като такива и излизат в статистиката на жертвите като 

членове на мнозинството от населението, като "други" или изобщо не са включени в 

бройката. Документи от лагерите на смъртта изчезват, а списъците  за депортиране са  

изгубени,  разпръснати в множество архиви или все още не са анализирани. Оцелелите 

записите от въоръжените сили и СС ("Schutzstaffel", защитни отряди), които алтернативно 

извършват убийство в тила на Източния фронт, често по своя преценка, са непълни и, по-

специално по отношение на ромите, са неверни. Убийствата на неизброимите жертви, при 

масови екзекуции като тези в газовите камери, не са документирани въобще. 

Изследванията са принудени да се базират на приблизителни оценки; независимо от  

непълните данни, броят от най-малко 250,000 жертви се счита за много вероятен. 

Публична дискусия на тази тема, ако изобщо има такава, често се основава повече 

на лични мотиви, отколкото на факти. От една страна са  ромски организации, мотивът им 

е ясен, които са склонни да  изчисляват  много висок брой жертвите. Например активисти 

от малцинствата в немското общество са на мнение, че  геноцидът е взел 500 000 или дори 

750 000 жертви - числа, които не са потвърдени от изследователите. От другата страна са 

расово мотивирани историци,  разпитани след всички изследвания по темата, и по-

конкретно за геноцида на ромите. Освен това, при някои сериозни исторически 

изследвания  се наблюдава  тенденция да се отрече  расисткия характер на ромското 

преследване. Причината за това е често мотивъте да определи еврейската съдба като 

трагично единствена. 

Едно нещо е ясно: подобно на еврейското население, ромите са лишени от правата 

си, биват интернирани и убивани  в германския Райх. Документираната  процедура на 

преследването и броят на престъпленията на база на тези документи,  не оставят място за 

никакъв друг извод, освет че това е "расистки" мотивирано масово убийство. Ако, както 

често се подчертава, уникалността, историческата безпрецедентност и нечувания дотогава  

елемент на еврейския геноцид е извършван с прецизност  на машина и  в промишлено 

измерение, то  уникалността при ромските убийствата е  в естествеността, с която те са 
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включени в кръга на жертвите и небрежността, с която убийствата продължават, въпреки 

че до края при тях може би няма  изрично формулиран, цялостен график за тяхното 

изкореняване. 

 

ОЦЕЛЕЛИТЕ 

След края на войната оцелелите роми са изправени пред  същите предразсъдъци, 

които е  трябвало да изтърпят още преди 1933 г. в цяла Европа. След 1945 г. изобщо няма  

обществен интерес към тяхната съдба. Едва в края на 1970 в преобладаващата част от 

населението се появява чувство за несправедливост, като инициативата е подета от ромски 

организации, които са в състояние да се учредят от този момент нататък. Продължаващите 

предразсъдъци имат влияние и върху така наречените "репарации". Само малка част от 

оцелелите немски и австрийски роми и синти са  в състояние да отстояват  своите 

претенции. Австрийските и немските виновници се отървават от затвор или са 

амнистирани след кратко време. Малкото роми, които не се поддават на натиска и 

повдигат обвинения,  в много случаи  са дискредитирани отново и претенциите им са 

отхвърлени като лъжи.  
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Не мога да остана в собствената си дом 
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те ме измъкнаха от леглото ми 

оставяйки жена си и децата. 

Тъжна звезда във високите небеса 

те ме взеха от собствената ми къща 

те ме заведоха в лагера 

където  ме изгориха на пепел. 

Песен на ромите от Бургенланд  в концентрационните  лагери, изпята от Паула Нардай  (от Хеметек, Урсула / Хайншик , 

Mозес (1992):. Песен за страданието на ромите от концентрационните лагери в Австрия В:. Jahrbuch де 

Dokumentationsarchiv де österreichischen Widerstands: 76-93 , Wien, стр. 81) 

В книгата "“Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens" ( „Откриване на пътя към унищожението на 

недостойния  живот” ) от юриста Карл Биндинг и  лекаря Алфред Хоче. Двамата,  както и други, се  занимават с 

държавното обгрижаване на хората с умствени недъзи с цел да  изчислят финансовото отношение  разходи-ползи. В тази 

връзка  те твърдят, че всички онези, които са в тежест на обществото, трябва да бъдат убити (тези, които водят  

"отежняващо  съществуване"). 

"Може да се заключи, че средният разход на човек на година за грижата за тези идиоти възлиза на 1500 M. Ако вземем 

общо всички идиоти в Германия, които са в старчески домове, това прави  общо 20-30,000. Ако допуснем, за всеки 

отделен случай, че лицето ще живее в продължение на 50 години, то може лесно да се види, че една огромна сума, под 

формата на храна, облекло и отопление, се изтегля от държавната хазна за непродуктивна кауза. " 

(В превод от Биндинг, Karl / Хоче, Алфред (1920):.. Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre 

Form. Leipzig: Felix Meiner, ) 

 

Откъс от циркулярното писмо на СС фюрера и началник на германската полиция в Министерството на вътрешните 

работи, Хайнрих Химлер, от 8 декември 1938, за борбата с "циганската чума". 

"[...] 1 (1)От опита от борбата срещу циганската чума до сега и прозренията на расова-биологичните изследвания  

изглежда съвсем логично циганския въпрос да се реши чрез естеството на тяхната раса. Опитът показва, че кръстосаната 

половин порода съставлява най-голям дял на циганската престъпност. Освен това опитите  да се накарат циганите да 

водят уседнал живот  са неуспешни  особено при чистите цигани, защото те са с най- силен миграционен инстинкт. 

Поради това е необходимо да се  подходи по отделно към  чистите цигани  и циганите мелези, когато се занимаваме с 

циганския въпрос. 

(2) За постигане на целта, първо е необходимо да се установи расовата  принадлежност на всеки един циганин, който 

живее и номадства  в германския Райх. " 

 Ill 4 (в превод от:... Ministerialblatt des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern, Jg. 99, Nr. 51, 14.12.1938, pp. 2105-

2110)) 

В нацисткия вестник  "Rechtsspiegel" от  24 Февруари 1939: 

"В неговия указ от 08 декември 1938 г. Райхсфюрер  на СС и началник на германската полиция очертава основните 

насоки за борба с циганите в целия райх. Постановлението се базира на опита и възприятията, придобити в борбата с 

циганската чума досега. Той иска, и по този начин ще се премахва злото, решаване на циганския въпрос чрез естеството 

на тази раса. " 
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"Умряли" 

Около половината от обитателите на Чешкия  "цигански лагер" Лети  са деца на възраст от 14 години. В своята книга 

"Холокостът на чешките роми"  историкът Щибор Некач описва съдбата им в големи подробности. Един пасаж гласи: 

"Най-сърцераздирателни и самотни трябва да са били последните дни на сираците или изоставените деца, чиито 

родители са умрели или са  прехвърлени в болница, и които са били оставени сами . Когато те са били намерени мъртви, 

тяхната смърт е вписвана  в личните им досиета с много забавяне , като  записите са непълни или дори погрешни. 

Например  датите на смъртта на Františka Čandová, Jan Marion Čermák-Růžička, Marie Petržilková, Jiři Růžička, Václav 

Františ и  Marie Růžičková са отбелязани само с месец, докато при тази на Франтишек Флориан е посочена само годината. 

В досиетата  на Ondřej Růžička и Růžena Růžičková  е записано просто  "gestorben" [умряли] , без никаква  дата.  С 

подобно оскъдно съдържание са и досиетата на  Jan Růžička и  František Procházka, носещи само една бележка "дата на 

смъртта неизвестна." Някои от починалите деца дори не са идентифицирани правилно. " 

РАСОВО - ХИГИЕННА  КАТЕГОРИЗАЦИЯ 

До 1944 г., когато класификацията на ромите приключва, Rassenhygienische und bevölkerungs-biologische Forschungsstelle 

( Научно-изследователското  Бюро за  расова хигиена)  под ръководството на Ритер вече е "категоризирало" около 24 

000 души,  много от които вече не са живи по това време. 

"Ритер го правеше хладнокръвно, по улиците, по любезен начин. Един след друг те  биваха довеждани  и сядаха на един 

стол. После той сравняваше детските очи, задаваше ни  много въпроси, а Джъстин записваше всичко . Тогава той каза: 

"Отвори си устата", при това  държеше някакъв вид инструмент, с който  измерваше  гърлото, ноздрите, носа, 

разстоянието между  очите, цвета на очите, веждите, ушите  отвътре и отвън, шията, ръцете, всичко, което може да бъде 

измерено." 

. Ill 7 (в превод от Краусник, Майкъл (1995): Къде изчезнаха те?  Прикритите убийства на синти и  роми. Герлинген, 

Издателство Блайхер, стр 97) 

Убийства на ромите в района на  Варшава 

Описанието на полския ромски изследовател  Йежи Фиковски   и до  днес е най-пълното представяне на преследването  

на полските роми от германските войски. Той разказва за предградията в района на Варшава: 

"Често  резултатът бе  толкова краен, че само убийците оставаха като свидетели. [...] През 1942 г. фашистите на Хитлер 

убиха много цигани в предградията на Варшава; включително 30 души в Грочов, мъже, жени и деца, а също и някои 

семейства в Тарговек. Много бяха разстреляни през 1943 г. в Бем-Форт, в Коморова близо до Варшава са избити жени и 

деца с, в гората близо до Żyrardów беше простреляно циганско семейство, в гората на Брак и Гажиг  близо до  Зохачев 

бяха убити десетки семейства; По същия начин цигани в Конск, Зохачев, Maрки; в Сиелце във Варшава седем семейства 

са  изгорени живи под дървен навес; в Жадов циганите от района са обградени и заключени в местната синагога, всички 

мъже са застреляни. Жените  успяват да избягат през нощта към Карчево, където малко след това германската полиция 

започва да убива  циганите, като между другото  хвърлят децата от прозорците на улицата. Много от циганите имали 

пистолети и се сражавали с жандармерията, докато не изстреляли  и последния си патрон. Само в изключителни случаи 

хората са успявали да избягат. В едно село близо до Милошна през януари 1943 г.  са разстреляни над 20 души, сред тях 

повечето деца. През октомври 1944 г. гестаповците убиват 104 цигани близо до Пуща Кампиновска; само един-

единствен човек е успял да избяга. Често могат да се наблюдават убийства от този вид могат. [...] " 

Работата на д-р Менгеле 

Колекцията на Менгеле на железопътната рампа в Биркенау, където той търси експериментални си морски свинчета, е 

добре известна. Той провежда своите експерименти в барака No. 32 в сектора на циганските семейства, осакатява и 

убива стотици хора в името на науката. Хелмут Клеменс, осемнадесетгодишен по онова време, трябва да работи в 

лазарета като момче за поръчки на Менгеле. Там той става свидетел на престъпленията на Менгеле : 
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"Вечерта трябваше да извадя труповете, които бяха струпани в малка колиба, да запомня номерата на техните ръце и да 

ги домъкна на  д-р Менгеле. След това той ги разфасоваше по различни начини. На рафтовете стояха буркани, в които 

имаше органи - сърца, мозъци, очи и други части на тялото". 

Австрийският художник Карл Стойка  е момче на 12, когато е депортиран в Аушвиц-Биркенау със семейството си през 

1943 г. Той си спомня за смъртта на по-малкия си брат: 

"Малкият ми брат Оси умря от глад. Той беше в горното легло, на седем години, ние трябваше да отидем на работа, а 

той е бил сам! И когато някои му даваха повече хляб, по-големите  му  крадяха  хляба и чая и супата. И така, той умря от 

глад, той умря. Къде беше Бог "? 

"Душите им са болни" 

Австрийската  ромка Чея Стойка от групата на ловарите, оцеляла от лагера в Аушвиц и добре известен писател и 

художник, описва как  също и децата на оцелелите страдат от травмите на Холокоста: 

"Когато излязохме, ние бяхме болни, напълно! Сърцето ни беше ранено, главата ни, нашите души боледуваха. А в онова 

време и в онзи свят  държавата – не  ромите или другите простосмъртни, а държавата - би трябвало да има прозрението 

да  даде възможност, както се допуска днес, да има просветление и да говорим за това, което е необходимо. Тези хора 

трябваше всички да бъдат лекувани. Те не  трябваше да имат деца поне още пет, шест години напред, тези малобройни 

хора, които излязоха, които все още бяха там, докато не съберат  достатъчно сила, за да бъдат здрави, за да бъдат в 

състояние да се смеят отново, докато не се почувстват достатъчно добре, за да  видят, че  светът не е лош и докато не се 

осмелят  да родят здрави деца на този свят. По това време природата следваше своя ход: светът е красив, цветята 

разцъфват. И по света има  любов, природата  се грижи за  това. Но нашите деца, и това е съвсем нормално, и аз вярвам, 

че всеки човек, който мисли, ще каже същото, че тези деца са прекалено чувствителни, всичко  е вътре в тях, сърцето им 

трепери,те лесно се разплакат. Защото и техните сърца и души също са болни. Ние заложихме това заболяване вътре в 

тях. Този страх, постоянния страх, децата са израснали с него. И затова те винаги  се оглеждат и  се обръщат, когато 

вървят по улиците, разбираш ли, те се обръщат. Само човек, който се страхува , се обръща! 

Когато някой се разболее от лагера,  главата му го боли и душата му кърви за баща, сестра, брат, коита са  останали там,  

този човек може да има само дете, което е с наранена   душа . То идва на този свят, можете да видите колко е сладко , 

колко е красиво, да го гушкате, да го обичате , да го целувате и прегръщате. То расте, но този страх, който е във вас, се  

прехвърля в него, с майчиното мляко." 
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КОНЦЕНТРАЦИОННИ ЛАГЕРИ 

 

РЕЗЮМЕ 

След сравнително кратък период на засилени мерки, насочени към тях, от 1938   

ромите в германския Райх, окупираните от германците територии и анексираните страни 

са подложени на  депортиране, арести и убийства. До 1945 г. приблизително един на всеки 

четирима роми, живеещи в предвоенна Европа, става жертва на нацисткото преследване. 

 

Въведение 

Жестокото преследването на ромите от германските нацисти - и други фашисти - се 

корени в три различни характеристики на европейската мисъл и политика през първата 

половина на 20 век. Традиционният анти- "циганизъм", сложна смес от социални 

предразсъдъци, например идеята, че "циганите" са носители на опасни заболявания и  са 

склонни към кражба на деца, когато е възможно, е широко наложен в цяла Европа. В 

началото на 20 век това е съчетано с истерична форма на расизъм, който вярва, че така 

нареченото "антисоциално поведение" е наследствена черта на определени групи от 

населението. Третата важна характеристика в механизми за преследването, въведена от 

германските нацисти след идването им на власт през 1933 г., е системата на така 

наречената "превантивна борба с престъпленията", която дава  възможност на властите да 

арестуват и хвърлят в затвора всички, които те считат за "потенциално опасни" за 

обществото, дори ако те не са извършили никакво престъпление или простъпка. 

Суровият икономически климат на междувоенния период в Европа допълнително 

допринася за нарастващите конфликти между роми и не-роми в много европейски страни. 

Особено в Централна и Източна Европа много роми  живеят  като амбулантни занаятчии 

или като земеделски работници. По време на така наречената "депресия" от края на 1920 и 

началото на 1930 г. много роми губят тези традиционни форми на доход и са принудени 

да разчитат на  социални и здравни помощи  от обществените фондове. Въпреки това, 

повечето от селата и градовете не са склонни да поемат тази финансова тежест, твърдейки, 

че "циганите" не принадлежат на техните популации, и се опитват да ги прехвърлят върху 

други общини. Немските и австрийските полицейски сили започват да  регистрират 

ромите в така наречените "цигански" списъци ("Zigeunerlisten") и да вземат техни снимки 

и пръстови отпечатъци още преди нацистите да дойдат на власт. Тези списъци по-късно се 

оказват фатални за повечето регистрирани в тях хора. 
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Тези фактори формират основата за увеличаване на преследването на така 

наречените "цигани", след като нацистите идват на власт през 1933 г. Още през 1933 г. 

ромите са принуждавани да се подложат на стерилизация , а през 1935 г. специален закон 

забранява смесените бракове на "цигани" и "арийци". В периода между 1936 г.  и 1938  г. 

са създадени две централни институции на преследване "на циганите", така наречения 

"Rassehygienische Forschungsstelle" (Изследователски център за расова хигиена) и 

"Reichszentrale für Bekämpfung des Zigeunerunwesens im Reichskriminalpolizeiamt" (Център 

за борба с циганската чума към  Службата на криминалната полиция на Райха). Местните 

власти не само подкрепят тези политики спрямо ромите, но често призовават централните 

институции да  ускорят и засилят мерките, както се вижда например в прословутия 

памфлет от нацисткия "надзирател" на Бургенланд, Тобиас Порчи. През 1938 г. Хайнрих 

Химлер, командир на СС ("Schutzstaffel",  групи по сигурността) и райхс-началник на 

германската полиция, призовава към "решаване на циганския въпрос"  според "расовите 

принципи", а през 1939 г. подписва специален указ,  принуждавайки всички роми да  не  

пътуват и да останат в града, където са отседнали в момента. 

ПРИНУДИТЕЛЕН ТРУД 

Започвайки през 1938 г.  и 1939 г., на "Службата криминална полиция на Райха" 

нарежда около 3000 мъже и жени, които са в състояние да извършват тежък физически 

труд, да бъдат депортирани в концентрационни лагери. Химлер се нуждае от тези 

затворници за развитието на индустрията, контролирана от СС. Берлин е  убеден, че 

ромите така или иначе не биват наемани  срещу добро заплащане. Но това не е вярно. 

След анексирането на Австрия от германския Райх, на ромите е забранено да продължат 

да упражняват някои от техните традиционни професии, например изпълнение на музика 

на обществени места. Поради войната има бум в оръжейната промишленост  и много роми 

намират работа в заводи, по строителни обекти и в селскостопанския сектор. "Гаулайтерът 

"на Щирия дори критикува последствията от тези депортации, но ги поддържа от расистки 

подбуди: "Въпреки, че това са правилно наети за труд цигани, които не показват 

нежелание да работят, нито имат предишни престъпления и по никакъв начин не 

представляват тежест за обществото , аз ще разпоредя тяхното интерниране в трудови 

лагери от съображението, че циганите като хора извън народната общност, са винаги 

асоциални". 

През 1940 г. Химлер поръчва още една група от около 2500 роми (предимно синти) 

от територията на германския Райх да бъде депортирана в Общия протекторат, днешна 

Полша. 
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"ЦИГАНСКИЯТ" ЛАГЕР ЛАКЕНБАХ 

На 23 ноември 1940 г. е създаден циганския лагер Лакенбах в сградите на бивша 

господарска ферма. Лагерът е под администрацията на централата на криминалната 

полиция във Виена, разходите са разделени между областните администрации на Брук ан 

дер Лайта, Айзенщат, Лилиенфелд, Санкт Пьолтен, Винер Нойщад и общинската 

администрация на община Виена , пропорционално на броя на лишените от свобода от 

съответните области. Интернираните  роми са принудени да живеят при най-примитивни 

условия в оборите и конюшните на бившата ферма и са  подложени на  принудителен труд  

в различни местни предприятия. При "нормални" условия, броят на хората, интернирани в 

Лакенбах, варира от 200 до 900 души, около една трета от тях  деца. На 1 ноември 1941 г. 

е  постигнат кулминационен брой от 2,335. От 4000-те роми, интернирани в Лакенбах, 

през есента на 1941 г. около 2000 са  депортирани в гетото в Лодз и до лагера на смъртта в 

Челмно . Само няколкостотин роми успяват да преживеят освобождението на лагера 

Лакенбах от съветските войски през април 1945 г. Въпреки невероятно лошите 

стандартите на живот, хигиена и хранене, ромите в затвора в лагера Лакенбах извършват 

принудителен труд. Те са наети от различни предприятия, като например горски 

стопанства, селскостопански имения, ферми, тухларни и ферми за копринени буби, или им 

е наредено да работят в обществено пътно строителство. Заплатите им се  превеждат на 

администрацията на лагера, а самите роми  получават само "джобни пари". И най-малкото 

нарушение на лагерната дисциплина се наказва строго чрез побои, безкрайни упражнения 

и лишаване от храна. През 1942 г. катастрофалните условията на живот предизвикват  

избухването на епидемия от петнист тиф, който убива много от затворниците в лагера. 

Между 1940 г. и 1945 г.  в лагера Лакенбах умират общо 237 души. 

 

ГЕТОТО  ЛОДЗ И ЛАГЕРА НА СМЪРТТА ЧЕЛМНО 

На 1 октомври 1941 г. Хайнрих Химлер постановява депортирането на 5007 роми , 

предимно  от австрийски произход,   в гетото в Лодз ( "Litzmannstadt"). Разходите за тези 

депортации са разделени между "Райха" (Главна служба Сигурност ) в Берлин и 

областните администрации за социално подпомагане. Лицата , които да  бъдат 

депортирани, са избрани според това дали те не са в състояние да работят,  на тези, "които 

не са тежест на социалното благосъстояние",  е позволено да останат. Цели семейства са  

депортирани заедно, сред тях 2,689 деца, представляващи  повече от половината от общия 

брой на депортираните. 613 от депортираните  умират още през първите седмици в Лодз 

от петнист тиф. През декември 1941 г. и  януари 1942 г. всички оживели роми са 

прехвърлени в лагера на смъртта в близост до Челмно и там са  обгазени. През март 1942 

г. Дирекцията на криминалната полиция в Грац издава нареждане всички питания на 

загрижени роднини да бъдат насочвани към “Reichssicherheitshauptamt” (Главно 
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Управление  Сигурност на Райха), и за да обезсърчи  допълнителни претенции и въпроси, 

изтъква аргумента, че  не се разрешават посещения на всички лица , "преселени " в Лодз. 

По това време всички австрийски роми,  депортирани в Лодз,  вече са мъртви.  

 

КОНЦЕНТРАЦИОННИ ЛАГЕРИ В АУШВИЦ - БИРКЕНАУ 

След интензивни дискусии, свързани с така наречената  "циганска политика",  

Химлер нарежда депортирането на всички "zigeunerische Personen" ("циганско-подобни  

лица") в концентрационни лагери. В дневника  на така наречения "цигански лагер" 

Аушвиц-Биркенау са регистрирани 10 649 жени и 10 094 затворници от мъжки пол, много 

от тях деца. Две трети от ромските  затворници са  арестувани в Германия и Австрия, над 

20 на сто са от Бохемия, а  6% са от Полша. Всеки ден умират болни и слаби затворници , 

а многократнопо-голям брой интернирани са изпратени в газовите камери, сред които 

голям брой немски и австрийски роми на 12 май 1943 г. До края на 1943 г. 70 на сто от 

затворниците в  "циганския лагер" не са вече между живите. В края на юли 1944 г. всички 

затворници от " циганския лагер " в Аушвиц-Биркенау, които все още са считани годни за 

работа, са прехвърлени в други концентрационни лагери и принуждавани да извършват 

принудителен труд в заводите и промишлените предприятия. На 2 август 1944 г. СС-

войските обграждат "циганския лагер" и на следващата вечер всички останали затворници 

в "циганския лагер " са  убити в газовите камери.  

 

ГОНЕНИЯ В ОКУПИРАНИТЕ  ОТ НЕМЦИТЕ ТЕРИТОРИИ 

По време на немската окупация на западните райони на СССР през 1941 г. хиляди 

роми са убити в масови акции заедно с еврейски и комунистически функционери. През 

същата година войските на германския "Вермахт" (армията за отбрана) избиват хиляди 

роми в Сърбия, а в същото време германски полицейски сили унищожават безброй роми в 

Полша. 

Между 1944 г. и началото на 1945 г. хиляди словашки и унгарски роми са избити 

или депортирани в концентрационни лагери. Роми основно от Южна и Западна Унгария са  

арестувани от унгарските фашисти и  изпратени на смърт в  централния лагер  в Цила,  

близо до град Комаром в Северна Унгария, от където оцелелите са депортирани от 

германските СС. Много оцелели унгарски роми са убити от германските войски и 

унгарските фашисти в началото на 1945 г., когато бягат в териториите, за кратко обратно 

отвоювани от немците, които иначе  вече са завзети от настъпващите съветски войски. В 

Словакия правителството създава така наречения  "циганския лагер" в Дубница  над 
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Вахом, където около 800 души са били интернирани при ужасни условия, а по-късно 

убити или депортирани. 

В Румъния и Хърватия преследването на ромите в рамките на фашистките 

сателитни правителствата на германския Райх е еднакво трудно и жестоко. Оценките за 

жертвите на хърватския концентрационен лагер в Ясеновац варират значително, но 

общият брой на хърватски роми, които стават жертва на Холокоста, се изчислява на най-

малко 25 000. Също толкова проблематична е и преценката за броя на  ромските жертви 

сред общо 25 000 румънски роми,  депортирани в Приднестровието, повечето от които 

вероятно не са оцелели. Данните за депортиране на роми от България в Приднестровието 

са още по-неясни. От една страна, изследванията за тези трагични събития са доста  

пренебрегвани през последните десетилетия , а от друга страна, броят на жертвите на тези 

фашистки режими е  безотговорно преувеличен и използван от комунистическата 

пропаганда след 1945 г. 

Съдбата на ромите в окупираната от германците Италия е проучена доста  

незначително до момента, както и съдбата на ромите и синтите от балтийските държави 

Естония, Латвия и Литва. За окупираните от немците  Дания, Норвегия, Гърция и 

България историците - досега - не са открили никакви документи на систематични 

депортации и ликвидации на ромите. 
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Паула Нардай, ромка от Оберварт, Австрия, си припомня за съдбата на семейството й в Аушвиц-Биркенау: 

"Там беше баща ми , майка ми, осемнадесетгодишната ми сестра, аз и деветгодишният ми брат. Също и  другият ми 

брат, който беше по-голям и работеше в Кил. Майка ми - един месец, тя оцеля само един месец . Баща ми, те го биха по 

главата толкова жестоко, че той ослепя. Имаше една барака, която  наричаха "Lazarett" (лазарет) - ако те вкарат там, 

никога повече не  излизаш. Те го ослепиха. Отведоха ги и ние не го видяхме никога повече. Сестра ми отиде в кухнята, 

те я взеха да  бели картофи. И малкият ми брат, това му беше първият път, когато трябваше да работи. Мен ме нямаше,  

аз го оставих  в бараката ,на сутринта излязох по „външна команда”  на работа, и когато се прибрах, какво да видя? 

Детето го няма. Питам другите: "Къде е детето?" - "Те  го изведоха." Взели децата и ги закарали в газовите камери. А на 

мен  не ми позволиха да изляза. Не можех да изляза да питам някого, защото ми забраниха  да напускам бараката след 

работно време. Само "Zum Abzählen" (за преброяването)” 

"Einweisungs-Übersicht" ("Проверка на интерниранита") в гетото Лодз на 13-ти ноември, 1941 г., която е на база на 

списъци на пет транспортни вагони  с "общо  4996 живи, 11 мъртви цигани", като е добавено, че "11-те мъртви циганите 

са загинали по време на транспортирането във влака". 

Барбара Рихтер, чехкиня,  оцеляла от лагера в Аушвиц: 

"Държаха ме седмици в полицейското управление, а след това ме изпратиха в Аушвиц (пристигнах там  на 11 Март 1943 

г.). Двама цигани се опитаха да избягат, но бяха заловени, бити и обесени. По-късно семейството ми беше освободено от 

Летих, защото семейство Рихтер бяха  добре известно семейство в Бохемия. Майка ми дойде в Аушвиц доброволно. 

Веднъж ми нанесоха двадесет и пет удара с камшик, защото бях дала хляб на една новопристигнала. Един ден видях как 

Елизабет Кох уби четири циганските деца, защото бяха изяли остатъците от някаква  храна. Друг път стояхме два часа 

пред крематориума, но в последния момент бяхме изпратени обратно в бараките. За втори път ме биха  за вземането на 

хляба на един мъртъв затворник. Три пъти ми взимаха кръв. Д-р Менгеле ме инжектира с малария. След това бях в 

лазарета с чичо ми. Някакви цигани ме примъкнаха в друг блок точно преди всички пациенти в лазарета, включително 

чичо ми, да бъдат убити. "(От Кроу 1995 г., стр.51) 
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НАЦИСТКИЯТ ПЕРИОД В ИТАЛИЯ 
 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В Италия към жертвите на фашистката диктатура също така се включват и ромите. 

