V naspratju

stem,

so prisli v Evropo,
nekaj zanesljivih

kar pise v vecini dosegljivih
zelo dobra

0

svojega indijskega

viray iz 15. in 16. stoletja.1
2

njihovem mitskem izvoru
egiptsko poreklo scasoma
Tako je teorija

zavedali

iz Egipta.
pripomoglo

egiptovskem

Sele kasneje

kalvinisticni

duhovnik,

so se prvi Romi, ki
izvora.

0 tem prica

se je zacelo govoriti

0

Kot prestiznejse
in impresivnejse
naj bi
k integraciji Romov v evrapski prastor.

izvoru pocasi nadomestila

transilvanijski pastor Valyi Istvan iz SzathmarjajSatu
jski izvor Romov. Primerjal

publikacij,

resnico.

Sele leta 1763 je

Mare ponovno

"odkril" indi-

je jezik Romov iz kraja Rab (Gyor), kjer je delal kot

z jezikom

treh indijskih

studentov,

ki jih je srecal

na

Nizozemskem (ker so bili izobrazeni in verjetno iz kaste brahmanov, so govorili
sanskrt aJi pa sinhalscino, ki se govori na Cejlonu, od koder so verjetno prisli).3
Po ponovnem

odkritju

ozkem akademskem

resnicnega

kragu~

izvora Romov je ta podatek

vse do politicnega

voditelja Josipa Braza Tita in indijskega

drzavnika

prijateljstva
Nehruja,

ostal zaprt

v

jugoslovanskega

ki sta bila oba iz neu-

1Ti dokumenti so bili objavljeni v In(ofl71aciaqo lit st. 7-9, 1etnik 1992.
2 Na osnovi dokumenta iz valikanskega arhiva, ki ga je odkril britanski zgodovinar Hugh Poulton, je
razvidno. da so v 4. stoletju, med 306 in 338 n. st., Egipcani dejansko dosegli Balkan. To so bili morda
Kopti iz Egipta, saj je leta 304 preganjanje Koptov doseglo vrhunec. Izgleda, da bi Evgjiti (oziroma Jevgi
ali Askali) lahko bili potomci te migracije. Njihov prih6d je tako mocno vzburkal domisljijo balkanskih
kmetov,da so verjeli, da so Romi, ki so prisli na Balkan mnogo pozneje, pray tako Egipcani. Dejstvo, da
seje veliko Romov odlocilo za bivanje v ozelenelih predelih, ki so jih imenovali "Mali Egipt", to analogijo sarno podpira.
3 Poprofesorju Ericu Meyerju so to morda bili "Srilancani, ki jih je na studij poslala tvrdka East India's
Company iz Calomba, azirama se bolj natancno, l3urgherji, katerih materni jezik je bila halandscina.
Vsekakor so znali gavariti tudi sinhalscino. Problematicno je Ie to, da jih imenujejo Malabarji, kar
oznacuje vse, ki so prisli iz juzne Indije, ne pa samo iz sedanje malabarske obale. Po drugi strani pa
obstajaja dokazi a studentih iz Srilanke, ki so akoli leta 1770 studirali na izozemskem. VendaI' pa ni
zelo verjetna, da bi med Burgherji nasli tudi bramane.
4 Nekaj piscev je Ie korenine ze od 15. stoletja naprej omenjala v razlicnih literarnih delih; v Franciji na
primer Charles d'Orleans (1394-1465) v svaj i enigmaticni pesnitvi pravi: "Pis sui;- que Boesl71e fl' Yndien"
(SlabSisem kot Cigan ali Indijec). Omemba je najti tudi v Cervantesavi noveli "La Gitanilla" in pa - zelo
nedvoul11no- v "diganiadi" (okoli leta 1880) pamembnega rimskega pisca Iona Budaia-Delanuja
(1760-1820).

vrscenih
drugim

o

drzav. Ta informacija

se je potem razsirila tudi po Indiji, za kar gre med

zahvala tudi W. R. Rishiju.

casu in kraju

romskega

eksodusa

ali

0

razlogih

zanj je bilo zelo

malo

raziskav. Nato pa je profesor Eric Meyer iz Pariza ta dogodek povezal s tekstom
arabskega kronista Al-'Utbija (961-1040). Nekateri raziskovalci
romske problematike,

Rajko DjuricS in profesor

na primer

Ian F. Hancock,6

so ze sklepali

0

povezavi med romskim eksodusom
in okrutnimi
plenilskimi
napadi sultana
Mahmuda iz severne Indije. Neodvisno od njiju je do podobne ugotovitve prisel
poljski antropolog
prispeli

Lech Mr6z: "Povsem verjetno se mi zdi, da so predniki

v Iran za casa Mahmuda

mi plenilskimi
Bartozs,

pohodi

po Indiji."

ki je navajal

romskem

eksodusu.

vdorov v severna
Ceprav

kratek,

iz Ghaznija,

Rishija,

(1992, 40) Pravzaprav

omenil

mozno

Indijo, natancnega
pa izgleda

mnogo

dlje na vzhod,
(v kolonialni

odlomek

Kanaudz
reke Ganges,
7

Indije.

(prej Kanakubdza)

mesta

Kanaudz,

11. stoletju

in Agra. Bil je intelektualno
so zatrjevali,

jo se dandanes. To je bilo mesto, ki je doseglo
cimer danes mislimo na demokracijo, toleranco,
celo ekumenizem.

ni bilo mogoce ugotoviti.

82 kilometrov

od

Cawnpore).

se je v zgodnjem

Najbolj uceni indijski bramani

v

plenilskih

saj opisuje plenilski napad, ki je segal

imenovanega

blizu mest Lucknow

iz Ghaznija

Ie nekaj

iz dela Kitab al-Yamini (Knjiga Yamina)

vse do uglednega
anglescini

in navajajo

poteka eksodusa

Romov

pred njegovi-

je ze leta 1984 Adam

vlogo Mahmuda

Ker pa so viri nepopolni

izpod peresa Al-'Utbija mnogo natancnejsi,
Kanpurja

da so tako pobegnili

I'aztezal
sredisce

ob dolini
severne

da so iz Kanaud.za, in to trdi-

zelo visoko raven civilizacije, s
clovekove pravice, pacifizem ali

VendaI' pa je pozimi med 1018 in 1019 zavojevalec

iz Ghaznija

5 Djuric, Rajko 1996: ROllli u Evropskoj knjizevnosti. Beograd, str. 9.
6 Hancock, Ian; Dowd, Siobhan; Djuric, Rajko 1998: The Roads of the ROllla. University of Herfordshire
Press. Hatfield, str. 15-16.
7 Mesto je bilo najbolj vplivno za casa vladavine Harsev v 7. stoletju. VendaI' pa poljski zgodovinar Jail
Kieniewicz Illeni, da se celo po slllrti AI-'Utbija leta 647 "gospodarsko bogastvo in kulturni razvoj tega
mesta nista prenehala, Illarvec sla ga povzdignila v neuradno duhovno in inteleklualno preslolnico severne Indije". (Hisloria Indii, str. 218)

(danes je to v Afganistanu)
kanauske prebivalce
sarno do Pandzaba

med

enim

od svojih

in jih pradaJ kot suznje.
in Radzastana,

pleniJskih

Njegovi prejsnji

pohodov
pohodi

zajel

so segali

tokrat pa je dosegel mesto s 53.000 prebivalci

in 21. decem bra 10188 uspeJ ujeti vse njegovo

prebivaJstvo,

"tako

bogate

kot

revne, svetlopolte in temnopolte [... ] in vecinoma ugledneze, umetnike in obrtnike" ter jih pradal ("cele druzine") v Ghazni in Kabul (tako pise Al-'Utbi).
in Irak9 "polna tega prebivalstva."

