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0 Cyganach, icli pochodzeniu i jpzyku napisario juz bardzo wiele dziet i 
zaproponowano wiele hipotez. Nie jest moim celem tutaj dokonanie ich 
przeglqdu,l zamierzam natoniiast skupit sig na etymologii samego etnonimu 
c y g m .  ' 

SpoSr6d wielu nazw tego narodu liazwa pol. Cygan - niem. Zigeuner 
rozpowszechniona jest szczegblnie w Europie ~rodkowej  i Wscliodniej (PO= 
1844:44), naturalnie w rozmaitycli wariantach fonetycznycli, i to stqd 
przypuszczalnie poszta ona i dalej Iia Wsclibd (po czqici razem z samym 
narode~n).~ R6wniez i fakt, i e  jpzyk francuski nazywa Cygan6w Bohdaliens 
(Lvyraz poiwiadczony od XIV w.), wskazuje na stowia~iskie tereny Europy 
~rodkowej  jako obszar najintensywniejszego osadnictwa cygatiskiego, i to juz w 
XIV w. 

W cizgu niinionycli dwu stuleci zaproponowano szereg etymologii tego 

" Niemieckojqzyczna wersja tego artykuulu ukate siq w 2002 roku w Slsdia Ey,nologica 
Cracoviensio. 
W tej kwestii zob. na przyklad Heinschink 1994: 1 10- 1 14; ~arnnick~Smer~lovb 1955: 
8-13; Serboianu 1930: 26-33. Zob. tu tez przypis 5. 

2 Niniejsze studiuln postrzegaC nalezy jedynie jako pr6bq. Nie jest to w zadnym razie 
\vyczerpujqce pod kazdym wzglgden~ opracowanie ani tet ostateczlie w katdym 
szczeg6le rozwipnie problemu. 

3 W lecie 1995 r. lniaulem motnoSC widzieC grupg Cygan6w w Dudince na Phv. Tajmyr, a 
wigc daleko za Krggiem Polarnyni. 



etnonimu, poczynajqc od dyletanckicli pr6b wywiedzenia go na przykiad 
z rzekomego niem. Zieh-Gauner ( P o n  1844:45). Etymologia jednak, z kt6rq 
najczqiciej lnozelny siq dziS zetknqd, wiqze ten wyraz w jego brzmieniu 
siowianskiln Cygan z greckq nazwq sekty lieretyckiej z IX w. AQiyyavoi, Sg. 
ilfliyyavoq (zo b. MACHADO 1952:602; SKOK 197 1 3.26 1 )' Pewnego podo- 
bielistwa brzmieniowego rzeczywiicie mozna sic tu dopatrzyd (ale tez inaczej 
etymologia taka pewnie by w og6le ]lie powstaia), jednak wyw6d ten wiqze siq z 
szeregieln pytali, na kt6re nie umielny odpowiedziee. 

~ & z n i j h ~  od kwestii chronologii: chod wvciq= tnva dyskusja liad trasq I 
I wedrowki i czasenl przybycia Cyganow do Europy, zwykle przyj~nuje siq, i e  szli 1 

oni z Indii przez Persjq i Armeniq do Bizancjum, aby liastqpnie dotrzeC w XI11 w. 
do Europy ~rodkowej.' Myil, ze etnonim Cyga~t - Zigeuner m6giby l u b  
powiniei by by6 grecki, poniewaz Cyganie llajpierw byli w ~izancjum, na I 
pewno jest biqdna: brak bowvieni wskazowek, ze nazwq tq przynieili sami z i 
Bizancjum do Europy ~rodkowej, a ze nie jest to ich nazwa wiasna, to lnusi by6 
wyrazeln obcy~n o nieznanej drodze zapo jczenia (zob. ponizej sub [I]). I 

Trzeba by dla utrzymania tej etylnologii przyjq6, ze nanva greckiej sekty z IX 
w. od,?yia w X111-wiecznej Europie ~rodkowej, gdzie nie greka, lecz iacina byia 1 

jezykiem liturgii i nauki, a nastqpnie uiyta zostala ze zmienionym znaczeniem, 
przy czyln znaczenie pienvotne, jak siq wydaje, nie bylo tam nigdy powszechniej 
znane. Taki scenariusz wydaje mi sic llader niaio realistyczny. 

