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     Глава 1    

РОМИТЕ КАТО ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ

§1.1. Легенди за произхода на ромите и исторически данни за техните
миграции към Европа

“Ханаан бил син на Хам, племето му се наричало ханаани.  То
било  най-проклетото  между  всички  племена  на  земята.  От  него
произхождали  седем  народа,  тук  били  и  циганите”  –  това  е  написал
Паисий почти в началото на своята история  (Хилендарски 1762:  22-23).
Започвам с него, защото искам да подчертая, че още с първите опити за
конструиране на българската национална идентичност се появяват ромите
в позицията на чуждия, на заклеймения друг. Иначе собствено тезата на
светогорския монах не е оригинална. Тя е формулирана през 1613 г. от
Клод Дюре (Vaux de Foletier 1971: 19), но е характерна за средновековния
християнски светоглед, който, основавайки се на Светото писание, разделя
народите  по  света  на  три  типа  –  наследници  на  Ноевите  синове  Сим
[Азия], Хам [Африка] и Иафет [Европа], като Ханаан, заради грях на баща
си  Хам,  бил  проклет  да  бъде  роб  на  Сим  и  Иафет  (Бит.9:25-27).  Зад
подобен  митологичен  порядък  стои  скрита  социалната  представа,  че
циганите  са  етнос,  който  се  намира  по-долу  от  останалите  европейски
народи.

Първото подобно допускане за ромите е  познато след 1322 г.,
когато францисканецът Симон Симеонис ги нарича “расата на Каин”1 (Pott
1844:  61),  който  е  шесто  коляно  предшественик  на  Иавал  –  баща  на
скотовъдци,  които  живеят  в  шатри;  на  Иувал  –  баща на  всички,  които
свирят на гусли и пищялки; и на Тувалкаин – ковач на всякакви медни и
железни сечива (Бит.4:17-22). През 1651 г. тази възможност е обявена за
абсурдна  от  Якоб  Томазиус,  в  неговата  “Dissertatio philosophica de
Cingaris”, защото потомците на Каин загиват при потопа. Водеща остава
хипотезата от 1530 г. с автор Х.К. Агриппа, който извежда потеклото им от
Хус  (Vaux de Foletier 1971:  19),  брат  на  Ханаан  и  баща  на  Нимрод  –
основател на Вавилон и виновник за разделението на езиците  (Бит.10:8-
12; 11:2-9). През 1798 г. унгарецът Георгес Енессей доразвива легендата за
произхода им от  Хам, като ги представя за жители на Содом и Гомор,
успели тайно да избягат от унищожението и заселили се в района на Зоар,
от където били прогонени от потомците на Лот (Vaux de Foletier 1971: 19).

Общото  във  всички  легенди,  основани  на  Библията,  е
поставянето на ромите в кръг от грешници – прокълнати от божия гняв да
се  скитат  без  дом  по  земята,  което  е  своеобразен  опит  да  се  обясни
чергарския им начин на живот. Фактически, в предпросвещенската епоха,
това е единственият легитимен път, по който може да се тълкува появата
1 В семитските езици “cain” означава ковач, налбантин



им в Европа, както и да се узакони относително необезпокояваното им
пребиваване: “всекиму, който убие Каина, седемкратно ще се отмъсти”, а
за потомците му “седемдесет пъти по седем” (Бит.4:15,24). Впоследствие
обаче,  интерпретациите  на  религиозната  етиология  лягат  в  основата  на
предубежденията  и  стереотипите  по  отношение  на  ромите  и  стават
причина  за  дистанцираното  отношение  към  тях,  преследванията  и
изключването им от обществата, където пребивават, и де факто до днес се
оказват пречка за интеграцията им.

По същото време е много разпространена легендата за произхода
им  от  Египет.  От  една  страна,  тя  се  основава  върху
самоидентификационните наративи на циганите, които се представят като
дошли от  “Малкия Египет”,  от  друга  страна,  се  опира  върху  пасаж от
Светото  писание,  според  който  Бог  обещава:  “И  ще  направя  земята
Египетска пустиня всред опустошените земи […] и ще разпилея египтяни
между народите и ще ги развея по земите” (Йез.29:12). Отново в духа на
Средновековната  научност,  съществуването  на  циганите  е  свързвано  с
народа  на  фараон  Сенусерт  ІІІ  (Сесострис),  който,  след  като  прекосил
Нубия и Палестина, в Европа победил траките и скитите, а на връщане към
Египет  част  от  хората  му  се  заселили  в  Колхида  –  Западна  Грузия
(Херодот 1986: ІІ.102-106). Изхождайки от традиционните им музикални
инструменти  в  Испания  –  цимбали  и  кастанети,  Волтер  ги  свързва  с
жреците  и  адептите  на  Изида  (Clébert 1961:  31),  описани  от  Апулей
(Апулей 1984: ХІ. 9-12). През 1530 г. Агриппа ситуира родината им в район
на  границата  между  Египет  и  Етиопия,  а  през  1547  г.  Андрю  Брод
обяснява  миграцията  им  от  там  в  Европа  с  мюсюлманската  окупация
(Pobozniak 1964:  5;  Vaux de Foletier 1971:  20).  Тази  хипотеза  заляга  в
основата  на  циганските  желания  през  1937  г.  да  основат  държава
Романестан в пределите на окупираната от италианците Етиопия (Kenrick
& Puxon 1972: 204).