Kasneje se je zdeJo, kot da sta Khorassan
Zakaj skJepamo,

da Romi izvirajo pray iz tega plenilskega

hipoteze govori nasJednje:
omemba svetlo- in temnopoltih
najdemo

pri razlicnih

skupinah

prebivalcev

pojasnjuje

pohoda?

(ibid.)
V prid te

razlike v polti, ki jih

Romov. Ker je biJ v 7. stoletju

Kanaudz

glavno mesto mogocnega
imperija,
je bilo v njem verjetno
mnogo
Radzputov.]O Ti niso bili v soradu z domacim prebivalstvom,
vendar pa so
bili zaradi svojih zaslug povzdignjeni
Radzputi

v kasto ksatrij. Zato bi lahko bili pray

tisti, ki jih Al-'Utbi omenja kot temnopolti

dejstvo, da so bili zajeti suznji najrazlicnejsih
nejsimi mescani,
lIa predstavili
ji, papezi,

plemici,

pomembnim

s kaksno

vladarjev.
potrjuje,

vladarji,

tudi vojscaki

lahkoto

in vplivnim

itd. To je bilo zaradi

kanaudzskih
studijami,

potrjuje,

Francoz

poklicev, vkljucno
so jih po prihodu

osebnostim,

II

z najugledna evrapska

kot so bili kraJji, cesar-

tega, ker so bili med Romi tudi potomci
Louis Frederic,

da so bili med

dostojanstveniki,

del prebivalstva.

ki se ukvarja

prebivalstvom

umetniki

Kanaudza

in najrazlicnejsi

z indijskimi
predvsem
obrtniki,

pa

(ki so jih klicali Mohar).

8 Shaban, 8 od 409 ( Hegira)
9 Pray tako kot ozemlje, ki so ga imenovali Mawarau-n Nahr.
10Preden se je Ijudstvo Harsa spreobrnilo k nenasilju, je bil Kanaudz bojna velesila, v svojo vojsko pa
je vkljucil tudi radzputske bataljone. Ti vojaki so po eni strani izvirali "iz zavojevalcev iz osrednje Azije,
ki so s Huni pripolovali v sestem slolelju, po drugi pa iz domacinov iz gozdnatega sveta ob rabu doline
rekeGanges". (Eric Meyer) Ne smemo pozabili, da se Mahabharata noreuje iz discipline Radzputov, ees
da so preresni in prevec spartanski.
II Treba je poudarili, da izraz "ern", ki se nanasa na romsko poll, s katerim so Evropejci ze pri prvih
stikih oznacili Rome, vee pove 0 percepciji stalno naseljenih evropskih Ijudstev kot pa 0 dejanskem tenu
Romov.Tisti z najtemnejso polljo so oeitno najbolj razvneli domisljijo evropskih prebivalcev. Kasnejsi
folografi so za svoje slike vselej izbirali bolj temnopolte Rome in stem v oceh povpreenega prebivalstva. se utrjevali vzorec 0 Romih kot 0 "ernem Ijudstvu". Na Poljskem Romi ostra razlikujejo Illed "ernimi" in "belimi" Romi, glede na pripadnost doloceni skupini so eni z gora, drugi z ravnice. Kake vidne
razlike med odtenki polti razlicnih skupin pl'avzaprav ni. Tu gre samo za simbolno rabo barv, ki je bila
morda nekoe v preteklosli razumljiva, danes pa je nepomembna.

- ta socialna

raznolikost

originalnega

da se je romski jezik obranil
bovem eksodusu.
nancev

obrani

Ze sociolingvistika
in prenasa

v romskern

Glavne razlike

jeziku

je morda tudi priparnogla,

je dokazala,

da se originalni jezik izg-

dlje easa, ce to populacijo

socialno zelo razlienib okolij.
- geografska enotnost prostora,
taka

prebivalstva

vse do sedaj, torej se skoraj tisoeletje po nji-

iz katerega

predstavlja

l11ed romskimi

so prisli predniki

pomemben

nareeji

sestavljajo

stieni

ljudje iz

Rornov, pray

element

nal11ree niso pogojene

z Indijo

s to indijsko

komponento,
ampak izhajajo iz besednega zaklada, ki so si ga Rami prisvojili ze na ozemlju Evrope. Evropske izposojenke so si utrle pot v romseino
zaradi tega, ker so preko njib Rami zeleli izraziti taka nove koncepte kat tudi
stvari iz vsakdanjega

zivljenja (za oblaeila, luana, zivalski in rastlinski svet),

za administrativne

in tehnoloske

stvari

(mestna

bisa, dvigalo,

poeitnice,

izvijae, znamka, eakalnica, podjetje, vtis, itd.). Ta argument pOl11ete s tearijo a tern, da izhajajo Rami iz "preprostega skupka plemen D0I11,,12(ali kakih
drugih razprsenih

skupin).

so Rami "vstopili

v Perzijo kat en narod

(Sampson
- Kakor

civiliziranih

precejsnje

intelektualni
privabljal

stevilo

in duhovni
stevilne

je prebivalstvo

Kanaudza

dostojanstveniki,

domisljijo

ze opazil, da

in da so govorili skupen

lokalnega

l11estih tistega

center v severni
med

katerimi

jezik."

po Korosanu

in obrtniki

prebivalstva.

danasnjih

Kat glavni

stevilni

gatavo
Dornbe

Domb). Ko pa se

in okolici, so zagotovo balj

prav

To bi tudi

bilo tudi v

Indiji je Kanaudz

so bili tudi

so to bili predniki

raztreslo

plemici

easa je verjetno

ul11etnikov iz plel11ena Domba.13

urbani

umetnike,

(morda, eeprav to ni zagotovo,
kat

se to, da je Sampson

1923, 161)

v ostalih

Kanaudzu

Naj omenimo

ti umetniki
pojasnjevalo,

razvnemali
zakaj

so z

imenom Dornba poimenovali vse tujce iz Kanaudza. Ti so mogoce kasneje
privzeli to ime, da bi z njim poimenovali sebe (kat nasprotje mnogo bolj
splosnega imena Sind [h]e, Hinde v perzijseini, Indhc v ionski grscini - kar
je pomenilo "Indijec", iz katerega morda izvira ime "Sinto" ne glede na
paradoksen razvoj - nd- v -nt- ).