Przejdi~ny do zastrzezeli fonetycznycli: 
(11 Greckie nagiosowe a- ma swv6j odpowviednik jeszcze tylko w scs., a i to obok : 

warialltu bez a-, tzn. cigalzirzb - uciga~~i~ib (MIKLOSICH 1886:29a). Trzeba 
wiqc (wbrew SKOKOWI 197 1 :I.26 1)  l iczyC sic nie tyle z aferezq a-, co raczej . 
z wt6mym liiperpoprawnym wyr6wnanieni wyrazu slowialiskiego do formy 
greckiej. Inny~ni siowy: zapozyczony wyraz slow. Cygali - cigd~i 
zaadaptowano w grece do Ta~yydrvoc, a nastqpnie za pomocq protezy a- i 
przesuniecia akcentu przeksztalcono (pod wplywem niezapornnianego na 
gruncie greckim il8iyyavoq) w Araiyyavoc, kt6re zresztq nie wyparlo 
calkowicie pierwotnej formy Taryyh~~oq. 

[2]Historyczna fonetyka grecka nie zria innycli przykladow przejicia 6 > ra. , 
Totez V. Machek (1968:85f.) siusznie odnosi sic z tego powodu doSC , 
ostroin ie do rozpowszechn ionego wywodzenia etnon imu Cygali < gr. 1 
il raiyyavoq < AOiyyavog. 

(31 W wypadku przyjqcia etylnologii greckiej wvyjaSniC trzeba alternacjq k - g na 
gruncie slowialiski~n (cz. cikd~i - [wv XVI w. takze:] cigan [GEBAUER 
1970: 1431, sic. cigcjn). 

4 Abstrahuje tu calkowicie od wyprowadzania z lac. Aempfianus itp., choC mozna je 
spotkat w niektorych slownikach etymologicznych, poniewat jest to wywod nie do 
przyjecia fonetycznie. 

5 Por. np. rozdz. 2 i 3 w Fraser 200 1. 



141 Spodziewat by sip naletalo, i e  gr. -yy- = [-ag-] - [-7g-l da w innych j pzykach 
refleks nazalny. W rzeczywistoici grupa -ng- wystqpuje tylko w 
jednoznacznie nowszycl~ zapozyczeniach z greki, jak np. wsp6lcz. tur. 
Cingene 'Cygan', ale nie w jqzykacl~ Europy ~rodkowej. 

151 Etymologia grecka nie wyjainia dlugoici samogloski w cz. cikcin - slc. cigan. 
Natomiast w wqg. cigai~y - jeil i byloby ono rzeczywiicie zapoiyczen iem 
pld.-slowianskim (EWU 167) - mozna by interpretowat dlugoif jako 
oddanie slowiaiiskiego akcentu (por. tabele w HELIMSKI 1988353 i 
komentarze tatnze 354-356; poza tyln zob. tez artykuly poiwiqcone 
problematyce slow.-wqg. w Helimski 2000). 
Palatalnoit wqgierskiego wyglosu (-ny w cigaiiy) da siq w ramach tej 

etymologii wytlumaczyt na przyklad jako glad palatalt~oici w slowianskiej 
formie pluralis Cygani(e). 

Wobec licznych nieicisloici chronologicznycl~ i fonetycznych wypada wiqc 
etymologiq greckq odrzucit jako "gelehrte Volksteymologie" (czy jak chcq inni: 
jako "etymologiq natchnionq"). 

W dalszym c i ~ u  tego studium pragnp zaproponowat nie gotowq we 
wszystkich szczeg64ach etymologiq, lecz raczej tylko pr6bq powiqzania 
etnonimu Cygan - Zigeuner z wqg. szegit~y 'biedny, abogi' i sttur. figciri / id. 

