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V poglavju, priobčenem v pričujoči števi lk i SE, navajamo obr t i in druge v i re , ki so 
rodovno znači lni , pomembni, in s katerimi se resnično preživljajo Cigani v Sloveni j i . 
Pripominjamo, da je prispevek le kratek odlomek obsežnega dela v rokopisu .i Zato 
nismo upoštevali drugih podatkov, ki bi se lahko opiral i na to poglavje. To so npr. 
števi lne anekdote, omembe o Ciganih v spisih naših pisatel jev in pesnikov, ali 
nekateri arhivski podatki, ki obravnavajo probleme zaposlovanja Ciganov ali nj i 
hove poklicne sposobnost i . Prav tako nismo uvrst i l i na to mesto nekaterih spre
memb v nj ihovem družbenem živ l jenju; iz nj ih je razvidno, da si posamezni pr i 
padniki ciganskega rodu iščejo še drugih možnosti in pri ložnosti za preživl janje, ne 
moremo pa tega obravnavati kot redni v i r preživl janja. Vse te podatke vsebujejo 
druga ustrezna poglavja. ; 

Vire preživl janja pri naših Ciganih smo razdeli l i na obrt i in druga opravila. Same i 
obrtne dejavnosti pa smo razvrsti l i predvsem glede na njih nastanek in označbo 
posameznih ciganskih rodov, ki so se naseli l i v naših kraj ih in j ih prav t i pokl ic i ; 
uvrščajo v posebne skupine. Zato se ukvarjamo najprej z obr tmi , ki segajo v čas, 
ko so se pojavi l i na naših t leh prvi ciganski nasel jenci. Te nazorno prikazujejo 
značilne pokl ice, katerih so se Cigani najprej opr i je l i in se z nj imi tudi pr ičel i 
preživl jat i tako pri nas kakor v raznih deželah po Evropi. Kasnejši pokl ici so odsev 
živl jenja, ki ga je pričel živeti naseljeni ciganski človek v okol ju, kjer si je moral j 
poiskati še drug vir preživl janja. Raziskovanja, ki smo j ih opravi l i na tem področju, 
so pokazala vrsto opravi l , nedvomno pomembnih pri vseh skupinah Ciganov v 
Sloveni j i . 

Vsi podatki so bi l i zbrani na terenu v ciganskih naselj ih in tabor iščih na Dolenj
skem, v Prekmurju in na Gorenjskem. Dajalci podatkov med Cigani, ki smo j ih 
obiskal i , so bi l i števi lni in j ih posamezno ne navajamo; nekateri teh so omenjeni 
na ustreznih mest ih v pr ispevku. Terensko gradivo je v SEIVl. 

K o v a č i 

Preprosta kovaška obrt je pri Ciganih ena najstarejših obrtnih dejavnost i , ki so jo 
le-ti najverjetneje prinesl i že iz svoje prvotne domovine Indi je. Prav t i pokl ici so 
omenjeni že v najstarejših znanih poroči l ih o Ciganih-kovačih. S kovaškim delom 
so se Cigani ukvarjali na svoji sel i tveni poti iz Indije najprej v Perzij i, nato v Mali 
Azi j i in kasneje v vseh evropskih deželah do danes. Block^ poroča, da je težko najti 
romunsko vas, ki ne bi imela naseljenega Cigana kovača ob robu vasi . Enak pojav 
Ciganov kovačev zasledimo v vseh drugih balkanskih deželah. O srbskih Ciganih 
pravi Dordevič^, da se j ih v Srbi j i največ ukvarja s kovaško obrt jo in da opravljajo 

' Obravnavana tema o obrtni de avnosti pri Ciganih v Sloveniji je del monografije, ki jo 
avtorica pripravlja za tisk. Gradivo je vzeto iz doktorske disertacije, v kateri je obsežena 
celotna l<ultura Ciganov v Sloveniji in nakazani problemi asimilacije slovenskemu pre
bivalstvu. 

- Block Martin, 1936: Zigeuner. Ihr Leben und ihre Seele. Leipzig. Str. 102—103. 
3 Đorđević Tihomir, 1933: Naš narodni život, knj. 7. Beograd. Str. 17—19. 



to delo samo Cigani. Fii ipović* je ugotovi l , da se le še neznaten del črnih visočkih 
Ciganov preživl ja s kovaško obrt jo. 
Cigani na Dolenjskem, ki Izvirajo Iz obmejnih hrvaških ciganskih plemen, pripadajo 
skupini kovačev. Iz tega ciganskega rodu so začele posamezne družine potovati tudi 
po slovenskih vaseh in so se preživl jale večinoma s kovaškim delom. Predvsem so 
bila stalnejša prebivališča ciganskih družin v Bell kraj ini In drugod po Dolenjskem 
tesno povezana z nj ihovim kovaškim delom. O pojavu prvih družin Iz rodu Ciganov 
kovačev govori jo tudi rojstni zapisi ciganskih otrok, ko je pri nj ihovih očet ih, če so 
opravljal i kovaški poklic, pripisano »Zigeuner Schmied« — Cigan kovač. Najstarejša 
taka opomba, kolikor je dosedaj znana, je bila zapisana v Črnomlju leta 1834 pri 
Mat i j i Hudorovcu .5 Za nj im so bi l i do začetka 20. stolet ja vpisani še t i le Cigani 
kovači: leta 1868 Pavel Hudorovič v Hrastu pri V in ic i ; leta 1869 je vpisan ponovno 
v Zi l jah, leta 1875 v gozdu pri Slamni vasi.« Leta 1869 je v vas Grabrovec prišel ko
vač Mihael Hudorovič iz kraja Plemenitaž na Hrvatskem ter se leta 1874 presel i l 
v Rosalnice. Leta 1870 se je pojavil iz Vrbovskoga kovač Georg Udurovič v Slamni 
vasi . Leta 1873 je VIncenc Brajdič opravljal kovaško obrt v Rajnušah, leta 1877 se je 
presel i l v Mokro pol je. ' Leta 1875 se je ustavil kovač Juraj Hudorovič v gozdu pri 
Svržakih blizu Metlike.« Leta 1882 je v šahnu pri Kočevju omenjen kovač Johan 
Hudorovič, ki se je v teh kraj ih mudi l še leta 1903.« V Podzemlju se je leta 1883 
pojavil kovač Franc Hudorovac") Kovač Johan Brajdič je leta 1884 omenjen v Šent
jerneju. Istega leta je vpisan kovač Franc Brajdič v gozdu pri Gor. Gradišču v šent-
jernejski o k o l i c i ; " leta 1885 Georg Hudorovac pri Dobl ičah; leta 1886 Josef Kovačič 
v Mihovcu; leta 1888 Anton Brajdič v gozdu pri Dol . Mohorovec; leta 1889 Mart in 
Hudorovac pri Kanižarici; leta 1891 Nikolaj Hudorovac v PrelokI; leta 1894 Jožef 
Hudorovac v Krupi ; leta 1895 Andrej Hudorovac pri Čudnem selu in leta 1910 Mati ja 
Brajdič v gozdu pri Potočni vasi.i^ 

O omenjenih Ciganih kovačih v Bell kraj ini In po Dolenjskem bi meni l i , da so se 
v 19. stolet ju in še v 20. stolet ju ukvarjali z večino kovaškega dela na tem koncu 
Sloveni je. Belokranjski kmečki gospodarji pač niso bil i preveč zahtevni in natančni 
glede kovaških Izdelkov, ker so uporabljali pri svojem delu bolj preprosta orodja In 
pr iprave. Belokranjci so govejo živino le redko podkovali . Obenem pa vemo, da so 
se tudi Cigani tega dela ogibali in redko podkovali kakšno govedo ali konja. Druge 
železne izdelke, ki j ih je potreboval kmečki človek, so znali Cigani dobro izdelati . 
Trdina'3 omenja, da so izvrstni kovači In da bi se lahko s tem delom preživ l ja l i , če 
bi si le omis l i l i dobro orodje. Z dosedanjim orodjem morejo Izdelati ali popravit i 
samo kako lopato, mot iko, srpico in drugo preprostejše orodje In priprave. 

^ Filipović IVlilenko S., 1932: Visočki Cigani. Etnološka Biblioteka 16. Zagreb. Str. 11. 
' Rojstna matična knjiga (okrajšano RMK) Črnomelj od leta 1808—1836. 

RMK —Vinica 1862—1906. 
RMK — Preloka 1839—1900. 
RMK — Metlika 1860—1879. 
RMK — Metlika 1860—1879. 

• RMK — Šentjernej 1831—1884. 
^ RMK — Metlika 1860—1879. 
9 RMK — Kočevje 1870—1909. 

1» RMK — Gradac 1871—1885. 
" RMK —Šentjernej 1831—1890. 
12 RMK — Prečna 1890—1916. 
" Trdina Janez, 1957: Zbrano delo, knj. 10. Ljubljana. Str. 33. 



Ciganska kovaška obrt na Dolenjskem je bila v preteklost i tesno povezana s pre
kupčevanjem konj in s to lčenjem kamenja na cest i . Vse t r i pr idobitne dejavnosti so 
se med današnjimi Cigani nekoliko omej i le. Znani Cigani kovači so danes: Janko 
Hudorovac, Rosalnice; Mate Hudorovac, Coklovca gozd pri Semiču; Janko Hudoro-
v ič , Željne pri Kočevju in Mart in Brajdič, šmihel pri Novem mestu. 
Mimo teh je še nekaj Ciganov-kovačev, ki se s kovaštvom ne ukvarjajo dost i , imajo 
pa še kovaško orodje doma. 
Cigani kovači delajo in popravljajo tale kmečka orodja: mot ike, stare ali nove; kose, 
pri teh popravijo brado, ker se navadno večkrat z lomi; črtalo pri plugu; pri sekirah 
popravijo izrabljeno rezi lo; železne v i le , dleta, kosirje (p ra l i ce j , v in jeke; klepec za 
klepanje kose; ver ige, zobe pri brani, razne dele pri vozu in kladiva za drobl jenje 
kamenja. 
Cigansko kovaško orodje obsega: 
1. K l a d i v a ; Cigani mu pravijo b a t i k e , s v i r i. Kladiva so različne vel ikost i 
in j ih uporabljajo pri raznih večj ih in manjših del ih. 
2. K l e š č e , cigansko k 1 i š č e. Če imajo ciganski kovači večjo delavnico, uporab
l jajo klešče raznih ve l ikost i . 
3. T e ž k o k l a d i v o , imenovano m a c o 1 a i* . To orodje rabi kovač za tolčenje 
razbeljenega železa. 