12 Paziti 1ll01'a1llO Ila predpisallo
pikico pod crko D, kajti ta oZll3cuje zobnik, ki se v allglescilli
izgovarja kot "d", ill Ile kOlltillelllalllega
"d".
13 ROlllbi (ali DOlllbi) Ilikakor Iliso bili "prezira vreclno" Ijuclstvo, kot je ceslo Illogoce slisati. Obstajajo
celo besedila,
kot je Raclzastarallgilli
- napisal ga je bramall Kalhalla - ki opisujejo prijateljstvo
nekaterih DOlllb s kasillirskilll
princeill.
Kasneje je njihovilll c1ruzinam poclelil ugleclne funkcije.
("River of
Killgs," angl. prevocl Ranclzit Sitar31ll Pallclit, New Delhi, Sahitya Academy, 1935)

- Dejstvo, da so ti Ijudje prisli iz mesta in so bili v glavnem
umelniki,

obrtniki

ali plemiskega

porekla,

danes tako malo Romov ukvarjalo
tistem obmocju

rodovitna,

pojasnjuje,

s kmetovanjem.

dostojanstveniki,
zakaj se je vse do

Ceprav "je bila zemlja na

vreme toplo in so letine dobro obrodile",

je kita-

jski romar Xuan Zang (cigar romanizirano
ime je Hsuan Tsang) zapisal,
Ie "malo prebivalcev te regije opravlja deja v kmetijstvu".
lzgleda,
Benaresu,

da je skupinica

Ijudi pred tem roparskim

od koder so se zaradi pritiskov

pohodom

lokalnega

prebivalstva

okolico Rancija. Ti Ijudje govorijo jezik sadri. To je poseben
se v glavnem
Ireba

uporablja

je tudi omeniti,
ki govorijo

za komunikacijo

da med vsemi indijskimi

najlazjo komunikacijo
Iisti,

samo

zbezala

da

proti

umaknili

v

indijski jezik, ki

med razlicnimi

plemeni.

jeziki pray sadri omogoca

med govorci tega jezika in romscine.

v jeziku

sadri, imajo navado,

da med posebnimi

obredi

pred pitjem malce pijace zlijejo na tla, rekoc: "Na nase brate, ki so jih hladni vetrovi odnesli

za gore. (Osebna

je" bi pray lahko bili Mahmudovi
obsirnejsa

analiza

V Kanaudzu

opomba

Rezmuvesa

Melinde).

Ti "brat-

jetniki; vendar pa je za to trditev potrebna

tistih, ki govorijo jezik sadri.

je bila boginja

zmeraj zelo priljubljeno.
Kavoyusa v starogrskih

zascitnica

Kali. To bozanstvo

Se vec, nekdanje
lekstih)

(devica)". To presenetljivo

pomeni

ime mesta
"grbasta,

je pri Romih se
Kanakubza

pohabljena

(tudi

mladenka

ime izhaja iz vzdevka za vnetega castilca Krisno,

ki rnu je bog v zameno za gorece maziljenje nog povrnil lepo in zdravo telo.
Pravzaprav je bil vzdevek "grbasta devica" samo eno od imen za Durgo,
boginjo vojne, ki je pray tako bila ena iZlned manifestacij

boginje

Povedano drugace:

kana kubdza

(grbasta devica)

=

mogoce
Durga

=

je potegniti

naslednjo

Kali.

Stoletje ali se malo vec, ki so ga pribezniki
zadovoljivo pojasnilo

paralelo:

Kali.

stevilna perzijska

prebili v Korasanu,

jezikovna

bi t~di lahko

debla, ki so sedaj sestavni

del romskega besednega zaklada (teh je okoli 70, potem pa je tu se kakih
900 indijskih in 220 iz grscine); Korasan je namrec lezal v regiji, kjer so govorili perzijscino.

Dejstvo, da so Romi po odhodu

tinski imperij, morda izvira iz spomina

iz Korasana

krenili v bizan-

na prejsnje diplomatske

in trgovske

vezi rned Grcijo in Kanaudzem.
pray tako je povedno dejstvo, da tri lingvisticne
ski jezik sarno z jeziki na ozemlju
med vsemi modernimi
ovan tudi bradz

baka,

Kanaudza

indoarijskimi
govori

znacilnosti

povezujejo

rom-

in okolice:

jeziki imata samo jezik braM (imen-

pa ga kakih

petnajst

milijonov

Ijudi v

pomembno

vlogo. Tanesvar

Darma-ksetra.

To je bilo ozemlje

na bitka iz starodavnega
imenovali
"zlobni

je lezal v vzhodnem

tudi Kuruksetra.
Sasanka,

(Cambridge
kralja zahodne

taboriscu

kralja Sasanke,

Med tem so ugrabili Radzjasri,

Harsa, sta se spustila

na njem se je odvijala slav-

(Devahuti

1998, 65) To ozemlje so

Grahavarrnana

je izdajalsko

zabodel

Bengalije. Umor se je zgodil v prejsnjem

kamor je Grahavarmana
IS

prisel izpolnit

zeno kanaudzskega

in se skrila v gozdovih

v neusmiljen

v regiji z imenom

History, Index) Leta 606 pa je Devagupta,

Kanaudz.

obljubo".

jeco. Od tam je pobegnila

pomena,

epa Mahabharata".

kralj iz Malave", napadel

Narendragupta

"verskega

Pandzabu,

"svojo castno

kralja, in jo vrgli v

Vinda. Njena brata, Radzja in

boj z bratraneem

Bandijern,

da bi jo, kakor je

pripovedoval
dramatik in kronicar Bana, ki je v sedmem stoletju prebival na
dvoru Harse, resila. Koncno sta jo nasla skrito v hirnalajskih gorah. Ceprav ze
vdova, se je mlada Radzjasri

(ki so jo porocili pri trinajstih

uprla, da bi se, ko je ovdovela, zrtvovala
Radzjasri

na zaslisanjih

sko zivljenje in konternplaeijo,

je na pobudo

Privolil je, da bo samo vladarjev

Harsavardana.

mestnega

in se urnaknil

prestol prevzel

imel komaj sestnajst

vrgla

Harse, je na sodiscu v

ocitno imela velik politicni vpliv.

Istega leta kot se je njegov brat Radzja odrekel prestolu

kraljevemu

letih)

in se tako kot njena mati Jasomati

v ogenj. Glede na to, da je bila prisotna
Kanaudzu

ali stirinajstih

sveta, Bandija in ministrov
narnestnik,

let. Po svarilu duha, ki se mu je nekoc prikazal,

nazivu in je vladal kot prine (Radzaputra

vasketsaj je

se je odrekel

Siladita) Kanaudza.