Poniewaz etnonim Cygan typokvy jest zwlaszcza dla Wschodn iej Europy 
(POIT 1844:44), wariant niem. (Zigeuner) uznat ~nusimy za pochodny od 
wyrazbw slow., jak pol. Cygan, ros. cygdrz, cz. cikht, slc. tight. Ale Lvyrazy 
slowiatiskie nie majq slowianskiej etymologii. Rosyjski akcent na ostatniej 
sylabie oraz czeska i slowacka samogloska dluga zdajq siq wskazywak na to, i e  
jqzyk etnonimu mial samogloskq dlugq w drugiej sylabie bqdi akcent na ultimie. 
M6glby w grq wchodzit na przyklad jakiS jqzyk turecki. 1 rzeczpviicie 
znajdujemy w slownictwie starotureckim wyraz, kt61-y nadawalby siq tit ta k pod 
wzglqdem fonetycznym, jak i semantyczny~n, ~nianowicie sttur. Eigciri 'poor, 
destitute' (CLAUSON 1972:408f.). Ale wyraz ten wymaga komentarza. 

Rzuca siq w oczy przede wszystkim slow. c- w miejsce oczekiwanego *E-  < 
tur. 6. Byt moze wynik slowiaiiskiej depalatalizacj i, bo same jqzyki tureckie nie 
znaj q c (= rs). 

Kilka sl6w poiwiqcit trzeba tez alternacji sp6lglosek Sr6dglosowvych (pol. SIC. 
ros. -g- - cz. -k- - -g-). Pslow. *g przeszlo w czeskim w XIII-XIV w. w h (LEHR- 
SPLAW~NSKI/STIEBER 1957:94; KOMAREK 195855). Gdzie dzii pojawia siq w 
czeskitn (podobnie w slowackin~) g, tam jest ono wt6rne i stosunkowo p6ine. 
Starsze zabytki czeskie poiwiadczajq jednak, podobnie jak dialekty, 



niejednokrotnie warianty z g w miejsce lub obok pierwotnych wariant6w z k,. 
nvtaszcza w zapoiyczeniach, np. cz. akht - agcir '(bot.) akacja'. (LEHR- 
SP~AWINSKI/STIEBER 1957:94, 5 10 1); ltluziga 'muzyka' [= wspotcz. 1 it. irtuzika] 
(GEBAUER 1894:450); vyga '(bot.) wyka' [= wsp6kz. lit. vikev] (ibid.); vagace 
'wakacje' [= wsp6tcz. lit. vakace] (ibid. 451). Wydaje siq wiec uzasadnione 
przyjecie dla etymonu Sr6dglosowego *-k-. 1 fakt ten wsp6tgra doskonale z 
danylni tureckimi. Wyraz staroturecki istnieje bowiem nadal m.in. w kipcz. c'igcij 
- c'igaj (CLAUSON 1972:408f.), a kipcz. -g- wskazuje na starsze *-k- (jak w tat. 
c'iganak 'ir6dto' < *c'i'k-art-ak < *c'ik- 'wlvycliodziC, wytryskiwat'), podczas gdy 
pienvotne *-g- dawvato w tatarskim bilabialne -w- (por. tat. awii 'usta' < *agii). 
Totei najdogodniej bytoby przyjqC, i e  staroturecki dialekt-dawca znat tei 
wariant *c'ikcili. 

Zapis dtugiej 4- w stowniku Clauso~la niekoniecznie musi oznaczaC 
rzeczywistq dtugq w wymowie, lrioie tylko oddawaC starotureckq pisowniq 
pleite. Nie ma lnocy rozstrzygajqcej tu takie cz. slc. -&, gdyi moie olio by6 
refleksem tureckiej samogtoski akcentowanej. 

Starotureckie palatalne -ii w wyglosie moze, przynaj~nniej w pienvszynl 
momencie, budziC niepok6j, poniewai ma olio w dzisiejszych jezykach tureckich 
trzy refleksy: -n, -j lub -jn - -jfiz (np. kipcz. c'igaj 'biedny' < *c'lkdli > osm. 
jfyait (kul) 'wretched (slave)'; szor. inoji7 - osm. bojurt 'szyja' < *bdii [? *rndli], 
USANEN 1949:207). W potowie XIX w. w wygtosie migar-tatarski~n 
wymawiano jeszcze palatalne li: bdli 'szyja', kdli 'pieri' [= osm. kojuit id.] 
(BOHTLINGK 185 1 : 147). Wprawdzie stusznie zauwaia Rasanen (1 949: 206), i e  
wtaSciwie migar-tat. ri mogtoby powstaC i wt6rnie, jak w kciri 'teiC' < *kaj(i)rz = 