" Pleteršnik M., 1894: Slovensko-nemški slovar. A—O, I. del. V Ljubljani. Str. 539. 

Slika 1. Martin Jurkovič, kovač, Šentjernej na Dolenjskem 



4. V zbirki kovaškega orodja je več vrst dlet, sekač in luknjač ali prebljač. 
5. Starejši kovači, ki so naseljeni že dolgo let, so si oskrbeli tudi st iskalo na vi jak, 
to je t. I. š r a u f š t o k . Ta priprava kovaču omogoča boljšo obdelavo predmeta, 
tako lahko ga trdneje pr iv i je in ga vel iko laže brusi . 
6. Poglavitno kovaško orodje je n a k o v a l o , cigansko m o n i ali a m b o s (to Ime 
so si pr isvoj i l i Iz nemščine) . Po vel ikost i ločimo dvoje nakoval: majhno nakovalo, 
ki ga kovač zabije v zemljo, ter vel iko, ki je nasajeno na lesenem podstavku ali 
večjem tnalu in je navadno postavljeno stalno na Istem prostoru v kovačnici. 
7. M e h , cigansko p i š ó t , kovač izdela sam. Ta priprava za pihanje ognja je ovalne 
obl ike, proti prednjemu koncu se hitro zožuje. Meh sestavljajo t r i lesene ovalne 
deske: zgoraj, v sredini In spodaj. Te deske dajejo mehu obl iko. Na zgornjo In 
spodnjo osnovno ploskev je okrog in okrog pribi ta usnjena koža. Ta usnjeni del se 
pregiba, zato mora bit i napravljen Iz več kosov; naguban je kakor harmonika. Naj
boljše usnje za meh daje kozja koža, obrnjena z dlako navznoter. Spodnji leseni del 
ima izvrtano luknjo za dovajanje zraka. Prednji del je zožen najprej v širšo leseno 
cev, nato v ozko pločevinasto okroglo cev, ki vodi skozi v i g n j o v žerjavico. 
Tudi ogl je, cigansko a n g a r a , si ciganski kovač pripravi sam. Postavi si kopo 
blizu doma ali celò na dvor išču. Zložena je iz daljših polen, nametanih v krogu do 
vrha. Ogenj zakuri v notranjosti kope, nad ogenj pa doda še nova polena. Drva 
počasi gori jo in se spreminjajo v velika goreča polena, ki ne smejo pogoreti v 
navadno drobno žerjavico. Še preden se to zgodi, mora kovač pol i t i gorečo kopo z 

Slil<a 2. Notranjost kovačnice, Janez Hudorovac, Semič — Bela krajina 



vodo, da ogenj ugasne in se goreča polena ohladijo. Vroče ogl je pograbi z grabljami 
na kup in ga pusti čez noč napol v zeml j i ; po vrhu ga pokri je z l is t jem, da ogl je 
postane t rše, to poveča njegovo kval i teto pri gorenju. Cigan napravi majhno kopo, 
zato je oglje hi t ro kuhano. Ker ciganski kovač noče imeti oglja v zalogi, ga priprav
lja vedno sprot i . Kako in kje bo dobil les za kopo, se Cigan nikoli ne vprašuje. 
Navadno si napravi hišo ob robu gozda in blizu vasi . Drva za oglje si nabere v 
gozdu, ki mu je najbl ižj i . Kdaj pa kdaj so Ciganu pomagali dobit i drva celo kmečki 
gospodarj i . Cigani so že v preteklost i delali ogl je najraje iz slivovega lesa, ker je 
baje najbol jš i . Zato se je večkrat zgodilo, da je kmečki gospodar, če se mu je 
kakšno sl ivovo drevo posuši lo, povedal Ciganu, da je drevo posekal. — Danes de
lajo Cigani kovači oglje najpogosteje iz bukovih in kostanjevih drv; v nujni potrebi 
pa uporabijo vsak les, ki j im je na vo l jo . 
Kovaško delo potujočega Cigana se nekoliko razločuje od dela naseljenega Cigana. 
Ko se tak potujoči kovač nekje ustavi , si postavi šotor v taborišču in namesti vse 
priprave za kovanje. Najprej napravi na določenem mestu jamico v zemljo, natrosi 
nekaj oglja vanjo in zakuri. Zraven postavi meh, ki razpihuje ogenj, in nakovalo. 
Meh namesti med dve palici z rogovilami na zgornjem koncu; na nj i ju je položena 
palica. Zadnji del meha stoj i pribl ižno meter visoko od ta l , vzdiguje ga dolga palica, 
privezana na meh. Palica je prislonjena na nakovalo, da kovač sam razpihuje ogenj . 
Meh se s prednj im koncem poševno nagiba k ognj išču. Cev iz meha je izpeljana 
do ognja skozi odprt ino v i g n j e , to je stene iz blata, visoke pribl ižno dvajset 
cent imetrov in polkrožne obl ike. 

Slika 4. Prižgana kopa za oglje, Janko Hudorovac, kovač, Rosalnice pri Metl iki 



Ime vignja, ki pri dolenjskih Ciganih pomeni blatno majhno steno pri ognj išču, raz
laga Pleteršnik« $ pomenom ognj išče, vigenjc. Omenja tudi cigansko besedo «vig
na, vignja«, kar označuje ognjišče In kovačnico. Isti pomen ima tudi madžarska 
beseda »vihnye, v innye«. 
Ognj išče, kjer gori ogenj, Imenujejo dolenjski Cigani j e ž a , tore j ne vignja. Na
vadno kuje ciganski kovač pri nakovalu sede, čepe ali kleče. 
Naseljeni ciganski kovač Ima bolje urejeno kovačnico. Imenuje jo k o v a č e n c a. 
V svojem ciganskem narečju dolenjski Cigani nimajo posebnega Izraza za njo. 
Sedanje ime za kovaško delavnico so privzeli najverjetneje šele v naših kraj ih, 
medtem ko so svoj izraz za kovača imeli že pred nasel i tv i jo: v ciganskem jeziku 
mu pravijo h a r č i. 
V kovačnici Ima Cigan postavljen meh in ognjišče na v iš jem podstavku, pribl ižno 
meter od ta l . Ognjišče je napravljeno na š t i r ih s tebr ič ih . Zgornja ploskev je zidana. 
Sredi nje je majhna vdolbina za ogenj . Meh je v zadnjem delu ognjišča postavljen 
tako, da njegova cev sega skozi vignjo do žerjavice. Dolga palica za stiskanje meha 
je obrnjena proti ognj išču, da kovač sam goni meh. Včasih so to delo opravljale 
ženske. Gonilno palico za razpihavanje žerjavice Imenujejo p u h a l o . Nakovalo je 
pri naseljenih Ciganih vel iko večje in težje. Postavljeno je na tna lu, visoko od ta l , 
da kovač ob njem kuje stoje. 
Kovaška obrt je v družini strogo patriarhalna. Za umr l im star im kovačem opravlja 
njegovo delo naprej eden izmed članov družine, toda v drugem kraju. Po davni šegi 

15 Pleteršnik, 1895, P—2, II. del, str. 768. 

Slika 3. Kovaški meh z vignjo, Janko Hudorovac, Rosalnice pri Metl iki 



Ciganov iz rodu l<ovačev je prepovedano vsako bivanje ali kovaško delo na t is tem 
mestu, kjer je umrl prejšnj i kovač. Bivališče in kovačnico morajo po njegovi smr t i 
un ič i t i , sežgati . Zgodi se, da se bolnik boji takega uničenja imetja še v času nje
gove bolezni. Zato največkrat izrazi željo in prošnjo, da bi tega ne naredil i v zadnjih 
t renutkih njegovega živl jenja, temveč naj kovačnico podrejo šele po njegovi smr t i . 
Še zlasti pomembna so verovanja o kovaškem orodju. Kovaška obrt nasploh zbuja 
pri ciganskih družinah spoštovanje in ugled. Posebno orodju pripisujejo vel iko ve
ljavo in pomen; z nj im so namreč v zvezi nekatere prepovedi, ki j ih morajo upošte
vat i posebno ženske. Pred vsem drugim je nakovalo najpomembnejše v kovaški 
delavnici . Na nakovalo sme kovač položit i samo kladivo, nikakor pa ga ne sme 
polivati z vodo. — ženski je strogo prepovedano sedeti na nakovalu. Še posebej so 
pozorni, da ga ženska nima pri ložnosti prekorači t i ; to vel ja tudi za klešče, kladivo in 
konjsko opremo, č e bi ciganska ženska to napravila, kovač ne bi imel sreče pri 
delu. Prav tako mis l i jo , da kovač ne bi imel sreče, če bi otrok nakovalo zmočil s 
svojo vodo ali ga še onečedil z blatom. Taka verovanja glede kovaškega orodja so 
znana med ciganskimi kovači še danes. Spoštujejo j ih prav tako kakor nj ihovi 
predniki in j ih varujejo kot rodovno izročilo in skr ivnost. 