V petih

letih je njegova vojska narasla od 20.000 na 100.000 konjenikov in od 5.000 na
6.000 slonov. Spustil se je v verigo bitk, ki so ga proslavile po vsej severni Indiji.
Menda je podjarmil eelo Nepal, Sind in rnogoce tudi Kasmir. V letu 620 ga je
premagala
izgubil,

vojska iz Dekana,
je vendarle

zaustavil

Povrh vsega je zaradi pogleda
straneh

sprernenil

posvetil pogajanjern

ki jo je vodil Pulakesin
sovraznikovo

proti

severu

Indije.

na tisoce rnrtvih vojakov na obeh vojskujocih

svoje stalisce.
pred spopadi

je pred tisoc leti pripetilo

II. Ceprav je Harsa to bitko

napredovanje

Po tej bitki se je odtekel
in sklepanju

zaveznistev.

tudi Asoki. V tern obdobju

vojskovanju

se

in se

Nekaj podobnega

se

se je Harsa lotil tudi pisanja.

Pisal je v glavnem igre, med njimi Ratnavali, Priardarsika in Nagananda. Napisal
je tudi dye himni in vrsto verzov, ki jih je vpletel v svoje listine. Ukvarjal se je s

IS Izgleda, da ga je ubil Sasanka, vendar pa lega nam dosegljivi viri ne navajajo povsem natancno.
Znano pa je. da je Sasanka med proslavljanjem
"sprave" ubil Harsevega brala Radzo. Viri navajajo, da
je pred lem izdajalskilll 1I1llorom svojim ministrom izjavil, da je "velika nesreca za sosednjo drzavo, ce
illla dobrega kralja".

filozofijo

in morda

Madzuri

z leksikografijo,

saj mu pnpisuJeJo

Linganusasana. Pomagal

imenovano

in Madzurastaki.

bi spodbudil

je tudi nekaterim

studijo

a spolu

piscem,

Leta 643 je v mestu Prajag, danasnjem

dialog in zmanjsal

konflikte

med razlicnimi

besed,

na primer

Bani,

Alahabadu,

verami,

da

organiziral

vseversko konferenco,
ki bi jo danes oznacili kat ekumensko.
Imel je se eno
nenavadno navada: vsakih pet let je vse svoje posvetno imetje razdelil menihom,
bramanom

in revezem,

in "zacenjal

znova". Kasneje so to dejanje posnemali

raj vsi njegovi nasledniki.
Ko je Harsa leta 647 Harsa, je prestol zasedel

uzurpator,

dovanju kitajskega

ambasadorja

vo hci Druvaseno

II. Vendar pa so Harsevo zavidanja

pridobil sprva z bitkami,
desetletno

vladavino

potem pa s pogajanji,

kilometrov

ob obrezju

vredno

Harse, njego-

kraljestvo,

kmalu razrusili.

centralizirati

cvetelo in se izredno

nik Xian Zang ga je navduseno

so po posre-

na njem ustolicili pravo naslednico

ni niti poskusal

davino je mesto Kanaudz

vendar

sko-

ki ga je

Med svojo stiri-

svoje drzave. Med Harsevo vlarazvilo. Kitajski menih in popot-

opisal takole: "Mesto se je raztezalo

Gangesa in imelo prek sto budisticnih

vec kot sest

samostanov,

dvesto

hindujskih templjev in sedem trdnjav. Danes je iz tega obdobja ostal sarno en tempelj, ki ga imenujejo Adzaipal."
Leta 730 je Kanaudz

znova dosegelnekaj

je tedanji vladar Jasovarman
je premagal

kasmirski

podjarmil

kralj Lalitaditia.

dela Radzputov.

Gudzare

veljave. V tern casu

Nekako v tern obdobju

Gangesa pojavila nova sila: to so bili nomadski
bili predniki

svoje poprejsnje

Magado in Gaudo (Bengalija),

ga

se je na obrezju

vojscaki z imenom

so bili sestavljeni

vendar

Gudzara,

iz vecih plemen,

ki so
izmed

katerih so bila najpomembnejsa
plemena Paramara,
Cahumana,
Solanka in
Pratihara.16 Gurdzare so najprej omenjali v obdobju Harseve vladavine, vendar pa
pred poznim

osmim

driava se je raztezala

stoletjem

a njih ni nobenega

vse do meja Radzastana

natancnega

podatka.

in je bila sposobna

Njihova

premagati

celo

arabske napadalce.
Okoli leta 800 je vladar Bengalije Darmapala
vrgel s
kanaudzskega prestola Indradzudo in na prestol postavil Cakradzudo. Tega je cez
dvajset let odstavil
Pratihare.

Nagabada

II (800-833) in Kanaudz

je postal

glavno

mesto

Usodni udarec, ki je unicil Kanaudz,

je prisel izza drzavnih

meja. Izvedel ga je

sultan Mahmud iz Gaznija. Mahmudov oce, Amir Subuktigin (oziroma SebUktigin), ki je izviral iz turskega plemena Oguz, je prisel na afganistanski prestolleta
976. Ceprav je bil nekdanji suzenj, se mu je posrecila poroka s hcerjo Alptigina.
Tako je postal zet pray tistega Alptigina, ki je leta 963 ustanovil vladajoco dinastijo iz Gaznija. Do tega obdobja so muslimani, ki so zeleli zavojevati Indijo, prisli
samo do Sinda, ki mu je tedaj vladal Yakub ibn-Lais. Malo pred letom 1000 pa je
pritisk proti ozemljem na vzhodu narascal. Ceprav se je leta 979 pandzabski
vladar

Dzajapala

uspesno

uprl Subuktiginu,

je bila tripartitna

koalicija

med

vojskami iz Lahorja, Adzmirja in Kanaudza v letu 988 porazena blizu Lemgana.
Dzajapala je bil prisiljen zapustiti Kabul, Subuktigin pa je nadaljeval z napadi na
Pandzab in Radzastan. V resnici pa je bil njegov cilj Afganistan. Subuktiginov sin
Ismail je nadaljeval ocetove pohode, vendar ga je leta 998 vrgel s prestola njegov
lastni brat, legendarni sultan Mahmud, ki je vladal do leta 1030. V tem obdobju
je precejsnji muslimanski
vpliv v severni Indiji postal zelo opazen. Ne smema
prezreti, da je Mahmus podedoval ne samo Afganistan, ampak tudi Korosan.
Ceprav je ta zlovesci despot na svoj dvor pripeljal vse mogoce perzijske
izboljsave, pa to ni preslepilo pray vseh ucenih glav tistega casa. Firdausi 17 in AIBiruni sta se tako odlocila, da se bosta oddaljila od njegovega dvora, po nekaterih virih pa je tudi Avicenne zavrnil Mahmudovo povabilo. Cesarstvo Gaznija se je
raztezalo od Kaspijskega morja do Pandzaba, osnovano pa je bilo na roparskih
pohodih. Pravi razlog za napade na razlicne indijske drzave ni bila zelja, da bi
napadalci prikljucili cim vec posesti svoji drzavi, ampak da bi pridobili cim vec
bogastva.