0~111. kajin id., tylko wtedy musielibyi~ny przyjqk dla 'szyi' i 'piersi' rozw6j 
zygzakiem, tzn. *bdri > *bdjn > bdli i *kdri > *kiiji~ > kdri, co wydaje siq ~nato 
moiliwe. Raczej got6w bylbym przyjqi, i e  w migar-tatarskini zachowato siq 
pierwotne h, a nawet wzbogacito o przyktady z ti < *j(y)n. 

Przodkowie MiSar-Tatar6w pojawiajq sie w historii na przetomie XI11 i XIV 
w. (BERTA 1989:6). W XI11 w. plemio~la kipczackie docierajq tez do Pannonii. 
Mozna by wiec przyjqt, ze ple~niono~n tym znany by+ wvyraz *c'igr?ri - *c'i'kciri i i e  
wtainie w Pannonii uiyto go po raz pierwszy w odniesieniu do Cygan6w, by6 
nioze w Srodowisku stowia~iskim, skqd przeszedt p6iniej do wqgierskiego, dajqc 
ti1 postaC cighny - ten kierunek zapoiyczenia ttumaczytby wqg. c- zaniiast 
oczekiwanego *c'-. 

I 

! 



Ale turecki ten wyraz zapoiyczono do wqgierskiego juz raz wczeiniej, tyle i e  
na innyni terytorium, przypuszczalnie na drodze Wpgr6w z Uralu do Par,,ionii. 
Refleks tur. c'igriri widzieC pragnp w wqg. szegbty 'biedny', slowie, kt6rego 
etymologii nie udato sie dotqd wyjainiC. 

Tu nalezy sip kilka sl6w komentarza do .fonetyki. Jest wlaicikie rzeczq 
obojptnq, czy tureckie naglosowe E- percepowali Wpgrzy jako *E- czy jako *C- - 
w obo wypadkacli \vsp6lczesny1ii reflekseni nie mogto by6 wpg. [s].~ Znamy co 
prawda przyklad przejicia FU *i- > wpg. s-, ~nianowicie FU *der3 'szary' > 
stwpg. szir id. = wsp6lcz. wpg. szcr 'suknia~ia chtopska' (UEW 36). Jednakze 
refleks ten jest nieregularny, tak ze nie mozna calkiem wykluczyk obcego 

pocliodzenia tego terminu, na przyklad tureckiego (por. tat. sur - sprp 'szary'), 

choC wyrazy tureckie majq wokalizm welarny. W kazdym razie stwpg. szir 
'szary' ~ i ie  moze postuiyC ~iani jako argument na rzecz przejicia FU *C- > wpg. s-. 

Na ir6dlo wsp6tcz. wpg. s- nadawaloby sip raczej *S-, por. bowieni wpg. 
szeltl 'oko' = fi. si l r t ta  id. < PU *Sil)na id. (HAJDU 1985:275; UEW 479). 
I rzeczywiicie, potrzebne tu przejicie znane jest z fonetyki historycznej jpzyk6w 
tureckich: ptur. *E- > czuw. S- (CEYLAN 1997:30), co sugeruje myil o 
czuwaskim poirednictwie przy zapozycza~iii~ wyrazu tureckiego do jpzyka 
wpgierskiego. Proble~natyczny wydaje sip wyglos, poniewaz czuwaskie refleksy 

pierwotnego *h brzmiq dzisiaj -j, -v, -nl, -fl (ibid. 106), a ivipc ~i ie  dajq sip 

pogodziC z wpg. -1i. 
W rzeczywistoici rzecz ma sip dokladnie na odwr6t. Ety~nologip czuwaskq 

wegierskiego szege'ny wykluczyC trzeba z powodu nie wyglosu, lecz wlainie 
naglosu. 