Slika S. Ignac Baranja, kovač. Mali šalovci , Prekmurje 



V Prekmurje se je naseli la z Madžarskega manjša skupina Ciganov kovačev. Ti so 
bil i prvi naseljenci blizu vasi , kjer so si postavi l i koče in kovali ter popravljali 
pol jedelsko orodje okol iškim kmetom. Tako je bil Cigan kovač prvi naseljenec v Cer-
nelavcih in prav tako na Pušči, v največjem prekmurskem ciganskem naselju. V 
Gornj ih Črncih živi Jože Baranja, star že 80 let, ki se spominja, kako sta z očetom 
kovala ver ige, žeblje, zobe pri brani in popravljala razno kmečko orodje. Tudi v 
Vadarcih so bi l i Cigani kovači; delali so verige in j ih nosil i prodajat v Gradec. 

V šalovcih Ima starejši Cigan kovačnico, ki v njej še kuje. Kovaške obrt i se je 
naučil pri očetu. Poleg drobnega orodja ima še tele priprave: mehova, ki sta precej 
manjša, kakor je npr. meh dolenjskega Cigana kovača. Oblika in konstrukci ja kova
škega meha je pri obeh ciganskih rodovih ista. Ognjišče je vzdignjeno od ta l . 
Nakovalo je vel iko, težko pribl ižno osemdeset ki logramov, ter postavljeno na pod
stavek. — Tudi v Sotini je še kovač, ki kuje in popravlja kmečko poljedelsko orodje. 
To je Juri j šarkezi , ki se je pr isel i l iz Monoštra. Kovaška dela zna opravl jat i tudi 
Jože Šarkezi v Serdic i . 

Omenjeni Cigani kovači so v Prekmurju edini , ki se še ukvarjajo s to obrt jo. V 
splošnem pa so kovaško delo precej opust i l i , predvsem mladi, t i meni jo, da je to 
manjvredno opravi lo. 

S v e d r a r j i — l i m a r j l 

V skupino svedrarjev — l imarjev sodi rod Olahov v Dolgi vasi pri Lendavi. Živi jo 
ločeno od drugih prekmurskih Ciganov in se z nj imi skoraj ne družijo. Njihove 
rodovne posebnosti so vidne v mnogih rečeh; med drugim moramo omenit i tudi 
izdelovanje svedrov in j ih prav zaradi te obrt i uvrščamo v posebno skupino. Še 
v prejšnjem stolet ju so moški rodu Olah vsi opravljal i to obrt. Današnji rod pa je 
izdelovanje svedrov popolnoma opust i l In se opri jel drugih opravi l . Svedre zna 
delati samo še eden, toda še ta raje potuje poleti z vozom in konjem po šta jerskem 
in Hrvaškem ter pobira cunje in staro železo. Organiziral si je trgovino z raznimi 
podjet j i , ki j ih po dogovoru oskrbuje s takim mater ia lom. Mimo tega napravi na 
takem potovanju tudi kak sveder, ker nosi orodje s seboj. To so: klešče, cigansko 
k l j a s t e ; kladivo, c ig . č o k a n o ; meh, c ig. p i š o t ; nakovalo, c ig . k o v a n c a ; 
pila, koks, jeklo in majhen meh. To je tako imenovani taborski meh. Priprava je 
majhna, ima št i r i noge in je postavljena na pol metra visokem podstavku; sredi 
tega napravi kovač ogenj, ki ga razpihuje tako, da postavi pod nj im meh na nožni 
pogon. 

Izdelki te obrt i so svedri raznih ve l ikost i . Sami Cigani pravijo svedru v svojem 
narečju s v r d a 1 o. V ciganskem jeziku pa pomeni sveder sv i r i , boldini . isa 

'»a uhlik Rade, 1947: Srpskohrvatsko-ciganski rečnik. Sarajevo, str. 156. 
6 — Siovensl<i etnograf 



B r u s a č i — ž l a j f a r j i i n d e ž n i l < a r j i 

O posebni sl<upini Ciganov brusačev na Dolenjsl<em ne moremo govor i t i , i<er j ih \ 
nimamo. Razisl<ane rodovne sl<upine tega dela ne opravljajo. Zabeležil i smo sicer i 
brusača v žel jnah, vendar se je pr isel i l z Gorenjskega iz rodu Rajhardov. Brusi nože | 
in druga rezila ter popravlja dežnike. 
Z izdelovanjem in popravljanjem kotlov se dolenjski Cigani prav tako ne ukvarjajo. ; 
Zato je podatek Stanka Vurnika v Stanojevičevi enciklopediji^« precej dvoml j iv . V 
starejši l i teratur i , v kateri so Cigani v Slovenij i kakorkoli omenjeni , nikjer ne zasle
dimo kot lar jev . i ' 

Delo brusačev ni naporno, pač pa je združeno s potovanji po bl ižnj ih in dal jn j ih 
kraj ih. Prekmurski ciganski brusači so potovali po vsej Sloveni j i . V svoje stalno 
bivališče so se vračali šele po treh ali š t i r ih mesecih. Navadno je spremljala bru
sača žena, kar je bi lo zelo pomembno za njuno del i tev dela. Mož je brusi l ali 
popravljal dežnike, žena pa je zbirala predmete, ki so j ih l judje dajali v popravi lo, ' 
in skrbela za hrano. Po vaseh so posebno v preteklost i težko pričakovali ciganskega \ 
brusača, ker ni nihče drug znal tako dobro brus i t i . Nekateri vaščani so mu kar sami i 

'O Vurnik Stanko, 1925: Cigani. St. Stanojević: Narodna enciklopedija, knj. I. Zagreb, str. 383. • 
" Trdina, 1957, str. 5—51. 

Ogrin Franjo, 1922: Slike iz Belokrajine. Ljubljana, str. 30—37. • 

Slika 7. Brus gorenjskih Ciganov Rajhardov — Rečica pri Bledu 



prinašali izrabljene nože in polomljene dežnike. Ciganski brusač je poleg tega tudi 
popravljal in krpal kuhinjsko posodo. 

Današnji Cigani, kolikor se še ukvarjajo s tem delom, so prav tako spretni in pravi 
mojstr i pri tem opravi lu. Pri delu se navadno namesti jo na dvor išču, na v r tu , sredi 
vasi ali na ulici z orodjem zraven sebe. Lonce in sklede krpajo z alumini jevo ploščo. 
Pri tem delu potrebujejo le kladivo in žeblj ičke. Cigan posodo najprej pregleda in jI 
odmeri krpo iz alumini jaste plošče; to prehode, vtakne vanjo žeblj iček ter ga zakuje 
v pripravl jeno alumini jasto ploščico, ki jo položi na poškodovani del posode. Žeblj i
ček mora zakovati na obeh straneh alumini jaste krpe. Če je luknja v posodi večja, 
dâ alumini jasto zaplato na zunanjo in notranjo stran, jo zakuje in potolče ob robovih. 
Cigan ima za brušenje nožev, škari j in bri tev brus na kolesih, da z nj im lahko po
tu je. Pred nekaj desetlet j i so bil i brusači premožnejši , saj so brus prevažali na 
vozu s konjem. To je bilo zelo ugodno za daljša potovanja po Sloveni j i , predvsem 
iz ene pokrajine v drugo. Nekateri Cigani so hodil i brusit tudi po Avs t r i j i . O današ
njih brusačih vemo, da so taka dolga potovanja precej opust i l i . Starejši brusači 
ostajajo doma in opravljajo svojo obrt le še po bl ižnj ih vaseh in v Murski Soboti . 
Na Pušči živi samo še en brusač, ki potuje poleti skoraj po vsej Sloveni j i . 

Pri svojem delu uporablja brusač dokaj preprost brus. Njegovo orodje je napravljeno 
kot pokončen zaboj, ki ima spredaj dve nogi, zadaj dve večji kolesi . Ob straneh sta 
pri tr jeni dve daljši ročic i . Kadar brusač premika brus, prime za ročic i , vzdigne z nji
ma prednji del in premika pripravo na kolesih naprej. V zadnjem delu je pri vrhu 
brusa nataknjeno vel iko leseno kolo, ki je vezano z jermenom na brusni kamen. Na 
drugi strani kolesa mora biti na palici pritr jena pločevinasta posoda za vodo, da 
se z njo poliva brusni kamen. Prednji del lesenega zaboja zapirajo vrata. V notra
njosti hrani brusač vse potrebno orodje in mater ia l , ki ga potrebuje pri delu. Brus 
izdela mizar, ki ga včasih po želj i naročnika tudi nekoliko okrasi . To so sicer redki 
pr imer i , vendar j ih tu in tam vid imo. Ponavadi je brus okrašen na prednjem delu, 
kjer so vrata. Mot iv si izmisli mizar; morebit i predstavlja le okrasne vi juge, ali s t i l i 
zirane rastl inske l iste, cvetove in kroge. 

Na zadnjem delu brusa imajo nekateri brusači pr i tr jeno tudi desko z brusačevim 
imenom. Brušenje rezil ni zahtevno delo, saj vse delo lahko opravi brusač sam. Pri 
delu drži predmet v rokah in brusi, z nogo pa poganja brus. 

Za popravljanje dežnikov potrebuje Cigan najmanj orodja. S seboj nosi nekaj 
sukanca, krpe, žico in klešče. 

Gorenjski Cigani se tudi nekoliko ukvarjajo z nekaterimi stor i tvenimi obr tmi . Naj
bolj znani so kot brusači in dežnikarj i . Z brusom, imenovanim š l a j f c a j g o , 
potujejo po Sloveni j i , predvsem po Primorskem. Brusijo nože, škarje, br i tve in 
drugo orodje. Brus je na kolesih, da ga lahko premikajo. Po ustnem pričevanju 
starejši brusači brusov še niso imeli na kolesih, vse priprave za brušenje so nosil i 
v leseni pripravi na hrbtu. 

Brus današnjih ciganskih brusačev na Goienjskem ima skoraj enako obliko kakor 
brus prekmurskih Ciganov. Tudi ta brus je nekoliko olepšan, seveda po zaslugi 
izdelovalca mizarja. Pri vseh opazimo profi l i rane stebriče ob straneh. Veliko kolo, 
ki ga brusač vr t i z nogo, obrača brusni kamen. Za brušenje raznih rezil ima brusač 
različne brusne kamne. Tako ima npr. poseben kamen za škarje, drugačnega za 
nože in br i tve. Poleg tega uporablja še polirno okroglo ploskev, kos polst i in smir-
kov prah. 