Ko so ropali indijske

templje, jim je boj proti poganskim

bozanstvom

rabil zgolj za pretvezo. Mahmud pa je zaradi tega zaslovel po vsem muslimanskem svetu, ta sloves pa se je ohranil pray do danasnjih dni. Med leti 1001 in
1027 je Mahmud izvedel 17 plenilskih pohodov v Indijo. Leta 1001 je premagal
Dzajapalovo
vojsko in oplenil Lahore. Dzajapala je moral prepustiti
pres tal
Anadapali, sam pa se je sezgal. Leta 1004 je Mahmud zavojeval Multan, ceprav je
bil ta ze muslimanska
dezela. V naslednjem letLl so zajeli Dzajapalovega
vnuka
Sukhpalo

iz Pandzaba

in ga nasilno spreobrnili

v muslimansko

vera.

17V starosti je Firdausi zelel svojo zgodovinsko pesnitev Sahname posvetiti Mahmudu. Ta pa je pesni·
ka zavrnil in celo ukazal, da mora njegovo glavo streti slonova noga. Mahmedu se je namrec zdelo, cta
Firdausi slavi predislamske perzijske junake, kar je veljalo za bogokletstvo in je politicno ogrozalo
Mahmudovo na islamu osnovano moc.

Mahmud se je odlocil, da bo izcrpal indijske drzave tako, da jim bo prepovedal
dostop do Multana. Njegov plenilski pohod leta 1008 je naletel na izredno mocno
zaveznistvo med vladarji Pandzaba, Udzaina, Gvaliorja, Kalandzara, Dehlija in
Adzmirja. Vendar je bila koalicija premagana
na ozemlju med Undujem
in
Pesavarjem. Novica 0 Anadapalovi smrti je povzrocila silno paniko med vojaki.
Mahmud pa je s svojimi napadi nadaljeval. Osredotocil se je predvsem na ozemlja s stevilnimi templji: leta 1010 je napadel Maturo, stiri leta kasneje Tanesvar,
med 1018 in 1019 Kanaudz in leta 1024 Somnat. Leta 1018 je v pohodu zajel
53.000 ujetnikov (vsakega je prodal za vsoto med dvema in desetimi dirhami),
pripeljal 385 slonov in vozove polne zlata, rubinov, biserov in drugih zakladov, ki
so bili skupaj vredni kake tri milijone dirhamov. To pa je bil samo izplen, ki ga je
dobil, ko je oropal dvesto templjev v mestu.
Ceprav je Indijcem uspelo zadrzati nekatere napade, tako so leta 1015 obranili
Kasmir, pa je Mahmud naletel tudi na vladarje, kot je bil na primer Radzapala,
pariharijski kralj Kanaudza, ki se je nemudoma brez boja vdal. Radzputi veljajo
za edine, ki so se herojsko branili. Beseda dzohar je ocitno nastala kot skovanka
za ime, ki so ga nadeli omenjenim "kamikazam" iz Radzputa. Ti so se raje kot da
bi se vdali, vrgli pred sovraznikovo orozje, zenske in otroci pa so se, da ne bi
ziveli v sramoti, raje sami sezgali.
Mahmudovi nasledniki, dinastija Yamini, so izumrli kakih sto let po njegovi
smrti.

Zahvaljujoc Al-'Utbijevim zapisom v njegovem delu Book of the Yamini (Knjiga
Yaminov) imamo dovolj podatkov 0 Mahmudu iz Ghazne. Ta kronist s polnim
imenom Abu Nars Al'Utbi je bil rojem v kraju RaiylB v sestdesetih ·letih devetega
stoletja. Odrasel je v Korasanu, kjer ga je vzgajal stric. Po stricevi smrti je mladi
AI-'Utbi postal najprej osebni tajnik vrhovnega poveljnika korasanske vojske (od
988 do 993), nato Subuktigina,
vladarja Gaznija, in nato se njegovega sina
Ismaila. Viri navajajo, da je bil pray Al-'Utbi tisti, ki je preprical Ismaila, naj se
odrece prestolu in ga prepusti
Leta 999 je Mahmud
prepricati tamkajsnjega

bratu Mahmudu.

Al-'Utbija kot odposlanca
vladarja,

naj prizna

poslal v Garsistan,kjer

vladavino

sultana

je uspel

iz Gaznija.

18Raiy oziroma Rayy (v grskih virih imenovan Rhages) je bil do leta 1220. ko so ga porusili
pomembno mesto. Pozneie je na njegovem obrobju zrasel Teheran.

Leta

Mongoli.

svoje delo Kitab al-Yamini, ki je siavilo Mahmuda,

1021, ko je ravno zakljuceval

je dobil pomembno
sluzbo v kraju Kandj Rustaq. Po spopadu s tamkajsnjim
vezirjem pa je to sluzbo izgubil. Zatem je zacel sluziti pri sultanovem sinu
Mas'udu,

potem pa so se podatki

0

Al-'Utbuju

Poleg dela Kitab al-Yamini (izdanega
knjig, vendar se nobena

Umrl je okoli leta 1030.

Kitab al-Yamini iz arabScine

S to knjigo je zelel svojemu vladarju pokazati,

ja in nepravicnost

se nekaj

ni ohranila.

Leta 1186 je Abul Saraf iz Yabardicana
perzijscino.

izgubili.

v Kairu leta 1895) naj bi napisal

kraljestva

vodijo v propad.

prevedel v

kako krutost,

korupcije Kitab-i

Naslov dela v perzijscini

Yamini. Bilo naj bi precej lazje citljivo od originala

s stevilnimi

nejasnimi

stavki

in okraski.

Mesto se je znova pojavilo v zgodovini,
je od nekdaj mocne hindujske prestolnice

ko je Ser Sah premagal Humajuna. Zdaj
ostalo Ie nekaj mrkih rusevin. Kanaudz

ima danes

in slovi Ie po industriji

parfumov

priblizno
(odisavljeni

60.000 prebivalcev
eter in brezalkoholni

perfumi,

vecinoma

brezalkoholnih
iz podjetja

Edino, kar je ostalo iz sijajnega obdobja vladarja Harse, je delno porusen
Adzaipal

in nekaj muzealij

Vendar pa spomin
ga unicili muslimanski
milijonov
Kanpur,

Indijcev,
Farukabad,

govorijo kanaudzski

v arheoloskem

na nekdanji

Etavah,

Hardoi,

ceprav je jezik iz Kanaudza

dejansko

javnemu

vladarsko

in severna

Sadzanapur,

vec kot pet

od njega

Pili bit) . Vztrajajo

hindujscine

mesto, ki so
(Kanaudz,
na tern, da

(se pravi jezika bradz baka,

Ie ena izmed oblik jezika bradz

baka; sled-

jezikov, ki so rabili za osnovo moderni

ni). To narecje je zato treba obravnavati
Ie zaradi "pokoravanja

Doaba

jezik in ne zahodne

nji je eden od dveh poglavitnih

srednjevesko

se vedno zivi v zavesti in identiteti

ki zivijo v osrcju

tempelj

muzeju.