Jak dowodzi wpg. kicsir~y 'maly', bqdqce odpowiednikieni starobulgarskiego 
(= nadwolialisko-bulg.) zapisu <kitin> id ., nosdwka wyglosowa byla 
wy~iiawiana palatalllie jeszcze w XIV w. (zapis pochodzi z roku 1348 - 1349, 
zob. Erdal 1993: 123f., 27). Fakt bowiem, ze w <kitin> zapisano 11ie <li>, lecz 
<~i>, nalezy wiqzaC nie z fonetykq, ale z pismem arabskim, kt6re ~iie ma osobnej 
litery Iia palatallie ~ i .  Totez zapis <kitill> mozna r6wnie dobrze czytaC kic'ili, jako 
ze jest to etymo~i wpg. kicsiny. Dzipki te~nu mozliwe jest przyjqcie rekonstrukcji 
starobulgarskiej z *-li takze dla etymonu wpg. szegkny, co dawaloby zgodnoiC 
sp6tgtoski wygtosowej . 

Ural. *f > wgg. S; ural. *C > wcg. C ( - J )  ( B A R ~ Z I  197 1 :41 f.; HAJDU 1985:273.274). 



Tak jak dziqki cl~ronologii stosunki gloskowe w wyglosie przemawiajq na 
rzecz etymologii starobulgarskiej, tak w naglosie (S-) przeciwko niej. Z napis6w 

starobulgarskich znane sq zapisy z -E(-) i 4 ( E R ~ A L  1993: 12 1). PrzypuszczaC 

wiqc wolno, ze i *E- wowczas jeszcze nie przeszlo w S-. Turkologiczna strona 
tego problemu jest niezwykle zawiklana. Poszczegolne refleksy w jqzykach 
tureckich i w wqgierskiln zdajq siq sobie nawzajenl przeczyk i - choC kwestii tej 
doiwiadczeni specjaliici poiwiecili swe studia (na przyklad Z. Gombocz i L. 
Ligeti; ostatnio przede wszystkim R6na-Tas 1982) - wiele jeszcze zostalo 
niejasnego, stqd wiqze siq wqg. s- bezpoirednio z czuw. S- = ogtur. j- - 5, rni~no 

ze czuw. S- jeszcze w XIV w., tzn. w okresie, w kt6rym niemozliwy juz byl 

kontakt bulgarsko-wqgierski, poiwiadczane jest jako j-. 

Ale chronologia nie jest jedynq przyczynq wqtpliwoici. Ogtur. 6- = czuw. S 
ma zwykle dwa refleksy w jezyku wqgierskim, lnianowicie E i S (por. CEYLAN 
1997:31), ale nie s. Jak gdyby nie doiC bylo, i e  ]lie potrafirny w pelni 
zadowalajqco wyjaSniC r6w11oczesnego wystqpowania dwoch refleksow, w 
wypadku naszego wyrazu stajemy jeszcze przed pytaniem, dlaczego jest to 
jedyny wyraz wqgierski z s- < czuw. i- = ogtur. E-. 

Na koniec powiedzmy, ze, jak siq zdaje, starobulgarski odpowiednik 
starotureckiego Eigciii nie jest zaiwiadczony. Jak wiqc widaC, mozliwoiC 
czuwaskiej etymologii rysuje siq nader niepewnie i rozwiqzania szukaC trzeba 
gdzie indziej. 

Najstarsze zapisy wsp6lczesnego wqg. szege'ny 'biedny' to: <Scigina> i 
<Scegun> (EWU 1404; oba ze znakiem zapytania). Polqczenie liter <sc-> moglo 
jednak oddawaC takze sp6lgloskq S-, jak w <Scylew> = siill6 '(zool.) Zander' 
(EWU 1372) czy <Scielte> = siivolt 'schrillen, heulen, kreischen (Personen)' 
(EWU 1376). Moilla by wiqc w najstarszych zapisach tego Lvyrazu czytaC S- 
(tzn. ~ e ~ i n ~ ) , ~  a dalszy rozw6j S- > s- objainiak altemacjqi - s w wqgierskim." 