Днес, докато историческото изследване на темата е тъкмо в началото си и трябва да се 

бори с над половин век повече или по-малко съзнателно пренебрегване и „пропуски в 

паметта“, ние можем да кажем със сигурност, че ромите са били залавяни, регистрирани и 

хвърляни в затвори от фашисткото правителство по това време.Тези, които са 

интернирани изтърпяват студ, глад и болести, които в някои случаи имат за резултат 

тяхната смърт. 

 

 
 

Въведение 

 

В Италия изследванията за гоненията и интернирането на ромите остават  много 

малко  - особено академичните изследвания - и има малко проучвания относно 

интернирането в страна, която с неохота признава съучастието си с нацистите и 

следователно споделянето на  отговорност относно политиката на изтребление. 

По същата тази причина, има много пропуски във фактите и цифрите относно фашисткото 

преследване на ромите в Италия, и едва сега тази забравена история започва да се 

разказва, благодарение на упоритостта на няколко историци и изследователи. За 

съжаление, данните за броя на жертвите все още не са известни. Също така не е възможно 

да бъдат установени, тъй като все още предстои да бъдат изяснени причините за 

преследването. Но ние трябва да оценим, дори ако фашисткото гонение на ромите да не 

може със сигурност да бъде категоризирано като част от расистката политика от страна на 

режима, който подобно на хитлериския , цели в действителност унищожаване на 

въпросните групи, фактите, които остават такива, че ромите винаги са били обект на 

дискриминация, изолирани и преследвани като „Zingari“ („Цигани“). И това със сигурност 

означава нещо. 

   

РАСОВИЯТ ВЪПРОС 

 

На 28 октомври 1922 г.,черноризците маршируват в Рим и на следващия ден, крал 

Виктор-Емануил III кани Бенито Мусолини да сформира ново правителство.Това поставя 

началото на периода на фашистката диктатура, характеризираща се с премахването -

включително физическо отстраняване - на всички опозиционни групи и с една политика 

на империалистическо доминиране, която също е основана на теорията и практиката на 

расизма. 

През 1938 г. фашизмът разкрива пълното си с насилие и грозота расистко лице, по-

специално обърнато срещу евреите. Расовият Манифест е публикуван през юли, 

определяйки „разликите“ между човешките раси с ясни термини, и това скоро е 

последвано от създаването на Катедрата по демография и раса и Расовия Трибунал. След 
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това, през септември, са одобрени расистките закони срещу евреите, които са ясно 

отражение на бурната антисемитска политика на режима. 

От гледна точка на закона, най-малко, ромите не изглеждат  включени в расовите 

политики на режима. Поради тази причина винаги е отхвърляно твърдението, че те са 

расово дискриминирани в Италия. Но те са  цел на политиките в областта на правото и 

реда от самото начало. Италия също има „цигански проблем“, който, както ще видим, се 

оформя от 1926 г. насам и става все по-нарастващо важен след избухването на войната. 

Във всеки случай, през последните години архивите показват голяма част от 

теоретизирането на предполагаемата „циганска заплахата“ от това време, включително и 

на идеите на водещи архитекти на фашистката расистка политика, като Гидо Ландра, 

ръководител на Службата за расови изследвания към Министерство на популярната 

култура. Ландра, както и други преди и след него, прави един недвусмислено расов 

проблем, не на последно място чрез позоваване на оценки за физическите и моралните 

качества на „циганската раса“.  

 

ОТ ТЕОРИЯ КЪМ ПРАКТИКА 

 

Повечето от тези, които са изучавали въпроса за фашисткото преследване на 

ромите все още не са  получили сведенията от архивните материали, но често базират 

своите изследвания върху разпръснати документи и устни свидетелски показания, 

събрани в течение на времето. Въпреки това тези документи представят редица интересни 

факти, като например задържането на роми в най-големия италиански концентрационен 

лагер във Ферамонти, в Калабрия, или фактът, че някои италиански роми са били 

изпратени в Австрия и Германия. В устни разкази оцелелите често си припомнят местата 

за лишаване от свобода, като Аньона (в Молизе), Тосичия (в Абруцо), Тремитските 

острови и Сардиния.  

Фашистките възгледи са вече очевидни през 1926 г., когато „окръжни писма“ 

нареждат експулсирането на всички „чужди цигани“ от кралството за да се„очисти 

страната от циганските каравани, които, няма нужда да се припомня, че представляват 

риск за безопасността и общественото здраве, по силата на характеристиките на циганския 

живот." Целта е да се нанесе „удар в самото сърце на циганския организъм“. 

На 11 септември 1940 г.,е издадена действителна заповед за интерниране, която се прилага 

също и към италианците. Това е „окръжно писмо“ от Министерството на вътрешните 

работи до всички префектури, с което те се инструктират да арестуват„циганите“ и да ги 

държат под строг надзор в най-подходящото място във всяка провинция в цялата страна.“ 

То действа с голямо усърдие за арестуването на „циганите.“ 

 

 

ИНТЕРНИРАНЕ 

 

Идентичността на арестуваните също се появява от документи, съхранявани в 

архивите, особено от лични досиета, десетки от които са останали в архива без никой да 

прави нищо за тях. Това са важни свидетелски показания, които ни позволяват да сглобим 

заедно историите на някои роми между годините 1928 г. до 1943 г. Разказите описват 

преживяванията на мъже, жени и деца, странстващи търговци, животновъди или 
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бакърджии, пътуващи на всякъде, продавайки плетени кошници или бродирани платове, 

които се опитват да живеят живота си, въпреки че са възпрепятствани от всички страни от 

правила и норми, които в крайна сметка ги въвличат в трагедията на Втората световна 

война.  

 

Всички те, дори и тези, които твърдят, че са италианци по време на задържането 

им, са изгонени, отново арестувани и изгонени отново, в периода от 1928 г. до 1940 г. 

След 1940 г., арестите са последвани от интерниране, съгласно директивата на 

Министерството на вътрешните работи от септември 1940 г.  

 

Мерките, предприети от фашисткия режим срещу ромите могат да бъдат разделени 

на най-малко две фази. В първата фаза, преди септември 1940 г., хората, които са 

арестувани са изгонени от кралството и са стоварени на границата, така че по правило те 

се връщат през границата почти веднага; една процедура, която се повтаря на интервали. 

Във фаза две, между 1940 г. и 1943 г. (ние все още не знаем достатъчно за периода след 

1943 г.), политиката на експулсиране е заменена от интернирането.  

Подробностите за реалността на местата за лишаване от свобода и на условията, при които 

се държани ромите постепенно се появяват. На този етап изглежда, че в някои от тях, като 

например Термитските острови, Сардиния и другите, ромите са само една от няколкото 

„категории“, които са държани там, но в други лагери, особено Бояно, Аньона и Тосичия, 

те формират явно мнозинство. 

Има най-малко един случай на прехвърляне на роми в Германия. Той се отнася до 

семейство Левакович, баща, майка и осем деца, които са били транспортирани до 

германския Райх в началото на 1944 г. след шест години „свободно интерниране“ 

(„Задължително пребиваване“) в град Равена. Не е възможно обаче да се разбере повече за 

този случай от наличните документи. 

 

ЛАГЕРЪТ 

 

В Бояно, в Молизе, затворниците са настанявани в петте бараки на една стара 

фабрика за тютюн, в такива нечовешки условия, че дори и фашистите се опитвали да ги 

преместят в други помещения. Въпреки това, не ромите и синтите, са тези, които само са 

преместени когато лагерът е закрит през август 1941 г. На този етап има 65 роми 

(повечето синти), 21 от тях на възраст под 15 г. 

От Бояно те отиват в Аньона, друго село в Молизе, където лагерът е в бивш 

бенедиктински манастир над селото с надморска височина от 850 метра. Тук записите не 

само показват, че ромите и синтите са държани в лагера; те също предполагат, че след 

края на 1941 г. лагерът се използва изключително за тях. През юли 1942 г.в лагера има 250 

от тях и през януари 1943 г., властите всъщност отварят училище за ромски деца, или, по-

точно „за интелектуално и религиозно обучение на непълнолетни деца на цигани, 

интернирани там“. Един документ от 23 април 1943 г., записва присъствието на 146 

„цигани“, които са интернирани и заявява, че всичко протича добре, включително 

училището, което се занимава с „отучването им от техните скитнически и неморални 

обичаи“. За съжаление не е възможно да се разбере повече за измененията в 
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затворническите бройки, както и за причините за тях, докато списъците на лагера не се 

възстановят и изучат. 

Но има и свидетелски показания, като тези на Томазо Богдан, ром, който сега 

живее в Рим, който си спомня, че двамата му братя умират от глад в Аньона и за 

родителите си, които не оцеляват след бягството им от лагера. 

 

Лагерът в Тосичия е в действие от октомври 1940 г. и е затворен след Примирието. 

Затворниците там включват роми и синти. Ние имаме най-малко два списъка, които 

показват, че най-малко 108 от тях са били там през юли 1942 г. Тосичия, в Абруци, е един 

от най-лошите лагери в централната част на Италия. Интернираните живели претъпкани 

заедно в сградите, а ромите са настанени в бараката Мирти, където условията са 

непоносими: сградите нямат прозорци, няма вода, а канализацията постоянно се препълва. 

 

 

СЛЕД ПРИМИРИЕТО 

 

След съюзническите десанти в Сицилия и разгрома на фашизма, Италия, подписва  

Примирието със съюзниците на 8 септември 1943 г. и страната изпада в хаос. Кралското 

семейство и правителството бягат позорно на юг, германците окупират част от страната и 

Мусолини формира ново фашистко правителство в Северна Италия, Социална Република 

Сало. Страната е разпокъсана иопустошена от чужди войски, докато антифашистки сили, 

организират Съпротивата.  

Има много малко информация за това какво се е случило с ромите и синтите по 

време на германската окупация и Социалната Република, и дори по-малко за това, което се 

случва с тези, които вече са записани, както интернирани, когато е подписано 

Примирието. Ние знаем, че някои затворници са успели да избягат от лагерите и са се 

присъединили към партизаните и Съпротивата. Но в други случаи затворниците остават в 

лагерите, много от които след това са подложени на нацистки контрол. Поради тази 

причина е целесъобразно да се помисли до каква степен Италия поема отговорност за 

транспортирането и последващо отстраняване на ромите и синтите в Хитлеровите лагери 

на смъртта. Ние трябва поне да споменем за свидетелските показания на една жена, която 

оцелява в лагера в Болзано (транзитен пункт за депортиране в Райха) и която си спомня, 

че „италианските цигански деца“, живеят с майките си в една колиба, която е заделена 

само за жени. И тези на Виторио Майер, един синти ром, който си спомня, че сестра му 

Едвидж умира на 20 години в лагера в Болз ано: „Това е отвратителна война! В съзнанието 

ми  все още виждам пред очите си сестра си, хваната в капана зад бодливата тел.“ 
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Министерска заповед за интерниране от 11 септември 1940 г.:  

 

„ ....като се дължи на факта, че те понякога извършват сериозни престъпления поради тяхната вродена природа и методи 

на организация и поради възможността, сред тях да има елементи, способни да извършват анти-национални дейности, 
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належащо е всички цигани да бъдат контролирани... Тя разпорежда, тези хора, които имат италианско гражданство, 

независимо дали е  потвърдено или се предполага, които все още са в движение, да бъдат арестувани възможно най-

бързо и концентрирани при интензивно наблюдение в подходяща местност във всяка една област...с изключение на по-

опасните или подозрителни елементи, които да бъдат изпратени на островите или региони ...“ 

(Откъс от Бурсие 1999 г., стр. 18) 

 

 

Видове интерниране  

Ромските затворници разбира се са подчинени на общите правила за интерниране в Италия, които се състоят от два вида 

процедури: интерниране в „концентрационни лагери“ и принудително заселване в определена местност (те трябва да 

останат в рамките на тази местност и не им е позволено да я напускат). Двата вида интерниране се практикуват почти 

изключително в отдалечените райони и малките села, при сурови условия на живот, където затворниците са обект на 

безкрайно много строги и често жестоки правила за техния контрол и надзор. Министерството на вътрешните работи 

нарежда,  лагерите да бъдат създадени в изоставени или рядко използвани сгради, далеч от стратегически важните 

центрове и където е възможно в отдалечени райони.  

 

Повечето от лагерите са в районите на Централна Италия, особено в долината на Централните Апенини и Абруцо. 

 

В италианските лагери – спомени от Ромите  

Роза Радич: „Дъщеря ми Лала е родена в Сардиния на 7 януари 1943 г., защото бяхме в концентрационния лагер там по 

това време“.  

Мици Херценберг:„По време на войната ние бяхме в концентрационен лагер в Пердаздефогу в Сардиния. Всички бяхме 

отчаяно гладни. Един ден, и аз не знам как, едно пиле премина през лагера.Аз се спуснах върху него като лисица, убих 

го и го изядох сурово, толкова бях гладна. Те ме набиха и ме заключиха в продължение на шест месеца за кражба.“ 

Злато Левак: „В Италия ние бяхме в концентрационен лагер, в който фактически нямаше нищо за ядене. Бях близо до 

Кампобасо, с моето семейство. Имаше много от нас... в манастира, всички бяха затворени, с охрана наоколо, като в 

затвор... прекарахме почти две години там. Най-големият ми син почина в лагера.  Той рисуваше добре и беше весело 

момче“. 

Антонио Худорович: „Веднъж, докато бяхме в Тосичия, дойде германски офицер. Той взе размерите на телата ни, дори 

измери главите ни.Той каза, че са за нови дрехи и шапка.“ 

 

 

Фотографии „Циганско семейство“ от една статия от Гидо Ландра. Фотографиите трябва да „докажат“ „малоценността“ 

на „циганите“.  

 

(От Бурсие 1999 г., стр. 16) 

 

 

Въз основа на условията на Примирието от 8 септември 1943 г., подписано между Италия и съюзниците, много лагери в 

Южна Италия са  затворени. След  това ромите бягат  и се разпръскват  из планините, а в някои случаи се присъединяват   

към партизаните. Тази снимка, в притежание на рома Амилкер Дебър, показва неговата партизанска група, 48-ата  

бригада на Гарибалди, през 1944 година.  

 

(От Бурсие 1999, стр. 29) 
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ИНТЕРНИРАНЕТО ВЪВ ФРАНЦИЯ 1940-1946 

 
 

РЕЗЮМЕ 

 

Във Франция има два различни, но паралелни подхода към т.нар „цигански 

въпрос“. Френският подход за използване на интернирането като начин за въвеждане на 

„Tsiganes“ („циганите“) в общия поток на обществото надделява над германския подход за 

интерниране като първа стъпка към масовото убийство. По този начин френските роми, за 

разлика от тези, които живеят в други страни под германската окупация, не са 

унищожавани в лагера в Аушвиц. Въпреки това, те не се спасяват от преследване: цели 

семейства са интернирани в специални лагери в цялата страна, по време на и след 

окупацията. 

 

Въведение 

 

Докато през 1930 г. в Германия така нареченият„цигански въпрос“ се разглежда 

като комплексен, повличащ след себе си расови, социални и културни характеристики, то 

френските власти, въпреки че, позовававайки се на добре установената традиция за анти-

цигански негодувания, следват  повече или по-малко социалния подход в необходимостта 

им да се справят с „циганския проблем“. Избягвайки публичното използване на расови 

критерии, те постулират една категория население през 1912 г.,“номади“, която, въпреки 

че никога не е ясно дефинирана, означава единствено и само „цигани“. От този момент 

нататък животът на ромите във Франция става все по-труден. През 1940 г. най-напред 

„циганите" са интернирани в лагери, както в окупираните, така и в неокупираните части 

на страната. 

Около половината от предвоенното „циганско“ население на Франция, около 13 

000 души, са  интернирани в специални лагери в цялата страна. Освен че се интернирани, 

те преживяват болести и глад и, в много случаи, са заставяни да полагат принудителен 

труд. Въпреки че не съществуват записи за масово депортиране на расова основа до края 

на войната, нито дори в окупираната част на Франция, поне повече от 200 „цигани“ от 

френски произход са убити в Заксенхаузен, Бухенвалд и Аушвиц-Биркенау. 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „ЦИГАНИТЕ" И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТЯХНОТО 

ДВИЖЕНИЕ  

 

Във Франция е имало е роми от 15-ти век, но те отново се появяват в официалните 

известия едва в края на 19-ти век. По това време те са били във връзка с това, че ромите, 

освободени от робството в княжествата на Румъния, пристигат във Франция и останалата 

част от Западна Европа. Много от тези роми се присъединяват към вече значителния брой 

на пътуващите хора (други роми, сезонни работници, номади, пътуващи търговци, 

просяци, скитници), които бродят из френската провинция, в търсене на по-добър живот в 

период на икономически трудности. 
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„Tsiganes“ („циганите“) са особено заклеймявани. Те са обвинявани за всяко 

възможно престъпление - крадливи, извършващи дребни кражби, бракониерство, 

мошеничество, отвличане на деца и дори за разпространение на болести.Пресата раздухва 

тези реални или предполагаеми нарушения, помагайки да се разпространиедно 

преувеличено чувство за несигурност в човешките умове, докато, в същото време, 

законите срещу скитничество и просията се оказават неефективни в ограничаване на 

номадския начин на живот. 

През 1895 г. правителството провежда преброяване на всички странстващи. То 

записва повече от 400 000 пътуващи хора, 25 000 от тях са„номади“, пътуващи като групи 

в каравани. Изправени пред натиска на общественото мнение, законодателите работят от 

1907 г. до 1912 г. за изготвяне на нови закони, насочени към идентифициране на 

странстващите и проследяване на тяхното движение. 

На 16 юли 1912 г., правителството публикува закон, който по-специално е насочен 

към ромите, въпреки че е адресиран до всички странстващи. "Актът за упражняване на 

пътуващи професии и регулиране на движението на номади“ (Закон за упражняване на 

пътуващите професии и контрола върху движението на номадите) разграничава три 

категории пътуващи хора: „пътуващи търговци“, „панаирджии“ (пътуващи странстващи 

търговци) и „номади“. Член 3 от закона, определящ категорията на „номадите“, директно 

цели ромите. От този момент нататък от френските власти се използват само един термин 

- „номади“, за да се обхванат ромите и „циганите“ от всякакъв вид.  

Тази нова административна категория е подложена на множество ограничения. Всеки 

човек на възраст 13 и повече години е бил длъжен да носи със себе си „карта с 

антропометрични данни“, съдържаща подробностите за данните от гражданското 

състояние, две снимки (в профил и анфас), неговите пръстови отпечатъци и информация 

за физически му характеристики. Ако той се спре в някоя област, той трябвада предостави 

своята карта, която да бъде подпечатана от длъжностното лице, както при пристигането 

му, така и при заминаването му. Главата на семейството също има групова карта, 

показваща гражданското състояние на всички, които пътуват с него. Превозните средства, 

се придвижват със специални регистрационни табели. Регистрите за „номадите“ вече се 

поддържат в префектурите и в Министерството на вътрешните работи. Властите знаят кои 

са те и могат да проследят тяхното придвижване.  

 

ЗАПОВЕДИ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ НА „НОМАДИТЕ“ В 

ТРЕТИЯ РАЙХ  

 

С войната, примката се затяга около ромите. Заедно с комунистите и чужденците, 

те всъщност са първите френски жертви на конфликта. Заподозрени в шпионство, те 

постепенно са изключени от обществото и ефективно изпратени на заточение.  

На 22 октомври 1939 г., с военен указ им се забранява да пътуват в осем 

„департамента“ на Западна Франция и да отсядат  в два „департамента“ (Ендъре Лоар, 

Мен е Лоар). Военните власти се позовават на член 5 от Закона за обсадното положение, 

който е датиран от 09 август 1849 г., а преди това е бил използван по време на Първата 

световна война, за да оправдае интернирането на „циганите“  в „прочистващите лагери“ и 

„подозрителните лагери". 
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На 6 април 1940 г., със законодателен указ, издаден от президента на Републиката 

се забранява на странстващите да  пътуват навсякъде в континенталната част на Франция 

по време на войната и те стават обект на заповедите за принудително пребиваване. 

Официално, тази мярка е била предназначена за намаляване на рисковете от шпионаж; 

неофициално целта е била да принуди „циганите“ да се установят. 

Първоначално жандармерията извършва преброяването на „номадите“, 

притежаващи карти с антропометрични данни. След това Префектът публикува указ, с 

който се изисква от тях да живеят в една или повече определени области. Доколкото няма 

бюджет, който да е приет за изпълнение на указа, на „номадите“ е позволено да се 

придвижват в рамките на определен радиус, за да си намират работа и средства за 

задоволяване на собствените нужди. Инвазията на германските войски през май 1940 г. 

спира изпълнението на този указ в цялата страна. 

 

ИНТЕРНИРАНЕ В НЕОКУПИРАНАТА ЗОНА 

 

Ромите в Елзас и Лотарингия, както и евреите, са експулсирани в неокупираната 

зона, където правителството от Виши налага заповедите за принудително пребиваване 

(„задължително пребиваване“) върху тях или ги интернира в лагери, първоначално 

построени за да подслонят испански републиканци. По този начин 376 „цигани“ са 

задържани в лагера в Аржелес-сюр-Мер (Източни Пиренеи) на 30 октомври 1940 г. След 

това те са прехвърлени в лагерите в Баркарес и Ривезалт и през ноември 1942 г. в лагера в 

Салие (Буш дю Рон).  

 

В останалата част от неокупираната зона заповедите за принудително пребиваване остават 

като правило. В действителност съдбата на ромите зависи от добрата воля на префектите, 

които биха могли да интернират всички „номади“, които преценят, че са нежелани. По 

този начин, през април 1941 г., префектът на От Пирене свиква всички „номади“ от 

„департамента“ на платото Ланмезан, и след това ги затваря в една разрушена болница 

охранявана от жандармерията.  

 

Между октомври 1940 г. и август 1944 г. около 1 400 „номади“ са интернирани в двата 

лагера в неокупираната зона, по еднолично решение на правителството от Виши. 

Германската инвазия на зоната през ноември 1942 г. не е имала отношение към тяхната 

съдба. 

 

ИНТЕРНИРАНЕ В ОКУПИРАНАТА ЗОНА 

 

На 4 октомври 1940 г., германското висше командване във Франция нарежда 

прехвърлянето на „циганите“отокупираната зона в лагери с френска полицейска охрана. 

Френските власти са отговорни за организирането на цялата операция, а германците 

просто дават няколко инструкции: семействата да не се разделят, децата да се образоват.  

От средата на октомври „Капитаните с трети ранг“ (фелдмаршалите) дават 

инструкции на префектите за това как да се изпълни заповедта, определяйки кои хора ги 

касае: „Всички лица с френска или чужданационалност, които нямат постоянен адрес и 
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които бродят из окупирания регион по  цигански маниер („номади" или „панаирджии“), 

независимо дали притежават или не карти с антропометрични данни или лична карта.“ 

За разлика от французите, германците, дефинират „циганите“с много широки 

понятия. Те прилагат расови, но също така и социални критерии. И номадите, и 

уседналите лица, независимо дали са интегрирани в обществото или не, се определят като 

„цигани".Знаейки, че от 1912 г. французите само официално разпознават лицата по 

картите с антропометрични данни, които носят като „цигани“, през 1940 г. германците се 

опитват да наложат тяхна собствена дефиниция за „циганите“, но без успех.  

Жандармите прилагат германското определение само доколкото те извършват 

техните арести въз основа на областен указ, публикуван в техния „Департамент“. 

Префектите, загрижени да спазят законността, публикуват областен указ за интерниране, 

който по този начин трансформира германските заповеди в един френски правен акт. По 

този начин, в очите на общественото мнение и на интернираните, отговорността за 

интернирането ляга единствено на френските власти. Интернирането на „циганите“ е 

германска инициатива, изпълнена от френските власти. 

До 31 октомври, 1940 г., около 400 „номади“ вече са били интернирани в шест 

лагера в окупираната зона. Темпът на интернирането се ускорява след публикуването на 

германските заповеди на 22-ри н оември 1940 г., които забраняват упражняването на 

пътуващите професии в 21 „Департамента“ в Западна Франция. В същото време ромите са 

изгонени от крайбрежната зона, заедно с евреите и чужденците. Самите германци след 

това експулсират и интернират всички онези, които те считат „цигани“: „номади,“ които 

притежават карти с антропометричниданни, но също и „панаирджии“,уседнали лица, за 

които е публично известно, че са „цигани“ и „анти-социални“ като скитници и други 

странстващи.  

Тези многобройни интернирания, предизвикват необходимостта от отварянето на 

по-структурирани лагери, които да приемат„номадите“, интернирани в лагерите, 

създадени по спешни и конкретни случаи през октомври 1940 г. „Номадите“, задържани в 

Мериняк /Жиронд/ и Бусе /Дьо Севър/, например, са били преместени в лагера Рут де 

Лимож в Поатие (Виен). В края на декември 1940 г. около 1 700 „номади“ и „панаирджии“ 

са  интернирани в 10 лагера.  

В Източна Франция лагери са създадени от април 1941 г. насам. В департамента 

Ду, ромите са интернирани в бившите Кралски солници на Арк-е-Сенан, сграда, която в 

момента е в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство. В Департамента  

Йон, те са преведени в предния двор на изоставена жп гара в Сан-Марис-о-Ришес-Ом. 

В края на 1941 г. около 3 200 „номади“ и „панаирджии“ са интернирани в 15 

лагера. Главните сред тях са Жаржо /Лоаре/, Поатие (Виен), Моадон–ла-Ривиер (Лоар 

Анфериер) и Кодросю /Сарт/. 

През ноември 1941 г. германците решават да реорганизират тези лагери с цел 

намаляване на текущите им разходи, облекчаване на натиска върху охраната и да спрат 

многото бягства. Подобно на „циганските лагери“ в Германия или Австрия, тези лагери  

сега се организират на регионална основа.  

Това е основата за създаването на най-големия интерниращ лагер за „номади“, 

лагерът в Монтрей-Беле (Мейни Лоар). Между април и юли 1942 г. интернирани от лагери 

в три различни „Департамента“, Кодросю, Монтлиери и Моадон–ла-Ривиер, са 

преместени в лагера на Мулсан /Сарт/. На 3 август 1942 г., 717 интернирани са 
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прехвърлени в Монтрей-Беле за да се присъединят към интернираните, преместени там от 

два други лагера. На 18 август цифрите достигат 1 018 интернирани. 

През януари 1943 г. около 2 200 „номади“ са интернирани в осем лагера. Спадът в 

броя се дължи на освобождаването на „панаирджиите,“ когато лагерите се реорганизират.  

 

СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО  

 

Прехвърлянията продължават дори след освобождението. На 19 януари 1945 

г.,„номадите“ в Монтрей-Беле са преместени в други два лагера. Въпреки, че някои от тях 

са освободени, 734 „номади“ все още садържани в три лагера. През декември 1945 г. 

лагерите в Жаржо и Сан Морис накрая са затворени и техните интернирани освободени. 

За разлика от други жертви на окупационните сили, ромите не са били 

систематично освобождавани след края на лятото на 1944 г., или дори след 8 май 1945 г. 

Точно както правителството от Виши, новите френски власти разглеждат интернирането 

на „номадите“ като първа стъпка към принуждаването им да се установят. 

Кореспонденцията между Главния инспекторат за лагерите и Главния инспекторат 

на административни услуги е силно показателна: и двете страни се съгласяват, че 

интернирането трябва да бъде заменено със заповедите за принудително пребиваване. 

Тази хитрина позволява на властите да останат в рамките на закона, тъй като указът, 

правещ „номадите“ обект на заповедите за принудително пребиваване е все още в сила.  

Само със закона от 10 май 1946 г., с който се определя задължителният срок за 

прекратяване на военните действия и де факто се отменя указът от 6 април 1940 г., 

властите се съгласяват да освободят ромите безусловно. След това на 01 юни 1946 г., Лес 

Алие, последният лагер за „номадите“ е затворен. 