Jože Rajhard iz Podi<očne ne uporablja starega brusa na kolesih; kupil si je namreč 
ročni brus, katerega vr t i z roko. Ta brusač poleti še stalno potuje z vozom in 
konjem po Sloveni j i . 
Gorenjski ciganski brusači popravljajo tudi dežnike. Mater ia l , ki ga potrebujejo pri 
tem delu, kupi jo. Orodje je enako kot pri prekmurskih ciganskih dežnikarj ih. V zad
njem času se s tem delom vel iko več ukvarjajo kakor z brušenjem rezi l . 

M a z a č i i l o v n a t i h i n c i m p r a n i h h i š 

Med pokl ic i , ki so j ih Cigani opravljal i na Madžarskem, je omenjeno v poroči l ih tudi 
mazanje blatnih sten pri preprost ih lesenih hišah . is S tem delom so se ukvarjali 
predvsem t is t i Cigani, ki niso bi l i godbeniki . Večje števi lo Ciganov — mazačev hiš 
se je naseli lo tudi v Prekmurju. Zato zasledimo v prejšnjem stolet ju po Prekmurju 
vel iko delavcev Iz te ciganske skupine. Po ustnem pričevanju je bil neki Cigan Balaš 
znan v Prekmurju kot izvrsten mazač blatnih sten pri h iš i . Prekmurski kmečki l judje 
so za to delo redno najemali Cigane, ki so včasih težko opravi l i vsa naročena dela 
v dogovorjenem času. Nekateri kmečki gospodarji so Ciganom dajali celo aro, 
samo da so j im prišl i naredit. Mnogokrat se je zgodilo, da mazač še ene hiše ni 
končal, ko je imel že delo za več drugih. 
Pri mazanju hiš je bil Cigan zaposlen ves dan, hrano pa mu je žena prinašala na 
stavbišče. Cigani so mazali zunanje in notranje stene hiše In strop na podstrešju, 
ciganske žene pa so mazale notranjost kmečke peči . 
Za mazanje je bilo potrebno najprej pr ipravit i blatno zmes, ki jo Cigani Imenujejo 
č i k. Pravijo, da je najboljša zemlja za blatno malto t is ta, ki jo zrine iz svojih pod
zemeljskih rovov krt na površino. Če mazač take zemlje ne more dobi t i , potem 
nakoplje navadno zemljo, ki je v bližini gradbišča. V pripravl jeno zemljo zameša 
zrezano žitno slamo in nekaj vode. Cigan mora snov mesit i z gol imi nogami to l iko 
časa, da drobno zrezane slame ni v idet i nikjer na površini blatne zmesi. Dobro pre
mešano blatno malto si Cigan znosi k hiši in jo prične nametavati na steno. Meče 
jo z roko In Istočasno steno gladi z leseno ovalno desko, imenovano t i b 1 o. Tako 
mazač omeče vse št i r i stene zunaj in znotraj. Nazadnje mora ometat i še t la , ime
novana p l a f o n , na podstrešju. Pri kmečkih hišah, posebno še pri ciganskih, je 
bi l ta blatni omet velikega pomena. Z blatnim ometom so hišo zavarovali pred 
zamakanjem, ker je bil strop napravljen zgolj iz lesenih desk; po drugi strani je 
bila tako ometana hiša tudi toplejša. 
Ciganske žene so še v bivši Jugoslavij i hodile v kmečke hiše mazat peči znotraj . 
Za to oblogo peči je bila potrebna blatna zmes iz zemlje in drobnih plev. Vso to 
mešanico je Ciganka še dobro premešala In si napravila blatno malto. Potem je 
zlezla v peč in vzela s seboj luč in malto, da je z njo premazala vso notranjost peči . 
Za opravljeno delo je ponavadi dobila jest i In pi t i ter nekaj moke, mast i , mesa in 
drugih kmečkih pridelkov. 
Prekmurski Cigani so danes mazanje hiš popolnoma opust i l i . To delo opravljajo le 
takrat, kadar si sami naredijo leseno hišo. 

Dery Gyula, 1908: A Ciganyok Europaban. Budapest, str. 46. 



Pomembna je tudi ugotovitev, da Cigani, l<i so opravljal i mazanje i lovnatih sten, 
sestavljajo posebno skupino. Cigani sami meni jo, da so najbolj zaostali med n j imi . 
Značilno je, da se je tudi prekmurski domačin ogibal tega dela. čeprav je to delo 
tako umazano, so ga Cigani radi delal i , ker so vel iko zasluži l i . 

D r o b i l c i k a m e n j a 

Ročno drobl jenje kamenja je delo, ki so se ga dolenjski Cigani opr i je l i še v prejš
njem sto let ju. Gramoz so to lk l i tudi kovači, kadar niso kovali . V prvih deset let j ih 20. 
stolet ja so l judje meni l i , da znajo Cigani samo kamenje to lč i . V t is t ih let ih je bilo 
opravl jenih več zapovrstnih akci j , da bi Cigane naseli l i v določenih kraj ih. Zato so 
posebno v t r ideset ih let ih našega stolet ja tedanja glavarstva in občine na Dolenj
skem pospeševale in iskale Ciganom delo v kamnolomih. Tako je npr. novomeško 
glavarstvo izdalo uradni razglas občinam, naj sporoče kamnolome iz svoj ih krajev. 
Značilno je tud i , da so popisi Ciganov v t is t ih letih vsebovali nj ih pokl ice. Popiso
valci so napisali skoraj v vseh pr imer ih samo en poklic in sicer: delavec, tolče 
gramoz. O delu Ciganov v kamnolomih je iz teh časov več podatkov. Na območju 
Ruperč vrha je leta 1927 in 1928 drobi lo kamenje več ciganskih družin. Naslednje 
leto (1928) je bi lo več ciganskih družin Brajdič in Hudorovac zaposlenih pri pod
jetniku Megl ič-Andol jšku, ki je trgoval z gramozom v dolenjski Nemški vasi . i« 
Zaposlenost Ciganov v kamnolomih je bila le začasna. Samo delo je ter jalo, da so 
Cigani kraje večkrat menjaval i . Tako so se morali prav zaradi tega sel i t i iz kraja v 
kraj. Kadarkoli so se dogovori l i za tako delo z delodajalcem, je odšla vsa družina v 
t is t i kraj in si postavila šotor v najbližjem gozdu. 

Leta 1928 so Cigani na območju občine Toplice napravljali gramoz v Uršnih selah. 
Gor. Gradišču, Strmovl jah in Vavti vasi . Bilo je zaposlenih okrog 53 Ciganov. To so 
bi l i povečini Brajdič i ; iz drugih rodbin so bi l i le pociganjeni Jakob Rataj in t r i žene 
iz rodu Hudorovac. Isto leto so Cigani pripravl jal i gramoz tudi v Črmošnj icah. Ob
činsko pot Ribnik-Črmošnjice je popravljalo 21 Hudorovcev s svoj imi otroki.20 
Gramoz so Cigani napravljali tudi v Prečni. Iz tega kraja so se večkrat sel i l i v 
občino Toplice, seveda samo začasno, da so lomil i in to lk l i kamenje za posipanje 
cest. Leta 1930 so zaslužili po 40—60 dinarjev na dan. Ostali so na delu tol iko časa, 
kol ikor j im je dovol i la pristojna občina s pogodbo. Leta 1930 je poročal cestni 
nadzornik za Novo mesto 11, da je zaposlil v kamnolomu »Poganci«, ki je bil last 
Josipa Matka iz Gotne vasi , 27 Ciganov Brajdičev z otroki in ženami. Cestni nad
zornik za Novo mesto 1 je imel zaposlenih 23 Ciganov na cesti Nemška vas—Kačje 
r ide .2i 

'» Popisi Ciganov: br. 1260 — 27. 10. 1927 (Ruperč vrh); 
br. 1194 — 26. 9. 1928 (Ruperč vrh) ; 
Poročilo župana Trebnje — 28. 9. 1928. (Arhiv o Ciganih, Dolenjski muzej, Novo mesto). 

2» Popisi Ciganov: br 1879 — 27. 11. 1928 (Toplice); 
br 1657 — 28. 11. 1928 (Črmošnjice) ; (Arhiv o Ciganih, Dolenjski muzej. Novo mesto). 

=1 Popisi Ciganov: št. 57 — 20. 8. 1930 (Novo mesto I ) ; 
št. 49 — 20. 8. 1930 (Novo mesto 11); 
in popisni listi Ciganov do 1. 1935 (Arhiv o Ciganih, Dolenjski muzej. Novo mesto). 



Nekatere občine niso mogle zaposlit i Ciganov v kamnolomih, vendar so na poziv 
glavarstva Iz Novega mesta le Iskale take kraje, kjer bi mogl i pridobivati gramoz. 
Tak kraj je bil npr. kamnolom pri Otočcu; meni l i so, da bi imela ena ciganska dru
žina vse leto delo pri gramozu. Tako je občina priporoči la MIha Jurkoviča, ki je 
že napravljal gramoz v tem kraju. 
Leta 1931 so Cigani v občini Toplice bolj ali manj stalno pripravl jal i drobno kamenje 
za posipanje cest v kamnolomu Strmole, ki ga je prodajal Mat i ja Kren Iz Vavte vasi . 
V tem kamnolomu so bi l i zaposleni Cigani že dalje časa, vendar so se Jih l judje 
brani l i , ker niso bi l i pr istojni v ta kraj . Cigani so napravljali gramoz tudi pri vasi 
Gorenja Straža In še v nekaterih drugih manjših kamnolomih. 
Dolenjski Cigani so pri tolčenju kamenja in pripravl janju gramoza resnično dobri 
delavci. Delo sicer ne zahteva vel iko zmožnosti, vendar je potrebna neka spretnost 
s kladivom; drobilec mora namreč kamen razdrobiti hitro In brez večjega napora. 
Poglavitno in edino orodje je kladivo, ki mora bi t i jekleno, č e uporablja drobilec 
kladivo pri delu že dalje časa, postane odebeljeno na konceh. Cigani uporabljajo za 
drobnejše kamenje manjše kladivo; za debelejši gramoz je večje in težje kladivo, 
ki ga Imenujejo m a c o l a . Cigani kupijo macolo le redkokdaj, ker jo zna izdelati 
vsak ciganski kovač. 
V ciganski družini tolčejo kamen moški in ženske ter napol odrasli o t roc i . Ker so 
kamnolomi v raznih kraj ih, precej oddaljenih med seboj, je ciganska družina večkrat 
daleč od svojega bivališča. Zato se Cigan, ki prevzame tako delo, navadno s svojo 
družino začasno odsel i ; le najpotrebnejše imetje naloži na voz, vpreže konja in se 
odpelje na delo. 