Kanaudz,

zavojevalci,

Ittar).

posebej in ga imenovati

mnenju",

saj lingvisticne

hindujsci-

kanaudzski

jezik

osnove za to hipotezo

ni. (Masica 1991,431)

Z odkritjem
ja, na katera

AI-'Utbijeve
so ze skusali

knjige se je marsikaj
najti odgovore.

razjasnilo,

tudi mnoga vprasan-

Nekaj avtorjev je na primer

pisalo

0

zaporednih

valovih izseljenih

Romov, ki so zapuscali

bila deiela,

iz katere so se izseljevali proti Perziji in naprej na Zahod. Vendar pa

vse do danes ni bilo objektivnih
iz teh zaporednih

podatkov,

izseljenskih

azijskega elementa
ocitna stabilnost

jeziku,

Enotnost

pokrajine,

dialekticni

razlik,

in

da je izvorna romska populaci-

ki je bila v geografskem

da azijski del19 romskega

omejena. Treba je upostevati,

in homogenost

ki nima velikih dialektoloskih

oblik jasno nakazujeta,

ja prisla iz ene same indijske
je Ie en sam pomemben

ki bi potrdili teorijo, da Romi izvirajo

tokov. Pray nasprotno.

v romskem

razlicnih

Indijo. In Indija je v resnici

odmik (izoglosa)

besednega

pogledu

zelo

zaklada vsebu-

pri eni koncnici

glagola, vse

ostale razlicice pa so se pojavile kasneje, ie na evropskem ozemlju. Skupni izvor
Romov, ki so vsi skupaj prisli iz istega indijskega mesta, iz Kanaudia,
tako
ustreza tudi lingvisticnim podatkom.
Pray ta~o je znano, da v Indiji ni vec Ijudstva, ki bi bilo nedvomno
Romi. Razlicna

nomadska

plemena,

ki jih imenujejo

"Cigani",

v sorodu

z

niso v sorodu

in

nimajo genetske

povezave

z Romi. Ime "Cigani" jim je proti koncu

vzdela britanska

kolonialna

policija po analogiji s "Cigani" v Angliji. Poleg tega so

z njimi postopali
vecina evropskih

enako diskriminatorno
kot z angleskimi "Cigani". Pozneje je
raziskovalcev, ki so bili prepricani, da je nomadsko iivljenje

oziroma velika mobilnost
10 na primerjavi

eden poglavitnih

Romov z razlicnimi

elementov

nomadskimi

to hipotezo niso nasli nobenih resnicno skupnih
pod vplivom njihovih predsodkov 0 nomadskih
verjetno, da so bili predniki
posledica

tega, da so etnografi

sorodnikov

elementov, raziskave pa so bile
Ijudstvih. Danes pa se zdi zelo

primerih

je novi socialni

okoliScin. Profesor
njihovem sodobnem
nacin iivljenja

trmasto

iivljenskem

in zaman

raziskave
iskali

prednikov

so

krvne

ali sorod-

kot iskanje prednikov

ali

taksistov v Parizu med taksisti v Moskvi. V obeh

poloiaj

Ian Hancock

in da so celo iiveli v

Te zapoznele

"Cigani". Iskanje romskih

"Cigani" je pray tako nesmiselno

ruskih emigrantskih

vztraja-

v Indiji. Vendar pa za

Romov v Indiji stalno naseljeni

povezave med Romi in indijskimi
nikov med indijskimi

romske identitete,

plemeni

mestih. To dejstvo pa nas znova pripelje do Kanaudia.
bile verjetno

19. stoletja

posledica

je mnenja,

emigracije

in novih

iivljenjskih

da "se je Rome sodilo hie et nune po

stilu v Evropi, kar je privedlo do sklepa, da je ta

zgolj odsev njihovega

prvotnega

nacina iivljenja

v Indiji". Mi pa se

19"Azijski del" imenujemo vse lingvisticne elemente indijskega, perzijskega, armenskega, gruzijskega
in do dolocene mere tudi grskega izvora, ki jih srecamo pri Romih. Vecina grskih elementov, ki jih vsebuje romscina, je bilo sposojenih v obdobju, ko so Romi potovali skozi Malo Azijo. Kot vemo, so jo v tistem casu naseljevali predvsem Grki, Kurdi in Armenci; Turki se tja se niso naseJili.

lahko, znova na podlagi dela AI-'Utbija, ki omenja stalno naseljene
valce na visoki stopnji razvoja, ze na dalec izognemo
med Romi in indijskimi
indijskemu

0

jeziku,

tistih nacionalistov,

Preprosto

zelijo

nobenih

umetno

lingvisticnih

dujscino,
enakem

podobnosti

romskega

ali radzastanscini,

stevilo propadnikov
ki bi govorili

To situacijo

pandzabscino,

svojega

jezika

je to sarno
svoji ljudstvi.

naroda;

v prid domnevni

lahko tudi obrnemo:

gudzaratscino

sorodu z Romi. V primerjavi

mo, da se romski

presenetljivi
pandzabscini

ki ta jezika govorijo in zagovarjajo

povisati

podatkov,

jezikom.

nepaIScino,

domnevni
navadno

zavajanje

kakim dolocenim

koli primerjavam

"Cigani".

Kar pa zadeva podatek
kakemu

kakrsnim

mestne prebi-

ni pray

podobnosti

s

vsi, ki govorijo hin-

ali podoben

jezik, so v pray

z glavnimi jeziki, ki se govorijo v Indiji, vidi-

govorci najIazje

sporazumevajo

s hindujsko

govoreco

popu-

lacijo. Izstopa

samo se en jezik, to je jezik sadri, ki ga govorijo v kakih dvajsetih

vaseh severna

od mesta Ranci na jugu drzave Bihar. Prebivalci

iz Benaresa,

sami pravijo, da so pribezali

teh vasi so prisli

z ozemlja "malo bolj na severu". Vendar

pa bi sele podrobna
raziskava lahko potrdila ali zavrgla hipotezo, da bi bila
razumevanje
in komunikacija
med Romi in govorci jezika sadri lazja kot med
Romi in govorci
nobene

katerega

resne studije

0

koli drugega

indijskega

tem, imamo Ie subjektivne

jezika.

Na voljo namrec

ni

izjave tistih, ki zivijo v sosesci-

ni z govorci jezika sadri.