Изтеглянето на много от преместванията – някои интернирани лежат в затвори в 4 

или 5 лагера - прави възможно ревизирането на броя на ромите, интернирани във Франция 

в посока на намаляване. До 1992 година приблизителната оценка за 30 000 е широко 

приета. Новите цифри се появяват при проверка на лагерните записи, държани в архивите 

на департаментите и по-точно чрез анализиране на броя им лагер по лагер. Внимавайки да 

не бъдат преброени едни и същи хора няколко пъти, изчислихме цифрата в размер на 4 

600 интернирани в окупираната зона и 1 400 в свободната зона, тоест общо 6 000 

интернирани. Като се има предвид, че някои записи са непълни, може да се предположи, 

че между 6 000 и 6 500 души са били интернирани като „номади“ в 30 френски лагера за 

интерниране, или приблизително половината от настоящото ромско население във 

Франция през 1939 г.  

 

ЕЖЕДНЕВИЕ В ЛАГЕРИТЕ 
 

Френските роми са интернирани попоръчение на германците със съдействието на 

френските власти и с одобрението на по-голямата част от общественото мнение, което 

остава напълно безразлично към съдбата на интернираните хора. 

Повече от 90% от тях са били с френска националност. Много чуждестранни роми, 

изглежда, че напускат страната при избухването на войната. Някои са нтернирани като 

чужденци в лагери в Южна Франция, като Гюр. 
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Една от основните характеристики на интернирането на ромите е, че цели 

семейства са държани заедно.За разлика от евреите, мъжете не са отделяни от техните 

жени и деца. Целостта на групата на семейството се запазва напълно. Деца съставят 30- 

40% от всички интернирани. 

Ромите, прекарват тези шест години затвор в условията на най-голями трудности. 

Често лагерите са строени върху полета или склонове на произвола на съдбата, както при 

Ланмезан. Те са зле оборудвани или дори нехигиенични. Поради факта, че не са 

проектирани за тази цел, помещенията бързо стават необитаеми. Леглата вече нямат 

матраци или одеяла. Колибите са нападнати от бълхи и въшки. В От-Марн „номадите“ са  

интернирани в изоставена крепост, която вече не е имала врати, прозорци или течаща 

вода. В Мулзан колибите са покрити с вълнообразна ламарина, замръзваща през зимата и 

задушаваща с горещината през лятото. Където имат възможност, ромите предпочитат да 

живеят в техните каравани, вместо в бараките, които са нехигиенични и неподходящи за 

техния начин на живот. 

Ромите изпитват студ, защото вече нямат никакви дрехи. Те са оставени в техните 

каравани, които от своя страна обикновено са изоставяни на пътя, когато техните 

собствениците са арестувани. Тъй като няма гориво, интернираните в Моадон–ла-Ривиер 

нямат друг избор, освен да горят дъските от пода на колибите си за отопление. 

Според множество доклади, те също така са си отивали гладни. В някои лагери 

като Коре /Финистър/, администрацията не осигурява храненето им. Мъжете работят 

извън лагера, докато жените и децата остават вътре, с цел да разубедят мъжете за бягство. 

Другаде определените средства са оскъдни или пристигат късно, особено през 

първите няколко месеца. 

Интернирането е още по-трудно поради това, че „номадите“ трябва да се справят 

сами. За разлика от другите категории интернирани, те не получават никаква помощ 

отвън.Те не могат да разчитат на собствените си семейства, които също са интернирани 

или са твърде бедни, за да помагат, и нямат никаква помощ от благотворителността, която 

е изиграла голяма роля за другите категории интернирани.Така че те не са в състояние да 

допълнят своите дажби, както другите интернирани правят.Само Червеният кръст, 

Националната благотворителност за спасение и една или две религиозни фондации идват 

да им окажат помощ - в изолирани случаи. Въпреки всичко това, тежкото хронично 

изтощение и отоците, които са толкова широко разпространени другаде, не са много 

обичайни.  

Интернирането може да не е по инициатива на френските власти, но те се 

възползват от него, като начин за въвеждане на „циганите“ в общия поток на обществото. 

Децата са изпратени на училище, обикновено в границите на лагера. В лагерите в Лес 

Алие и Салие  сираците и изоставените деца, или тези, които са временно отделени от 

родителите си са поставени под грижите на социалните власти или религиозни 

институции. Властите смятат, че сами по себе си децата биха могли да бъдат 

„социализирани“, при условие че те нямат по-нататъшни контакти с първоначалната им 

обкръжаваща среда. 

За възрастните, социална интеграция е чрез работа. В допълнение към обичайните 

им задължения, интернираните работят за частни компании вътре в самия лагер. Други 

работят извън лагера, във ферми и горски стопанства, но винаги охранявани от няколко 
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жандармеристи.Част от тяхното възнаграждение се удържа за да посрещне разходите за 

тяхното интерниране. 

Германците също правят заявки за използването на тази работна сила за 

Организацията Тод, която строи значителни проекти в окупираните страни, включително 

Атлантическата стена, а по-късно и за Службите за принудителен труд. Броят на заявките 

е твърде малък, тъй като много интернирани избягали. Германците също така не са 

склонни да се възползват от работна сила, която те отсъждат като „неквалифицирана и 

мързелива“. 

Изключително трудно е за ромите да получат свободата си. Те трябвада притежават 

къща или да представят доказателство за наличие на сертификат за настаняване, да бъдат 

приети от техния местен домакин, да имат чисто досие на поведението си от лагера, и да 

получат разрешение от префекта в района на тяхното пристигане и заминаване, а понякога 

и от германските власти. Веднъж освободени, те продължават да са обект на заповедите за 

принудително пребиваване съгласно указа от 6 април 1940 г. В много крайни случаи, 

местното население, което не иска ромите в тяхната област, успешно подава молби за 

тяхното ре-интерниране.  

Ромите правят всичко, на което са способни за да избягат. Лагерът в Арк-е-Сенан е 

затворен през септември 1943г., защото толкова много хора, са избягали от него. 

 

СЛУЧАИ НА ДЕПОРТИРАНЕ ОТ ФРЕНСКИ ЛАГЕРИ ЗА ИНТЕРНИРАНЕ 
 

Поради различни причини, нацистите никога не са заповядвали депортирането на 

френските роми в Аушвиц за изтребление. Ето защо, няма масово депортиране на расова 

основа. Някои роми, интернирани във Франция, обаче, са депортирани в лагерите в 

Заксенхаузен, Бухенвалд и дори Аушвиц-Биркенау. 

На 13 януари 1943 г., 70 мъже на възраст между 16 и 60 години напускат лагера Рут 

де Лимож в Поатие, по общо мнение, според коменданта на лагера, за да работят във 

фабриките в Германия. В действителност, тези роми никога не достигат на германските 

фабрики. Те са преместени в лагера Рояльо в Компиен, преди да бъдат прехвърлени в 

Ораниенбург-Заксенхаузен на 23 януари. На 23 юни други 25 мъже са преместени в 

Компиен. На 26 Юни, 23-ма от тях заминават за Бухенвалд. Защо? Изглежда, че 

префектурата предава тези роми на германците, така че младите, уседнали работници да 

бъдат пощадени. Веднъж след като вече германците са разбрали, че хората, които са им  

изпратени не са квалифицирани работници, те ги изпращат в нацистките концентрационни 

лагери.  

Според различни доклади, които все още предстои да бъдат потвърдени от други 

източници, събитията в Поатие, не са необичайни. Изглежда, че ромите, които са обект на 

заповедите за принудително пребиваване в неокупираната зона са арестувани от 

френските власти и след това предадени, за да компенсират трудовите квоти, изисквани от 

германците.След това, както ромите от лагера Поатие, тези нещастници са изпращани в 

нацистките концентрационни лагери, а не във фабрики в Германия. 

Лагерните рагистри за Аушвиц-Биркенау разкриват следи за около 40 белгийски и 

френски роми, интернирани във Франция от 1940 г. до 1943 г. Арестувани в покрайнините 

на Руан (Долна Сена), тези роми са интернирани в Монлери и след това в Монтрей-Беле. 

През лятото на 1943 г. те са освободени и са им дадени заповеди за принудително 
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пребиваване на места в близост до лагера. След това те се връщат в техните родни места, 

където са заобиколени от германците през есента на 1943 г., интернирани в казармите в 

Досин в Мехелен / Малин (Белгия) и след това депортирани в Аушвиц, като част от 

Конвой Z на 15-ти Януари 1944 г. Този конвой включва 144 френски роми. 

Депортирането е извършено в съответствие с „Указа Аушвиц“от 16 Декември 1942 

г. , според който всички „цигани“ във Великия Райх трябва да бъдат депортирани в лагера 

Аушвиц-Биркенау. Това е единственото записано депортиране от френска територия, 

което е направено на расова основа.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Френските роми избягват унищожението, защото Франция не е част от Великия 

Райх. Но те не могат да избегнат интернирането. Въпреки, че е наредено от германските 

власти, на интернирането се гледа като на златна възможност да се постигне целта, 

определена от френските власти точно в началото на 20-ти век, а именно да бъдат 

принудени ромите да се установят, тъй като номадският начин на живот се разглежда като 

единственото нещо, което им пречи да бъдат интегрирани в обществото.  

По този начин френските власти се възползват от интернирането, заедно с мерките, 

които има вероятност да насърчат „номадите“ да се установят, веднъж след като вече са 

напуснали лагерите: училищното обучение за децата, работата за възрастните, Христовото 

учение за всички и заповедите за принудително пребиваване. Органите на властта след 

освобождението продължават тази политика естествено. 
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Лагери за интерниране на „цигани" във Франция по време на Втората световна война  

(От Жо Савил и Мари-Кристин Хуберт, от Бюлетин на Асоциацията на скритите деца, No. 8 март, 1998)  

NB. Други лагери за интерниране на евреи не са показани на тази карта  

Забранена зона  

Ограничената зона  

Зона, присъединена от Германия  

Зона, управлявана от Германската централа в Брюксел  

Окупирана зона 

„Свободна“ зона до 11 ноември 1942 г. 

Италианската зона от 11-ти ноември 1942 * до 08 септември 1943 г., а след това под германско управление (вкл. 

Корсика)  

Демаркационна линия до 11 Ноември 1942 г. 

Главни френски лагери за интерниране за „номади“ 

Лагери за интерниране, където „цигани" и евреи са били държани по едно и също или различно време  

„Департаменти" такива, каквто са този период 
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Указ-закон от 6 април 1940 г. Член 1 гласи: "Движението на номадите е забранено по цялата вътрешна територия за 

продължителността на войната." (Движението на „номадите“ е забранено във Франция по време на войната.)  

(от архивите на ДепартаментаБуш дю Рон)  

 

„Закон за упражняване на пътуващите професии и контролаза движението на „номадите“ 

„Независимо от тяхната националност, всички лица, пътуващи във Франция, които нямат постоянен адрес или 

постоянно местожителство и не влизат в нито една от категориите, определени по-горе, се считат за номади, дори ако те 

имат имоти или претендират, че  упражняват професия. Тези номади трябва да носят карта за антропометрични данни.“ 

(В превод от Държавен вестник от 19 юли 1912 г.) 

 

 „Образцов“лагер в Салие (Буш дю Рон)  

Лагерът в Салие (Буш дю Рон) има специална история, защото той е замислен като инструмент за пропаганда. В опит да 

опровергае швейцарските и американските твърдения в пресата, че твърде много противници на нацисткия режим 

умират поради интерниране в южната част на Франция, правителството решава да създаде „образцови“ лагери.  

След провала на лагерите в Ное и Ресебеду (лагери – „болници“, които скоро трябва да бъдат затворени заради лошите 

условия за интернираните), през март 1942 г. то решава да създаде лагер изключително за „номади“. Базиран в Камарг, 

където се намира несъмнено „циганската“ традиция, той прилича на типично село от региона. За пореден път това е 

един горчив неуспех: разнебитените земни етажи, разтворени в калта, всеки път когато вали, колибите, из които пълзят 

паразити и т.н. Интернираните бягат масово.  
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НАЦИСТКИЯТ ПЕРИОД В БАЛТИЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В балтийските държави избиването на ромите започва веднага след германското 

нападение през 1941 г. „Охранителният отряд“ /СС/ и германската войска изтребват 

ромите, които попадат в ръцете им. По-късно, когато мобилните силисе транформират в 

стационарни единици и са подсилени с полицейски части, те продължават, с 

подкрепатанагражданските окупационни власти. В Естония само 5 до 10 процента от 

предвоенното ромско население преживява немската окупация. 

Въведение 

Германското нападение над Съветския съюз и балтийските държави през лятото 

1941 година от самото начало има характера на расистка завоевателна и унищожителна 

война. За тази кампания са създадени четири военни отряда („Групи за специални задачи“) 

- мобилни отряди за убиване на „СС“ („Охранителни отряди“, защитна ескадрила). 

„Групите за специални задачи“ заедно с другитеЕсесовски единици, германските военни и 

граждански окупационни сили убиват ромите, които попадат в ръцете им, но не ги търсят 

с устрема, с който са се заели при издирването на евреи и комунисти. Въпреки това, 

когато „Групите за специални задачи“се трансформират в местно фиксирани единици на 

Полициятаза сигурност („Полиция за сигурност“) и  се разширяват с части на Германската 

полиция за поръчки („Полиция за поръчки“), както и в региона на Балтийско море, те 

пристъпват към систематично избиване на ромите. От 1941 година до 1943 година, в 

Латвия вероятно половинатаот 3800 роми са избити.В Естония повече от 90 на сто от 750-

850 роми са убити. Случаят наЛитва се нуждае от по-нататъшно разследване, но 

историците смятат, че по-голямата част от ромското население живеещо там 

еразстреляно.В допълнение, в началото на 1944 година, 2000-3000 роми са депортирани в 

Аушвиц-Биркенау от Беларус и Литва. 

Дихотомна функция на преследването 

Националното социалистическо преследване на ромите зависиот концепцията, 

според която поведението на социалните групи се корени в биологичните параметри и 

генетичните фактори. По отношение на ромите, този расисткивъзглед има две характерни 

черти: основната цел на „циганското“ преследване в Германия са предполагаемите 

„полуцигани“,„циганите“ със „смесена кръв“, които според теоретика по расова хигиена 

Робърт Ритър, се „отклоняват от тяхната автентична биологична природа“. Вътрешната 

политика не сецелив малката група от пътуващи роми, в която членовете се задомяват 
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само помежду си и еопределена като „Расово чиста". Въпреки това, в немско-окупираните 

територии точно обратната политика надделява след 1939 година: странстващите роми са 

изложени на по-голяма опасност отколкото ромите със заседнал начин на живот.  

Тази дихотомна функция на „Циганско“ преследване на свой ред произлиза от 

подчертаноразличните аспекти на враждебния образ на „Различния циганин“. В рамките 

на Райха присъщо се смята, че основнатанародо-расова заплаха произтича от „циганската 

смесена раса“,частично или напълно водеща уседнал начина на живот, която, както се 

твърди „изражда“ „Германското народно тяло“ чрез своите по-интензивни социални 

контакти с населението от мнозинството. Извън Райха, особено в окупираните източни 

територии, призрачната конструкция за „Различния циганин“ е проектирана главно върху 

пътуващите роми. Доказано е, че „странстващият“ им начин на живот само замаскира 

шпионските дейности срещу германците в услуга на „еврейско-болшевишкия световен 

враг“.  

Мобилни отряди за убиване 

Историците, разследващи политиките на националсоциалистите по отношение на 

ромите са в съгласие относно това, че Втората световна война - задвижена от нацисткия 

режим на 1 септември, 1939 г., с неговата атака срещу Полша, е тази, която доведе до 

огромното нарастване  на потисничество и преследването, приключващо в геноцид. По-

специално, Германската атака срещу Съветския съюз през лятото на 1941 г., от самото 

начало има характера на расистка завоевателна и унищожителна война. За тази кампания 

са създадени четири „Групи за специални задачи“ /A, B, C и D /, мобилни отряди за 

убиване на „СС“. Те получиха своите първоначални инструкции от Главната служба за 

сигурност на Райха. Всичкитечетири военни отряда A, B, C и D се състоят от 

приблизително 3000 души.Те трябва да убият повече от един милион души.  

Мобилните отряди за убиване използват общи насоки за да изберат целите за 

техните убийства.Те не се интересуват от точни дефиниции. Военен отряд A, който 

извършва убийства в балтийските държави и северните части на Русия, изчислява броя на 

жертвите си до 01 февруари 1942 година на 240 410. Заедно с 218000 евреи, които 

саразстрелянии  други 5500, които са убити в погромите, те изброяват  категориите от 

мъртъвци като „литовци, преминаващи границата, комунисти, партизани, психично болни 

и др.“. Съставът на „Другите“ не е описан подробно по-нататък. Може би ромите са 

класифицирани измежду „партизаните“ и „други“.  

Ромите наистина са сред жертвите на „Мобилните отряди за убиване“ и други 

Есесовскичасти на Съветска и Балтийска почва. Тяхната първоначална целева група са 

били евреите в Съветската държава и административният апарат на Комунистическата 

партия, еврейската интелигенция и всички евреи, които могат да бъдат смятани за готови 

да окажат съпротива. „Мобилните отряди за убиване“ радикализират своите действия още 
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повече през първия месец от съветския военен поход. Сега те започват да убиват колкото 

могат повече хора от еврейското население. Едновременно с това, убиването се 

разпростира и до ромите. 

В СССР и балтийските държави,германски „Вермахт“  (Военни) единици често са 

участвали непряко в изтреблението на ромите. ОсвенВоенната полиция, Тайната военна 

полиция, но и в частност издигнатата военна зона „Дивизии на сигурността“ по-специално 

предадават„пътуващите цигани“ на „Мобилните отряди за убиване“ за да 

бъдатразстреляни. На всичко отгоре „Вермахт“ частите, предоставят значителна 

организационна и техническа помощ във връзка с екзекуциите, извършени от„Мобилните 

отряди за убиване“. „Мобилните отряди за убиване“убиват ромите, които попадат в 

ръцете им, но не ги търсят с устрема, с който са се заели при издирването на евреи и 

комунисти. Въпреки това, когато „Мобилните отряди за убиване“ са трансформирани в 

стационарни единици на Полицията за сигурност и са подсилени с части на германската 

полиция за поръчки, и могат да разчитат на подкрепа от страна на граждански 

окупационни сили, както и в Балтийския регион, те пристъпват към систематично 

избиванена роми.  

ЛАТВИЯ 

Докато ние сме толкова далеч недостатъчно информирани за убийствата на ромите 

в Литва, то ние знаем точно, че в Латвия систематично избиване на роми започва на 4 

декември 1941 г., с разстрелването на около стотина роми от гр.Лиепая. Извършителите са 

членове на подразделението на германската Полиция за поръчкив този град. Това 

изтребление е причината за инициативата на командващия на Полицията за поръчки в 

Остланд (която включва балтийските държави и Беларус) Георг Йедике. Той наредилна 

държавния губернатор на Остланд,Хенрих Лозе да напише писмо, с което сигнализира 

съгласието си с избиването на „Циганите“ от гр. Лиепая. В това писмо, Лозе заявява, 

че„Циганите, скитащи из страната трябва да се третират по същия начин, както и 

евреите“.  

„Окръжното писмо“ на Лозе от 4 декември 1941 година нито дефинира по какъв 

начин един човек трябва да се квалифицира като „Циганин“, нито дали фразата „Цигани, 

скитащи наоколо в страната“ означава също уседнали роми. Германската полиция за 

сигурност в Латвия тълкува изявлението на държавния губернатор, в смисъл, че 

„Уседналите цигани, които имат постоянна работа и които не са заплаха за обществото в 

политически или криминален смисъл“ следва да бъдат освободени от арести и разстрел. 

От друга страна, техните колеги в полицията за поръчки, които арестуват роми и ги 

предават на Полицията за сигурност възприемат, че фразата „Цигани, скитащи наоколо в 

страната“ означава всички „Цигани“. Ето защо, в Латвия, балтийската държава с най-
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голямо ромско население, и номадските, и уседналите роми са предадени за разстрелна 

Полициятаза сигурност в първите месеци на 1942 година. 

Липсата на яснота относно превъзходството между Полицията за сигурност и 

Полицията за поръчките при определянето на жертвите на убийстватанакара Карл 

Фридрих Кнехт, командир на Полицията за поръчките за Латвия, да издаде 

обяснително„Окръжно писмо“през март и отново през април 1942 г. Според това 

Окръжно писмо след обсъждане с командира на Полицията за сигурност в Латвия, е 

решено,че в бъдеще „само скитащите цигани“ трябва да бъдат арестувани и предадени на 

Полицията за сигурност. През 1942 и 1943 г., навсякъде из Латвия, ромите загубили 

живота си в резултат на това неясно „Окръжно“, което създадава неточна граница между 

„Скитащи“ и уседнали„цигани“ и по този начин развързва ръцете на полицията през 

следващите месеци в подбора на жертвите в следващите месеци. Приблизително 

половината от около 3800 роми в Латвия са убити. Тези роми в Латвия, които не са 

застреляни, получиха заповед да не напускат мястото си на пребиваване. 

ЕСТОНИЯ  

 

Първите разстрелвания на роми в Естония се провеждат веднага след германското 

нашествие през юни 1941 г., по естонска инициатива. При липсата на последователна 

анти-„Циганска“ политика, противоречивите нареждания във връзка с третирането на 

„циганите“, издадени от Главната служба за сигурност на Райха, Германското 

Министерство на окупираните източни територии и „Вермахтът“, създадават състояние на 

дезориентация, на което вероятно се разчита за оцеляването на по-голямата част от 

естонските роми през началото на есента на 1943 г. Късно през 1941 – в началото на 1942 

г. Естонската криминалната полиция, действаща под германско командване, започва 

проверка на ромите. Някои от тях са депортирани до концентрационния лагер в близост до 

Талин. До лятото на 1942 г., всички роми в Естония са подложени на принудителен труд. 

Първият масов разстрел, който отнема живота на една трета от естонското ромското 

население се състоипрез октомври 1942 година. 

През януари и февруари 1943 г., останалите роми са лишени от собствеността си и 

изпратени в концентрационния лагер в Талин. Останалите естонските роми са разстреляни 

в началото на октомври 1943 г. Няколко седмици преди това, Съветската армия започва 

офанзива срещу Вермахта в Северна Русия. Както съветските войски се приближават по-

близо до германските, които са окупирали Естония, така полициятаза сигурност убива 

ромите, задържани в концентрационния лагер в Талин, работеща под расистката заблуда, 

че тези естонски роми действат като „Пета колона“ на Червената армия. Само между 5 и 

10 процента от 750-850  от здравото предвоенно ромско население преживява германската 

окупация. 
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АУШВИЦ – БИРКЕНАУ 

В началото на лятото на 1942 г., както германското министерство на окупираните 

източни територии започва да обмисля политиките за „Циганите“, така арестите и 

масовите разстрели от германската полиция за сигурност са вече в разгара си. Дискусията 

относно предложениятав „Окръжните писма“, „Държането на циганите в окупираните 

източни територии“, продължават в министерството на Изтока до началото на 1943 г. 

Предложението сега е всички „Цигани“ да се съберат и да се поставят под охрана в 

специални лагери и селища, естеството на които не е определено. Хайнрих Химлер, като 

лидер на СС, отхвърля предложението на Министерството на Изтока. Сега той е на 

мнение, че уседналите „Цигани“ трябва да се третират като останалите обитатели и 

всички „скитащи цигани“ трябва да бъдат поставени при същите регулации като евреите. 

Докато през 1942 г. тези, които са означени като „Скитащи цигани“саразстреляни, сега, 

през 1943 г., е предложено те да бъдат приведени в концентрационни лагери. Това е, на 

скрит език, инструкция за концентриране на пътуващ ромите от Източна Европа в 

Аушвиц-Биркенау, където СС е създал специален „Цигански“ район рано през 1943 г. 

През 1944 г., 2 000- 3 000 роми са депортирани в Аушвиц  от Брест-Литовск, които 

принадлежат към германско окупираната Беларус и от Литва. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Едва ли е възможно да се изчисли точно броят на литовските, латвийските и 

естонските роми, които са убити в балтийските държави правилно и в Аушвиц-Биркенау. 

В Латвия „Мобилният отряд за убиване“ А и стационарните полицейски звена убиват 

около половината от 3800 роми. В Естония между 90 и 95 на сто от 750-850 роми, 

живеещи там са убити.Случаятна Литва се нуждае от по-нататъшно разследване, но 

историците смятат, че по-голямата част от ромите, живеещи там са убити. 
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Изображение на „врага“ 

Активността на „Мобилните отряди за убиване“ и други СС единици се основава на йерархично съчленения образ на 

врага. На върха му са евреите и комунистите и тяхното призрачно обявяване под формата на една „Еврейско-

болшевишка световна конспирация“. В тази идеологическа пирамида „Циганите“ заемат подчинено макар и не 

незначително стъпало. Те са изобразени  каторасово-ниски, предполагаеми „асоциални“, като „партизани“, „шпиони“, и 
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„агенти“ на въображаемия „еврейски световен враг“. Представяни от„Мобилните отряди за убиване“ като пета колона 

информатори в услуга на „Еврейския болшевизъм“, те по-специално се насочват към пътуващите роми, когато звената за 

убиване научават за съществуването им. Разглеждани единствено като помощници на „Световния враг“, на тяхното 

ликвидиране не се дава първи приоритет. 

 

Писмото на Хенрих Лозе от декември 1941 г. В рационализацията на расово мотивирано убийство на ромите в Лиепая, 

Лозе описва „скитането на циганите из страната“ като действащи като носители на инфекциозни заболявания,  в 

допълнение, които са „ненадеждни елементи, които нито ще се подчиняват на заповедите на германските власти, нито са 

готови да извършват полезна работа. “По-нататък, той твърди, че има добре обосновано подозрение, че те вредят на 

германската кауза чрез предаване на информация. Маркирани по този начин като шпиони, антисоциални и опасни за 

здравето на хората, „Циганите" са представени от Лозе като годни за клане: „Аз декларирам, че те трябва да бъдат 

третирани по същия начин, както и евреите.“ 

/от Цимерман 1999, стр. 143/ /Детайл/ 
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ДЕПОРТИРАНЕ ОТ РУМЪНИЯ    

 

РЕЗЮМЕ 

Депортиране на скитащите се роми, юли-август 1942 г./ Депортирането на 

уседналите роми определени като  „нежелани”, септември 1942 г./ Отношението към 

ромите в Приднестровието / Следвоенни години и разглеждане на депортирането на 

ромите в съдебни дела за военни престъпления / Бъдещето на миналото : Признаване на 

робството и Холокоста срещу ромите. 

Съдбата на ромите не получава  достатъчно внимание от страна на румънската 

държава повече от почти сто години, след като робството беше премахнато през 1856 г. 

След това, когато идват  на власт през 1940 година, на фашиста Айрон Гард му бяха 

необходими две години, за да започне масовото депортиране на ромите. Както повечето 

евреи, така и ромите са  прекарани през река Днестър, към югозападна Украйна или така 

нареченото Приднестровие. Те са  депортирани там без лични вещи дори от първа 

необходимост и им се налага  да понесат две години на глад, болести и смърт. Едва 

половината от депортираните роми успяват  да оцелеят до март 1944 г., когато Румъния 

започва да евакуира всичките си жители от Приднестровието. 

Въведение 

Дълги години преди освобождаването им от робство през средата на 19-ти век, и 

дори през десетилетията, предхождащи Втората Световна война, ромите не са 

разглеждани като субект на обществената политика от румънската държава. При липсата 

на каквито и да е интеграционни мерки, премахването на робството принципно означава 

освобождаване на бившите робовладелци от всяка отговорност към техните бивши роби. 

По този начин дадената свобода е  преобразувана в нова форма на икономическа 

зависимост, дори по-драматична от предишната. В търсене на средства за препитание, 

значителна част от освободените роми са  принудени да открият (отново) пътуващия  

начин на живот. Други, съставляващи историческа миграционна вълна, заминават  за 

Западна Европа, независимо от репресивните мерки на западните държави. 
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Румъния 1941-1942 г. 

Лагери, гета и центрове за геноцид в Румъния 1941-42 г. 

Въпреки това, много от ромите продължават  да живеят в периферията на градовете 

и селата, като ги използват  като работници, практикуващи традиционни занаяти, 

неквалифицирана работна ръка, препитаваща се от каквото изникне . И ако до тогава 

предразсъдъците се дължат  на средновековен расизъм към ”отклонилите се”, новите 

недобронамерени чувства  са  насочени към изключването на ромите („старите румънци„) 

от конкуренцията за достъп до ресурси за развитие (особено в случая на евреите, наречени 

„нови румънци“). Основана на базата на една етническа нация, по подобие на други 

източни европейски държави, модерната румънска държава се изправя , и все още е 
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изправена, пред рецидивиращия синдром от неприемане и изключване на „различните”, 

като това поражда болезнени последици в хода на цялата й история. 