7 Tur. E- dawalo i w innych wyrazach wegierskich S-, tzn. rozwijaio sig tak, jak PU $134, 
np. wgg. sepro" 'Hefe, Bodensatz' < tur. *toprag = tat. Eiipra id. (EWU 13 19); wgg. 
sereg 'Arrnee, Heer' < tur.' *Earig = osm. Cdri id. (EWU 1320); wqg. sajt 'Ktise' > tur. 
*Elgi't ( B ~ C Z I  1971:42; o ile nie < ala~i., por. oset. cyxt id., EWU 1298). Dalsze 
przyklady zwl. w BARCZI 197 1 :42. 



ZadaC mozna pytanie, czemu w tym wypadku zachowalo siq w w~gie r sk im 
intenvokaliczne tur. -g-,9 choC w innych przykladach zanikalo, np. wqg. csalhi 
' ~ r e n n e s s e l '  < tur. *taligun; wqg. dl 'Stall, Koben' < tur. *agi'l (GOMBOCZ 
1912:168f.; BERTA 199837).  N a  to pytanie nie umiem dzisiaj jasno 
odpowiedzieC. PzypuszczaC mozna jedynie, ze samogloska dluga stojqca po -g- 
w turecki~n etymonie uniemozliwila by6 moze elizjq -g- i powstanie wtbrnej 
samogloski dlugiej w wqgierskim - w tureckich przykladach na elizjq -g- w 
pracy Go~nbocza  samogloski w tej pozycji sp krbtkie, tak ze ~noze tu powstat 
nowa wegierska sa~nogloska dluga. 

Jest przy tym szege'ny nie jedynym wyrazem wegieiski~n z intenvokalicznym 
-g- < *-g-, por. bowien~  np. wqg. csiger 'Obsbvein' < *tiger  < tur. *tugir  = 
wsc11.-tur. tagir 'Wein' - CC tagii- id. (EWU 210f.); weg. ige 'Verb' < ? tur. < 
mo.: moL. iige0i) 'word, utterance; phrase; language; speech' = xlx. iig id. 
(EWU 60 1 ; LESSING 1960:996). 

Palatalny wokalizm wqg. szege'tiy stoi w pewnej sprzecznoici z welarnym 

Por. weg. dial. s a j  - saaj (<*taka) 'dunne Eisdecke' (UEW 29), a takie dwa warianty 
sufiksu -sdg - -sadg (jako i e  sufiks ten pochodzi z salnodzielnego wyrazu, 
przypuszczalnie *Cer/3 'Zeit' [UEW 571, malny i w tym wypadku do czynienia de facto 
z alternacjq w naglosie), jak w [I] weg. jdscig 'Giite' - jbsadg 'das Gut, Verm6gen'; [2] 
wgg. erd6skg 'Waldung' - orszdg 'Staat' (UEW 57 S.V. *Eegke 'Dampf, Dunst'). 
Alternacja S - s wystepuje w jezyku wegierskim rzadko. Ale znamy co najmniej jeszcze 
trzy wyrazy, kt6re tet  jq cl~yba poSwiadczaj% a mianowicie weg. sralad 'laufen, sich 
fliichten' <*CaJa- 'laufen' (UEW 28), weg. szeg 'einsgumen, nahen; aus-Ischneiden' 
<*Car/k3 id. (UEW 3 1 f.), wgg. szzi L H ~ I ~ ~ ~ r n ~ '  < *Cuy3 - *Cuk3 id. W UEW przyjeto, 
ze w wypadku tych trzech wyrazow *C- alternowalo z *S- na poziomie prajezyko\vyn~, 
tzn. *CaJa- - *SaJa-, *Car/k3 - *Sar/k3, *hry3 - *Czik3 - *illy3 - *Szlk3. Generalnie 
istnieje jednak jeszcze tylko jederl wyraz, ktory m6glby sugerowat takq alternacje: 
*C6jm3 - *Sqn13 ' ?Leistengegend, ?Kreuz' (UEW 45: "Das lapp. Wort weist auf 
urspriingliches *C, das ostj. auf *S hin."). Jest to wiec rozkviqzanie jednoznacznie 
teleologiczne, w kt6ryn1 przyj~nuje sic prajezykowq alternacje tylko po to, zeby 
wyjainit weg. s- w miejsce spodziewanego E- lub S-, jednakte niekonsekwentnie, 
poniewaz wgg. dial. s a j  - sraj  i lit. -sdg - -szcig objainia sic nie prajgzykowq alternacjq 
*C - *S, lecz wegierskq alternacjq j. - s. Wydaje sic przy tym, ze motliwe jest 
rozszerze~~ie owej wegierskiej alternacji S - s r6wniez na wspon~niane trzy klopotliwe 
wyrazy: *kaJa- > wgg. *salad > szalad, *Car/k3 > wgg. *seg > saeg, *Cz1y3 - *Czik3 > 
weg. *sli > szzi. Czy przyjecie dla tych wyraz6w niepoiwiadczonego wariantu z *S- na 
guncie wegierskim przez analogie do poiwiadczonych przyklad6w alternacji S - s jest 
wiekszq dowolnoiciq niz przyjecie teleologicznego wariantu z *S- na poziomie 
prauralskim? 