Slika 8. Cigan iz rodu Hudorovič v Kočevju drobi gramoz 



Današnji mlajši rod Ciganov delo v kamnolomih in na cesti odklanja, ker mis l i , da 
je manjvredno; drugi poklici in zaposlitve v tovarnah pomenijo Ciganu večjo vred
noto in boljši položaj v naši družbi. Nekateri ciganski starejši gospodarji delo na 
cesti tudi opuščajo, ker so si kupil i par dobrih konj in voz; gramoza ne pripravl jajo 
več, temveč ga le vozi jo. V Bell krajini sta znana dva prevoznika Cigana. Miha 
Hudorovac živi v Dobravicah, Luka Hudorovac pa v gozdu ob pot i , ki pelje v Lokve 
pri Črnoml ju. 

P 1 e t a r j I 

Obrtna dejavnost pletarjev je med današnjimi Cigani razmeroma mlada; razvila se 
je le v nekem naselju. Iz raziskanih podatkov sicer vemo, da so plet l i posode že 
prvi ciganski naseljenci še v t is t i dobi , ko so se pr isel jeval l z Madžarskega. Bilo 
je nekaj pletarjev v teh kraj ih, toda ne vel iko. Po ustnem pričevanju je znano, da 
je živel v Borejcih neki Ignac Cener, ki je pletel košare kmetom. Kaj več podatkov 
o te j obrtni dejavnosti v 19. stolet ju ni bi lo mogoče dobi t i . 
O pletarski obrt i pri Ciganih v Borejcih vemo šele po drugi svetovni vojsk i , ko se je 
tega dela opri jelo več Ciganov v tem naselju in v Vanči vasi . Cigan, ki živi v tem 
naselju, se je naučil pletenja, ko je prebijal kazen v zaporu. Ko se je v rn i l , je naučil 
še druge. Pletarji iz omenjenih ciganskih naseli j pletejo za podjetje Agromerkur v 
Murski Soboti . Cigani pletejo košare zelo spretno In hi t ro. Lažja dela, kakor je pri
pravljanje šib in začetek osnove posode, opravljajo ženske. 
Pletejo: košare za peri lo, »peske« — to so košare za pse; in košarice za cvetl ične 
lončke. V zadnjem času Izdelujejo »balone« za vel ike okrogle steklenice, kovčke za 
šampanjec in košarice za majhne pse. 
Balone pletejo iz zelenih vrbovih šib, kovčke za šampanjec iz šib in vi ter. Za te 
izdelke so šibe očiščene in skuhane, ker j ih šele take lahko uporabijo za pletenje. 
Košarice za pse delajo iz ogul jenih kuhanih šib. Za vse Izdelke imajo na vol jo 
modele, razen za balon, ta model so si Cigani napravil i sami. 
Pletar potrebuje za začetek pletenja vrbove šibe in sicer dvakrat po št i r i ali enkrat 
š t i r i in enkrat t r i . Te šibe so nekoliko daljše, kakor je njihova navadna dolžina, 
potrebna za stranično pletenje. Dno plete pletar brez modela. Najprej razcepi š t i r i 
šibe v sredini in skoznje potegne pravokotno nanje druge t r i . Tako napravi križ iz 
uporabljenih šib. Potem razkriža sredino z dvema šibama in napravi tako imenovano 
srce. Te temel jne šibe sedaj nekoliko upogne in j ih razporedi kot sončne žarke. 
Na izdelano osnovo plete od leve prot i desni tako, da postavlja eno šibo zgoraj, 
drugo spodaj; pri vsaki osnovni šibi doda novo in veže drugo z drugo. Okroglo dno 
je tako vel iko, kakor ga je pletar določi l s pripravl jeno osnovo. Okrog dna splete 
z dvema šibama še rob, ki z navzkrižnim pletenjem dokončuje zadnjo vrsto. 
Preden pletar začne plesti valjaste stranice, mora nastavit i močnejše šibe, ki obl i
kujejo pokončno podlogo. Te šibe imenujejo š t a f e l n e in j ih je osemindvajset. 
Štafelni morajo bit i močni, zato uporabi pletar zanje šibo amerikanko ali konopljen-
ko. Spodnji rob okrogl ih stranic napravi s t remi ali š t i r imi š ibami. Če plete s t remi , 
potem pretika dve zunaj, eno znotraj. Če pa ima št i r i š ibe, plete z dvema zunaj in 



Slika 9. Rudolf Horvat, pletar, Vanča vas, Prekmurje 



Z dvema znotraj . Ko pride št i r ikrat okol i , sklene rob, nato vstavi model . Stranice 
plete z eno ali več š ibami, č e plete z eno šibo, jo vt ika pri vsaki pokončni š ib i , 
ovija jo izmenoma zunaj in znotraj . Če jeml je po dve š ib i , ju vt ika pri vsaki pokonč
ni š ib i , nato ovi je, potem plete poševno. Če hoče pletar plesti stranice v vodoravni 
smer i , mora vt ikat i šibe drugo za drugo, prejšnje pa istočasno ovi jat i za dve do t r i 
pokončne osnove naprej in j ih sk len i t i . Plete od leve proti desni . Blizu vrha uporab
lja tanjše šibe, ker z nj imi dokončuje stranični va l j . Najprej napravi spodnji rob — 
k i m o. Vrhnj i rob konča s štafe ln i , ki so ostal i v i š j i , kakor je pleteni balon. Posoda 
ima dva ročaja, narejena prav na vrhu roba. 

Pokrov balona se plete na ist i način, vendar po modelu. Spodnji rob pokrova je 
ojačen enako kakor rob balona. Baloni so navadno visoki po pol metra; zgornji 
premer je 52 cm, spodnji 42 cm. Višina pokrova je 32 cm; šir ina spodnjega roba 
45 cm. Orodje, ki ga pletar uporablja pri p letenju, je : kladivo, škarje za obrezovanje 
šib in š i lo, ki z n j im pripne dno na desko v začetku pletenja. 

Kovčki za šampanjec so vel ik i 32 X 16 X 9,5 cm. Tehnika pletenja je ista in vrsta 
šib tud i , le da mora te kuhati dve uri in j ih ogul i t i . 

Košarice za pse so polkrožne obl ike. Po desetih cent imetr ih pletenja križa štafelne, 
da dobi prazne kvadrate kot okras. Rob je enak kot pri balonu. Dolžina košarice je 
42 cm, šir ina 30 cm, višina 20 cm. 

P r e k u p č e v a l c i k o n j 

V 19. stolet ju so se dolenjski Cigani močno ukvarjali s prekupčevanjem konj po 
semnj ih. Tako so bi l i nekateri med nj imi znani po vsem Dolenjskem. Celo v matič
nih knjigah so imel i zapisan ta pokl ic. Cigan Vincono Brajdič je imel v matični 
knj igi leta 1888, ko je bil vpisan kot oče otroka Polaviusa, zapisano označbo »Zige
uner, Pferdehandler«.22 

Trgovina s konji je Ciganom prinašala precej dobička, ker so Cigani največkrat 
kupil i mršavoga, povrhu navadno tudi starega in izčrpanega konja; plačali so zanj 
zelo malo denarja. Podnevi so imel i takega konja v tabor išču, ponoči pa so ga 
goni l i na pašo v detel jo ali v ži to, ki je pripadalo kakšnemu bl ižnjemu kmetu. Ker 
so konja tako dobro hrani l i , je kmalu postal živahnejši in seveda bolj rejen. Po 
nekaj mesecih so ga lahko prodali za lepe denarje. Navadno je Ciganov konj imel 
še kakšno hibo ali bolezen. Te so prekupčevalci hitro odpravi l i , bolezen pa vsaj 
začasno ozdravi l i ; ob kupčij i je bil konj v idet i zdrav. Tudi nadušlj ive konje so Cigani 
kupovali in j ih prodajali naprej kot zdrave. Tak sposoben vrač je bil Cigan kovač v 
Svržakih nad Met l iko, ki je predvsem odpravljal konjem naduho. Kolikor smo 
mogl i raziskati , je omenjeni kovač resnično zdravil nekatere lažje bolezni pr i konj ih. 