 

Ситуацията става  особено взривоопасна след 1940 г., когато страната се присъединява  

към сферата на нацисткото политическо и идеологическо доминиране. След идването му 

на власт, Айрон Гард за първи път предвижда да предприеме расистка политика към 

ромите. Легионерското списание „Кувантул”  публикува статия на 18 януари 1941 г., 

която подчертава  „приоритета на циганския въпрос” и го включва  в дневния ред на 

правителството. Статията предлага да се приеме съответното законодателство, което да 

обяви за незаконни браковете между румънци и роми и постепенно ромите да бъдат 

изолирани в нещо като гето. През същото това десетилетие ромите се превръщат  в 

мишена на румънските привърженици на евгениката. 

В този контекст румънското правителство взема решение за депортиране на ромите 

в Приднестровието. Първоначално беше решено да се депортират всички роми-номади, 

без изключения, като след това се премине към депортиране на уседналите роми, като 

това се случва последователно.  
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ДЕПОРТИРАНЕ НА РОМИТЕ-НОМАДИ, ЮЛИ-АВГУСТ 1942 

Депортирането започва на 1 юни 1942 г. с ромите-номади. На този ден 

жандармерията ги събира в столиците на провинциите и ги изпраща  в Приднестровието. 

Маршал Антонеску лично дава  заповед за депортиране „ на всички цигани-номади от 

лагерите в цялата страна.” Ромите вървят  пеша или пътуват  във вагони от един район 

към друг, като това придвижване им отнема няколко седмици. Операцията приключва  

официално на 15 август 1942 г. Тези роми, които са  военизирани или мобилизирани в 

страната по време на депортирането, са  изключени от армията по заповед на генералния 

военен щаб,  изпращат  ги по домовете им и ги карат  да последват семействата си до 

Приднестровието. До 2 октомври 1942 г. общо 11 441 роми са  депортирани до 

Приднестровието (2 352 мъже, 2 375 жени и 6 714 деца). 

 

 

ДЕПОРТИРАНЕТО НА УСЕДНАЛИТЕ РОМИ ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО 

„НЕЖЕЛАНИ“, СЕПТЕМВРИ 1942 г. 

Избраните за първоначално депортиране са  роми, считани като „опасни и 

нежелани” , заедно с техните семейства – общо 12 497 човека. Останалите 18 941 се 

предвижда да бъдат депортирани по-късно. По време на депортиране на ромите-номади, 

властите все още нямат ясен план на действие по отношение на уседналите роми. Те 
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трябва или да бъдат депортирани до Приднестровието, или вкарани като затворници в 

лагери на територията на Румъния. В крайна сметка властите се спрират на депортиране. 

Съгласно първоначалния план, ромите трябва да бъдат транспортирани с кораб до 

Приднестровието през юли, първо по Дунава и след това през Черно море. Този план е  

изготвен с подробности, но в крайна сметка не се прилага, като вместо това ромите са  

превозени с влак. Йон Антонеску планира стартиране на  операцията за 1 август 1942. 

Въпреки това депортирането на уседналите роми не се случва до септември. То се 

осъществява от 12 септември до 20 септември 1942 г., като за целта се използват 9 

специални влака и започва в различни градове на страната. Промяната на плана от воден 

към сухопътен транспорт дава обяснение защо депортирането не започва преди септември 

1942 г. През този месец 13176 уседнали роми са  депортирани до Приднестровието. 

Същевременно ромите са принудени да напуснат домовете си, без да вземат дори най-

неотложните лични вещи и домакински принадлежности. Не им се дава време да продадат 

собствеността си. По този начин началници от местната жандармерия и полицейските 

участъци често имат възможност да купят на изключително ниски ценни вещи, мебели и 

добитък от ромите. Къщите и другата собственост на депортираните роми са  

конфискувани от ”Националния център за румънизация ”. 

ОТНОШЕНИЕ КЪМ РОМИТЕ В ПРИДНЕСТРОВИЕТО 

Ромите са  заселени на границата или във вътрешността на селата, разположени в 

Източна Приднестровието на брега на Буг, провинции Голта, Очаков, Березовка и Балта. 

Някои от ромите са  настанени в хижи, други в домове. За тази цел са  напълно евакуирани 

няколко села на Буг, като украинското население е  преместено към централните зони на 

провинцията. Така възникват  така наречените „цигански колонии„ в Приднестровието, 

които включват  няколко стотин души (в началото дори става въпрос за хиляди). 

Конфискацията на техните коне и вагони, които имат  функцията както на „мобилни 

домове”, така и на средства за припечелване на приходи, засяга ромите по особено жесток 

начин. 

На ромите не се дава достатъчно храна и те не са  в състояние да си помогнат сами. 

Порционът от храна, определен от правителството, не се съблюдава – понякога цели 

седмици не се раздава храна.   На ромите също така не се раздават  и дърва за огрев, така 

че те нито могат  да си приготвят храна, нито да се стоплят. Друг основен проблем са  

дрехите, тъй като на депортираните роми не се  разрешава  да вземат с тях никакви дрехи 

или принадлежности за лична употреба. Депортираните изпитват остра нужда от най-

основните битови вещи, включително съдове за приготвяне на храна. Почти не 

съществува медицинска помощ, също така липсват и лекарства.  

До пролетта на 1943 година ситуацията на депортираните е  драматична от всички 

гледни точки. Много хиляди роми умират. На практика най-многото смъртни случаи при 
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румънските роми, депортирани в Приднестровието, стават  през зимата на 1942-1943 

година. Доклад на Районния участък в областта Ландау към префектурата на Березовка 

относно епидемията от тиф, която избухва през средата на декември 1942 година в 

ромските лагери, отбелязва, че поради тифа броят на ромите, локализирани в Ландау, е 

намалял от около 7 500 до приблизително 2 400. Положението в Ландау е  изключение, но 

броят на намалелите е  висок навсякъде.  

Ситуацията на ромите в последствие се подобрява в известна степен. Тъй като 

концентрацията в големи групи създава изключителни затруднения за осигуряване на 

работа, храна и надзор, и след драматичния опит от зимата на 1942-1943 година, 

институциите разформироват колониите и разпръсват ромите по селата през пролетта и 

лятото на 1943 г. 

Така ромите започват да живеят – в по-дългосрочна или по-краткосрочна 

перспектива – в много села в провинциите Голта, Балта, Березовка и Очаков, където 

работят в бившите държавни ферми и колхози, или в магазини или на други места, като 

им се плащат незначителни сума в отплата на техния труд. 

Архивите, създадени от окупационните власти в Приднестровието  или от 

администрациите на някои комуни и ферми предоставят много подробности за типа на 

работата, която са извършвали ромите, включително селскостопанска работа, ремонт на 

пътища и железни трасета, сечене на върби по поречието на река Буг, сечене на дърва в 

горите и други дейности, свързани с военните действия в района на Николаев ( на 

отсрещната страна на Буг в окупираната от германци територия). Чрез редица мерки, 

предприети през лятото на 1943 г., властите се опитват да предоставят работа на 

депортираните. По онова време тези мерки са  определени като „организация на работа“. 

Тази работа е  заплатена и депортираните и семействата им могат до някаква степен да 

припечелят прехраната си. 

Някои от депортираните успяват да се приспособят към различните условия в 

Приднестровието. Те откриват ниши в икономиката на селата, започват да работят и да 

развиват занаятите си за местното население , точно по начина, по който правят това в 

техните села в Румъния. Една такава група, която успява да запази работната си заетост и 

по този начин съумява до известна степен да си осигури приличен живот, е  групата на 

ромите Пиптанари (производители на гребени). През февруари 1944 г., 1 800 роми, 

живеещи в провинция Березовка, изкарват прехраната си чрез производство и продажба на 

гребени. 

Въпреки това, не на всички депортирани им е  осигурена работа.  Предприети са 

мерки в отделни провинции или области за снабдяването им с храна.  
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Следвоенен период и отношение към депортирането на ромите в съдебните процеси за 

престъпления по време на войната. 

Бъдеще на миналото : Признаване на робството и холокоста срещу ромите. 

...... 

Различните отдели на правителството на Приднестровието, особено 

Министерството на Труда, което се занимава с евреите и ромите, депортирани в 

Приднестровието, не винаги поддържаха добри служебни отношения. През лятото на 1943 

г. в провинция Балта ромите са  изкарани от техните къщи, преместени в хижи и им се 

дава да обработват земя срещу прехрана. Други колонии са  разпуснати и ромите са 

разпръснати сред украински села, като това улеснява тяхното изхранване и организиране 

за работа. Има дори  предложения за създаване на ромски селскостопански колонии със 

земеделска земя и аграрно оборудване. Жандармерията се обръща към   регионалните 

префектури, за да  гарантират живота на ромите. 

В същото време властите често критикуват факта, че ромите се опитват да избягват 

да работят, когато има работа. Някои документи свидетелстват, че определени роми 

започват да обикалят наоколо и да просят. С цел да се снабдят с храна, ромите започват да 

крадат. Срещали се ромски банди от крадци. Тези депортирани създават трудности за 

румънските институции. Същевременно някои роми започват да бягат от „колониите” на 

река Буг. На групи или самостоятелно, те се опитват да се върнат в Румъния с всякакви 

средства и при всяка възможност. Въпреки това, бегълците обикновено биват залавяни и 

връщани обратно. Властите в Приднестровието установяват, че е невъзможно да сложат 

край на подобни опити. За този тип ситуации са  планирани наказателни лагери, но такива 

не са организирани. Едва през есента на 1943 г., когато масовото изселване взема 

внушителни размери и броят на опиталите се да избягат и впоследствие заловени 

надхвърля 2 000, се предприемат мерки за създаване на такъв лагер в Голта, където са 

интернирани 475 роми. 

Ситуацията с ромите е  различна в отделните провинции, райони и дори в 

отделните ферми. Тя се определя от редица фактори, включително и от официалните 

румънски служители в качеството им на началници на административни единици ( 

провинция или район). 

Снабдяването с храна зависи основно от местните общини, но местното украинско 

население третира ромите като тежест. Институциите в провинциите и районите често 

трябва насила да карат общините да дават храна на ромите съгласно предписанията, 

издадени от правителството в Приднестровието. Положението на ромите също така зависи 

и от групата или подгрупата, към която те принадлежат. В някои райони ромските 

общности успяват да си осигурят препитание и оцеляват през целия период на 
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депортиране - почти две години. На други места обаче може да оцелее само малък брой 

хора. 

СЛЕДВОЕННИ ГОДИНИ И ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДЕПОРТИРАНЕТО НА РОМИТЕ 

ПО ВРЕМЕ НА СЪДЕБНИ ДЕЛА ЗА ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ  

След завръщането на оцелелите роми от Приднестровието през пролетта и лятото 

на 1944 г. и смяната на режима през август 1944 г., „циганският въпрос” не фигурира в 

политическия дневен ред на Румъния и възстановяването на ромските права преминава 

гладко. За новото правителство ромите пак стават това, което са  преди идването на власт 

на Антонеску: по-скоро  маргинализирана социална категория, отколкото етническо 

малцинство. В резултат на това политиката, насочена към ромите, включва мерки като 

създаването на поощрения за превръщане на ромите-номади в уседнали роми и повторно 

налагане на предишни ограничения на ромските групи по отношение на свободата им на 

придвижване. Няма доказателства депортираните да са получили репарации, и ромските 

проблеми не се включени в дневния ред на политическите партии. 

Въпреки, че съдбата на ромите през войната – депортирания в Приднестровието и 

убийствата – не представлява вече интерес нито за правителството, нито за обществото, 

съдебните процеси след войната срещу военните престъпления временно отново 

повдигнат дебати за тези събития. Но все пак съдбата на ромите остава доста маргинален 

въпрос в сравнение с темите, които предизвикват интерес. Когато първата група от военни 

престъпници е  изправена пред съда през 1945 г., само един обвинителен акт споменава 

депортирането на ромите (делото на полковник Изопеску, перфект в провинция Голта), и 

дори тогава обвинението се отнася само за конфискуването на ромски каруци и коне. 

Останалата част на обвинителния акт касае само убийствата на евреи. 

Ситуацията е  подобна и когато Йон Антонеску и основните му съучастници са  

изправени пред съда през 1946 г. Дори и когато обивиненията формалноса  адресирани 

към Антонеску за депортиране на ромите, прокурорът не  влиза в подробности. Така в 

хода на процеса срещу Антонеску страданията на ромите са  споменати само четири пъти: 

в обвинителния акт, при формалното прочитане на обвинението и в показанията на 

Антонеску и генерал Василиу. Обвинителният акт отбелязва между другото , че „ хиляди 

нещастни семейства са били изведени от техните колиби и  мизерни домове и са 

депортирани отвъд Днестър. Десетки хиляди мъже, жени и деца са умряли поради глад, 

студ и болести.” Обвинителният акт споменава за 26 000 депортирани роми, а генерал 

Василиу признава само за 24 000. В изказването си по време на разпита Йон Антонеску 

спори, че депортиранията са били наложени от съобръжения, свързани със закона и реда : 

според него ромите са вършели много кражби, обири и убийства в Букурещ  и други 

градове по време на войната и полицейските часове. Той изтъква същия аргумент и в 

меморандума си от 15 май 1946 г. към Народния Съд. По това време пресата отразява 
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много бегло съдбата на ромите по време на войната, дори и когато подробностите от 

съдебните процеси системно са  представяни пред обществеността. 

През първите години след войната съдбата на румънските роми по време на 

войната изглежда безинтересна на всички. Единствената инициатива за подкрепа на 

екстрадираните в Приднестровието се появява в началото на 1945 година от страна на „ 

Общия Съюз на Ромите в Румъния”. Неговият централен комитет обявява, че основна цел 

на организацията е „ да предостави морална и материална подкрепа на всички роми, и по-

специално на всички роми, депортирани в Приднестровието”. Въпреки това, след като 

тази организация започва отново да функционира ефективно на 15 август 1947 г., нейната 

дейност не се концентрира повече върху депортираните роми. 

В крайна сметка, през 1948 г. ромите са  близо до получаване на статут на 

етническо малцинство („съжителствуваща националност“). Декемврийската резолюция по 

въпроса за етническите малцинства на Политбюро на Централния Комитет на Румънската 

работническа партия - ключов документ на политиката за малцинствата от 

комунистическата ера – не присъжда този статут на ромите. Ситуацията остава 

непроменена до колапса на комунистическия режим през 1989 г. 

 

БЪДЕЩЕТО НА МИНАЛОТО: ПРИЗНАВАНЕ НА РОБСТВОТО И ХОЛОКОСТА 

СРЕЩУ РОМИТЕ 

През октомври 2003 г. румънското правителство учредява Интернационална 

комисия за Холокоста в Румъния, под председателството на Ели Вийзел и Йон Илиеску, 

румънския президент, подкрепяна от експерти от музея на Холокоста във Вашингтон и 

музея Иад Вашем в Йерусалим. Членовете на Комисията изготвят проучване на общата 

съдба на евреите и ромите по време на Холокоста в Румъния, което е  публикувано през 

ноември 2004 г. След повече от 60 години от тези зверства за пръв път в историята 

държава от Източна Европа включва в обществен и политически дебат въпроса за 

признаване на факта, че хиляди роми са били убити по време на Холокоста. Едно начало, 

което е достойно да бъде последвано и от другите държави и което същевременно  дава 

шанс на ромите да възстановят миналото си. 

 

 „ЦИГАНИТЕ ЩЕ БЪДАТ СТЕРИЛИЗИРАНИ ПО  ДОМОВЕТЕ СИ“ 

Следвайки идеите на Робърт Ритер, интелектуалният главен мозък на ромската 

трагедия в нацистка Германия, румънските „изследователи“ разглеждат ромите като чума: 
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„Циганите-номади и полуномади следва да се изпратят в лагери за принудителен труд. 

Там ще им бъдат сменени дрехите, ще им се обръснат брадите и ще бъдат подстригани, 

телата им трябва да се стерилизират (... ) Разноските им за съществуване ще се покрият от 

собствения им труд. След едно поколение ще можем да се освободим от тях. На тяхно 

място ще сложим етнически румънци от Румъния или от чужбина, които да могат да 

извършват каквото им се възложи и да се трудят творчески. Уседналите цигани ще бъдат 

стерилизирани по домовете им (...). По този начин перифериите на нашите села и градове 

няма да бъдат повече места, изложени на болести, а ще се превърнат в етническа стена, 

полезна за нацията ни.” 

Василе Йонита е  на четиридесет години, когато полицаите идват  и му съобщават, 

че трябва да напусне селото и да се премести в Приднестровието: 

„Няколко години преди това в пресата започнаха да се появяват статии, които пишеха за 

депортирането. Бях в кръчмата и някои румънци, които четяха вестници, казаха: „Чуйте, 

хора, тук пишат, че всички цигани ще бъдат изпратени в Приднестровието.” Ние не 

вярвахме, че това ще се случи. Не очаквахме да ни пратят там. Преди депортацията всичко 

беше перфектно в страната. Живеехме в мир с хората. Приемахме се взаимно. Изнанадаха 

ни, не бяхме подготвени. Трябваше да реагираме тогава, много от нас се бяха пробудили. 

Имаше хора, които протестираха, интелигентни хора с образование, но без полза. 

Аз бях бакърджия, който произвежда продукти за домашна употреба. Баща ми ме 

беше научил. Това е търговия, която учиш и тя е още от древни времена. Ние се учехме от 

по-старите. Селският полицай, който ми беше познат, ми каза: Ти трябва да напуснеш 

селото както всички други, за да се преместиш в Приднестровието. Попитах го : Защо да 

ме пращат там? Виж, ще ти дам някакви пари. И му дадох хиляда леи. Както и един казан, 

който бях направил. Полицаят ми каза: Добре, скрий се , докато отмине тази вълна от гняв 

и зло. Ще ти помогна. Но някакъв друг циганин, чиято фамилия беше депортирана, не 

хареса това и ме издаде на властите. Той им каза къде се крия и те дойдоха и взеха мен и 

семейството ми в Приднестровието. Полицаят се опита да спази обещанието си и ми 

помогна. Напуснахме с вагон и коне, жена ми и четири деца. Аз имах четирима братя и 

една сестра, казваше се Наталита, които тръгнаха. Полицията и жандармерията ни 

съпровождаха. Препращаха ни от едно на друго място в Приднестровието. По пътя за 

Приднестровието бяхме бити, (но) бити по-малко от румънските полицаи. От друга 

страна, когато прекосявахме през Бесарабия, всеки се нахвърляше върху нас. Антонеску 

мразеше циганите. Той беше този, който ни мразеше и обругаваше. Когато пристигнахме 

там, те ни се присмиваха и ни накараха да работим тежка работа, експлоатираха ни като 

животни. Задържаха ни там две години и не ни спестиха никакви страдания. 

(В Приднестровието) всички ние живеехме под открито небе, с изключение на тези, които 

имаха вагони и можеха да спят в тях или под тях. Мястото беше някакво поле, много 
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дълго и равно. Беше открито поле. Беше горещо, защото беше пролет или лято и можехме 

да стоим навън без нужда от покрив. Нямахме къщи, в които да се настаним по това 

време. Имаше може би около 10 000 семейства там. Бяхме оставени свободни сами на себе 

си. Но когато настъпи зимата, взеха ни оттам и ни закараха в един голям град. Вкараха ни 

в някакво подобие на къща, обор, където имаше животни. Стотици семейства бяха 

държани заедно с (украинското) население – даваха ни шепа царевица и по един картоф на 

ден. Даваха ни по 200 грама зърнена храна, която не можехме да ядем – тя беше с пясък. 

Умирахме от глад. Там имаше всякакви цигани. Първите, които депортираха, бяха 

номадите и полуномадите. След тях изпратиха тези, които не говореха езика (румънски ). 

Въпреки всичко, имахме по-лек живот в сравнение с циганите-номади, които бяха 

изведени навън (от обора). Те си направиха къщи от пръст и трябваше да живеят в тях. 

Тези хора живееха толкова ужасно, че стигнаха до там да изядат конете си, за които 

толкова много милееха. По онова време конете бяха свещени, особено за тях като номади. 

Те имаха дълги коси и по-различно, по-цветно облекло. За полуномади като нас животът 

беше много по-лесен, отколкото за номадите, които бяха малтретирани , защото ги 

считаха за различни. 

Депортирането на евреите започна много време преди нашето. Болшинството от 

тях бяха убити. Но преди това бяха разделени според това дали са шивачи, обущари и 

други занаяти. Изпращаха ги в Германия да работят. Тези, които не отговаряха на 

стандартите на властите, ги разстрелваха. Евреите копаеха големи гробове, караха ги да 

застанат на ръба на гроба и ги застрелваха с автомати.(...) 

Тези, които ни пазеха, веднага го застреляха. Застреляха го с автомат. Полето със 

слънчогледи беше на около двадесет или тридесет метра от нас. Но когато този човек 

пресече (линията), те го застреляха. Не можеше да избягаме. Защото ако побегнехме, щяха 

да ни хванат и убият. Ако ни хванеха на влака, изхвърляха ни и ни убиваха. 

Аз работех селскостопанска работа, жънех жито и копаех земята. Бих предпочел да 

отида на война, защото тогава семейството ми щеше да остане у дома си и нямаше да 

имам тези всекидневни страхове. За мен щеше да е по-лесно да съм сам , отколкото със 

семейството си, за което трябваше да се грижа. Не можех да направя нищо за децата си. 

Гледах ги как умират от глад, гледах ги как се разболяваха. 

Много хора умряха от глад. Те лежаха на земята, след известен период от време 

умираха от глад и оставаха да лежат така. Там нямахме гробище. Правехме плитки 

гробове с малко пръст. Брат ми умря от глад, мизерия и болести. Когато го погребвахме, 

нямахме сили да изкопаем дълбок гроб. Направихме го на самата повърхност на земята. 

Покрихме го с малко пръст и засадихме отгоре растения. 
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Господ и семейството ми (ме запазиха жив). Мислех си за завръщане и най-

големият ми брат ни окуражаваше през цялото време. Казваше ни, че трябва да живеем. 

Трябваше да сме живи, за да можем да се върнем. Много хора тогава умряха от глад. Три 

тримесечия. Остана четвъртото. Не споряхме вече. Гладът беше толкова страшен, че 

силните правеха живота на слабите по-труден. Беше битка за оцеляване.  Не знаехме какво 

да направим, за да се спасим. Единствената ни надежда, когато осъзнахме колко трагична 

е ситуацията, беше в Господ. Не мислехме вече за хората. Не вярвахме, че те са в 

състояние да ни помогнат. 

 

„КАТО ЦЯЛО, СИТУАЦИЯТА  С ЦИГАНИТЕ Е УЖАСНА“  

От доклада, подписан от агент на разузнаването, който обяснява положението в 

провинция Очаков, 5 декември 1942: 

„Поради лошо хранене, някои от циганите – става въпрос за болшинството от тях – са 

загубили толкова много от теглото си, че са се превърнали в живи скелети. Всеки ден, 

особено през последния период, умираха по десет до петнадесет цигани. Бяха пълни с 

паразити. Не ги посещаваха доктори и нямаха никакви лекарства. Бяха голи  и  нямаха 

никакво бельо или облекло. Имаше жени, чиито тела бяха голи в пълния смисъл на 

думата. Не им бяха давали сапун от самото пристигане – затова те не се бяха мили и не 

бяха прали единствената  си риза, която имаха. 

Като цяло, положението на циганите е ужасно и трудно за проумяване. Поради 

мизерията те са се превърнали в сенки и почти са подивели. Тези обстоятелства са 

свързани с лошите жилищни условия, храната и студа. Поради глада те плашат 

украинците с кражбите си. Ако преди това имаше цигани в страната, които извършваха 

кражби просто по навик, тук дори циганите, които бяха честни, биха започнали да крадат, 

тъй като гладът ги караше да предприемат това срамно деяние.” 

СПОМЕНИ НА ОЦЕЛЯЛ ПРИ ДЕПОРТИРАНИЯТА  

„Имаше може би над сто човека (тълпа) във вагона без места. Стояхме на групи със 

семействата си. Беше горещо, беше септември. Спяхме един върху друг. Нямаше 

тоалетни. Отивахме до тоалетна, когато влакът беше спрял. Прозорците имаха железни 

решетки с дебелината на човешки пръст и никой не можеше да избяга. А и къде да 

отидем? Полицаите ни даваха хляб и салам. Влакът спираше на всяка малка гара и 

понякога оставаше за един ден. Ако помолихме, един член от семейството можеше да 

отиде (до града ) за час или два и да донесе храна. Събирахме вода в дървени бутилки. 



152 

 

Ако някой се разболееше, така и си оставаше. Много жени имаха бебета във влака. 

Отстъпвахме им повече място. Циганските жени ставаха една на друга акушерки. Една 

слагаше крака си на гърба на родилката, друга отрязваше пъпната връв, трета увиваше 

бебето, четвърта слагаше някаква постелка и измиваше мръсотията, после я изхвърляше 

през прозореца. 

 

 

Текст под снимката   

Йон Антонеску и Хориа Сима полагат клетва след създаването на Национал- 

легионерската Държава с лидер Генерал Антонеску и Сима в качеството си на командир 

на Движението на легионерите и вице-примиер, септември 1940 

(от Йоанид 2000, стр. 194б) 
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 „ИМАМ ЧЕСТТА ДА ВИ ДОКЛАДВАМ, ЧЕ ТЕ СА ИЗТОЩЕНИ ОТ ГЛАД. МОЛЯ ЗА 

ИНСТРУКЦИИ.” 

Ситуацията не беше еднаква навсякъде. На определени места ромите бяха 

конфронтирани с глад и студ отново през 1943 г. Положението беше особено сериозно в 

провинция Голта. Доклад от 10 май 1943 година на жандармерийския легион към 

Генералния Инспекторат на Полицията описва режима на изтребление, прилаган към 

евреи и роми: 

„Имам честта да ви докладвам, че на базата на информация, проверена щателно за цялата 

провинция, имаме налични следните резултати: Евреите не са получавали храна от 

месеци. Същото важи и за циганите и затворниците в лагер Голта, където 40 човека са 

затворени принудително. Всички те работят и са принудени да работят до пълно 

изтощение от глад. Моля за инструкции.” 

В друг доклад до Префектурата на провинция Голта от 22 ноември 1943 г., 

полицаят пише, че ромите, интернирани в трудовия лагер в Голта (включително някои, 

които са се опитали безуспешно да избягат в Приднестровието) са подложени на смърт 

чрез гладуване. Подобно изявление прави през септември същата година Йон Станку, 

„кмет на циганите“ в Камина Балка в Голта, който огласява факта, че на ромите не се дава 

достатъчно храна: 

„През деня работим в колхоза, но през нощта патрулираме из района. Дадоха ни много 

малко храна: 300 грама (царевично) брашно, 500 г картофи и 10 гр. сол на човек, без 

никаква друга храна. Олио не ни е доставяно от 8 месеца.” 

 „БЯХМЕ УНИЩОЖЕНИ ” 

Йон Неагу, който прекарна зимата на 1942-43 г. в лагер в района на Ландау: 

Вкараха ни в едно голямо училище на два или три етажа. Там се хранехме, имаше 

една тоалетна. От всяко циганско семейство умряха двама или трима човека. Те нямаха 

каруци, пари, нямаха абсолютно нищо. Забелязах, че когато от едно седемчленно 

семейство остана жив само един човек, той сам пожела смъртта си. Бяхме унищожени. Не 

мога да кажа колко цигани умряха, колко деца умряха, колко майки и бащи не можеха 

повече да се грижат за децата си. Те се опитваха да останат живи. Тук умряха (от тиф) 

моята снаха, сестра ми и малкият ми брат. 

Списък на 24 686 роми – номади и уседнали роми, депортирани в Приднестровието 

до края на септември 1942 г. Списъкът е разделен на две категории и допълнително е 

направена разбивка на мъже, жени и деца. 