Glede

na nacin,

pripoved

razumemo

samo znanstvenega
evropskih

na kakrsnega
v kontekstu

Al-'Utbi

razlicnih

vidika nastanka

drzav. Razlicne

legende

miticnem

folklora.

tako na primer

kovacu,

Kristusovo
Anahronizem

krizanje,

0

ciganskem

Romov,

disciplin,

poreklu

Nekatere

bog pa ga je zato obsodil

cele vrste izmisljotin

Katoliske

cerkve, s katerimi

gotrajno

Romov. Tulahko

poiscemo

njegovo

ki ne zajemajo
iz posameznih

Romov, ki se spletajo ze
lahko na hitro odpravimo,

ki je pristal,

da bo naredil

na nenehno

v tej zgodbi in ze sama njena struktura

preganjanje

poreklo

Romov, ampak tudi. legende
0

od 15. stoIetja, so danes predvsem
tisto

opisuje

raziskovalnih

blodenje

jasno kazeta,

po svetu.

da izhajata iz

je leota opravicevala
paralelo s svetovnim

zeblje za

svoje dolobsojanjem

Zidov, da so ubili Jezusa, s kolektivno obtozbo, ki je opravicevala antisemitizem
in preganjanje Zidov. Kovanje zebljev je v primerjavi z umorom boga majhen
zlocin, vendaI' pa dejstvo, da je kovac vedel, cemu bodo zeblji rabili, kot to nava-

ja nekaj variant te zgodbe, dejanja ne opravicuje
janja in zatiranja

ki so jo poleg drugih razsirjale

kako je neka stara ciganka resila Jezusa
skritega v culici in ga taka obvarovala
nagrado je ciganom

"dovoljeno

pregan-

pa poudariti,

legende

razlicnih obmocjih

nedolznih

pretihotapila
otrocicev".

Za

pristevamo

tudi to zgodbico

iz pradavnine.

med pobozne

kot zgodba

0

[an-

krizanju.

Tako ena od njih pripovedllje,

da

ki jo je Adam poznal se pred Evo (to je bila ocitno Lillith,

demon v zenski preobleki),

in ki naj bi bila mati Tubal-Caina,

Karpatov

isuje se zgodnejsemu

taka, da ga je iz Betlehema
pred "Pokolom

da je precej manj rasisticna

izvirajo

Romi izvirajo iz zenske,

slike iz mesta Epinal,20 opisllje,

ukrasti do pet penijev na dan, ne da bi to veljalo

za greh". Zaradi njene naivnosti
Nekatere

zagovarjanje

Romov.

Druga legenda,

tazije; moramo

in omogoca

pa se zmeraj

obdobju.

prvega kovaca. Po

krozi bajka, ki nastanek

Romov prip-

Zgodba pravi, da je bog ustvaril Adama iz blata,

takoj nato pa prvega Cigana iz izmeckov.

Ena izmed verzij te zgodbe

pojasnjuje,

da je bog ustvaril iz blata aba, Adama in Cigana. Vendar pa je Adamu vdihnil zivljenje s svojim dihom,

Ciganll pa s prdcem.

zakaj Ciganom

ni dovoljeno

svoje poreklo.

Take primitivne

tiste, ki jih razsirjajo,
Omeniti moramo

spllscati

in bogokletne

Verjetno zaradi

se enD legendo,

pojasnjuje,
na

bolj sramotijo

ki je sicer prav tako nezanesljiva
ze skoraj znanstvena

Irana v Evropi veliko manj

V mislih imam znano Firdausovo

stoletju n. st. Baram Gur povabil12.000
je zivel njegov tast.21 Legenda
osla. Dopoldne

zalitve pa v resnicu

da je postala

tega, ker je zgodovina

krscanstva.

obenem

saj bi tako opozorili

kot one, ki so njih zrtev.

vendar pa jo citirajo tako pogosto,
zgodovina

Ta bogokletnost

vetrov v javnosti,

zgodbo,

Illrijskih glasbenikov

hipoteza.
znana

kot

v kateri je v 4.

iz mesta, v katerem

pravi, da je vsak od njih prejel vreco zita, vola in

so morali delati na polju, zvecer pa gosti za domacine.

so Luriji pojedli govedino

kot ostale,

in psenico,

Po letu dni

zato so jih skupaj Z osli spodili na cesto, z

20 Serija slik naivcev iz 19. stoletja, natisnjena v francoskem meslu Epinal v pokrajini Vosges v
izobrazevalne namene, opisuje razlicne zgodovinske in socialne teme na drasticno poenostavljen nacin.
21 To mesto je bilo Kanaudz, ki mu je vladal Bahramov last Sengi I (osupljivo je, da so Sengila oznacevali kot "kralja Indije", saj je bil Kanaudz med njegovo vladavino Ie skromno mestece). To bi seveda
lahko bilo golo nakljucje, vendaI' se pojavljala se dye interprelaciji.
Ena je morda povezana s
Firdallsijevo ponovno ozivitvijo neke zgodbe v Sahnami, druga z zapiski Hamze, morebiti pod vplivom
dogodkov listega casa. Zgodba se je dogodila sest slOlelij prej in se ohranila v Ijlldskem spominu oziroma milologiji. Omemba uglednega mesta Kanaudz v Sahnami, ki jo je Firdous prebiral Sultanu, mu je
morda vzbudila miselna plenilski pohod, ki je segal bolj na vzhod kot prejsnji, pray do Kanalldza, ki je
tedaj se slovel po svoji razkosnosti.

monarhovim

za popotnico.22

prekletstvom

tih, ki jo sprejmejo

in posredujejo

Tudi ta legenda razkriva predsodke tis-

drugim,

ne pa zgodovinskih

dejstev.

Izmed vseh so najbolj trdovratne legende a domnevnem
izvoru Romov v
Egiptu, ki so se zacele siriti ie v 16. stoletju. Ko so Rami opazovali ostanke prejsnjih migracij Egipcanov
koristno,

v Malo Azijo in na Balkan, so ugotovili,

ce bi se sami izdajali za kristjane

muslimani,

ali pa naj bi jih obsodili

spokorili

za svoje odpadnistvo.

stevilnih

obmocij

na nemirno

blodenje

Morda pa so nekateri

zelo zgodaj,

se za casa Bizanca,
pa je prepovedala,

so ciganske

Egipcani sarno na Balkanu,

vedeievalce

v preteklosti

klicali tudi "faraonovi

zgodbe

a preganjanju

ljudje"

a prestiznem

kristjanov

bila egiptovska

legenda

Indiji. Romom

je taka pomagala,

princev,

(Faraonepek),

V zgodovinskem
nine, saj so stem
Osnovni

in na Zahodu.

Tarn

na splosno

pripomogla

a resnicnem
pisma

Lahko potegnemo

k temu, da je

izvoru Romov v
in priporocila

sodobno

zatrjevali,

ad

paralelo z

da so iz Bosne.

trpeli, skrivalo svoje kore-

razlicne vrste pomoCi in pod pore.

ki je resnicno

Romov Egipcani

vendar

mogoce,

da je bilo teh prislekov

pa so stara

je pravzaprav

analogija

izviralo iz Egipta. Ti ljudje so verjetno

v zgodnjem

vojakov,
tinskih

kat podatek

razvoju je mnogo ljudi, ki so resnicno

Malo Azijo in na Balkan

kjer so jih

ki se zrcali v Bibliji, kakor

da so dobili zascitna

razlog za poimenovanje

drugim ljudstvom,

Egiptu,

ki so, da bi jih okolica laze sprejela,
pridobili

Egipcani,

nanje. Romov

(Cigan in Gitana),

v Egiptu, sta verjetno

lazje sprejeta

kraljev in celo ad samega papeza.