9 Przyjecie tureckiego etymonu z *-k- takze sprawy nie rozwiqzuje, bowiem jego 
refleksem we wspdlczesnym wegierskim byloby -v- tub -B (HAJDU 1985:267). 
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wokalizmem tur. ti'ga'li. Samogloski t i j palatalizujq jednak czgsto samogloski 
w jqzykach tureckich i przyklad6w tego procesu jest niemalo. Najbardziej 
znanyrn jest chyba osm. bit- 'kroiC, ciqCY < *bZ-, kt6rego pierwotna welarna 
samogloska zacho\vala sic w derywacie bi'dbk 'no? (> wqg. bicsak 'Dolch; 
Schwert; Klapp~nesser', GOMBOCZ 19 12: 150, TESz) dziqki konsenvujqcemu 
dzialaniu welarrlego sufiksu -ak. Kilka irlnycli przyklad6w palatalizacji: pratur. 
*jci.f > *jaS - * t a i  > wsp6lcz. tur. jas' 'wiek (iloiC lat)' - baszk. jaS 'mlody', uzb. 
5.f id.; azerb. jaj 'lato' < * j i j  > *taj  > tat. j;j.j id.; ojr. koisE 'cholewka buta' < 
*korit > *kiiriP > kzk. kbjr7.f id. (RASANEN 1949:58, 8 1 ;  E S T J ~  IV 74, 1 Gl f.). 
Rowniei \v przytoczonym powyzej wggierskim wariancie csigei. utrwali! siq 
wt6rny, palatalny wokalizm tur. tagir < Ecrgii.. W wypadku tur. Ei'gGii proces 
palatalizacji by1 tyln latwiejszy, ie i \v wyglosie stoi palatalna sp6lgloska -ti. 

W jqzyku tureckim, z kt6rego zapozyczono dzisiejsze wqg. szeghny 'biedny', 
istnial przypuszczalnie wariant palatalny etymontr, tzn. *tig& (lub *Eiki% ?), bye 
nioze obok starszego wariantu welarnego *Ei'kGri - *EigGri. Poniewai warianty 
wczeiniejsze (welarne) zapoiyczollo do jezyk6w s1owia1iskicli p6iniej niz 
rlowsze (palatalne) do ivqgierskiego, przypuszczad wypada, ze wszystkie one: 
*EikGii - *Ei'gi~i - *Cik;i - *fig& przez pewien czas istnia+y w jqzykch 
tureckich r6wnoczeSnie bqdi tei ze w dialektach, z ktorymi Wegrzy zetkneli siq 
jeszcze przed przybyciem do Pannonii, w uzyciu by@ wariarlty palatalne 
(wylqcznie lub obok welarnych), natonliast \v dialektacli kipczackicll Pannonii 
XI11 w. - welarrle (i znow: wylqcznie lub obok palatalnych). 