(от Келсо 1999, стр. 109) 
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БРОЙ НА ДЕПОРТИРАНИТЕ РОМИ И ЖЕРТВИ  

Все още не е известен точния брой на ромите, които са депортирани и умряли в 

Приднестровието. През 1946 г. Румънската Комисия за Войната призна за 36000 роми, 

които са намерили смъртта си в лагери в Приднестровието, но други статистики посочват 

значително по-висока бройка. Архивите в Румъния, Одеса и Николаев ( понастоящем в 

Украйна) все още не са проучени. Съгласно настоящи източници, броят на ромите, 

депортирани в Приднестровието за периода от юни 1942 г. до декември 1943 г.  е 

достигнал малко над 25 000. На 14 март 1944 г., когато румънските граждани, независимо 

от техния произход, трябваше да бъдат евакуирани от Приднестровието, Генералния 

инспекторат на полицията в Одеса оповести, че на тяхна територия има 12 083 роми. Към 

тази бройка трябва да се добави броя на ромите, които са избягали от Приднестровието 

преди гореспоменатата дата, като те възлизат приблизително на 2 000 души. Бройката от 6 

439 роми, записана от жандармерията през втората половина на юли 1944 г., когато тя 

започва да регистрира тези, които се връщат в Румъния, отразява само една част от 

оцелелите, като значителен брой от тях са деца. 
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ОПИСАНИЕ НА СИТУАЦИЯТА НА ОЦЕЛЕЛИТЕ ОТ 

КОНЦЕНТРАЦИОННИТЕ ЛАГЕРИ 

 

Герхард Баумгартнер 

Германия / Австрия / Социалистическите държави 

Когато малкото оцелели от Холокоста се завърнали, в повечето случаи те били 

загубили своите семейства,  имоти и вещи. Въпреки това редовно ги обвинявали в лъжа за 

тяхното интерниране в концентрационен лагер и по този начин им била отказвана 

всякаква помощ от следвоенните власти, които продължавали да работят на базата на  

същите предположения и предразсъдъци, които споделяли години и десетилетия преди 

това. В Германия и Австрия  реституция или компенсационни плащания започнали да се 

реализират по-късно, но едва към  средата на 1990-те години са били получени коректни 

предложения. 

В социалистическите страни ромите изобщо не са официално признати като жертви на 

Холокоста . 

Германия  

Все още не разполагаме с точния брой роми, оцелели от Холокоста, тъй като (с 

изключение на град Хамбург, където са оцелели около 500 синти) след 1945 местните 

власти  не са проявили старание да регистрират официално броя на жертвите и оцелелите. 

Броят на оцелелите роми в Германия по прогнозни  оценки възлиза общо на  по-малко от 

5,000. Тези оцелели хора се връщали в  родните си градове, опитвали се да  установят 

контакт с оцелели роднини и да заменят разрушените си  и конфискувани  имущества, да 

започнат живота си отново. 

Тъй като ромите били жертва на Холокоста, предолага се, че местните немски 

социални администрации е трябвало да носят отговорност за претенции от тяхна страна 

като оцелели от концентрационните лагери. Но много от администраторите отказвали да 

признаят, че ромите и синтите са били преследвани на расистко основание и 

продължавали да ги третират като ”асоциални” лица, без основателни претенции за 

изплащане на компенсации. Въпреки че през 1945 година Обединените Сили на Алианса 

задължиха Германия да изплати компенсации на жертвите на преследванията на 

национал- социалиализма, така наречените „цигани“ не са споменати никъде в тези 

процедури. Местните власти, като например Берлинската социална администрация по 

благосъстоянието въведоха дискриминационни критерии за предявилите претенции синти 
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и роми. Ако последните искали да бъдат официално признати за жертви те трябвало да 

имат постоянен адрес и доказателства за постоянно назначение на работа. 

Отделните зони на окупация имали различни системи за реституции и 

компенсации. В британската окупационна зона оцелелите имали само компенсационни 

плащания за престояване в затвор, докато в американската зона се прилагали най-щедри 

схеми за изплащане на искове за компенсации и реституции. Въпреки това, още от 

началото на 1947 година местните социални администрации вече отново си сътрудничели 

с криминалната полиция с цел да идентифицират „асоциални индивиди, криминално 

проявени и измамници сред претендентите.”  Тези „цигански специалисти” сред органите 

на криминалната полиция, които в редица случаи са били пряко свързани с 

преследванията на национал-социалистите и практиките на депортиране, сега съветвали 

местните социални администрации при взимане на решения относно исковете на синтите 

и ромите. Един типичен  случай е този, в който федералната служба за компенсации в 

Мюнхен през 1950 година отхвърля иск на оцелял от концентрационните лагери от 

Аусшвиц – Биркенау и Равенсбрюк с аргумента, че расистката мотивация на 

преследването на претендиращия не е ясно остановена. Подобни случаи са документирани 

в провинция Долна Саксония. Със започването на Студената Война, оцелелите от 

Холокоста загубиха силната си подкрепа от страна на американската администрация, 

която сега се опитваше да спечели новия немски политически елит като съюзник в 

борбата си срещу комунизма. През 1950 година немската администрация, отговаряща за 

компенсациите, дори започна да назначава същите специалисти по расово-биологични и 

политически въпроси, които бяха играли ключова роля при нацисткото преследване на 

синтите и ромите. В резултат на това сътрудничество жертвите на насилствената 

стерилизация например никога не получиха изплащане на компенсации за неправдата, 

която са понесли. През 1950 няколко оцелели роми и синти, чиито искове са били 

отхвърлени от немската социална администрация, отнесоха въпроса пред съдебните 

органи, но през 1956 г. немският  Федерален съд  окончателно отхвърли техните искания, 

като отрече расисткия характер на преследванията на синтите и ромите прези указа на 

Химлер от 1942 г. Решението беше окончателно отменено през 1963 г.  

 

АВСТРИЯ 

Проучвания през последните години показаха, че повечето от 11 000 австрийци, 

получили етикета  ”цигани” от полицейската администрация преди 1938 година и от 

национал-социалистите след 1938 г., не са оцелели след Холокоста. Секретни полицейски 

преброявания от края на 1940 г., които бяха разсекретени  публично едва съвсем наскоро, 

документират, че само десет процента от хората, преследвани като „цигани”, са 

преживели холокоста. Криминалната полиция, както местни и държавни администратори 



157 

 

упорстваха в предубеденото си отношение към правата на ромите до началото на 

шейсетте години на миналия век, при което често се опитваха да им откажат разрешения 

за пребиваване в родните им села. Първите десетилетия след 1945 г. правителството дори 

инструктира полицията да оспорва тяхното австрийско гражданско, когато това е 

възможно.  

Специфичен проблем в Австрия представляват имуществените права на 

разрушените ”цигански населени места” (”цигански селища”) в Бургенланд. В периода 

между двете Световни войни са съществували 130 ромски селища в Бургенланд, 

разположени обичайно в покрайнините на селата и населявани от 30 до 300 човека. 

Повечето от тези селища са били разположени в районите на Оберварт и Гюсинг в Южна 

Бургенланд, по протежение на настоящите унгарска и словенска граница. Тези компактни 

ромски селища водят своя произход от деветнайсети век. По принцип те са изградени на 

обща земя, но самите сгради са собственост на ромите. Повечето от тях не са осъзнавали 

факта, че такива „суперсгради“ могат да се впишат в обществените имотни регистри. След 

депортирането на местното ромско население в трудови и концентрационни лагери тези 

селища, с много малки изключения, били изцяло разрушени. Къщите били съборени или 

просто изгорени до основи. Поради тези причини оцелелите от концентрационните лагери 

след 1945 година не са могли да предявят искове за разрушената си собственост , тъй като 

не били в състояние да докажат, че изобщо са притежавали къщи. Къщите, които са 

принадлежали на ромски семейства и били изградени на частни парцели в рамките на 

селата обикновено били пощадени. 

В редица села собствеността и частните вещи на депортираните роми били 

разпродадени на търгове сред местното население. Къщите се събаряли и използваемите 

материали се продавали заедно с мебелировката. Постъпленията са прехвърляни на 

местни организации за социална закрила, след 1943 година в Берлин, които използват 

парите за финансиране на трудови лагери и дори за депортиране в лагерите на смъртта. 

Много семейства синти и ловара вложили спестяванията си в бижута или златни и 

сребърни монети, които били конфискувани при арестите. Ромите никога се са получили 

компенсации за тези конфискувани ценности. 

Когато оцелели роми подавали искове за  така наречените социални помощи за 

„жертвите“ те често попадали на кметове с предразсъдъци, които колективно 

дисквалифицирали предявилите претенции като „мързеливи“ или „асоциални“. 

Австрийският   ”Закон за Помощи за Жертвите” от 1947 година създаде две 

категории жертви. Борците от съпротивата и хора, преследвани по политически причини, 

получаваха така наречените официални легитимиращи удостоверения, които при 

определени обстоятелства позволяваха техните приносители да отправят искове за пенсия. 
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На хората, които „по причини, свързани с техните произход, религия или националност ... 

са понесли значителни страдания и щети, се издаваха само така наречените „Паспорти за 

жертви”, които гарантират на приносителя привилегирован достъп до комунални жилища 

и им осигуряват известни данъчни и търговски облекчения. Едва след 1949 година 

жертвите на расистки, религиозни и национални преследвания получиха официални 

легитимационни удостоверения, ако са били затворници в концентрационен лагер. Тъй 

като лишаването от свобода в принудителни трудови лагери, трудови концлагери и дори в 

концлагера Лакенбах (най-големия „цигански лагер“ в райха) не беше признато за 

затворничество в концентрационен лагер, много австрийски роми получиха съвсем 

минимални или никакви реституционни компенсации. Едва след ревизирането на Закона 

за социални помощи за жертвите от австрийския парламент през 1961 г. оцелелите от 

Лакенбах и други трудови лагери получиха компенсационни плащания за „ 

ограничаването на тяхната лична свобода”, които възлизаха на 350 австрийски шилинга за 

всеки месец, прекаран в лагера. Оцелелите от концентрационните лагери получиха по 860 

австрийски шилинги за всеки месец отнета свобода. Лишаването от свобода, което са 

понесли хората в лагера Лакенбах и други трудови лагери и до днес не е официално 

признато като затвор в концентрационен лагер. След 1988 година оцелелите от тези лагери 

най-накрая получиха така наречените официални легитимационни удостоверения за 

случаите, когато са понесли минимум шест месеца лишаване от свобода в някой от тези 

лагери, които им даде възможност да отправят искове за социални пенсии като жертви 

при определени обстоятелства. Претендентите за помощи трябваше да са нуждаещи се, да 

са обременени за трудоспособност и да имат чисти криминални досиета. Но поради 

дискриминационното законодателство в периода между двете Световни войни, дори и 

след 1945 година, много роми имаха криминални досиета в резултат на наложените им 

ограничения, например за ”вагабонтство”. В случаите, когато ромите са били депортирани 

в трудови лагери и концентрационни лагери за така нареченото „асоциално“ поведение 

или начин на живот, те не можеха да отправят претенции за реституционни плащания или 

пенсии в качеството си на жертви. За много от ромите изискването за доказване на 

намалена трудоспособност или напълна невъзможност да работят – поради здравословни 

проблеми в резултат от прекарания затвор – се оказа непреодолимо препятствие, тъй като 

официалните експерти от комисиите за медицински прегледи  - много от които са били 

част от нацистката система – се оказаха изключително неотзивчиви да удостоверят 

физически затруднения на бивши затворници от концентрационните лагери. Дори когато 

ставаше въпрос за явни здравословни проблеми, преглеждащите медици често отричаха 

възможността тези затруднения да са вероятен резултат или свързани с отношението към 

ромите, което те са изстрадали по време на затвора си в лагерите. 

За всички жертви, които получиха само незадоволителни плащания за реституции и 

компенсации, през 1995 година Република Австрия създаде „Национален фонд за 

жертвите на национал-социализма ”, от който оцелели роми получиха плащания до 70 000 
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австрийски шилинга, около 5 000 Евро. През 2000 година австрийското правителство 

учреди отделен фонд за плащания на бивши роби или принудени работници, от който 

роми от цяла Европа имаха право да получават компенсационни плащания, ако положения 

от тях труд е бил на територията в рамките на днешните граници на Република Австрия. 

Роми, които са интернирани в трудови или концентрационни лагери в немския райх или в 

страните, окупирани от Германия, могат също да кандидатстват за компенсация в Немския  

Фонд за принудителен труд.  

Едно наскоро публикувано изследване на икономическото и социално положение 

на австрийските роми след 1945 година показва изключително маргинализираната 

ситуация на ромите, оцелели от Холокоста в Австрия до началото на осемдесетте години 

на миналия век. Техният стандарт на живот беше значително по-нисък от този на 

мнозинството от населението, обикновено с 20 години назад по отношение на жилищните 

и битови условия. Много от тях живееха в едностайни жилища и къщи без тоалетни и 

бани, често апартаментите бяха обитавани от до десет човека, като семействата 

обикновено включваха няколко поколения и далечни фамилни роднини. 

Поради лошата ситуация в училищата в годините между двете войни и забраната за 

ромски ученици да посещават училище след 1938 г., болшинството от оцелелите след 

Холокоста бяха неграмотни. След 1945 година децата от ромски семейства, 

произхождащи от фамилии, които говорят език на малцинствата, с изключително ниски 

семейни доходи и неграмотни родители, често бяха насочвани в училища за умствено 

изостанали и физически затруднени деца, която практика се преустанови в Австрия едва в 

края на осемдесетте години на миналия век. В резултат на това техният достъп до висше 

образование в действителност не съществуваше. В тази връзка, ромският достъп до 

трудовия пазар на Австрия също беше ограничен за десетилетия до работни места без 

квалификация и амбулантни занаятчии и търговци на селскостопанска продукция.  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ СТРАНИ 

В съветската окупационна зона на Германия, наречена по-късно ГДР (Германска 

Демократична Република), ромите, регистриращи се като оцелели жертви от 

преследванията на национал-социалистите, трябваше да докажат своите „антифашистки и 

демократични убеждения”, критерий, който не беше наложен на никоя друга група от 

жертвите. Очевидната цел на тези процедури беше изключването на ромите от 

привилегированата група на официално признатите антифашистки жертви. Малкото, 

които успяха да бъдат признати, получиха държавна пенсия, която в ГДР не беше 

присъждана при дискриминационно разделяне на жертвите между политически или 

расови преследвания. 
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Повечето от социалистическите държави в Централна и Източна Европа не 

признаха ромите като жертви на Холокоста. Сталинистката идеология от четиридесетте и 

началото на петдесетте години на миналия век в повечето случаи третираше „циганите“ 

просто като един особено беден сегмент на селското общество, за който се предвиждаха 

определени специални мерки – както например в Унгария, които обаче никога не бяха 

приложени. Маргинализираното положение на ромите в страните от „Източния блок” 

беше допълнително затруднено от социалното напрежение със семействата на фермерите 

в техните родни села. Това напрежение беше породено от комунистическата кампания за 

колективизация на земята, която селските стопани безуспешно се опитваха да избегнат и 

за която комунистическата администрация можа да спечели много агитатори сред 

безимотните роми. 

Все още няма ясно очертана картина за ситуацията с ромите в следвоенните години 

в комунистическите страни. Но една от основните институции, носеща отговорност за 

дискриминацията на ромите, тук както и в другите страни, бяха определени отдели в 

полицейските сили, които след 1945 г. се опитаха да реактивират ”антициганските”  

политики и практики, познати от първата половина на двадесетте години на миналия век. 

Например в Унгария Министерството на Вътрешните работи започна да издава специални 

лични документи на „циганите“, които имаха черни външни корици вместо стандартните 

червени, с цел да има възможност за тяхната бърза „сегрегация” – практика, която беше 

преустановена едва в началото на 1960-те години. 
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ЖИВЕЕХА ДОСТА ПРИМИТИВНО, НО БЯХА СВОБОДНИ ” ( със съкращения и в превод от Хоман 1990, стр.176) 

На 1-ви март 1961 година Висшият федерален Съд на Мюнхен реши, че ”циганите от немски произход, които по 

настоящем живеят в Полша ” (става въпрос за ромите, депортирани и интернирани в Лодз, Чулмо, Аусшвиц и др. ) не са 

били подложени на ”насилствен труд или квази затворнически условия  ” по времето на нацисткия режим. Твърди се, че 

те са живели в ” отворени лагери ”, в квартири, напуснати от евреите или при фермери по селата” , ”доста примитивно, 

но свободно.””Понякога те били използвани и закарвани да работят в оръжейни заводи или пътни строежи. Приемало се 

е в реда на нещата те са извършват подобен вид дейност под надзор и принуда.(...) Със сигурност е имало прояви на 

малтретиране, особено в случаите, когато отделни индивиди не са били подходящи за работа или не са били склонни да 
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се трудят. (...) Върхът на цинизма на това решение се изразява в изявлението, че при никакви обстоятелства не се късае 

за принудителен труд, „тъй като работниците обикновени не са били ограничавани през свободното им време след 

работните часове 

 

„ АСОЦИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ЦИГАНИТЕ” 

Решението на общия принцип, взето от Немският Федерален Съд на 7 януари 1956 г., отрича расисткия характер на 

преследването на ромите преди указа на Химлер от 1942. То следва разпоредбите на национал-социализма както по 

отношение на аргументацията, така и по отношение на терминологията : Фокусирайки се първо на решението на общия 

принцип от СС райхсфюрера и директор на немската полиция, взето на 8 декември 1938, на което съдията по 

обжалванията отдава съществено значение, може еднозначно да се види, че независимо от ясните радикално-

идеологически въпроси, не е расовият въпрос този, който е предизвикал предприетите мерки, а вече споменатите 

асоциални имущества на циганите, които още в по-ранен етап са били причина за особените рестрикции по отношение 

на членове на тези общности. Това не само изтъква расово-биологични факти, но поставя фокус върху натрупания опит 

в процеса на борбата с циганската чума: и изглежда необходимо да се засегне циганския въпрос чрез природата на тази 

раса. Причината за мерките е разгледана в светлината на следните обстоятелства: половинчатата порода съставлява най-

голям дял от циганските престъпления, като същевременно от друга страна всички опити циганите да водят уседнал 

живот са се оказали безуспешни поради техния силен миграционен инстинкт. ” 

„ТОЧНО КАТО КОНЦЕНТРАЦИОННИЯ ЛАГЕР” 

Травматизирани и немощни, често болни, тези, които са завърнаха бяха оставени буквално без нищо. Тереза Пфайфер, 

ромка от Стегерсбах, Бургенланд, си спомня:  ” Всеки беше имал хубава къща. Ние не получихме дори един шилинг за 

нашата къща, дори и толкова не ни дадоха. (...) А аз отидох в Стегерсбах заради къщата, те би трябвало да ни дадат 

нещо, каквото и да е. Не получихме нищо, абсолютно нищо. Нямаше какво да направим. Не ми дадоха нищо в 

Стегерсбах, дори и парче хляб. А аз се чувствах толкова зле. Нито някой мъж, нито някоя жена ни дадоха къс хляб. (...) 

Всичко беше приключило, те бяха разрушили всичките ни къщи. Какво можехме да направим? Когато се върнахме у 

дома, беше същото като в концентрационния лагер. Ние нямахме нищо, абсолютно нищо.” 

 

През 1952 година кметът на Маркт Св. Маргарита, в околностите на Айзенщат, Бургенланд, представи следния аргумент 

за отказа, който е дал на жертва с искане за социална закрила: ”Споменатата по-горе претендентка няма нужда от 

никаква помощ. Тя не е омъжена, няма лица, които да са на нейна издръжка, не е необходимо да се грижи за някой и е 

здрава и способна да се труди. Тя разполага с безплатно жилище в общинска сграда и ако се разболее, общата система за 

социални услуги и общината така или иначе ще поемат нейните разходи за доктори и болници.Всякаква помощ за млади 

и здрави хора би довела само до ненужни разходи и решението е такава да бъде отхвърлена.” Само след няколко години, 

след избирането на нов кмет, нейният иск бе уважен. (копие от оригинален документ, предоставен от автора ). 

 

„ЗА ДА НИ ВПЕЧАТЛЯТ, ЦИГАНИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ КАТО ОЦЕЛЕЛИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИОННИТЕ ЛАГЕРИ” 

Политиката на депортиране на ромите продължава да действа в цялата страна на базата на секретен указ на 

Министерството на Вътрешните работи (Отдел 4, Обеществена Сигурност ) / 1948 / : 

„ До нас достигна информация, че безчинствата на циганите отново нарастват в определени райони от страната и с 

неудоволствие се регистрират от нашите органи. За да впечатлят населението, циганите често се представят като 

затворници концентрационните лагери. Доколкото в тези случаи могат да се приложат разпоредбите на Закона за 

полицията по отношение на чужденците и е възможно те да бъдат екстрадирани от тази страна, безпокоящият ни 

цигански въпрос може да се реши като им се забрани да останат в страната и да се продължи с депортирането. (...) ” 
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ДЪРЖАВНИ ПОЛИТИКИ ПРИ КОМУНИЗМА  

“Елена Марушиакова, Веселин Попов” 

Обща рамка и специфични характеристики /Постигане на уседналост при ромите-

номади /Ускоряване на интеграцията/Културно и историческо наследство /Организации – 

„Ромско движение“ в Югославия /Обществено интегриране и/или асимилация 

 

РЕЗЮМЕ 

Краят на Втората световна война  свидетелства  на зараждането на това, което 

официално се нарича „социалистически блок” в голяма част от Европа, където живеят 

значителна част от европейските роми. В съответствие с новата  омунистическа 
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идеология, в тези страни се случват общи социални и икономически промени, засягащи 

цялото население, включително и ромите. Независимо от общите идеологически 

параметри, политиките по отношение на "циганите" не са  идентични, има различия, 

базирани на модели от миналото и на национални стратегии. Основната цел на политиките 

на държавите е  интеграция в обществото, която в някои страни достигна до етап на 

стремеж към асимилация. 

 

Въведение 

Краят на Втората световна война и следващите години донесят радикални промени 

в страните от Източна Европа. Местните комунистически партии идват  на власт в Полша, 

Чехословакия, Унгария, Румъния, България Югославия и Албания с активната подкрепа 

на Съветския съюз и установяват пълен контрол във всички сфери на обществения живот. 

Създадена е нов тип държавно-политическа система, която според собствената й 

фразеология е  определена като "социалистическа".  Осъществени са глобални социални и 

и икономически промени,  някои от тях пряко свързани с "циганите", които в различна 

степен и в различни периоди също са  основна цел на активна държавна политика. 

ОБЩА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Когато става въпрос за така наречения "социалистически блок" в Източна Европа, 

често се създава впечатлението, че този термин се отнася до монолитна тоталитарна 

система, ръководена директно от Москва , където преобладава обща политика във всички 

сфери. До известна степен това е  така, но  все пак в отделните страни същестуват доста 

разлики и специфични характеристики. 

Монолитното единство на страните от Източна Европа, управлявани от 

комунистически партии, се разпада първоначално още в края на 1940-те години в 

Югославия. През 1950 г. Албания също поема свой собствен курс. Независимо че остава 

член на Варшавския договор и СИВ, Румъния в много аспекти демонстрира, макар и  в по-

малка степен,  определена  "независимост". В рамките на определени нюанси, това също 

се проявява и в другите страни на Източна Европа.  

В действителност, не е възможно да се говори за наличието на някакъв общ модел 

за страните от Източна Европа, особено в областта на вътрешната национална политика. 

На повърхността, на идеологическо ниво, има общо единство, и всяка страна заявява, че 

нейната национална политика се основава на "принципите на марксизма-ленинизма", 

въпреки това в действителност нещата стоят по доста по-различен начин. 
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Обща рамка и специфични характеристики  

Постигане на уседналост при ромите-номади 

Най-общо може да се каже, че има два модела на национална политика в Източна 

Европа, които може да се определят като "етно-национална" и като "пост-имперска". 

Първата доминира в Полша,Унгария, Румъния, България и Албания (Чехословакия също 

може да бъде включена в тази група, макар и с известни резерви – тя е  федерална 

държава, съставена от две страни). Тези страни оформят една нация (в Чехословакия две), 

която бе в основата на формиране на "национална държава" и "малцинства” ( останалите 

по-малки общности, независимо от термините, които се използват за тяхното  определяне 

в различните страни). 

Вторият модел ("пост-имперски") е типичен за Съветския съюз и Югославия. 

Тук, поне официално, няма  "основна" нация, нито малцинствата, а по- сложна 

йерархична структура на национални / етнически общности, с или без техни собствени 

държавни / административни формирования, обединени в един нов, "по-висш"  формат - 

"съветски народ" и „югославяни”.  

Различните подходи на държавната политика по отношение на ромите в страните 

от Източна Европа обаче не означават , че ние не можем да идентифицираме някакви 

общи принципи, закономерности и модели. Тези общи характеристики на държавна 

политика към ромите, независимо от разликите и спецификата на тяхната реализация, са 

показателни по принцип за ромите в Източна Европа в продължение на определен период 

от време (между края на Втората световна война и "вятърът на промяната" от края на 1980 

г. и в последствие). 

ПОСТИГАНЕ НА УСЕДНАЛОСТ ПРИ РОМИТЕ-НОМАДИ 

 Постигането на уседналост при ромите е типичен пример за комбинация на общи и 

специфични политики в рамките на политиките на страните в Източна Европа. Общото в 

този случай е, че процесите на уседналост (или най-малко значително ограничаване на 

номадство) на пътуващите роми се разгръщат в цяла Източна Европа през разглеждания 

период. Тези процеси в отделните страни, обаче, имат свои собствени особености във 

формите на ръководещите ги държавни политики и разлики в момента на тяхното 

реализиране. 

 Изходните точки на процеса на постигането на уседналост в страните от Източна 

Европа също се различават в значителна степен. 

Разбира се, че е невъзможно да се цитират точни данни, но въпреки това може да се 

предположи, че над 3/4 от ромите в Полша и най-малко 2/3 от общия брой ромско 
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население в Съветския съюз са били (полу-) номади. От друга страна са България и 

Чехословакия, където пътуващите роми, които подлежат на държавна политика, бяха по-

малко от 5% от общото ромско население. В останалите страни относителният дял 

номадски роми варира, например в Румъния и Югославия  ромите-номади  не са повече от 

1/3, а в Унгария и Албания не повече от 1/4 от общият брой на ромите. 

В повечето страни от Източна Европа постигането на уседналост при номадските 

роми е  организирано по силата на правителствен указ или с решение на партията  (което 

беше едно и също). Съветският съюз, който приема специален закон за забрана на 

пътуващия  начин на живот, е първата страна, предприела активна политика за решаване 

"проблема" на номадските роми. На 5-ти октомври 1956 г. Президиума на Върховния 

съвет на СССР издава указ за "Включване на Циганите-номади в трудови дейности ". 

Същият модел се прилага и в България, където през 1958 г. е  приет указ на Министерски  

Съвет за "Резолюция по  въпросите на циганското малцинство в България ". В 

Чехословакия през същата година се приема закон за "Уседналост на пътуващи  лица"; 

различията по същество са незначителни. В Полша, след неуспешния опит на 

правителството през 1952 г. да убеди пътуващите роми  доброволно да се заселят 

постоянно в свободните западни територии (след депортиране на немското население), 

през 1964 година Министерството на вътрешните работи издава резолюция за  

задължителна уседналост на пътуващите  "цигани".  Румъния започна да прилага 

специални мерки за уседналост на циганите – номади след 1977 г., когато Централният 

комитет на Румънската Комунистическата партия приема програма за тяхната социална 

интеграция. Тази програма визира уседналостта като  един от разглежданите въпроси, 

обаче не най-важния. 

В останалите Източно - европейски страни уседналостта на номадските роми не е  

регулирана чрез някаква специална политика към тях, по-скоро този процес протича в 

рамките на общото законодателство (изискването за определено място на пребиваване, 

постоянно работно място и т.н.). В Унгария този процес се развива през втората половина 

на 50-те години, а в Албания и Югославия през 1960-те  и 1970-те години. 

Ускоряване на интеграцията 

Културно и историческо наследство 

Заслужава да се отбележи, че държавната политика  към постигане уседналост на 

номадските роми не винаги води до желаните резултати. В Съветския съюз част от 

ромите, които официално се водят  уседнали, продължават стария си начин на живот до 

1960 г., когато постепенно започват да предприемат нови икономически дейности.  

Номадският начин на живот по принцип  изчезва (но не напълно ) при повечето от 

ромите в Югославия. В България няколко ромски групи, независимо че притежават 
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жилища и на практика имат постоянна заетост, продължават да странстват по време на по-

топлите сезони (което е   традиционен  модел за номадския начин на живот на Балканите). 