22 RMK — Šentjernej 1883—1899. 



Te podatke pa obravnavamo v drugem poglavju. Omenit i pa moramo še sposobnost 
teh konjskih prekupčevalcev, kako spretno so znali zamenjavati svoje konje za 
druge, boljše in mlajše.^s 
Cigani, ki so Imeli svoje konje, so bi l i stalno pod nadzorstvom oblast i . Ne samo to , 
celo preganjali so j ih zaradi konj, tako avstr i jske oblasti v 19. stolet ju, kakor gla
varstva v bivši Jugoslavi j i . Pogosto se je namreč dogajalo, da so Cigani prodajali 
ukradene konje. Z odredbo kr. b. uprave v Ljubljani je bilo dne 22. oktobra 19312* 
odrejeno, da naj orožniki bolje nadzirajo živinske potne l iste Ciganom in j im zaradi 
veter inarskih in pol ic i jskih vzrokov prepovedujejo vodit i nj ihove konje na sejmišča. 
Z drugo odredbo z dne 8. juni ja 193525 so bi l i ponovno določeni predpisi o izdajanju 
živinskih potnih l istov Ciganom. 
Med današnjimi dolenjskimi Cigani je znanih le še malo konjskih prekupčevalcev 
In prav tako malo lastnikov konj. Splošno znan je Franc Hudorovac, Invalid Iz prve 
svetovne vojske, v Drenovcu pri V in ic i , ki s konji še prekupčuje. V enem letu t r i 
do št i r ikrat zamenja ali proda in spet kupi drugega konja. Kupuje starejše konje, 
j ih pase ob njivah kmečkih gospodarjev, in ko so dovolj re jeni , j ih proda. Pozimi je 
glede prehrane konja teže. Tedaj Cigan največkrat zapreže voz, se z nj im odpelje do 
bl ižnj ih kmet i j In prosi gospodarje za krmo. 

G o d b e n i k i 

Kot skupino godbenikov omenjamo na tem mestu le Cigane na Gorenjskem. O njih 
namreč vemo, da so se posebno v prejšnjem stolet ju preživl jal i z Igranjem na 
glasbila. Prvi v Kropi naseljeni Cigan Rajhard je bil godbenik, igral je na gosl i . 
Godbenik je bil seveda tudi njegov sin in drugi iz tega rodu, ki so se pr isel i l i v naše 
kraje. Večinoma so Cigani igrali gostom po gost i lnah in j ih zabavali s pravo telo
vadno igro na instrumentu. Žene teh Ciganov so bile prav tako godbenice. Tako 
je bila žena Rajharda VIl ibalda v Kranjski gori znana umetnica na k i tar i , ki je vse
povsod spremljala svojega moža, mojstra z basom. 
Po drugi svetovni vojski se je števi lo Ciganov na Gorenjskem zelo zmanjšalo, s tem 
pa tudi števi lo godbenikov. Današnji cigansk/ rod Rajhardov sicer kaže vel iko za
nimanje za glasbo, vendar se ne preživl ja z igranjem. Nekateri med nj imi Igrajo na 
kitaro in harmoniko, toda le za svojo zabavo. Napeve jeml je jo, kakor druga sloven
ska mladina, iz zabavne glasbene zvrst i . 

Nekaj posameznikov med gorenjskimi Cigani si je izbralo še drug v i r preživl janja, 
ki j im daje skromne dohodke za živ l jenje. To je zabavni program; obsega pa večidel 
le vrt i l jak. Tak lahek način pridobivanja dohodkov z zabavo na vr t i l jaku je zelo 
značilna poteza Ciganov na Gorenjskem. Med drugim j ih uvrščamo v skupino z 

Orel Boris, 1948: Terenski zapiski Škocjan—Turjak (Arhiv SEM, Ljubljana). 
" Odredba kr. b. upr. dr. b. v Ljubljani: Cigansko vprašanje II, No 21708/2 — 22. 10. 1931. 

(Arhiv o Ciganih, Dolenjski muzej. Novo mesto). 
25 Odredba kr. b. upr. dr. b. v Ljubljani: Cigansko vprašanje 11, No 14566/26 — 8. 6. 1935. 

(Arhiv o Ciganih, Dolenjski muzej. Novo mesto). 



Slika 10. Brata Rajhard iz Rečice pri Bledu 



najbolj gosposkimi navadami med vsemi ciganskimi skupinami v Sloveni j i . Odkla
njajo vsa težka dela, kot so npr. t is ta, pri katerih je treba uporabit i kramp in lopato, 
ali dela na pol ju. Opravičujejo se, da težkih del ne morejo opravl jat i . Najraje bi se 
opri jel i lahkih poklicev, predvsem takih, pri katerih se ne bi umazali pri delu in se 
telesno utru ja l i . Zato so se, ker se ne ukvarjajo več z igranjem, po drugi svetovni 
vojski opr i je l i zabave z vr t i l jakom. Posebno znana je družina Rajhard iz Kranjske 
gore; z vr t i l jakom je nekaj let potovala po Primorskem, potem pa se je naseli la 
v Postojni. 

D r u g a o p r a v i l a 

Po vsem svetu so Cigani znani, da beračijo. Sami o sebi pravi jo, da »fihtajo«, berači 
pa »petlajo«. Ta razlika pomeni Ciganom predvsem to, da niso berači. Zato »fihta- : 
nje« pojasnjujejo kot gmotno podporo domačinov, ki naj bi jo j im prebivalci v ; 
okol ici dolžni dajat i . Meni jo namreč, ker nimajo zemlje ali drugih večj ih dohodkov, • 
da so vsekakor opravičeni prosi t i pri premožnejših domačinih. 
Ko omenjamo to njihovo značilno opravi lo, etnično pomembno, mis l imo predvsem ! 
na njihove žene. Ciganke hodijo navadno okoli prosit z otrokom v naročju in z ; 
»mažo« (b isago j , cigansko g o n o , na hrbtu, č e je ženska že starejša ali nima 
svoj ih otrok, vzame s seboj tujega otroka. Ciganske žene odhajajo beračit že zjutraj i 
in se navadno šele kasno popoldne vračajo z naprošeno hrano in obleko. Beračijo i 
od zgodnje mladosti do smr t i . Beračenje opazimo celo pri t is t ih ciganskih družinah, j 
pr i katerih je družinski poglavar zaposlen. 

Ciganke pr ipisujejo beračenju vel ik pomen. To je popolnoma razumlj ivo, saj tako 
največkrat pr iskrbi jo hrano družini. Svojo sposobnost uveljavl jajo z besedami in z 
vztrajnost jo, kakor hi t ro prestopi jo prag kmečke hiše. Izredno zanimivi pogovori • 
med Ciganko in kmečko gospodinjo so znani iz prvih deset let i j našega stolet ja. | 
Ciganka je navadno najprej povedala dolgo mol i tev, ki je zadevala vse hišne pre- i 
bivalce. Ob tej prošnji je še posebej poudarjala, da želi srečo in blaginjo v h iš i . 
Trdina28 omenja, da je poznal Ciganko, ki je imela pripravl jeno mol i tev za vsako 
hišo in gospodinjo. O neki drugi ženi je mož Cigan rekel , ker je vsakokrat vel iko 
naberačila, da je več vredna kakor t r i je grunti zemlj išča.^' 

Prizor v kmečki hiši poteka pribl ižno takole: Ciganka pride v hišo skoraj neslišno 
s svojo značilno hojo, daje videz skromnost i ; stoj i ali se usede k peči in mol i . i 
Iz hiše ne odide to l iko časa, dokler ne dobi darov, in sicer vsaj t reh reči . č e pa na 
poti sreča kmečkega ali mestnega človeka, ga navadno ustavi in prosi za denar. 
Svojo prošnjo utemeljuje z navedbo, da potrebuje za bolnega otroka milo ali mleko 
ali kaj podobnega. 
Z beračenjem in s priskrbovanjem hrane za vsak dan posebej spominjajo današnji ; 
Cigani na svoje prednike v Indi j i , ki so bi l i povečini le zbiralc i ; to so, kakor lahko; 

26 Trdina, 1957, str. 29. 
2 ' Vrtec 73, Ljubljana (1942/43), št. 4, str. 51. 
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opazimo, mnogi njihovi naslednii<i v raznih deželah po svetu. Poudarjamo, da je to 
njihova rodovna značilnost. Cigani zbirajo pri kmečkih in meščanskih prebivalcih 
denar, hrano, oblačila in druge uporabne predmete. Cigan gleda domačine kot pre
možne l judi , ki so mu dolžni pomagati . Sebe ocenjuje v deželi kot človeka, ki niče-
.sar nima, ki ima pravico do beračenja in se lahko okorišča s pridelki in podporo 
domačina. Glede tega kažejo Cigani v resnici parazitski odnos do neposrednega 
proizvajalca v okol ju, kjer prebivajo. 
Prav tako so izvirni Cigani kot zbiralc i , kadar govori jo o predmetih, ki so j ih »našli«. 
Pomen te besede seveda Cigani svojevrstno pojasnjujejo. Popolnoma razumlj ivo se 
j im zdi, da poberejo predmet, če ga v id i jo ležati in njegovega lastnika ni v b l iž in i . 
Največkrat so to : poljedelsko orodje, kokoši, sadje, kosi obleke ali kaka domača 
žival. 
Značilen pr idobitni vir Ciganov je tudi napovedovanje sreče z roke in iz kart. To je 
izredna zmožnost, ki so jo ciganske žene znale uveljavl jat i že na Dal jnjem vzhodu. 
V raznih deželah po Evropi je bilo vedeževanje ciganskih žena eden poglavitnih pri
dobitnih virov, ki j im je prinašalo vel iko denarja in gmotnih dobrin. Posebno v prejš
njem stolet ju so se Ciganke na Dolenjskem ukvarjale z vedeževanjem. Napovedi o 
sreči so utemeljevale še z raznimi čaranj i , kater im so l judje največkrat ver je l i . V 
polstoletnem razdobju do današnjih dni pa so Ciganke na Dolenjskem vel iko spret
nost vedeževanja bolj in bolj opuščale. Tako so najnovejša raziskovanja na terenu 
pokazala, da ciganske žene danes na tem območju ne napovedujejo več sreče iz 
kart. 