Rami iz Romunije,

imenovali

temvec tudi na Madzarskem,

besede, ki izvirajo iz grskih imen za Egipcane
uporabljajo za atlantsko vejo Romov.
taka zgodba

na primer), ki

"Mali Egipt". Kakor koli ie, ze

da bi se kdor koli s to zeljo obracal

ne imenujejo

Oba primera,

po svetu, da bi se tako

zares prisli iz katerega od

Male Azije ali Grcije (iz Modona na Peleponezu,

so jih zaradi blaginje in bujne vegetacije imenovali
duhovscina

da bi bilo zelo

iz Egipta. ad tam naj bi jih pregnali

besedila

4. stoletju

(omenja

rada pretiravala

kmetov. Ko so prvi Rami pripotovali

se stevilo

v stevilkah,

Ie nekaj deset tisoc) in razvneli

300.000

taka

domisljijo

po isti poti, so v skupni

z

prispeli v
da je
bizan-

domisljiji

te

stare podobe

zopet ozivele in Rome dale v isti kos s prejsnjimi

tega so v susnih dezelah

mnoge kraje z bujno vegetacijo

Rami bi prav gotovo poiskali ozelenela
cistim okolju, in tam postavili

travnata

doseljenci.

imenovali

obmoeja

Poleg

"Mali Egipt".

blizu rek, v svezem

tabor (se vedno so se delno selili). Rezultat

in

je bil,

da so se vsi ti elementi spojili v celoto in egiptovska teorija je bila rojena.
Glede na vse to je lahko razumeti, da je bila resnica a izvoru Romov pozabljena vsaj za nekaj vee kat eno stoletje.

Kat je bilo ze omenjeno,

je bila ponovno

adkrita ob koncu 18. stoletja. Takrat je Valyi Istvan iz Almasa, madzarski
istieni duhovnik

iz Transilvanije,

primerjal

"malaburski"

kalvin-

besedni zaklad treh indi-

jskih studentov na Univerzi v Leidnu z romseino, ki so jo govorili Rami na
Madzarskem.
Duhovnikovo
pripoved je v pogovoru s filologom Heinrichom
Grellmannom
hen/Istvan

na Dunaju

6. novembra

Pap Szathmar

dvama ali kakega
besednjaka.

Nemethi.

obotavljanja"

razumeli

To pa nas ponovno

Hancock v leidenskem

1763 povzel

tiskar in knjigotrzec

Povedal je, da so transilvanski
kakih

vrne k samemu

tisoe besed
zaeetku

arhivu sicer ni nasel nobenega

Step-

Rami "brez

iz "malabarskega"

tega elanka. Profesor Ian
studenta

z imenom

Valyi,

pac pa dva druga z imenom Szathmar: Daniela, ki se je vpisal 28. septembra 1758,
in Michaela Papa, ki se je vpisal16. maja 1761. Prav taka je odkril imena treh indijskih studentov,
Cornalissen

to so bili Joh. Jacobus

(vpisan 7. oktobra

Meyer (vpisan 4. septembra

1752) in Antonius

1754). Njihova imena, skupaj z dejstvom,
so vodila k domnevi,

da so bili dejansko

Moyaars

1750), Petrus

(vpisan 23. septembra

da so za svojo domovino

omenjali

otok,

s Cejlona. Po drugi strani pa bi lahko bile

besede, ki so jih uporabljali, iz edinega jezika, ki bi ga Rami iz Transilvanije lahko
razumeli, in to je hindujseine. Zata ni jasno, kako so studentje lahko razumeli ta
jezik, saj so verjetno
jezik malayalam)
anekdoto

lahko bolj tekoee govorili sinhalSeino,

ali sanskrt,

Doba. Ne smemo

vnovciti slavo te zgodbe.
odkrili romske

indijske

Spomniti

se moramo

korenine

in sicer s primerjavo

kapitan

da je bil resnieni

besednjaka

med romseino

van

vir te informa-

tudi, da so v priblizno

odkril povezavo

Indije. To

Szekely

Valyi pa je preprosto

tudi Nemec RUdiger, Anglez

ki. Prav taka je Jones v is tern obdobju
ijskima klasienima
10 tudi, da prvotne

moznosti,

teologije po imenu Szathmar,

(oziroma

jezik iz severne

Vienna Gazzette priobeil

povsem zanemariti

cije prvi ali drugi student

Bacmeister,

kat pa kateri koli moderni

je leta 1763 v easopisu

tamilSeino

hotel

istem easu

Marsden

in Rus

in indoarijskimi

med sanskrtom

jezi-

in indoar-

jezikoma, grscino inlatinscino.
To bi lahko preprosto pomeniindijske korenine Romov Ie niso bile povsem pozabljene in jih

je ozivilo tudi povecano

zanimanje

naslednja

izjava: "Skrivnosti

Grellmannova

za sanskrt

in hindujscino.

romskega

To potrjuje

izvora ne smemo

tudi

iskati v

zgodovini,

katere zapisi so precej negotovi,

marvec v njihovem

Sedaj, ko je kraj, od koder se je zacel romski eksodus
jen, bi se morali raziskovalci
etapam

tega mnozicnega

lotiti raziskav

izseljevanja;

okoliscin,

predvsem

jeziku."

iz Indije, v glavnem potrki so vodile k nadaljnjim

bi morali ugotoviti, kdaj in zakaj

se je prebivalstvo
Kanaudza, ki je bilo v suzenjstvu
v Korasanu in okoliskih
dezeJah,23 ponovno zbralo in se podalo na pot proti zahodu, to je v Malo Azijo in
na Balkan. Pri tem ne smemo
doJgotrajne

diplomatske

pozabiti,

terra incognita. Ker so zgodovinske
arabsko govorecih
indijske kulture
dovanje),

da so velika indijska

odnose z Grcijo in Bizancem,

kraljestva

imela ze

ki zanje nikakor

nista bila

viri, ki so na voljo v perzijsko,

armensko

in

dezeJah, precej bolj obsezni kot podatki iz Indije (glavni steber

niso bila zapisana

na podlagi avtenticnih

ti drugega deJa romske zgodovine:
na Balkan, v Evropo in se dlje.

besedila,
dokumentov

marvec spomin oziroma
verjetno

bivanja v Korosanu

ustno posre-

ne bo tezko znova izslediin kasnejse

poti v Bizanc,

23 Lahko predlagamo domnevo, da so bili potomci teh pregnancev, ki so se naselili v J(orasanu, predniki evropskih Romov. Domari Cali Navari/Nuri, ki Je v arabscini zasrnehljiva oznaka) pa naj bi bili pOlomci skupine, ki se je naselila v Iraku. To bi potrdilo hipotezo profesorja Hancocka, temeljeco na
jezikoslovnih elementih, da so se Rami in Domi verjetno razcepili na posamezne skupine ie pred svojim postankom na ozemiju, kjer so dornacin! govorili perzijscino.
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