Политиката за постигане на уседналост дава най-слаби резултати в Румъния, където при 

преброяванията през 1977 г. официално са  регистрирани 66 500 номадски роми и където 

моделът на сезонен номадизъм продължава  и до днес при някои ромски групи. 

УСКОРЯВАНЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА 

Политиката, насочена към социалната интеграция на ромите,  доминира във всички страни 

от Източна Европа, но нейната реализация е  под различни форми. Налагат  се два 

различни подхода, които са актуални и в наши дни: "Общ подход  " и "Специализираният 

подход ". "Общият подход" не използва специални държавни мерки за социална 

интеграция на ромите, което означава, че ромите се третират в рамките на 

съществуващите общи  политики към цялото население. "Специалният подход "се отнася 

към ромите като отделна общност с конкретни проблеми, което предполага конкретни 

мерки за тяхното решаване. 

Първият подход е по-характерен преди всичко за Съветския съюз, Югославия, 

Полша и Албания, където няма специални правителствени програми за ромите (в СССР и 

Полша има  едно изключение - програмата за уседналост на номади). Единствената сфера 

от обществения живот, където принципът на обща политика към ромите не се прилага, е 

запазването и развитието на тяхната етнокултурна идентичност. Театърът Ромeн в СССР 

беше една от най-известните забележителности на Москва; той изнася представления на 

над 100 ромски музикални и танцови ансамбли, под различни институции, като ромската 

музика се записва и има много голямо разпространение, заедно с "циганския " фолклор. 

Ситуацията в Югославия е подобна, с активната подкрепа на държавата. Сходно е и 

положението в Полша, макар и в по-ограничен мащаб.  

В останалите четири страни (Чехословакия, Унгария, Румъния и България) 

преобладава "специалният" подход в държавната политика за обществена интеграция на 

ромите. Наличието на този подход не изключва и "общия подход", като в много случаи 

обществената интеграция на ромите се провежда в рамките на общото законодателство. 

Въпреки това, за специални  въпроси  държавата решава, че  за ромите са необходими 

специфични мерки. Политиките за ромска уседналост са само един от примерите в това 

отношение.  

През 1958 г. в  България е  приета  "Резолюция за проблемите на циганското 

малцинството  в България ", последвана през 1978 г. от постановление "За по-нататъшно 

подобряване на работата сред българските цигани, за тяхното по-активно включване в 

изграждането на развито социалистическо общество". Румънската Комунистическата 

партия подготвя "Програма за социална интеграция на циганите"; а в Чехословакия - след 
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събитията от 1968 г. и приемането на нова конституция – е  подготвена „Концепция за 

цялостна социална и културна интеграция на циганите”, която се приема през 1972 г. и е  

доразвита през 1976 г. 

Като цяло, всички тези партийни и правителствени документи съдържат няколко 

основни направления, които трябва да бъдат следвани от специалната държавна политика 

към "циганите". Те поставят акцент върху предоставяне на пълна и трайна заетост, 

решаване на жилищните проблемите и здравните въпроси, обхваща образователната 

система за деца от ромски произход, както  и повишаване  на тяхното образователно ниво 

и насърчаване на ромската култура и т.н.  

Въпреки това в държавните политики на отделните държави има и редица 

специфични точки, които насочват фокуса към конкретната реализация в основните 

споменати области. В България от 1961 година започва създаването на нови интернати , а 

от  1966 г.  някои училища, посещавани от деца от ромски произход, са  трансформирани в 

"Общообразователни основни училища за професионално обучение". В Румъния 

специалните мерки са  насочени към намаляване на броя на децата в ромските семейства 

(надбавки се дават само за семейства с до 5 деца), което е  свързано с големия брой на 

ромските деца, изоставени в детски домове и домове за сираци. През 1961 г. в Унгария 

бяха предвидени специални мерки срещу дискриминацията на ромите в Унгарското 

общество, а от 1964 г. се въвежда  „Програма за жилища“, която  предвижда  ликвидация 

на 2500 отделни ромски селища. В Чехословакия  правителствен указ от 1965 г. също 

планира унищожаването на ромските квартали, главно в Източна Словакия, и 

разпръскването на  живеещите там роми  в словашки села и градове и в индустриалните 

райони на Чешката Социалистическа Република. 

 

КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

Разликите в държавните политики в отделните страни често се определят или най-

малкото са повлияни от предишни културни и исторически модели. В действителност, 

споменатите страни в Източна Европа  са се оформили през 19-ти и 20-ти век на базата на 

три империи - Османската империя, Австро- унгарската империя и Руската империя, всяка 

от които предлага три различни модели на държавна  политика към ромите. Спецификата 

на тези основни модели и тяхното влияние върху по-късни исторически етапи могат да 

бъдат илюстрирани с примера на жилищни политики в отделните страни от Източна 

Европа. 

Старите имперски, културни и историческите особености на трите империи са 

намерили пряко отражение в различните модели на презаселването на уседналите роми 

(които са преобладавали значително над номадските роми в Османската империя и 
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Австро-Унгарската империя). В Османската империя (респективно България, Албания, 

по-големите части от  Югославия и Румъния) ромите са живели в зоните на населените 

места, в собствено етично обособени  квартали, наречени "махала", подобно на другите 

етнически общности. В Австро-Унгарската империя (съответно Унгария, Чехословакия, 

големи части от Румъния и по-малки части на Югославия и Полша) ромите са живели в 

собствени селища, отвъд границите на населеното място, понякога отдалечени на 

километри, в така наречената "циганителеп" в Унгария, "Osada", "Kolonia" в 

Словакия,"Kolonia", "Тigania" в Румъния,"Osada" в Южна Полша и др. В Руската империя 

(съответно СССР и част от Полша) ромите най-често живели смесено с останалото 

население, обикновено в десет или няколко десетки  къщи една до друга (с изключение на 

Транскарпатия, където преобладавал Австро-Унгарския модел). 

Съответната държавната политика към ромите в страните от Източна Европа е в 

съответствие с тези исторически определени обстоятелства. 

В Унгария и Словакия тенденцията е  към пълна ликвидация на отделни ромски 

селища; тези стъпки се оказват доста ефективни в Унгария, където са  унищожени повече 

от около  2500 "Cigány telep". В Румъния държавната политика в областта на жилищното 

строителство се променя и  е непоследователна, както и по отношение на историческото 

наследство в различните региони на страната. В България  съществуващите постановления 

за премахване на ромските квартали не са  последвани от сериозни дейности, докато в 

Югославия и Албания, подобно на Съветския съюз и Полша, липсва специална държавна 

политика по отношение на ромите. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ „ДВИЖЕНИЕ НА РОМИТЕ“ В ЮГОСЛАВИЯ 

Важна особеност на държавната политика към ромите в страните от Източна 

Европа е отношението към ромските организации. В действителност, самото създаване и 

развитие на такива организации не е  възможно без одобрението и активната подкрепа на 

държавни и партийни структури. 

На този фон  стремежът за самоорганизация и еманципация, който постепенно се 

появява сред ромите в Западна Европа, допринася за създаването на различни 

организации. В последствие през 70-те години се създава такава,  наречена по-късно 

"Движение на ромите", но тя не постига значими резултати на изток. Все пак има повече 

или по-малко изолирани и краткосрочни инициативи в България и в Чехословакия. В 

Унгария се провеждат значителен брой  културни дейности. 

Ситуацията в Югославия е  по-специфична. През 1969 г. в статия в бюлетина 

"Вечерни Новости" в Белград, Слободан Берберски, ром и дългогодишен  комунистически 
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функционер, политически затворник, борец от  съпротивата през Втората световна война  

и член на Централния Комитет на Съюза на Югославските Комунисти (UYC), обявява, че 

югославските роми ще създадат своя собствена организация, която има за основна цел да 

подпомогне ромите да  получат статут на  "националност " (по това време Югославия има 

сложно държавно законодателство и йерархична система, която разделя  общностите в нея 

на различни категории – етнически групи, националности и народи). 

След създаването на "Асоциация на ромите" през 1969 г., започва процес на 

изграждане на клонове в различните републики, а по-късно в градове стартира паралелно 

създаване на други ромски асоциации ( културни, спортни и т.н.) През 1970 г. съществуват 

над 60 ромски организации и техният брой е постоянно расте. Различни инициативи, най-

вече културни събития (с участието на ромски ансамбли, фестивали), са  подкрепяни от 

югославската държава; издават се книги  на ромски, започват ромски предавания по 

телевизията и радиото (в Косово). През 1986 г. съществуващите ромски сдружения се 

обединяват в един Съюз на  ромските асоциации в Югославия. 

СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И/ ИЛИ АСИМИЛАЦИЯ 

Когато става въпрос за държавните политики към ромите в Източна Европа по 

време на така наречения "социалистическия период" , оценките и до днес остават в духа 

на "студената война". Тези политики, като цяло и като конкретни прояви, се разглеждат 

като синоним на едно от многобройните престъпленията на тоталитарните режими. 

От днешна перспектива е трудно, от гледна точка на идеологическите клишета, да 

се намери обективен и комплексен анализ на тези държавни политики в целия им обхват. 

Основният проблем в това отношение е постигането на ясно разграничаване и 

установяване на отношенията между два взаимосвързани и често  припокриващи се  

процеси - процесите на социална интеграция и асимилация. 

В хода на историята много народи, които са живели заобиколени от чужди нации, 

са поели пътя си от социална интеграция към асимилация (като естествен процес или като 

резултат от определена държавна политика). Следвайки логиката на този модел (който по 

никакъв начин не е универсален), и  прилагайки го към ромите, всяка държавна мярка в 

Източна Европа, насочена към ромите може да се разглежда като стъпка към асимилация. 

България е единствената страна в Източна Европа, където политиката на 

интеграция на ромите става накрая пряка политика на пълна и безусловна асимилация. 

Отношението към ромите тук е подчинено на политиката, насочена към турското 

малцинство. Решение на "Политбюро" от 1962 г. отбелязва "отрицателни тенденции на 

турцизация "сред българските мюсюлмани, "цигани" и татари. То е  последвано 

постепенно от политика на "насърчаване"  промяната на турско-арабски имена с 
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български имена. Последният етап на тази политика е свързан с така наречения 

"възродителен процес" от зимата на 1984-1985, когато всички турци, българи мюсюлмани 

(помаци)  и роми мюсюлмани бяха принудени да сменят имената си  чрез масови 

действия, с участието на службите за сигурност. Всъщност, този "възродителен процес" 

беше принудителна асимилация, извършена насилствено в последната си  фаза . 

Асимилаторски тенденции към ромите могат да бъдат открити и в държавните 

политики в Унгария, Чехословакия и до известна степен в Румъния. През 1950 г. и 1960 г. 

се говори, открито в по-малка или по-голяма степен, за "естествената асимилация на 

циганите " в унгарското общество. През 1970-те държавната политика има вече различна 

логика, ако можем да я назовем с модерен термин -  тя приема конструктивен дух. 

Унгарската държава започва да  подкрепя интеграция на ромите в обществото, както и 

запазването и развитието на тяхната етническа култура. Тя обаче не им дава статут на 

национално малцинство, както го направи за другите малцинствени общности. Този 

подход налага логичния извод , че това също е асимилация,  но осъществявана чрез 

времето. 

Политиката спрямо ромите в Чехословакия следва доста сходни принципи. В 

съответствие с официалните закони, тук роми са  определени като общност от различно 

естество, която не може да бъде сравнена с другите малцинства и която е с различен 

статут ( "граждани от цигански произход "). Политиката спрямо ромите се определя като 

"социална интеграция" и "акултурация", обаче на практика това означава насочване на 

развитието към асимилация (без това да е директно формулирано по този начин в 

официални  партийни и държавни документи). 

Подобна донякъде беше и ситуацията в Румъния. Тук асимилацията на ромите в 

румънското общество е довела до появата на големи групи от хора с ромски произход, 

които са загубили (изцяло или частично) ромската си идентичност и етническите си и 

културни характеристики. Румънската държава счита този процес за даденост и по тази 

причина не обръща много внимание на ромите. Тя третира техните проблеми като 

социални, а не етнически. 

 

В другите Източно - Европейски държави не би било оправдано да се говори за 

асимилационни нагласи и тенденции в държавните политики по отношение на ромите, 

дори и от дългосрочна перспектива. Всъщност в Полша и Албания - страни, базирани на 

"еднонационалния" модел, държавната политика към ромите е толкова незначителна, че тя 

не може да се разглежда в този контекст. Наистина, ромите в Югославия повдигат въпроса 

за получаване на официален статут, равен на този на другите народи, но липсата на такъв 

статут не може да се тълкува в подкрепа на политиката на асимилация (в крайна сметка те 
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получават такъв статут малко преди разпадането на Югославия). Концепцията на 

"югославизма" предполага трансформирането на всички народи в нов тип общност 

("югославяни"), но това не означава предварителна асимилация на ромите в други 

националности. 

Аналогична е ситуацията и в СССР, където ромите безусловно са  доста 

незначителна общност (в сравнение с мащаба на различните етноси в Съветския съюз) и 

би било наивно да се говори на специална политика за тяхната асимилация. Това, което 

преобладава в Съветският съюз, е  държавната концепция на бъдещите  "съветски хора" 

(метафора, аналогична на концепцията от наши дни за "Общо европейско семейство"), 

която предполага обединението на всички народи в качествено нова формация. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ако изхождаме от обстоятелството, че  анализираме краен резултат от днешна 

гледна точка и, че най-важният критерий е достигане на по-висока степен на интеграция, 

като същевременно се запазят етническите и културни характеристики, може да се 

обобщи, че като цяло държавните политики (не само една определена политика!), 

независимо от поставените цели,  в крайна сметка постигнат доста различни резултати за 

ромите в Източна Европа. От една страна, условията на живот на ромите и тяхното ниво 

на образование постигат  бързо подобрение в сравнение с последните исторически 

периоди, повишава се степента на тяхната интеграция, появява се значителен брой 

относително добре образовани роми и т.н. От друга страна обаче цената,  платена за тази 

интеграция, е доста висока. Много роми в Източна Европа вървят по пътя на социалната 

деградация и маргинализация - процес, който се разраства  значително и достигна нови 

дълбочини след "вятъра на промяната ". Показателно е, че тези процеси са най-изразени и 

усетени най-силно в страните с конкретни, ясно формулирани политики към ромите (в 

Чешката Република и Словакия, Унгария, Румъния и България) и в по-малка степен в 

страните, в които тези политики са били ограничени или просто отсъстват. Крайният 

резултат от политиките към ромите в страните от Източна Европа се постига преди всичко 

благодарение на цялостното социално развитие и „общата  (мейнстрийм )”  политика  към 

ромите (т.е.същата политика като към останалите граждани) и в значително по-малка 

степен се дължи на "специфични" политики към ромите като отделна общност. 
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ИЛ.1 Бакърджия, Румъния, 1965 ИЛ.2 Мечкари,България  ИЛ.3 Производители на дървени 

въглища, България 

 

ИЛ.4 Търговци на метал от Метеол, Румъния 

ИЛ.5 Търговци на коне, Румъния 

ИЛ.6 Тухлари от Крайова, Румъния 
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Ил. 7 В някои източноевропейски региони ромите все още работят в професии, които не 

изискват постоянно място на обитаване и жилище. Пътуващите занаяти до известна 

степен са надживели мерките на комунистическите режими да накарат ромите да водят 

уседнал начин на живот и общата тенденция към уседналост. И до днес например има 

мечкари, които показват своите животни на туристите по Черноморието, както и търговци 

на коне. 

В Унгария има малък брой ковашки кооперации, които се управляват от роми под 

тяхно име.  Например кооперацията на ковача на Nogradmegyer, която съществува от 1951 

г. Селото е било обитавано от цигански  музиканти, като двете групи чрез дълъг процес са  

създали кооперация, която днес произвежда множество  продукти." 

 

ПОСТИГАНЕ НА УСЕДНАЛОСТ ПРИ НОМАДИТЕ: РЕПРЕСИЯ ИЛИ ПОМОЩ? 

Няма съмнение, че начинът, по който се разглежда въпроса за постигане на 

уседналост на номадите в Източна Европа предизвиква определен интерес. В много 

публикации на тема наука и човешки права тази политика се разглежда като връх на 

репресивните политики на комунистическите партии към ромите. Това мнение се споделя 

също и от някои съвременни ромски активисти, които обаче произхождат от ромски 

групи, водещи уседнал живот в продължение на векове. По принцип, в Източна Европа  

самите роми и особено бивши роми-номади имат положително отношение към мерките за 
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постигане на уседналост. То се изразява най-добре от тези, които са участвали пряко в  

събитията. Положителното отношение е по-силно например в България или в страните от 

бившия Съветски съюз, отколкото в Чехословакия и Полша, където постигането на 

уседналост е  придружено от репресивни мерки (конфискация на коне и имущество). 

Когато оценяваме политиката на уседналост при номадските роми, много по-

важнен е един друг фактор. През периода от 1950 г. до 1970  г. в страните от Източна 

Европа върху номадския начин на живот започва да се отразява сериозна криза. Поради 

променящите се социални и икономически условия самите номади трябва да търсят 

възможности да се устанавят някъде (или да водят полу-номадски начин на живот) при 

новите икономически стратегии. Активната намеса на държавата  идва  в подходящ 

исторически момент (което е рядко събитие в историята на държавните политики към 

ромите) и значително подпомогна  естественото развитие на общността и нейната 

интеграция (например чрез предоставяне на заеми и субсидии за изграждане на жилища). 
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ПОЛША 

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСЕЛВАНЕ  

"Когато започна принудителното заселване [през 1964 г.], властите просто 

пропуснаха да подготвят планове, с които да се даде възможност на ромите да започнат 

нов живот. За тях нямаше подходящи жилища , нито възможности за работа и нищо, което 

да им помогне постепенно да се адаптират към широката общественост и да променят 

предишния си модел на живот. При тези, на които им бяха раздадени апартаменти сред 

"обикновените хора", скоро се появиха конфликти.[...] През следващите години, след като 

ромите се обезкуражиха достатъчно от възобновяване на номадския си живот,  властите на 

практика загубиха интерес към тях. Тогава се установиха ромски модели за адаптиране 

към за новия им живот. Ромите се заеха  да търгуват с чуждестранна валута и ценности - 

предимно злато, коли, антики и килими. Тези, които имаха роднини в чужбина, получиха 

повече възможности за изкарване на прехрана от контрабанда на стоки или продажба на 

автомобили, откраднати в Западните страни. " 

„КОНЕ, КРАВИ И ЦИГАНИ " 

"Държавно Постановление 502 от 1965 година прие планирана програма за 

прехвърляне на роми от пренаселени места в Словакия и разселването им в подходящи 

райони в чешките земи. Максимално допустимото съотношение на ромско преселение в 

дадена общност бе определено на 5 процента. 

В тази връзка последва  язвителен коментар от един ромски говорител : "Те са 

планирали бройката за всяко село - коне,крави и цигани ". 

 

"ОБЩИ" ПОЛИТИКИ СЪС "СПЕЦИАЛНИ" ЕФЕКТИ 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ В ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

Като драстичен пример за "специална" политика по отношение на ромите в 

Източна Европа  се разглежда стерилизация в Чехословакия  - в този случай това, което се 

цитира, е указ, издаден от Министерството на здравеопазването на 29 февруари 1972 г., 

който позволява  доброволна стерилизация на жени, които са родили повече от четири 

психически увредени деца. Мероприятието беше придружено от финансов стимул. Този 

указ, който теоретично следва "основните" принципите на политиките (т.е. не е пряко 

адресиран към ромите), повтаря (в по-мека форма) подобни държавни норми и практики 

от Швейцария и скандинавските страни. Въпреки това този случай показа, че на теория  

"общите" политики могат да доведат до "специални " и в много случаи дискриминационни 

резултати на практика. Вместо те да се приложат към привилегировани членове на дадено 
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общество, има  тенденция ограниченията  да се  налагат  на вече ограничени членове на 

обществото. При казуса за "доброволна" стерилизация в Чехословакия повече от 

половината от жените, към които бе насочена стерилизацията  през 70-те години на 

миналия век, бяха ромски жени. 

ЕМАНЦИПАЦИЯТА В ЮГОСЛАВИЯ 

"Независимо от междуетническото и политическото напрежение след смъртта на 

Тито през 1980 г., в градските съвети бяха избрани първите роми, а  Саит Балич от Ниш 

стана член на Националния Сръбски парламент . Четири години по-късно в градските и 

селските общински съвети бяха избрани вече петдесет и три ромски членове , ромите 

спечелиха и едно място  в сръбския парламент [...]. 

През 1981 г. от Белград се излъчи първата двуезична радио - програма на ромски и 

сръбски, озаглавена "А šunen romalen" (Слушайте, роми) , като рубриката продължи до 

1987 година " 

БЪЛГАРИЯ: СКРИВАНЕ НА РОМИТЕ 

България беше обявена за унитарна (еднонационална) държава, без друга 

националност в нея.  На "българските турци" им беше  приписван български произход и че 

са били принудени да приемат турска идентичност в Османската империя. Тъй като не 

беше намерена подобна "научна" обосновка във връзка с ромите, за да докажат техния 

български произход, официално те престанаха да съществуват. На обществени места, в 

медиите и академичните публикации не се споменаваха роми, а на редица места по 

протежение на  железопътните линии и магистрали ромските квартали бяха скрити зад 

бетонни стени. Тази абсурдна политика не успя да постигне някакъв резултат и не 

помогна за успешното интегриране на ромите в българската нация, напротив,  постигнат 

беше  обратен ефект. 
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Ромски къщи (на преден план) и  блокове – кули  във Филаково, Югоизточна 

Словакия. През 70-те години на 20 век  пространството между тях бе разчистено от 

ромски  бараки  и техните обитатели  се преместиха в новопостроените блокове. В 

стоманолеярния завод ( на снимката комина в заден план )  бе създадена заетост за 8000 

души,  стотици от тях  роми (до 1989). След промяната  завода беше продаден и 

реорганизиран като част от мултинационална компания. Днес нито един от всичките  800 

човека,  работещи в завода,  не е от ромски произход. 

 

РУМЪНИЯ : РОМИТЕ КАТО ВТОРИЧНА МИШЕНА НА "СИСТЕМАТИЗИРАНЕ" 

Известната политика на "систематизиране", проведена от Николае Чаушеску през 

1970 и 1980 , включва масово унищожение на отделни градски и селски квартали и на 

цели села и населни места и настаняване на техните обитатели в нови жилища. Това се  

реализира основно в Трансилвания, което води  и до вътрешни миграции на ромите в 

Румъния. Въпреки всичко, тази политика не е  насочена основно към ромите, както се 

счита понякога , но е  адресирана в национален аспект към намаляване броя на унгарското 

малцинство. В този случай ромите се възприемаъ като представители на мнозинството, 

т.е. на румънската нация, така че асимилационните цели по отношение на ромите са  

оставени да поемат своя естествен ход в по-далечно бъдеще. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ И ЕМАНЦИПАЦИЯ 

РЕЗЮМЕ 

Стремеж към правосъдие / Към международно представителство / Пробуждането 

на "Движение на ромите" - Първи световен конгрес на ромите (1971 ) / Втори  световен 

конгрес на ромите (1978) / Признаване на геноцида и институционализиране на ромските 

Политики / Изместване на Изток / Политическо участие на национално и общностно ниво/  

Предизвикателството на сътрудничеството / Бъдещи перспективи.  

През по-голямата част на 20-ти век, дейности за еманципация на ромите остават до 

голяма степен изолирани експерименти. През 1950-те и 60-те години се появяват  все по-

голям брой организации, които подготвят почвата за „ Движение  на ромите„ през 1970те 

години. През това десетилетие са основани многобройни местни и национални ромски 

организации с разнообразни цели. Положени са  значителни усилия за политическо 

представителство на ромите на международно ниво. От 1989 насам в няколко страни от 

Източна Европа все повече роми се включват в общински и национални политически 

органи. 

Въведение 

Първите активни опити за еманципация на ромите възникват в страните от  

Източна Европа. 

В края на 19-ти век Лазар Нафтанайла е първият, който се опитва да организира  

румънски роми в неговата "Infratirea Neorustica " (Асоциация на Братството на новите 

фермери ). В България има документирани срещи от 1905 и 1906, на които ромски лидери 

са изготвили петиции до националния парламент с искания за избирателни права за 

техните хора, които са им били  отнети. 

В началото на 30-те години от миналия век в Полша и Румъния започват първите 

опити за обединяване на  представителните органи в страната и за  създаване на  

национални организации. Въпреки това подобни усилия по-често са  неуспешни  поради 

вътрешни съперничества и претенции за лидерство. 

Със съдействието на държавата в Съветска Русия през 1925 г. едно доброволческо 

сдружение се превърна  в "Общоруски съюз на циганите ", начело с Андрей Taранов, член 

на Общоруския съюз на комунистическата Партия (болшевики) и Иван Ром-Лебедев. 

Разпадането на съюза през 1928 г. не се отразява на множеството културни, социални и 

образователни дейности, които се появяват до тогава и които продължават  

съществуването си до общата промяна в държавните политики в края на 1930 г. 
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В страните от Западна Европа няма никакви подобни дейности преди Втората 

световна война. 

 

БОРБА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ 

След 1945 г., когато повечето правителства не поемат отговорността за 

престъпленията, извършени по време на нацизма  и не изпитват нужда да се справят с 

последствията, ромите нямат достатъчно силно лоби. Само отделни не-ромски 

организации защитатват   маргинализираното за пореден път малцинство. Тяхната борба 

за справедливост и равенство обаче не води  до значителни постижения. 

Отричането на основните права, като например при делото в Германия, където 

ромите (главно синти) са  игнорирани в процеса за понесените вреди, както и 

продължаващата дискриминация, предизвикват основаването на нови организации. 

В началото на 1950 г. в Германия се създават различни асоциации на синти , чиято 

основна цел е  да се помогне на оцелелите от нацистките преследвания да отстояват 

правото си на възмездие и да подкрепят съдебните процеси срещу бившите си мъчители. 

По-късно те разширяват дейността си чрез борба за граждански права и социално 

равенство за синтите. 

Съществена стъпка  в историята на ромската еманципация е  основаването на 

„Съюз на расистско преследваните не-евреи“ от Оскар и Винценц Рoуз през 1956 г. От 

този съюз през 1972 еволюира "Сдружението на немските  синти", чиито местни и и 

регионални организации в крайна сметка се сливат, за да образуват" Централен Съвет на 

немските Синти и роми”  през 1982 г. Въпреки че не му липсват предизвикателства при 

претенциите да представлява всички синти и роми, живеещи в Германия, този Съюз 

ефективно решава въпроси, свързани с репарации  и официалното признаване на синтите 

и ромите и се превръща в един от най-влиятелните представителни органи на ромите в 

Европа. 

През 1968 г. нерешените въпроси относно националността и неясният статут на 

пребиваване на ромите имигранти доведе до основаването на Интернационалната 

Комисията за права на циганите в Хамбург. Въпреки това, през 1969 г. се провали 

предвиденото създаване на обединено немско представителство  поради противоречиви 

твърдения за лидерство от ромските делегати, както и разлики в становището относно 

компетентността на транс-регионални и транс-ромски комитети. 
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КЪМ МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Подобно на практиката  в Германия,  във Франция също се правят опити  за  

обединяване на всички ромски групи, живеещи в страната, в рамките на общо 

представителство. Франция освен това функционира и като отправна точка за усилията за 

издигане на  инициирания процес на самоорганизация на международно ниво. 

През 1960 г. Йонел Ротару основа "Световната  циганската общност“, CMG) в 

Париж. От тази общност,  която се разпуска от френското правителство през 1965, 

възниква „ Международния Цигански Комитет”. Под ръководството на Ванко Руда 

Комитетът започва да преодолява  съществуващите граници сред ромите в резултат от 

национални, религиозни и групови различия. Комитетът, който работи в тясно 

сътрудничество с ромската евангелска църква, основана през 1952 г. от Clement Le Cossec, 

установява контакт с чужди организации като "Съвет на Циганите" във Великобритания 

(основан през  1966) и "Съвет на Северните  роми” в Швеция (основан през 1973). 