Nekatere ciganske žene v Bell krajini se ukvarjajo še z nekaterimi del i , ki j im je po
trebna ročna spretnost. Na Novi cest i pri Met l ik i npr. zna delati starejša Ciganka 
rože iz papirja; na ovsenih klasih pa ovija zrna z raznobarvnimi kositrnimi l is t i . Take 
umetne cvet l ične šopke prodaja l judem v okol ic i . 
Žene prekmurskih Ciganov tudi berači jo. Navada je bila in je še danes, da hodijo 
Ciganke beračit z jutraj . Ko se odpravljajo iz svojega naselja, pravi jo: »žav te kudu-
linel« — gremo prosit.« Pred nekaj desetlet j i so imele navado, da so jemale s seboj 
košaro iz protja, ki so jo zavezale v rjuho. Otroci so bil i stalni spremljevalci matere 
ali sosede, č e so imele dojenčke, so j ih navezale na hrbet; košaro so nosile na 
roki . V košari je imela Ciganka več manjših vrečic, da je vanje dajala moko, mast, 
kruh, krompir in drugo. Prekmurski domačini so navajeni pogostih obiskov ciganskih 
žena v svojih hišah. Če zagledajo Ciganko s košaro in otroki , obvesti jo druge v do
mači hiši z besedami: »že pa Ide Ciganfca po petli.« 

V današnjih dneh beračijo Ciganke na deželi najraje takrat, ko kmetje koljejo pra
š iče; tedaj prosi jo za kol ine. Poleti ob mlatvi ne pozabijo pr i t i po pogačo. — Cigan
ke iz Lendave so dan za dnem »na terenu« — prosijo pri kmečkih družinah v okol ic i . 
Vračajo se navadno okrog poldne ali še kasneje. Tedaj pripravi jo glavni obrok jed i . 
Še preden začnejo kuhati, se vsa družina zbere okoli matere, da bi v ide l i , kaj je 
pr inesla. 

Raztresenost ciganskih naseli j v Prekmurju ali medsebojna oddaljenost posameznih 
skupin na Dolenjskem kažeta značilno razdelitev ozemlja, kjer posamezne skupine 
lahko beračijo. Vendar Cigani v Prekmurju, če so si pr isvoj i l i predmet na nedovoljen 
način, tega niso nikoli napravil i blizu svojega bivališča, temveč v oddaljenem kraju. 
Drugačni so glede kraje Cigani na Dolenjskem: tu j predmet si pr i last i jo tudi v nepo
sredni bližini svojega bivališča, toda po dejanju se takoj premaknejo v drug kraj . 
Znano je tud i , da so bile v posameznih ciganskih naselj ih v Prekmurju pred nekaj 



desetlet j i organizirane sl<rivne družbe, l<i so j im prisojal i tatv ine in v lome. V takih 
skupinah so bi l i le taki Cigani, ki so se pravzaprav izrodil i ciganskemu živl jenju in so 
namenoma škodovali civi l iz irani družbi in jo izkoriščal i . Zato se t i ciganski moški 
tudi niso hoteli zaposl i t i , ker so se vsaj nekaj časa laže in bolje preživl jal i s tatv ino. 
Ženske so medtem beračile po vaseh. Tako so bi l i t i Cigani organizirani v času ma
džarske oblasti v teh krajih in v bivši Jugoslavi j i . Znanih je bilo nekaj pr imerov še 
po drugi svetovni vojsk i . 

Na nedovoljen način prisvojeno blago so Cigani znali dobro skr i t i . Tako skrivno 
mesto je bilo največkrat v gozdu. Ukradeno blago so zakopali v zemljo in ga dobro 
zasuli. Pogosto so nad skr i t im zakladom zakuril i ogenj, ker pogorišče ni bi lo nikomui 
suml j ivo. Kot skrivno znamenje so v bližini skrival išča zasekali drevo. Drugi razpo
znavni znaki so bil i tak i , da so se z nj imi obveščali . Tako je npr. Cigan blizu svojega 
bivališča posveti l z lučjo, da ne bi tovar iš, ki je sodeloval v akci j i , prinesel blaga iz 
skrival išča domov. Predvsem pomembna so bila skrivna imena, npr. Ronga, Hopi, 
Lenci, Gronfula, Poci, Gegalo, Lukač. Če so orožniki kdaj sl išal i tako ime in spraše
val i po kr ivcu, ga niso našl i . V časih, ko so Cigani tako kradl i , so bila ta imena tajna. 

Danes je marsikatero izmed njih znano, ker takih ali podobnih skr ivnih družb ni več. 
Vedeževanje iz kart je bilo med Cigani v Prekmurju močno razširjeno že od začetka 
njihovega prihoda na to območje. Danes se je števi lo ciganskih vedeževalk skrči lo 
in se j ih samo še nekaj ukvarja s tem opravi lom. To so predvsem starejše ženske, 
vendar pazijo, da j ih oblasti ne zaloti jo pri delu. Karte dobivajo večidel iz Nemči je; 
sl ike predstavl jajo razne f igure in živl jenjske dogodke v barvnem t isku. Pojasnila 
sl ik so pisana v petih jezik ih. Nekatere Ciganke, ki ne znajo brat i , to lmači jo karte, 
kakor se j im zdi, da sl ike pomenijo. Še po drugi svetovni vojski je živela v černelav-
cih devetdesetletna Ciganka, ki je vedeževala iz kart; bile so že stare, oguljene in 
strgane. Ko iz teh ni mogla več pripovedovati , si je naredila nove iz navadnega pa
pirja ter nanje napisala neke števi lke. Ljudje so j i vel iko zaupali in verjel i v njene 
napovedi. 

Med naseljenimi prekmurskimi Cigani se naseljenci v Dobrovniku nekoliko razloču
jejo od drugih Ciganov. Predvsem so zaposleni in tudi okoli svojega doma obdelujejo 
kos zemlje. V zadnjih letih so se opr i je l i tudi izdelovanja brezovih metel . S tem de
lom so zaposlene ženske in otroci . Brezove metle delajo spomladi, ko je breza naj
bolj primerna za obdelovanje. Delo je preprosto. Poglavitno je , da dobijo srednje 
vel ike veje. Spodnji del take veje morajo ogul i t i in porezati odvečne vej ice. Ko je 
takih vej dovol j , j ih zvežejo. Spodnji ogul jeni del prevežejo na več mest ih z žico, 
gornjega z divjo t r to . 

žene Ciganov na Gorenjskem beračijo kakor pri drugih ciganskih skupinah. Pravijo, 
da morajo hodit i okrog, ker imajo to v krvi in se tej si l i ne morejo upret i . Posebno 
starejše ženske stalno obiskujejo vasi in prosijo za hrano, obleko in denar. Tudi pr i 
te j ciganski skupini govorimo, kako si radi pr isvoj i jo tu j predmet, ali kakor sami pra
vi jo, da ga »najdejo«. Iznajdlj ivi so predvsem pri kraji kokoši. Na najrazličnejše nači
ne znajo privabit i žival in jo dobi t i . Ena takih sredstev je npr., da Cigan vrže med ko
koši zrno, privezano na ni tk i . Ko kokoš pozoblje zrno. Cigan povleče z nitko kokoš 
k sebi . Cigani tudi radi skrivaj pobirajo poljske pridelke kakor krompir, f ižol in dru
ge sadeže. Kmečki gospodarji prav zaradi tega ne marajo, da bi j im pomagali pri 
delu na pol ju. 



V tej ciganski skupini se žene še danes vel iko ukvarjajo z vedeževanjem iz kart. 
Ta opravek je največkrat povezan z drugim delom. Tako npr. ko Cigan brusi v vasi , 
žena prosi in pripoveduje srečo. Na Jesenicah, kjer je vel iko sezonskih delavcev, ho
dijo Ciganke k nj im prvega in petnajstega v mesecu in j im vedežujejo iz kart. 
Mešanje kart, del i tev teh na posamezne kupčke, prenašanje kart iz enega kupa na 
drugega, razlaganje sl ikanih f igur zbuja Ciganki mis l i , ki j ih s spretnostjo vse logič
no poveže v verjetne dogodke; t i naj bi se uresniči l i tako, kakor j ih je napovedala. 
Pri takem vedeževanju vedno obravnava ljubezen, srečo, domnevne sovražnike in še 
nekatere težave, ki so pogostne v človekovem živl jenju. Cigani so dobri poznavalci 
l judi . Predvsem pri preprost ih l judeh kmalu spoznajo njihove težave in želje za bolj
šo prihodnost. Tako znajo z izbranimi besedami in z razlago kart pričarati človeku 
zaželene bodoče dogodke. 

P r e g l e d o b r t i p r i C i g a n i h 

Kovaško delo je ena najznačilnejših ciganskih obrtnih dejavnost i . Cigani so bi l i 
spretni obdelovalci železa še v Indi j i , svoji prvotni domovini . Najstarejša poroči la 
in znani v i r i , ki govore o prvih sel i tvah Ciganov na evropsko cel ino, omenjajo tudi 
Cigane kovače. Iz 14. stolet ja Imamo podatek, da so bil i Cigani kotlarj i na otoku 
Krfu .28 Posebej moramo omenit i pleme Ras-Sediya, katerega člani so po pokl icu 
kovači in še danes na zelo preprost način izdelujejo nakit .2« Ti Cigani poznajo enako 
tehniko kakor nomadski kovači v centralni Az i j i , ki so spremljal i tatarske čete na 
pohodih. V vzhodni Evropi so Cigani-kovači najbolj znani v Romunij i , na Madžarskem 
in v Srbi j i . Del i jo se v več skupin z raznimi Imeni, npr. zlatari , aurari , rudar i ' " , 
popravljavci posod, podkovski kovači in kovači za izdelovanje in popravljanje polj
skega orodja ter žebljarj i . Na Sedmograškem so kovači najštevi lneje zastopani na i 
desnem bregu Tise; kovači žebljarji so se naseli l i v pokrajini na severu deže le . " ! 

Največ ciganskih družin, katerih poglavarji so bil i po pokl icu kovači, se je naseli lo \ 
v Prekmurju in na Dolenjskem. O njih bi meni l i , da so bi l i nosilci obr t i , ki so v ; 
prejšnjem stolet ju nedvomno kor ist i l i kmečkim gospodarjem v omenjenih pokra- ; 
j inah. Uvrščamo j ih v skupino kovačev za izdelovanje in popravljanje poljskega j 
orodja. 
Kotlarj i so potujoči Cigani; potujejo povsod po deželah, kjer prebivajo. Dežnikarj i , j 
ki so v Prekmurju obenem tudi popravljavci posod, so na Madžarskem pripadali Î 
plemenom Curvar, Fodozovo in Kolompar.'a Zadnja skupina Kolompar je naseljena i 
najbliže jugoslovanski meji v Prekmurju. 