Slowo wreszcie o stosunku nliqdzy tur. a \\leg. t drugiej sylaby. Dane 
dialektalne z icli wahaniem e - i - i wskazujqcym na zwqzanie i skracanie 
salnogloski drugiej sylaby pozwalajq wqskq wyrnowe rozurnieC jako wt6rng na 
przyklad: tur. *tigZi > wgg. dial. szegeny - szegeny - szegett - szeginy - szegin 

- szigin - szigi~z (TESz). Ale i sarno tur. i? ~iiekoriiecznie bylo wy~nawiane 
bardzo szeroko. Jak Swiadczq dzisiejsze jego refleksy, juz wczeinie ulegalo ono 
zwqzeniu (szczegbty w Stachowski 1998), podobnie jak obserwujerny to w 
wyniowie p111.-niem. Trane [trErla] 'lza' czy Kase [kZza] 'ser'. Dla etylnonu 
ttrreckiego wolrlo wiqc przyjqC w drirgiej sylabie nieco wqzszq wymo\vq - 
samogloski dlugiej, tzn. *Z stojqce porniqdzy szerokini *d a wqskim *e i 
fonetyczrlie zapewne doSC bliskie wegiel-skiemir &. 

Odpowiednioid tur. i = weg. e w pierwszej sylabie nie stanowi pr-oblemir, por. 
. bowiem wqg. betu 'Buchstabe' < tur. *bilig, wqg. gyepld' 'Ziigel' > tirr. *jrplig 

(= osm. @Zik 'niCY), wqg. szeplo" 'Sommersprosse' < tur. *sipliig id., wgg. tei~gely 
'Achse' < tur. *tiygil id. (GOMBOCZ 19 12: 152f.). 

Ca4y proces zapoiyczania moina przedstawii nastgpujqco: tur. *Ei'kci:~i (> tub 
- sttur. Eigdti > kipcz. > slow. [z. B. cz. cikhn - cigcjn, slc. cigrjn] > wqg. cigcjny, 



[,iem. Zigeurter) - *CikZi (> lub - *6igli > w ~ g .  * i i g s  , *9eg& > wsp6tcz. 
I v c ~ .  szeginy). 

Na zakoliczen ie j eszcze parg st6w 0 dalszej wgdr6wce wggierskiego szeginy 
'biedny'. Malo many jest fakt, ~e wyraz ten poiwiadczony j&t w polszczyinie 
od 1596 r. (nawet jeSli dzii znany jest ylko dialektom), a mianowicie zazwyczaj 
w zwrotach segen legen - segii legiri 'nicpoh', dost 'biedny chtopak' (= 
wsp6Zcz. wgg. szegkqdegh~y 'rozbbjnik'). W kolsdzie "Nu2 my bracia 
pastuszkowie" wystgpuje mtody Wegier, kt6ry przedstawia s i ~  "po w~giersku" 
stowami segiii legiri iS katona 'biedny chtopak i 20!11ierz', a w Tatrach znany jest 
derywat seginica 'lebraczka' (WOLOSZ 19893298f.). 

Jeili wpg. cigdrzy 'Cygan' rzeczywiicie zapozyczono ze slowiaiiszczyzny, a 
wgg. szegPny do stowialiszczyzny, to mamy tu do czynienia ze swoistym 
halldiem Slowian z Wggrami tureckirn towarem: 

kipcz. *ti&% - *c'iga'ri S ~ W Q ~ .  *5igF 

1 
slow. cikgn - cygin -b wgg. cigrirly 
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The Turkish-Hungarian-Slavic Background 
of the Ethnic Name "Cigirny" [Gypsy] 

(Abstract) 

The dominant theory of the origins of the ethnic name Gypsy (in German Zigezmer = 
in Polish Cygan = in Hungarian cigkny) included in etymololgical dictionaries implies a 
number of counterarguments both from a phonetic point of view and from the aspect of 
cultural politics (8 I), and this circumstance makes seeking for another explanation a 
legitimate issue. In the present article it is the Slavic word cygan that is sugested as the 
etymon of the Turkish EigZi7 (8 2), while it is the Hungarian sseginy (an etymologically 
obscure item up to now) which is considered to be the source of the Turkish word (8 3). 
The procedure of borrowing is illustrated by the figure at the end of the article. 'The 
German version of this study is going to be published in the journal S~zrdia Eryniologica 
Cracovie~wa 7 (2002). 
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