Комитетът декларира като своя цел да спре насилствена асимилация и да подобри 

правните и социални условия на ромите по цял свят. За тази цел се използват модерни 

стратегии: връзки с обществеността, медийни кампании, демонстрации и лобиране, които 

са предназначени да накарат правителствата и обществото да променят начина си на 

мислене и да помогнат на ромите да постигнат по-висока степен на равенство. Комитетът, 

преименуван през 1971 г. на "Komiteto Lumniako Romano" ("Международен Ромски  

Комитет"), издава също  и списание "La Voix Mondiale Tsigane". През 1971 г. той 

организира и Първия световен конгрес на Ромите. 

.... До 1972 двадесет и три международни организации в двадесет и една държави, 

включително Канада и Австралия, са  свързани чрез Ромския международен Комитет. 

ПРОБУЖДАНЕ НА „ДВИЖЕНИЕ НА РОМИТЕ „ПЪРВИ СВЕТОВЕН КОНГРЕС 

НА РОМИТЕ (1971 г.)“ 

Основаването на така нареченото по-късно „Движение на ромите" предизвиква 

радикална промяна в поведението на ромските общества в отношението им с 

политическата и социална реалности: в продължение на много дълъг период от време 

съдбата  на ромите е определяна от "отвън" от преобладаващото население. Тяхният 

поведенчески модел през вековете съответства на така нареченото "външно общество", 

тъй като се характеризира с избягването на конфликти и бягство от неблагоприятни 

условия. 

Към началото на 1970–те години в Източна и Западна Европа се формира малък, но 

сериозен ромски елит, който за пръв път публично изразява проблемите на ромите и 

оказва противопоставяне на предписания ромски социален и икономически статут.  



182 

 

Стремежът към равенство и социално признаване до голяма степен е   резултат от 

промяна в начина, по който ромите се справят със собствената си идентичност. 

Асимилацията към преобладаващото население и себеотричането са  заменени с ясна 

обществена подкрепа и приемане на ромската култура. Интеграцията вече не зависи от 

загубата на културна идентичност. Ромите поискват да бъдат признати и уважавани от 

обществото като роми. Наред с политическите искания има опит да се опише историята и 

културата на ромите от вътре, от тяхна перспектива и тя да стане достъпна и за не-роми. 

Създаването на Световния Контрес на ромите  1971 г. съставлява преломен момент 

в историята на новото политическо движение. Първата му конференция в Лондон с 

участници от 14 държави е израз  на необходимостта от "международно единство",  борба 

срещу социалното маргинализиране и общ стремеж за позитивно бъдеще. 

Въз основа на съществуването на така наречената "Ромска нация", песента 

"Джелем, джелем" е  предложена за химн. Създадено е  и общо знаме. Мотото "Опре 

рома!" става политическо кредо на ромското движение в борбата му за социална 

справедливост и равенство. Изборът на термините "ром" и "ромски" като официални 

наименования целят да се премахнат старите предразсъдъци и да се подпомогне 

създаването на ново самочувствие. За почетен президент бе избран Слободан Беберски , 

(вице) президент стана доктор  Ян Чибула от Чехословакия, а Гратан Пуксон, ръководител 

на Британския  цигански Съвет, бе избран за генерален секретар. Създават се комисии за 

разглеждане на военни престъпления, социални и образователни условия, както и езика и 

културата на ромите. 

ВТОРИ СВЕТОВЕН КОНГРЕС НА РОМИТЕ 

Конгресът в Лондон задейства и дава тласък на еманципаторни дейности в световен 

мащаб, които довеждат до образуването на други политически активни ромски 

организации в рамките на Европа и извън Европа. В този смисъл във Вторият Конгрес на 

ромите, който се провежда в Женева през април 1978 г., вече вземат участие не по-малко 

от 50 ромски организации от цяла Европа, САЩ, Индия и Пакистан. Важна стъпка към 

бъдещето беше и формирането на Международния Ромски Съюз (МРС) през 1977 г., към 

който се присъединяват регионални и национални представители. През следващите 

години  и десетилетия МРС успява да накара правителствата да обърнат по-голямо 

внимание на ромските въпроси и да активизира ромското лобиране в рамките на 

международната общност. 
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Признаване на геноцида и институционализиране на ромските политики 

Изместване на изток 

През 1979 г. МРС е приет в Икономическия и Социален съвети на ООН като частна 

организация. 

С помощта на Индия, международното признание на движението на ромите 

генерира нови импулси. Индийските политици работят в посока за установяване и  

засилване на културни контакти между ромите и тяхната страна на произход. По време 

международен ромски фестивал, който се провежда в Чандигарх, индийската премиерка 

Индира Ганди приема ромска делегация и уверява ромите в подкрепата на Индия в 

присъствието на Опганизацията на обединените нации. 

ПРИЗНАВАНЕ НА ГЕНОЦИДА И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА РОМСКИТЕ 

ПОЛИТИКИ 

Третият Световен конгрес на ромите се провежда в Гьотинген през 1981 г. В 

светлината на продължаващите нарушения на гражданските права, 300 делегати от 22 

страни поискват  споразумението от Хелзинки  да се прилага за ромите. Друг акцент на 

дискусията, поставен под патронажа на "Gesellschaft für bedrohte Völker" (Дружество за 

защита на застрашените народи), е  съдбата на ромите по време на национал-социализма. 

Немкото правителството е  призовано да признае ромския геноцид и да изработи 

удовлетворително решение на проблема за репарациите. По време на среща на 

представители на Централния съвет на немските  синти и роми с канцлера Шмид (а по-

късно и с опозиционния лидер Кол), през 1982 г. се стигна до официално признание на 

геноцида. В последствие се основават фондации за репарации и финансиране на 

организациите на синтите и ромите. 

Този успех оказва положителен ефект върху самочувствието на цялото движение. В 

допълнение към това, в периода между третия и четвъртия конгрес  (проведени във 

Варшава през 1990) в няколко страни се постига подобрение на социалните условия на 

ромите и съхранение на правата им като  нация и малцинство. На срещи с представители 

на различни институции на ООН, ЮНЕСКО, Европейския Съвет и ЕС международните 

комисии обсъждат проблемите на ромите. По този начин се създават необходимите 

условия за успешна работа на ромските организации. През 1986 г. Международният  

Ромски съюз става член на УНИЦЕФ. 

Така нареченият  "Конгрес на местните и регионални власти в Европа ", част от 

Съвета на Европа, и  Комитетът по правата на човека към Европейският парламент 

многократно се занимават с положението на ромите. След като през 1990 г. МРС беше 
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приет в ОССЕ, във Варшава се организира постоянен офис за контакти със синтите и 

ромите като част от конференцията през 1994 г. 

В изпълнение на решенията на Петия Световен Конгрес на ромите, състоял се през 

2000 г. в Прага, трябва да се предприемат реформи в рамките на МРС и да се изградят 

нови структури. В тази връзка е  създаден Ромски  Парламент, който от този момент 

нататък  да определя посоката на вътрешните и международните  политики на МРС. 

Наред с парламента, който е агенция за вземане на решения на организацията, се създава и 

нов изпълнителен орган под формата на комитет.  

 

Бившият президент на МРС д-р Емил Шчука бе избран за председател на този 

съюз, съставен от 15 членове. Шестият и засега последен Световен Конгрес  на ромите се 

проведе в Ланчиано, Италия, през 2004 г. На него за  нов президент бе избран  Станислав 

Станкиевич.  

Въпреки това сам по себе си фактът, че техните проблеми се институционализират, 

често не означава, че това се случва със съгласието на ромите. На този етап успехът в 

реализацията на исканията на ромите не само е  затруднен от съпротивата на някои 

правителства, но самите роми имат значителни различия в мненията си и гледните точки. 

Все още се водят сериозни вътрешни дискусии за техния малцинствен статут. Докато 

някои организации подкрепят признаването на ромите като "не-териториална" нация или 

"транс-национално" малцинство, други  искат признаването на ромите като национално 

или етническо малцинство. В името на бъдещ напредък по този въпрос следва да се 

намери статут, който да  комбинира национално и транс-национално членство. 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗТОК 

След  1970 г. в Западна Европа се създадоха  редица независими организации, 

финансирани от членски внос , а понякога и субсидирани от националните власти. 

Богатството на тези асоциации беше, и все още е,  фокусирано върху човешките права, 

както и върху културни или образователни въпроси. Във Франция и Великобритания 

интересът е съсредоточен главно върху проблемите на ромите – номади, включващи  

враждебност от страна на мнозинство от населението, липсата на подходящи места за 

каравани и образователни проблеми. До наши дни, в организации във Великобритания, 

Франция, Германия, Скандинавия и  други страни са постигнати много резултати. 

Например автохтонните роми бяха обявени за национално малцинство с особени права в 

Австрия (1993 г.), вън Финландия (1995 г.) и в Германия. Насърчаването на политическо 

представителство не бе водещо в списъка на дейностите, главно поради сравнително 

малкия брой роми в западните страни. 
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По инициатива на базирания в Хамбург  " Съюз на ромите и синтите" (основан през 

1980 г.) се учреди EUROM, а скоро след това и Националния конгрес на ромите (RNC). 

Последната организация, в наши дни е втората най-голяма международна ромска 

организация след МРС, съсредоточи дейността си върху признаване на ромите като 

европейско малцинство и приемането на  "Харта на ромите" от международни 

организации, която записва официално правата на ромите. 

Въпреки гореспомените дейности, в Централна и Източна Европа  процесът на 

ромската еманципация се забавя с около двадесет години. Ентусиазирани от 

политическите промени след 1989 година и подхранвани от неотложните потребности на 

населението под огромен икономически натиск, във всички страни на Източна Европа със 

значителни ромски малцинства се формират регионални и трансрегионални съюзи. 

Въпреки това началото на този социален, политически и културен процес на възраждане 

се оказва трудно, тъй като има сериозно напрежение сред ромите поради културна и 

социална хетерогенност и разминавания между демократичните принципи и традиционни 

власти, както и между политически и лични амбиции. 

Политическо участие на национално и общностно ниво 

Предизвикателство на сътрудничеството 

Бъдещи перспективи. Освен това съществува и сериозна политическа опозиция 

срещу ромските самоорганизации. 

През 1990-те се наблюдава бърза поява на НПО-та,  занимаващи се с мониторинг на 

правата на човека, развитие на жилищния въпрос, правни консултации, образователни 

промоции, подобряване на здравеопазването, социални помощи, медийно лобиране, 

обучение на медиатори, прес –бюлетити и т.н. Финансирана от чуждестранни, базирани 

предимно в САЩ фондации и корпорации  и ръководена почти изключително от не-роми, 

тази  "циганска индустрия", както я наречат саркастично, се оказва и все още е 

проблематична в няколко отношения. Нееднократно се поставя под въпрос общата 

адекватност и ефективност на многото усилия.  Например ангажирането на влиятелни 

международни организации като "Институт Отворено общество”  и създаването на 

адвокатски агенции, най-вече на "Европейски  център за правата на ромите "(ЕЦПР) в 

Будапеща, помага за повишено внимание към проблемите на ромите в Източна Европа на 

национално и международно ниво. От друга страна, почти без изключение, те не създават 

възможности за работа на ромите, въпреки различните стажантски програми, за които се 

твърди, че са предвидени за тази цел. 
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ПОЛИТИЧЕСКО УЧАСТИЕ НА  НАЦИОНАЛНО И ОБЩНОСТНО НИВО 

Разпадането на комунистическите режими не само дава възможност на ромите да 

извършват лобистка дейност в собствените си страни и в чужбина. То също така предлага 

възможност за участие в националните  политики. Ромите се обръщат към симпатизиращи 

им политически партии  да бъдат включени в избирателните им листи  или основават свои 

собствени партии, които на свой ред формират съюзи с по-големи партии със сходна 

идеологическа ориентация. По този начин ромските кандидати в Румъния, България, 

Чешката република,Словакия и Унгария успяват да влязат в парламента. През 2004 г. 

унгарският политик и антрополог Ливия Ярока (от консервативната партия FIDESZ 

MPSZ) и експертът по комуникация и журналист Викториа Мохачи (от либералната 

SZDSZ) станаха членове на Европейския парламент. Първият евродепутат от ромски 

произход беше Хуан де Диос Рамирес - Ередиа, основател на испанския Ромски Съюз през 

1986 г. и оттогава негов президент, който заемаше място в Европейския Парламент за 

кратък период през 1999 г. 

В Чехословакия, например, през март 1990 г. представители на ромската 

интелигенция регистрираха "Рома Občanská Iniciativia" (Ромска гражданска инициатива, 

ROI) съвместно с Министерството на  вътрешните работи – ромска политическа партия на 

национална основа. Нейният лидер, Емил Шчука, по-късно става президент на 

Международния Ромски Съюз. През юни 1990 г. МРС участва в парламентарните избори в 

коалиция с Гражданския Форум и Граждани Срещу Насилието, съответни политически 

движения, които изиграват ключова роля в свалянето на комунистическия режим. „Ромска 

гражданска инициатива“ печели четири места в чешкия Национален парламент и един 

мандат в Национален съвет на Словакия. 

„Ромска гражданска инициатива“ решава да участва като независима политическа 

партия в  парламентарните избори през 1992 г. Но въпреки това тя получава само 0,53% от 

гласовете. Нарастващият брой конфликти между ромите и членове на мнозинството от 

населението в средата на 90-те косвено  предизвиква учредяването на нов ромски 

политически субект в Словашката република, наречен „Ромска интелигенция за съвместно 

съществуване“. От 1998 г. насам ромските политици се опитват да обединят ромските 

политически партии в Словакия, но преговорите са  само неуспешни. 

Общинските избори от 1998 г. са по-успешни. Ромите са  включени  най-вече в 

списъци на кандидатите на „Ромска гражданска инициатива“ и „Ромска интелигенция за 

съвместно съществуване“, участва като независими кандидати, но  също така фигурират и 

в листите на други партии. 254 кандидати от ромски произход се кандидатират за 

депутатски места, а седем кандидати за кметски постове. На края общо 56 роми са  

избрани за депутати и шест ромски кандидати стават кметове. Опитите за обединяване 

продължават без съществени резултати. Не се постига  споразумение за обща стратегия за 
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националните избори през 2002 г. В следствие на това, както и на всички избори след 1990 

г.,  ромите не печелят   парламентарни места. 

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 

Предвид  високия процент на ромите в страните от Централна и Източна Европа, 

тяхното политическо влияние принципно все още е много слабо. Причината за тази 

ситуация може да се търси не само в невежеството и липсата на финансова подкрепа от 

страна на не-ромите, но също така и в значителната хетерогенност на ромското население 

в цяла Европа. 

Много групи роми се различават значително по отношение на жилищното 

настаняване, езика  (някои говорят ромски, а други не, говорещите използват различни 

диалектни варианти на ро мския език и т.н.) и нивото на маргинализация, асимилация и 

интеграция.Тези фактори влияят на "romanipen" ("ромското съзнание") -  прилагането и 

поддържането на специфична ромска култура, както и съответното самочувствие и 

социално положение в рамките на ромското общество. Членовете на "традиционни", 

"истински"  ромски групи често не биха си сътрудничали с членове на "асимилирани" 

групи, които в повечето случаи се  считат за по-нископоставени. 

Друго напрежение в ромското движение  произтича от хетерогенността на техните 

лидери. Тази група се състои от хора, които са високо уважавани сред ромите, но често 

поради липсата на официално образование те са слабо подготвени да се справят с модерни 

административни структури. Напоследък се появяват нарастващ брой млади, образовани 

хора, които поемат на свой ред политическата отговорност. Контрастът между 

традиционното и модерно демократично лидерство доведе до драстично увеличаване на 

ромските организации и предизвика конкуренция за правото на представителство. 

Въпреки различията между отделните организации, в някои държави е възможно да 

се създадат  обединения, за да се осигури поне частично обединена форма на действие. 

Решаването на вътрешни конфликти е от ключово значение, най-вече защото отделните 

организации в страните от Източна и Югоизточна Европа доста се различаваха една от 

друга в техните искания (признаване на ромите като етническо и национално малцинство, 

финансова подкрепа от независими културни центрове, присъствие в медиите и 

съответното представителство в политическите комитети). 

В Западна Европа така наречените "автохтонни" (местн) и "алохтонни" 

(новопристигнали) роми са често политически разигравани едни срещу други  поради 

техния различен правен статут. Например в Австрия роми, които са живели в страната в 

продължение на един век или повече, са признати като малцинство, докато алохтонните 
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роми от друга страна не са признати като такива, независимо от това дали те имат 

австрийска националност или не. Поради това те не могат да се ползват от правата и 

помощите за етнически групи. В резултат на това, повечето ромски организации в 

Австрия, както и в много други страни, се фокусират върху вътрешно-групови въпроси и 

сътрудничеството между тях е ограничено. Има много малко изключения, например при 

базирания в Хамбург „Ромски национален конгрес“, или „Ромски център“ във Виена, 

които предлагат правна, социална или образователна подкрепа и за новопристигнали 

роми. 

 

БЪДЕЩИ  ПЕРСПЕКТИВИ 

Благодарение на създаването на ромски организации, лобиращи в световен мащаб, 

сътрудничество с международни организации и институционализирането на техните 

проблеми , в наши дни ромите са в състояние да влияят върху политическите процеси на 

общинско, национално и международно ниво. 

През последните години, различни отдели на Съвета на Европа и Европейският 

съюз се занимават с проблемите на ромите. Въпреки това техните многобройни препоръки 

за сега  все още не се прилагат като значими действия. В крайна сметка има две развития 

от последните години, които, ако се съди по техните проекти и първите резултати, може 

да се разглеждат като важна стъпка в процеса на ромската еманципация. 

През 2004 г.  в Страсбург се учреди  "Форум на европейските роми и пътуващите 

"(ERTF). В качеството си на  пан-европейска асоциация форумът е насочен към 

обединяване на международни и национални ромски организации и свързването им с 

Европейската комисия, Съвета на Европа, ОССЕ и други международни органи и 

организации. На първата среща на ERTF през декември 2005 г. Рудко Кавчински, лидер на 

„Ромския национален конгрес“, бе избран за президент. Форумът регистрира свои 

национални органи, които от своя страна поеха отговорност за регистрирането на 

различни организации, които да участват  и да имат право на глас в асаблеята на Форума в 

Страсбург. През 2005 г.,  след конференцията в Унгария през 2003, по инициатива на 

девет източноевропейски правителства (България, Хърватска, Чешката република, 

Унгария, "бившата Югославска република Македония ", Сърбия, Румъния, Словашка 

република и Черна гора), заедно с международни институции (между които Европейската 

Комисията, Съвета на Европа и Световната Банка), международни неправителствени 

организации (като „Институт Отворено общество“) и международни ромски организации 

обявиха годините до 2015 г. за "Десетилетие на ромското включван". Оценка на 

резултатите на тази инициатива ще бъде възможна само в идните години, но самият факт, 

че Десетилетието на ромското включване ангажгира  няколко държави от Източна Европа  
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на правителствено ниво, както и ромските организации, бележи изключително събитие в 

историята на ромската самоорганизация и еманципация. 
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Джелем , джелем ( Аз пътувах, пътувах ) 

Аз пътувах, пропътувах дълги пътища, 

Срещнах много щастливи роми 

Ей, роми, от къде сте дошли  

С палатки по щастливите пътища? 

О роми , приятели роми, 

Някога имах чудесно семейство 

Черният легион ги уби,  

Елате сега роми от цял свят, 

За ромите пътищата се отвориха  

Настъпи време, ставайте роми, 

Ние ще се изправим , ако действаме! 

О роми , о приятели роми 

 

Песента Джелем, джелем беше предложена за официален ромски химн по време на 

Първия Световен конгрес на ромите в Лондон през 1971 г. Това вероятно е най-

записваната ромска песен днес. (Ромският текст е представен в писмената версия на 

Жарко Джованович по време на конгреса през 1971 г. и е по традиционна мелодия ) 
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ДЕЙНОСТИ ЗА ЕМАНЦИПАЦИЯ НА РОМИТЕ В КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ 

СТРАНИ 

Въпреки, че на ромите от Източна Европа, особено в Югославия, им е  отредено да 

играят решаваща роля в еманципационните дейности на международно ниво, тези 

дейности водят началото си предимно в Западна Европа. Това се дължи главно на факта, 

че самото създаване и развитие на ромски организации в комунистическите страни не 

беше възможно без одобрението и активната подкрепа на държавните и партийни 

структури. 

 "Обединената Обща Културна организация на циганските малцинства "Eкхипе" 

(Ekхипе": Роми за "единство") в България, оглавявана от Шакир Пашов, широко известен 

ромски активист и дългогодишен функционер на Българската комунистическа партия, 

беше създадена на 6 март 1945 г. "Ekхипе" учреди много местни клонове и издаваше 

вестник "Romano Esi" ("Гласът на ромите") (по-късно той бе преименуван на "Нево дром" 

- Нов път - заедно с "Централния ромски музикален театър"). Към края на 1940-те години 

политиката се променя радикално, Шакир Пашов е изключен от Българската 

комунистическа партия и изпратен в Белене в концентрационен лагер. Ромската преса и 

театър престават да съществуват, а местните клонове на ромските организации станават 

част от  "Отечествен фронт" (масова обществена организация, ръководена от Българската 

комунистическа партия). През 1957 г. е направен опит за съживяване на организираното 

движение на ромите - въпреки това, инициативата бързо спира и ромите са поставени 

изцяло под егидата на Отечествения фронт, който започва да  публикува  вестник 

„Циганите на новия живот" (до 1988 г.).  

„Унгарската Циганска Културна Асоциация” в Унгария, ръководена от Мария 

Ласло, е  основана през 1957 г. Тя се опитва да разшири дейността си и на свой ред я 

превръща в национална организация на малцинството, но просъществува само две години. 

През 1974 г. е  основан "Ciganyszövetseg" (Съвет на Циганите), начело с Менихерт 

Лакатош , който  през 1985 г. бе наследен от  "Országos Cigány Tanacs" (Национален Съвет 

на Циганите), оглавен от Joszef Daróczi. Новата организация на ромите е  активен фактор 

основно  в сферата на културата. 

В Чехословакия ромските организации  съществуват за кратко време. През 1969 в 

Словакия се учреди  "Zväz Ciganov- Romov " (Съюз на циганите-роми) начело с Антон 

Факуна, а следващата годинина се основа подобна структура в Чешката социалистическа 

република - "Svaz Cikanu-Romu" (Асоциация на циганите –роми ). Двете организации се 

обединяват в рамките на "Народен фронт" (масова обществена организация, контролирана 

от комунистическата партия). Ромските организации създават мрежа от местни клонове и 

се опитват да осъществяват  дейности в сферата на работната заетост, подобряване 
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жилищните условия и образованието на ромските деца, при решаването на проблемите на 

ромските жени и в областта на насърчаване на ромската култура. Въпреки това те  

просъществуват само в продължение на няколко години и се разпадат в началото на 1970-

те. 

Ситуацията в Югославия е  специфичен случай. "Ромска Асоциация ", създадена 

през 1969 г., изгражда клонове и други ромски асоциации в цялата страна. През 1970 г. 

съществуват над 60 ромски организации, като техният брой непрекъснато се увеличава. 

През 1986-те се обединяват в Съюз на ромските асоциации в Югославия. 

В действителност, в другите страни от Източна Европа няма организирано ромско 

движение. В Полша и Румъния през 70-те години на миналия век се основават няколко 

местни ромски асоциации, чиито дейности се ограничават до културната сфера  - 

организиране на училища и групи за ромска музика и танци, участие в празници и 

фестивали и т.н.). 

Подобни дейности се провеждат в голям мащаб чрез десетки ромски музикални и 

танцови ансамбли в Съветския съюз, има и спорадични случаи дори в Албания. 

Шакир Пашов (в средата) сред участниците в конференция на Общо-циганската 

„Организация срещу  фашизма и расизма и за насърчаване на културното развитие на 

циганското малцинство в България ”, 12-13 март  1949. 

(От архива на Студио Романи, София, България) 

Участниците в Първия Световен конгрес на ромите, проведен в Лондон през 1971, 

пеят химна "Gelem, gelem" ( по текст на Жарко Йованович, с белия шлифер). Ян Чибула 

(най-вляво), който по-късно стана първият президент на Международния ромски съюз и 

Гратан Пуксон (най-вдясно), който  играе ключова роля в създаването на Втория конгрес. 

Уолсол, 1971. На заден план  (ляво и дясно ) са Ладислав Деметер, Ванко Руда и Хуан де 

Диос Рамирес. 

 

ВОДЕЩАТА РОЛЯ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ РОМИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА 

СЦЕНА 

Активното и ярко югославско Движение на ромите бързо излиза на преден план на 

на международната сцена. Югославската делегация взема дейно  участие в Първия 

световен конгрес на ромите в Лондон през 1971 година. На него присъстват представители 

от 8 страни и участници от още няколко , сред тях двама от Източна Европа (Югославия и 

Чехословакия). Слободан Берберски бе избран за Почетен председател на конгреса, а в 

изпълнение на решенията на конгреса се основа Международен ромски съюз (известен по 
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това врме под името на RIC), като първи президент на тази международна ромска 

организация става Берберски. Съгласно документацията на конгреса, една от основните 

задачи на новосъздадената организация е  да се разпространи примера на Югославия като 

държава с изключителна  роля в отношението си към ромите. Дори и знамето на ромите, 

прието на конгреса, е  предложено в два варианта - един "официален" , известен сред 

обществеността като синьо-зеленото знаме със стара индийска "чакра" в центъра, и един 

за Източна Европа, включващ  червена звезда. 

Официалната югославска подкрепа за международното  Движение на ромите е  

постоянна и приема различни форми. През 1974 в Чандигарх , Индия, се провежда 

Първият световен фестивал на циганската култура , на който ромска делегирация на 

фестивала (главно представители от Югославия) е приета от министър-председателя 

Индира Ганди. Срещата се организира по каналите на югославското министерство на 

външните работи чрез Движението на необвързаните (по това време Югославия и Индия 

са  водещи членове на Движението на необвързаните). 

По време на първите етапи на развитие на международното Движение на ромите 

политиката на Югославия е важен фактор в негова подкрепа. На  първите три конгреса 

югославските делегации са подкрепени от държавата и са най-многочислените. Поради 

тази причина винаги има много югославски роми на водещи позиции в ръководните 

органи на МРС. На втория конгрес през 1978 г. в Женева МРС гласува ново ръководство - 

д-р Ян Чибула (емигрант от Чехословакия) е  избран за президент, а Шаип Юсуф 

(Югославия) за генерален секретар. На третия конгрес на МРС през 1981 г. за председател 

е  избран Саит Балич (по това време член на Централния комитет на Съюза на 

югославските комунисти), а Райко Джурич (Югославия) за генерален секретар. На финала 

на югославското влияние върху международното Движение на ромите се проведе 

Четвъртия конгрес на МРС във Варшава през 1990 , на който за президент е  избран Райко 

Джурич. 
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Ил. 1 

Емил Шчука (вляво), избран за  генерален секретар на МРС по време на Четвъртия  

Световен Конгрес на ромите  и за президент на Петия конгрес, разговаря с Eстреф  

Aбдурамонски, председател на Австрлийския роми съюз. Прага, юли 2000. 

(От Актън / Климова  2001 , стр. 192) 

Ил. 2 

Любов Деметрова, Руски ромски съюз, пее ромския химн при откриване на  Петия 

Световен Конгрес на ромите в Прага 

 

УНГАРИЯ: МЕСТНИ И  НАЦИОНАЛНИ СТРУКТУРИ ЗА ПОДКРЕПА 

Агенцията за национални и етнически малцинства (АНЕМ) се създава като 

институционална рамка от страна на държавата през 1990 г., за да разработва и наблюдава 

политиките за  малцинствата в Унгария. 

Законът за малцинствата от 1993 година разширява правата на малцинствата и 

създава уникална унгарска система за самоуправление на малцинствата (MSG), която 

позволява на малцинствата да формират свои собствени изборни органи, които да работят 

в партньорство с местните и националните правителства. MSG – системата  за ромите и 

другите малцинства е създадена през 1995 г.. Около 1000 общински ромски 

самоуправления получават държавна подкрепа от по 2.700 Евро . Общините са задължени 

да предоставят местна инфраструктура за ромските организации. В този контекст обаче, 

общините често обясняват, че могат да действат само в рамките на техния "набор от 

възможности". Друг основен проблем със системата MSG е фактът, че доскоро всеки 
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можеше да гласува за представители на малцинствени съвети; по този начин е  изчислено, 

че по-малко от десет процента от тези, които гласуват за ромски съвети са  роми. След 

изменение на закона през юни 2005 г.,  гласоподавателите трябва да бъдат регистрирани 

като роми от ромските организации, за да имат право на глас. Но по предварителна оценка 

едва  около трета от ромите са готови открито да се самоопределят като такива, и както 

много организации твърдят, още по-малко от тях биха  се регистрирали за изборите. 