=8 Clébert Jean Paul, 1961: Les Tsiganes, Paris, str. 132. j 
29 Clébert, 1961, str. 133. 
3« Clébert, 1961, str. 134. 
31 A Magyarorazégban cigânyôsszeir as eredményei, 1895, str. 83—85. 
32 Erdòs Kamili, 1962: Femmûves ciganyok. A Neprajzi Muzeum Evkônyve, XLIV, Budapest,! 

str. 290—291, 305. \ 



V zahodni Evropi so prav tal<o naseljeni Cigani kovači, vendar pravo kovaško in 
podkovsko delo opuščajo, zato pa popravljajo kotle in cini jo posodo. Na jugovzhodu 
Evrope je skupina Ciganov kovačev še danes zelo upoštevana. Omenimo naj Cigane 
kovače v Srbi j i . Ukvarjajo se z raznim kovanjem, npr. kot »klinčari«, ki delajo žeblje 
za konjske podkve; kot »burgijaši«, ki izdelujejo svedre; kot »kotlari«, ki izdelu
je jo ali samo popravljajo kot le, in drugi.^a 
V 19. stolet ju so se nekateri Cigani na južnoslovanskih t leh opri jel i novega dela, 
to je pripravl janje gramoza na cestah. Taki spretni delavci za drobl jenje kamenja 
so hrvaški Cigani. Iz tega rodu so se nekatere družine, ki so se naseli le na sloven
ski s t rani , tudi v naših krajih opri jele tolčenja kamenja. Tako je raziskano, da so 
Cigani, ki so pripravl jal i gramoz, med gradnjo belokranjske železnice vel iko zaslu
ž i l i . 

IVlazači i lovnatih hiš so bi l i pri nas Cigani v Prekmurju. S tem delom so se ukvar
jal i že na Madžarskem, kjer prebiva vel ika skupina takih blatarskih delavcev. Znano 
je tud i , da znajo Cigani na Hrvaškem in v Bosni delati domove iz i lovnate zmesi. 
Pletarska obrt je pristno cigansko delo. V Romuniji so cela naselja, kjer pletejo 
moški in ženske ciganskega rodu. Ta obrtna dejavnost je tudi zelo razširjena med 
Cigani v Francij i , Španiji in Ang l i j i . V Prekmurju so se je Cigani opr i je l i precej 
kasno, šele po drugi svetovni vojsk i . 

Cigani kot prekupčevalci konj so znani v raznih deželah po Evropi. Taki trgovci so 
bil i madžarski Cigani Lovari in Cigani v Ang l i j i . Trgovina s konji je posebno cvetela 
med nemškimi Cigani na sejmih v š lez i j i , Hessenu, Meklenburški , Pomorjanskem, 
Hannovru ter med Cigani v Franciji in Špani j i . S trgovanjem s konji so se dolenjski 
Cigani ukvarjali predvsem v 19. sto let ju. 
Eden najznačilnejših virov za preživl janje pri Ciganih sploh je beračenje. Mnogim 
Ciganom pomeni to opravilo prav poklic. Že prvi nj ihovi prednik i , ki so se pojavil i 
v Evropi, so se preživl jal i z beračenjem. Danes je glede beračenja v raznih evrop
skih državah nastalo precej sprememb, predvsem pri naseljenih ciganskih skupinah. 
Večinoma beračijo nomadske ciganske skupine. V Srbi j i je dolgo veljalo l judsko 
mnenje, da je cigansko beračenje božje prekletstvo nad Cigani . V srednji in za
hodni Evropi državne oblasti prepovedujejo Ciganom berači t i , ker hočejo, da si 
tudi Cigani služijo kruh z delom. 

Vedeževanje ciganskih žena je razširjeno po vseh evropskih deželah; prav tako je 
pomemben vir za preživl janje ciganske družine. Naseljeni Cigani to opravilo pola
goma opuščajo, posebno žene zaposlenih. V Sloveni j i se danes ukvarjajo z vedeže
vanjem iz kart večinoma starejše Ciganke, teh pa je le še majhno števi lo. 
Cigani so spretni zbiralci »najdenih reči«, ki so trenutno brez lastnika; po njihovi 
presoji j ih lahko poberejo in odnesejo s seboj. Tako najdbo pojasnjujejo Cigani tudi 
z besedami, da gredo pobrane in vzete reči ali živali »same z nj imi«. Ta način 
pridobivanja gmotnih dobrin je lasten ne samo Ciganom v Sloveni j i , temveč vsem 
ciganskim skupinam v evropskih deželah. 

33 Đorđević. 1933, str. 20. 
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Slika 12. Brusač iz rodu Rajhardov, Kamna gorica pri Kropi 



S u m m a r y 

The Gypsies in Slovenia and Their Trades and Other Sources of Livelihood 

The subject treated, I. e. the crafts among the Gypsies in Slovenia, is part of a monograph 
being prepared by the authoress for the press. The material has been taken from a thesis 
comprising the entire Gypsy culture in Slovenia and indicating the problems of the Gyp
sies' assimilation to the Slovene population. 
The chapter published by the authoress deals with the crafts and other sources of liveli
hood with Slovenia's three groups of Gypsies. In the first place the s m i t h ' s t r a d e 
is treated, the oldest known gipsy trade. In Slovenia the smiths Gypsies were the first 
to settle near villages or to travel from place to place, and only at times they stopped 
in some place were they proposed to do forging work for a given time. From 19th century 
many birth certificates of Gypsy children have been preserved whose fathers were regi
stered as »Gypsy smith«. This is a very important statement: In that period in all Slovene 
regions the number of smiths Gypsies was considerable. At present their number has 
rather much diminished and only few of them are left. They mainly make and repair agri
cultural tools, various parts of farm-carts, and make stone-breaking hammers. Their tools 
are simple and bear Gypsy names, sometimes Slovene names too. Mythical beliefs about 
blacksmith's implements are still alive and maintained as tribal characteristics and 
mysteries. 
D r i l l - m a k i n g , another old gipsy trade, is at present dying out; only one Gypsy is 
left that carries on this trade, but only occasionally. 
K n i f e - g r i n d e r s Gypsies have been known in two groups. This work, too, is only 
performed by elderly Gypsies. They use a simple machine for grinding but is very 
interesting device. These grinders Gypsies also repair umbrellas. 
An important category of Gypsies earn their living by c o a t i n g c l a y — a n d l o g — 
h o u s e s with loam or clay. In north-eastern Slovenia the peasants regularly hired 
Gypsies for such work, and the Gypsies used to coat the external and internal walls of 
any wooden house, and the ceilings in the lofts. The women of this group coated the 
interior of the baking-ovens. The preparing of the loamy mixture was a very dirty work. 
Here again we have to stress that this work is not any more performed by Gypsies for 
the neighbouring farmsteads; they only coat their own houses with loam mortar. The so-
called »muddy« workers were a particular category of Gypsies, looked down upon by the 
other tribes. 
In 19th century and especially in the first decades of the 20th century, a category of 
Gypsies in south-eastern Slovenia was b r e a k i n g s t o n e s on the roads. The 
communities regularly employed these Gypsies in quarries and road-building. Both the 
authorities and the population were convinced that Gypsies are good for nothing but 
breaking stones. Hence at various censuses Gypsies were frequently registered as »work-
ers« and »stone-breakers«. Yet their occupation in quarries was just temporary, as their 
work compelled them to change the places and to permanently move elsewhere. Gypsies 
are actually good at making road-gravel. This work is not particularly exacting, yet wants 
a certain skill with the hammer. This occupation was performed by the blacksmiths, too, 
when they had nothing to forge. In a gipsy family stones are broken by adult men and 
women, and by adolescents. Today's Gypsy generation, especially the young, refuses to 
work In quarries and on roads, believing that this work is Inferior to other jobs. Some of 
them, especially elderly Gypsies, have abandoned this work as they have bought a pair 
of horses and prefer to cart gravel than to break it. 

B a s k e t r y is done just by a few Gypsy families. This craft has evolved among today's 
Gypsies only in a certain village, after the Second World War. Various wicker-work is 
plaited there; many patterns of baskets are known. 



M u s i c i a n s are tlie fewest among ail categories of Gypsies in Slovenia. In the 19th 
century there were much more of them. Professional musicians Gypsies have dispersed 
about various places of entertainment, where they play in bands; others have remained in ; 
gipsy villages but do not play frequently any more. They have also abandoned their former j 
typical gipsy way of performing, and taken to modern light music. Some of the Gypsies in ; 
Slovenia run m e r r y - g o - r o u n d s , and also wander from place to place, preferring ; 
major villages, where they can earn their living. 

There are some other activities of the Gypsies, and they are rather manifold. A part of the 
blacksmiths Gypsies has more or less abandoned this trade and taken to h o r s e - d e a l -
i n g at country fairs. Some of them were so known about the surroundings country that 
their trade, when their children were issued birth certificates, was registered as »Gypsy 
horse-dealer«. Today there are nearly not any more, chiefly because the authorities prohi
bited them this trade, as frequently Gypsies had been selling stolen horses. 
As has been the custom with all gipsy tribes all over the world, the Gypsies in Slovenia 
are also practising m e n d i c i t y , especially their womenfolk. The way of the mendicity 
is very characteristical for gipsy people. 

Finally the Gypsies in our country make a living by t e l l i n g f o r t u n e s by palmistry j 
and cards. Gipsy women very soon become aware of naive people's troubles and their ' 
yearning for a better future. With selected words and through interpreting the cards they i 
know how to buoy a simple person up with false hopes. 

Vsi foto posnetki: Pavla štrukelj 