През 2002 г. правителството създаде нова Агенция на ромите към  кабинета на 

министър-председателя, чиято задача беше да координира политиките за ромите с 

правителството. Благодарение на това специфични ромски теми могат да бъдат 

разглеждани на най-високо политическо ниво. Много от отговорностите на АНЕМ, 

свързани със социалната интеграция на ромите и координацията на секторните политики 

са  прехвърлени към новата ромска агенция. Отговорността за ромската култура и правата 

на малцинствата останават приоритети на АНЕМ. Допълнително се създава  

парламентарна комисия, занимаваща се с етническите и националните малцинства 

(омбудсман за малцинствата). Тази институция наблюдава  спазването на правата на 

малцинствата, разследва оплаквания и се бори за компенсиране при нарушаване правата 

на националните и етнически малцинства. 

НЯМА НУЖДА ОТ ПАТЕРНАЛИЗЪМ 

Основаването на организацията "Евророма" в България представлява изключително 

събитие в развитието на ромската еманципация. През 1998 година 3 386 делегати от 205 

общински ромски организации се събраха в София, за да постигнат укрепване на ромската 

общност, независимо от тяхната групова  принадлежност. Финансирана предимно от 

роми, основно кардараши , "Евророма" се заема да докаже, че ромите не се нуждаят от 

спонсориране от страна на държавата или национални и международни  НПО-та. 

Инициативата води до значителен успех на различни местни ромски партии в общнските 

избори през 1999 година. Въпреки че натискът от страна на установените партии 

продължава да нараства през следващите години – ромски лидери са хвърлени в затвора 

или прогонени  в изгнание -  общинските избори през 2003 г. носят  още по-голям успех с 

избора на 164 роми за членове на различни общински съвети. Освен това  значителен брой 

роми са  избрани за кметове на много села, населени  предимно от роми. 
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ТРЕТА МИГРАЦИОННА ВЪЛНА 

 

РЕЗЮМЕ 

След появата на първите роми в Европа и вълната от емигранти след прекратяване 

на робството в Румъния (втора миграционна вълна, около 1850 г.) , през втората половина 

на 20-ти век започват последните миграционни преселения на ромите от Източна Европа 

към Западна Европа.Тази „трета миграционна вълна“ трябва да се разглежда във връзка 

със следните външни фактори: война, политически промени и възникналите след тях 

икономически кризи, които карат много хора да напуснат родината си; в случая с ромите 

се добавя и масов расизъм и дискриминация във всички области на ежедневния живот . 

Въведение 

До днес картината на „циганите” се определя от романтично оцветената идея за „ 

свободен” „скитнически“ начин на живот. Ромите често са разглеждани като много 

„мобилно”, „лесно мигриращо“ население. Но в действителност по-голямото мнозинство 

от ромите днес водят уседнал живот. В тази връзка  миграционните движения на ромите 

през втората половина на 20-ти век могат да се обяснат най-вече с външни фактори, като 

например война, политическа и икономическа нестабилност, расизъм, дискриминация или 

системно нарушаване на човешките права. В този смисъл мигриращите роми са, както 

всички други мигранти (или бежанци), хора, които напускат родната си страна в търсене 

на по-добър стандарт на живот в средносрочен или дългосрочен план, или които се 

нуждаят от незабавна защита или предоставяне на убежище. 

В цяла Европа твърденията относно числеността на ромите се основават на 

прогнози , тъй като много от тях не се регистрират като роми при преброявянията. Още 

повече, в приемните страни се регистрира националност, а не етническата принадлежност 

на мигрантите; от там и броят на ромите мигранти и бежанци в Западна Европа се базира 

само на преценка. Според някои преценки броят им възлиза на  200 000 до 280 000 роми,  

мигриращи от изток на запад, които се заселват на първо място в съседните страни от 

бившия Източен блок, като например Германия,Австрия и Италия. В сравнение с общата 

тенденция при миграцията  изток-запад, делът на ромите е доста нисък. 

В някои западноевропейски страни ромите, които са имигрирали през последните 

десетилетия, съставляват значителна част от цялостното ромско население. Според някои 

оценки например, около 80% от шведските роми са роми от бивша Югославия,Финландия, 

Полша, Чешката република,Словакия и Унгария. 
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В началото на 1960-те години някои западноевропейски страни започват да 

покриват нуждата си от работници, основно за ръчен труд, чрез наемане на чуждестранни 

работници. Например през 1964 г. Австрия отваря в Истанбул официален офис за 

набиране на работна ръка. В резултат на това около сто хиляди търсещи работа хора, най-

вече като неквалифицирани работници, идват в Западна Европа.  

Тези така наречени "чуждестранни работници", които по принцип са  наречени 

"гастарбайтери" (работници имигранти, буквално " работници гости") в Германия от 1968 

г., са наети предимно от Испания, Гърция, Турция и Югославия. Значителна част от тях са 

роми. Повечето от тях идват от бивша Югославия, която за разлика от останалата част на 

Комунистическия Блок, предлага либерална политика за пътуване. След 1965 г.  

югославските власти официално разрешават и контролират  работната миграция, няколко 

години по-късно вече е възможно да се пътуват до Западна Европа само с туристическа 

виза. Югославските роми, най-вече от по-бедните региони на Сърбия, Бившата 

югославска република Македония и Босна и Херцеговина емигрират към Западна Европа, 

като най-интензивната вълна е към  Италия, Австрия, Германия, Франция и Холандия. 

Много от тях са намират заетост в заводи или в строителството, други работят като 

сезонни работници. По-голямата част още с пристигането си получават постоянна заетост, 

други опитват  късмета си. Често те се  връщат в родината си и много роми използват 

спечелените  пари за къщи там. Въпреки че първоначално тази миграция е предвидена 

само за ограничен период от време, връзката със страната домакин става по-силна през 

годините и в последствие центърът на живот е преместен в  новата приютила ги страна.  

 

ОТИВАНЕ НА ЗАПАД – ПАДАНЕ НА ЖЕЛЯЗНАТА ЗАВЕСА 

Първоначалната еуфория при падането на Желязната Завеса през 1989 г. скоро 

изчезва. Обратно на очакванията както от изток, така и от запад, нараства  неодобрението 

от страна на Запада поради притока на така наречените "икономически бежанци". 

Политически тази нагласа намира израз в постепенното затягане на законите за 

имиграцията и бежанците в много западноевропейски страни . 
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Много хора от бившия Комунистически блок възлагат големи надежди на стабилно 

и безопасно бъдеще на Запад. Политическата повратна точка поражда  икономически 

промени, които оставят без работа много хора, особено заетите  в големите нерентабилни 

държавни предприятия. Ромите са сред най-големите губещи в тази преходна фаза. Те 

често са наети като неквалифицирани работници, така че с освобождаването им губят 

всички надежди за бъдеща работа. И до този момент те са засегнати изключително силно,  

безработните сред тях достигат до 80-90% от незаетите в някои райони на Централна и 

Източна Европа. 

Политическата промяна в бившия комунистически блок поражда също силно  

негодувание и расово мотивирани нападения срещу ромите. Гневът поради 

икономическите трудности се използва от някои медии и политици, за които "циганите" са 

лесни мишени. Например в статия от 2 юли 1990 г. чешкият вестник „Експрес” 

предупреждава, че  плодовитостта на "циганите" може да доведе до "катастрофа", в 

резултат на което в рамките на един век държавата може  да се наложи да бъде 

преименувана на "Ромска Република". 

Докато в бивша Чехословакия актовете на насилие срещу ромите се извършват 

главно от скинари, в Румъния ромите са мишени на погроми от насилие. На 12 юни 1990 г. 

роми стават жертви на вилнеещи миньори, които са събрани в столицата от президента 

Илиеску, за да се сложи край на протеста срещу старата политическа номенклатура. Една 

част от тълпата отива в кварталите с ромско население, пребива обитателите и унищожава 
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тяхната собственост. Подобни неща се случват след това и в няколко града в цяла 

Румъния, където етническите унгарци и румънци атакуват своите съседи роми с открито 

насилие. Само в периода между 1990 г. и 1995 г. има 30 такива акта на насилие, при някои 

от тях дори са регистрирани смъртни случаи.  

Комбинацията от насилие, дискриминация и расизъм, лошото икономическо и 

социално положение, тежката бедност и недоверието в публичните институции карат 

много източноевропейски роми да се страхуват за съществуването си, и това ги кара да  

емигрират.  

През последните години румънските роми - бежанци съставляват значителна част 

от миграцията  изток - запад (от 1990 г.). Според някои оценки броят им достига до 70000 

ромски бежанци до 1992 само в Германия. Наред с други причини,  Германия, както и 

други целеви страни, е атрактивна за желаещите да емигрират, защото те вече имат там 

съществуващи връзки - семейство или приятели. Освен това общата емиграция от 

Румъния към Германия започва в хода на специфичната  политика за връщане на 

германски заселници в Трансилвания и Банат (само през 1990 г. около 80,000 саксонци и 

шваби напускат Румъния). Друга популярна целева страна е  Франция. И двете страни 

имат малък брой румънски роми имигранти още от 1980 г., които са подали молба за 

убежище, но техният  статут продължава да бъде неясен. В началото на 1990-те години е 

документирано пристигането на няколкостотин роми във френски градове като Рубе, 

Тулуза или Нант, но в много случаи те са изгонени отново. 

Нарастващият брой на румънски роми в Западна Европа, както и общата 

миграционна вълна  Изток-Запад оказва силно влияние върху увеличаването на защитата 

на границите. Последният процес се изразява най-вече чрез въвеждане  на визовите 

режими и затягането на законите за  имигрантите и търсещите убежище. Някои страни 

подписват двустранни договори за обратно приемане на емигранти, които са повече или 

по-малко открито насочени срещу "бежанците  поради бедност" и водят до изгонването на 

мнозина роми. През ноември 1992 г. е влиза в сила двустранен договор за експулсиране 

между Германия и Румъния, който предвижда експулсирането на роми след отрицателно 

решение за предоставяне на убежище. Този пример е последван от Франция през 1994 

година. 

В Австрия още през 1990 г. се въвеждат  визи за румънски туристи. Също така и 

транзитни страни като Полша, Чехословакия и Унгария поставят ограничения за влизане. 

Освен това  те подписват референтни договори с целевите държави, например през 1994 г. 

Чехия с Германия. Много имигранти са експулсирани обратно  в своите родни страни или 

отвъд границите на транзитните страни. 
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Имиграцията на ромите от Източна Европа в Западна Европа привлича голямо 

внимание от страна на медиите и политиката. Митът за пътуващите ромски скитници без 

държава се счита за много подходящ за "активизиране на дебата относно миграцията". 

Някои германски медии говорят за това, че страната е "наводнена" с  "цигани" от Източна 

Европа, които обикновено са отхвърлени като "икономически бежанци" и "търсещи 

убежище от бедността”  

В началото на 1990-те години радикални десни младежи  извършват атаки срещу 

бежанците в много немски градове. В Рощок, Хаген, Лебах, Ботроп, Херфорд, Eсен, 

Лайпциг и други места са извършени актове на насилие, понякога дори и грабежи. Ромите 

също са сред засегнатите лица. 

 

Не само румънски роми бягат в Западна Европа. След отварянето на изтока,  цяла 

Централна и Източна Европа става пространство за миграционния поток на ромите. Роми 

от България, Чешката република,Словакия, Унгария или Полша залагат надеждите си на 

ново начало на Запад.За много хора, обаче, пътуването приключва в приемен лагер, 

понякога дори не в целевата страна, а в транзитни страни като Полша, Унгария или 

Бившата Чехословакия.  

В ТЪРСЕНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКО УБЕЖИЩЕ – МИГРАЦИЯ ОТ СРЕДАТА НА 90-

те 

В резултат на засилен граничен контрол, все по-строги регулации на имиграцията и 

затягане на мрежата от договори за  експулсиране  между целевите страни и страните на 

произход, първата силна вълна на имиграция от Източна Европа затихва. Още в средата на 

1990-те  появата на по-малки групи роми от България, Чешката република, 

Полша,Румъния, или Словакия привлича силно вниманието на медиите и политиката в 
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страни като Белгия, Финландия, Франция, Канада, Норвегия, Швейцария, и 

Великобритания. 

В действителност това внимание е предизвикато от относително малки групи, не 

повече от няколкостотин души годишно. Вълненията за тези имигранти са породени от 

дълбоко вкоренените предразсъдъци срещу "циганите", както и от очевидното присъствие 

от тези бежанци, които  - противно за други роми – пътуват не сами, а най-малко в 

семейни групи. 

Причините за тези бягства  в много от случаите са актове на насилие от страна на 

скинари, липса на сигурност пред лицето на десни атаки, дискриминация, тормоз от 

местните власти и на полицията, бедност,безработицата и липсата на адекватни 

възможности за образование.  

 

Само в редки случаи се предоставя убежище съгласно Женевската конвенция, 

защото тежкото нарушение на правата на човека, дискриминацията и расизма не се  

разглеждат като открито политическо преследване.Точно обратното: страните на произход 

се считат за "сигурна трета страна". Освен това се твърди, че дори в случай на тежка 

дискриминация не е имало преследване от държавата.  

Повечето целеви страни реагират на тази имиграция чрез въвеждане на визов 

режим. През 2001 г. Великобритания поставя свои гранични служители на летището в 

Прага, за да спре бежанци-емигранти. От друга страна фактът, че Франция предоставя 

политическо убежище на унгарските роми бежанци през 2001 г., предизвиква неприятно 
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чувство сред унгарците, тъй като това хвърля лоша светлина върху унгарската политика за  

малцинствата. 

 

БЕЖАНЦИ ОТ ВОЙНАТА В БИВША ЮГОСЛАВИЯ 

Изчисленията показват, че до средата на 1990-те г. над половин милион души са 

избягали от хаоса на войната в бивша Югославия. Въпреки че броят на ромите сред 

бежанците не е известен, твърде вероятно е средя тях да е имало роми. Десет хиляди роми 

бягат войната в Босна и Херцеговина в периода 1991-1995 г. и търсят политическо 

убежище в Австрия, Италия, Швеция, Великобритания, Германия и Швейцария. 

Много бягат, защото се страхуват  да не бъдат въвлечени между двете воюващи 

етнически групи, или защото живеят в районите на войната. Ромите са  отхвърлени от 

двете страни. Освен това, някои от босненски роми са мюсюлмани, а това ги застрашава 

допълнително. Например сравнително голямото ромско селище в Биелина (Босна и 

Херцеговина), с  почти 8000 жители, обезлюдява почти напълно. В много случаи, цялата 

общност бяга заедно. Единични семейства отиват в страни, където вече са техни 

семейства или приятели. В Германия те са "толерирани", и техният юридически статут е 

ограничен за неопределен период от време. 

И до момента завръщането на малцинствата в Босна и Херцеговина е трудно, ако не 

и невъзможно, поради нерешения въпрос за разпределение на собствеността и законови 

гаранции. И все пак, в Германия се предприемат мерки в края на 90-те години, за да се 

върнат хората по собствената си свободна воля. Бежанците са екстрадирани в Босна и без 

тяхно съгласие, в страна, която е организирана в съответствие с етносите след края на 

войната и където ромите нямат място.  

Конфликтът в Косово задейства нова вълна на емиграция. След ескалация на 

конфликта през лятото на 1998 г., стотици хиляди  косовски албанци и роми са 

изгонени.Връщането на албанците през юни 1999 г. предизвиква нови бягства на част от 

ромите. След нахлуването на войските на НАТО, големи части на албанското населението 

и албанските екстремисти се обръщат срещу ромите, египтяните и ашкалите, независимо 

от това, че те са бягали заедно с албанците. Това "етническо прочистване" се случва пред 

очите на международната общност. 14 000 от 19,000 ромски жилища и 75 селища в Косово 

са  напълно унищожени. До 80% от изчислените 150 000 роми,  "египтяни" и "ашкали" от 

Косово трябва да бягат. Мнозинството бяга в съседни страни и региони на бивша 

Югославия, най-вече в Сърбия ,Черна гора и Бившата югославска Република Македония, 

други към Западна Европа или САЩ. И докато в други страни те обикновено са настанени 

във временни лагери,  в Сърбия и Косово те са „вътрешно разселени лица" . 
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И до ден днешен завръщането за много бегълци е невъзможно поради все още 

животозастрашаващата ситуация. Символ на унищожителния ефект на конфликта върху 

предишната съществуваща ромската общност е Рома "Maхала" в Митровица (с 

предвоенния население от около 8000), от която не е възстановена нито една къща. 

ДА БЪДЕШ МИГРАНТ В ЧУЖДА ДЪРЖАВА 

В приемните страни повечето от мигрантите се изправят пред комплексно ново 

начало. Те трябва да се приспособят към напълно новата среда, език и култура. 

Разрешенията за пребиваване на имигрантите роми в Западна Европа се различават. 

Много роми, пристигнали през 1960 г. като "чуждестранни работници",  вече имат 

постоянно разрешение за пребиваване или националност, техните децата вече са родени в 

нова родина. Други кандидатстват за разрешителни за работа и постоянно пребиваване, 

запазвайки първоначалната си националност и силна връзка със страната си на 

произход.Техните деца растат в рамките на две култури. И докато културните традиции се 

запазват в семейния кръг, където се говори на Романи и на езика на страната на произход , 

те се социализират на езика и културата на новия си дом в училище. Сблъсъкът на 

различните културни ценности, отслабващите поради миграцията контакти със 

семейството и рушащите се фамилни структури водят до разпадане на старите традиции. 

Същото се отнася и за ромския език,който се говори само в семейния кръг, не се поддържа 

от извънучилищни педагогически мерки  и е подложен на силен натиск за асимилация.  

За тези, които не разполагат с постоянно пребиваване, ситуацията е дори още по-

лоша, отколкото за тези, които са поискали политическо убежище в началото на 1990-те. 

Все по-строгите закони за даване на убежище и временните или ограничени разрешителни 

за пребиваване предизвикват несигурност и страх да не бъдат експулсирани в страната на 

произход. Това се отнася главно до ромските бежанци от Босна и Херцеговина, Бивша 

Югославска република Македония или Косово. Настанени в бежански лагери и други 

временни места за пребивавате, те имат само ограничени или никакви  възможности да 

работят и да започнат нов живот. 

Ромите от  Източна Европа, които търсят убежище от средата на 90-те години в 

процеса на по-малките миграционни преселения, рядко получават убежище или друг 

правен статут. Най-често те са принудени да напуснат страната. 

Нарастващата международната осведоменост по "ромския въпрос" оказва натиск в 

много страни не само в Източна, но и в Западна Европа  да се замислят за  техните 

политики за малцинствата. Междувременно това води до нарастване на признаването на 

ромите като етническо малцинство и предоставяне на малцинствени права, включително 

промоционални мерки най-вече в областта на образованието, езика и културата.  
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Подкрепата на малцинствата и получените права  обаче се предоставят главно на 

стари утвърдена ромски групи, дори и ако на емигриралите по-късно вече е дадено 

гражданство. 
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 Върховен комисариат на ООН за Бежанците (2000) Търсещи убежище роми, бежанци и вътрешно разселени. Женева 

 

Широко прието е, че не съществува надеждни демографски и социални 

статистически данни за ромите. [...] Причината за това може да се проследи до ромските и 

държавните органи, които не нежелаят да събират статистически данни за ромите. Ромите 

нямат много основания да се доверят на "Gadže" (не-роми) с преносими компютри и 

въпросници, посещаващи техните гета. Властите и медиите в най-добрия случай са с 

противоречиво отношение [...] В момента статистиката за ромите е в капан от поредица от 

правни и политически проблеми, включително закони за защита на данните, 

конституционните права да избират свободно етническата си идентичност и нуждите от 

етнически кодирана разбивка на данните за антидискриминационни програми. Следва да 

се отбележи, че ромите в някои страни не са склонни да се разкриват самоличността си. 

От страните с голям брой роми България е пример за страна, в която разликата между 

данните от преброяванията и преценките е сравнително малка: преценките са само два 

пъти по-големи от данните от преброяването. [...] За разлика от тази държва, чешката 

ромите представляват реална статистическа загадки. Докато правителствени и независими 

източници смятат, че в страната живея приблизително една четвърт милион роми 

,последното преброяване (2001) отчита техния брой на 11 716. 
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Драган, който е обучаван от баща си в традиционното производство на казани,   

никога не е мислел за оставане във Виена: "През 1970 г., когато са ражда първото им дете, 

Драган и Мирча отиват в Австрия, за да спечелят повече пари, а дъщеря им остава с баба 

си и дядо си в Сърбия. За второто дете, родено през 1971 г., няма достатъчно място в 

малкия работнически дом във Виена.  Семейството иска  иска да остане в Австрия само за 

кратко време, но шансът за печелене на пари е толкова изкушаващ, че Драган и Мирча все 

още са (...)  живеят в Австрия (...). В същото време те си построяват къща в Сърбия, която 

вече не се използва. Бащата Драган е починал, а майка му и децата се преместват във 

Виена. И двете деца вече са семейни и имат свои деца". 

"На 9 юни 1991 г. в Plăieşii де Sus, област Харгита, град с 3200 жители, от които 200 

са роми,  селяните изгарят 28 къщи и убиват един ром г. Поредицата от събития започва 

на 6 юни 1991 г., когато четирима ромски мъже пребиват Игнач  Даро, нощен охранител, 

защото той се намесва , когато те бият  свой кон.Малко след инцидента тълпата пребива за 

отмъщение двама невинни възрастни роми .Единият от тях, г-н Aдам Kaланьош, по-късно 

умира от нанесените му наранявани. Междувременно полицията арестува четирима роми. 

Два дни по-късно се появява предупредително съобщения в края на квартала с къщи на 

ромските семейства , което  информира жителите, че на 9 юни, неделя вечерта,къщите им 

ще бъдат подпалени. Ромите информират за това  както полицията, така  и селската 

община, но напразно. Никой не се намесва. В неделя следобяд те бягат в конюшнята на 

местната кооперативна ферма. След това организирана група селяни реже електрическите 

проводници към ромското селище (за да се избегне късо съединение, което би оставило 

цялото село без електричество), унищожава телефоните кабели за свързване на селото със  

съседното село Миеркуря Чук , и след това подпалва  всичките  28 ромски къщи. След 

това следват други погроми във Валени Лапошули, Марамуреш,където на 13 август 1991 

г. селяните изгарят осемнадесет къщи, и в Карпинич, област Тимиш на 17 март 1993 г., 

когато са унищожени  пет къщи. По това време, обаче масмедиите вече са загубили 

интерес към темата". 

„Социално неадекватно население " 

Словашкият премиер Владимир Мечиар в своя реч от 4 септември 1993 г. 

предизвиква  скандал в международните медии, като заявява, че "е необходимо да се 

ограничи  "активното възпроизвеждане на социално неприспособимо и психически 

изостанало население ", чрез  „намаляване на семейните помощи ". В направения по-късно 

официалния превод на речта му четем: "Те ["циганите"] следва да се възприемат като 

проблемна група, която расте по численост ... това означава, че ако не се справим с тях 

сега, те ще се справят с нас по-късно ... и другото, което трябва да решим, е интензивното 

възпроизводство на социално неадекватно население ". 

Движещата сила  на миграцията, както я описва един ром интелектуалец:  
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 "Рисковете от това да си циганин в Румъния през 1990 г. убеждават всички, които 

имат възможност,  да потърсят убежище в чужбина; там може би не е по-добре , но най-

малкото можете да храните надежда, че от вас самите зависи да запазите достойнството 

си". 

 

Предна корица на немското списание „Шпигел“ от септември 1990 гласи: ”Убежище в 

Германия! Циганите”.  

(от Дер Шпигел 36/1990) 

Списание "Дер Шпигел" отразява агресията на немското население срещу "вълната 

на циганска имиграция": "... вече се надига паника в някои градове като на Саарланд 

Лебах. За да защити населението срещу 1400-те цигани, които живеят в този град с 

население от само 22 000, кметът барикадира кметството и обществения басейн. В Ботроп 

местното население се опитва да предотврати циганинско палатково заселване с протестна 

стачка. В Херфорд бдителни граждани обявяват, че ще създадат "милиция" срещу 

циганите. А в Есен, по това време кулминационна точка на гражданския гняв, съседите на 

дом за бежанци дори търсят помощ от  банди от главорези, според полицията. Твърди се, 

че те са готови да платят 5000 германски марки на радикалните десни скинари за атаки 

срещу нежеланите съседи ... " 
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По време на унгарското въстание през 1956 г, 150,000 души бягат от Унгария. Сред 

тях са много роми, особено от семействата ловара, които намират прием най-вече в 

Австрия. Пристигането на руските танкове в бивша Чехословакия през 1968 г. (Пражка 

пролет) също предизвиква вълна от емиграция, в която се включват няколкостотин роми, 

някои от които емигрират през Австрия за Швеция. 

 

Внезапно чужденци или лица без гражданство 

След разделянето на Чехословакия през 1992 г., Чешката република приема нов 

закон за гражданството, който за един ден превръща по-голямата част от ромското 

население,  живеещо в Чехия,  в чужденци или лица без гражданство. Според новия закон 

всеки, който не е имал чешко гражданство преди 1945 г.,  трябва да кандидатства за него. 

В Словакия, напротив, всички граждани с чехословашко гражданство може да изберат 

словашко  гражданство.Почти 95% от чешкото ромско население идва от Словакия, и 

много от тях, както и родените им в Чехия  деца,  не отговарят на критериите за Чехия 

гражданство и са превърнати в чужденци или лица без гражданство в тяхната собствена 

страна. 

През октомври 1999 г., в чешкия град Усти над Лабем кметът е издигнал стена, 

дълга 65 м и висока 1,8 м , между къщите на ромите и не-ромите. Снимката показва 

разрушаването на стенат през същия месец поради международни протести. 

Класифицирани  като "Други" 

В преброяването от 1991 г. в Босна и Херцеговина подробно са регистрирани само 

четири големи национални групи - босненци, сърби, хървати и югославяни. Ромите са  

включвани в  графа "други"  и броят им възлиза на 8900. Смята се обаче, че преди войната 

в Босна и Херцеговина има  около 40 000 до 60 000 роми . Между другото данните от 

преброяването са взети от международни организации, което води до заключението, че 

почти не се обръща внимание на съдбата на ромите или техните възможности за връщане. 

 

"НАЙ-ЛОШОТО Е ДА БЪДЕТЕ РАЗПРЪСНАТИ" 

"Понякога взимах със себе си децата в кошница и на полето, където копаех и 

работех. А сега загубихме всичко. Трябва за подадем молба .Трябва дори да заминем за 

трета страна, за да спасим живота и децата си. Защо се стигна до това? Толкова  ми е 

трудно , че децата ми отидоха в Америка. Най-лошото е да не можем да бъдем заедно. 

Моите деца, снахите ми, внуците ми са далеч от мен. Където и да отида, аз плача и плача. 

Кога ще се върнат, може би никога, може би никога няма да видя децата си отново. Когато 
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трябва да кандидатствам за емиграция, и ако кажат, че не мога да отида, аз ще им 

отговоря: По-скоро ме убийте, отколкото да ми кажете, че не мога да отида ... " 

През 1997 г. телевизионна програма за успешната емиграция на ромско семейство 

до Канада повлиява за имиграцията на чешки роми, които искат да последват този пример. 

Някои чешки кметове виждат в това възможност да се  отърват от тяхното ромско 

население и дават безплатни еднопосочни билети на роми, които са готови да емигрират. 

 

“TE PUČLAN MAN, SO SIUM ME ...” – 

“Ако ме попитат какъв съм ...” 

Ако ме попитат какъв съм и какво чувствам, то аз съм ром. Понякога ми се иска да 

имам родина, защото не принадлежа никъде. Когато правим големи ромски срещи, те 

казват: Вие сте немци. Това е вярно. Не знам какво да правя с традициите. Аз съм 

съвременен човек. Но във вените ми тече ромска кръв. Горд съм да бъда ром. " 

Демир Р., роден през  1981 г., е на 13 месеца, когато семейството му напуска Косово и 

отива във Фрайбург, Германия. 

 (в превод от Биргин / Вичорек 2005 г., стр. 36) 

 