Днес  допускането  на  Агриппа  е  отхвърлено  от  науката,  но
съществуват няколко други предположения за локализацията на Малкия
Египет. За съжаление, част от тях са некоректно цитирани в България и
една  иначе  сериозна  публикация  подвежда  аудиторията,  говорейки  за
Измир  и  Анталия  (Марушиакова  & Попов  2000а:  18),  което  може  да
повлече лавина от научни недоразумения. В източника, който вероятно са
ползвали авторите, се говори за Никомидия и Антиохия (Vaux de Foletier
1971:  20) –  значими  културни  и  административни  центрове  през
Античността и Средновековието, отговарящи съответно на съвременните
турски градове Измит (във вилаета Коджаели, в близост до Истанбул) и
Антакя  (във  вилаета  Хатай,  до  границата  със  Сирия).  Въпреки
паронимията между имената, в първия случай става дума за отклонение в
разстоянието  с  около  500  км,  а  във  втория  за  над  600  км,  което  е
недопустимо като грешка, особено от перспективата на VІІ-Х век, в която
биват  поставяни  ромските  миграции  в  Близкия  Изток.  Като  цяло



Малоазийската  хипотеза  се  поддържа  предимно  от  англо-  и
немскоговорящи  автори,  които  настояват,  че  Малкият  Египет  е
производно  от  немското  “Klein Egypten”,  както  е  назоваван  Средният
Изток  (Acton 1974: 61). Френските изследователи отдават предпочитания
на гръцки области и ситуират Малкия Египет в Западен Пелопонес или
Епир  (Vaux de Foletier 1971: 20-21;  Liegeois 1994: 19).  Това вероятно се
дължи на сведение от 1495 г., което описва хълм в близост до град Модон
[дн. Метони], носещ името Гипе. Хълмът бил населен с приблизително 200
цигански колиби и, заедно с околностите си, е наричан от някои “Малък
Египет” (Fraser 1992: 53). Въпреки това, сведението е достатъчно късно и
според мен в случая по-скоро гюпците са дали името на областта, а не тя
на  тях.  Практиката  преселниците  от  едно  място  да  именуват
новосъздаденото  селище  или  район  с  името  на  изходния  си  пункт  е
социален акт, познат както в България, така и в световен мащаб. Това е
начин  от  една  страна  да  заявиш  своята  идентичност,  а  от  друга  –
претенциите си към определена територия.

Има  още  една  хипотеза,  свързана  с  елинските  земи  по  онова
време, а именно, че Малкият Египет е част от Тракия (Liegеois 1994: 22) –
плодороден  земеделски  район,  който  е  сред  първите  места  с  трайно
усядане  на  ромите  върху  Европейския  континент.  Действително,
съществуват множество общи културни сегменти по оста Египет – Микена
– Тракия в Античността и Средновековието, но въпреки това хипотезата е
твърде  спорна  и  при  аргументирането  й  могат  да  се  използват  само
косвени доказателства. Обръщам й особено внимание обаче, защото, след
османската  инвазия  на  Балканите,  Тракия  се  превръща в  особен  ареал,
предпочитан от ромските групи за местоживеене. Факт е, че османската
административна система познава съществуването на “Цигански санджак”
с  административен  център  Кърккилиса  [Лозенград],  обхващащ район  с
граници Стара Загора, Ямбол, Комотини, Кешан, Чорлу и Виза. Не съм
склонен да приема твърдението, че “под санджак в случая не се разбира
определена  териториално  административна  единица”  (Марушиакова,
Попов  2000а:  40).  Османската  система  има  свойството  да  запазва
съществуващите  преди  нея  термини,  макар  и  фонетично  видоизменени
(както покореното население е “рум милет” – тоест “римски народ”), а не
да  създава  административни  абстракции.  Като  потвърждение  на  моите
думи  може  да  послужи  плътното  описание,  направено  от  Александър
Паспати: Циганите, живеещи в Румелия, или по-точно в античната Тракия,
са много повече от циганите в останалата част на Империята. През топлия
сезон те могат да се срещнат навсякъде от северната част на Балканите до
Мала Азия, но към средата на октомври се завръщат в едни и същи зимни
местожителства (Paspati 1870: 9-10). Казано с други думи, авторът е 



нарисувал един сезонен номадизъм около гравитационен център. Впрочем,
“гурбетът”  като  форма  на  циклична  трудова  мобилност  е  характерна
картина на Балканите не само за циганите и не само в тези векове. Той
напълно  позволява  ритмично  събиране  на  данъци  и  оформяне  на
административно-териториална  единица.  Свидетелство  за  това  е  и
разказът на Евлия Челеби от ХVІІ век – “Прочее, румелийските цигани
имат този град Гюмюрджина [Комотини] за свое изконно отечество още от
времето на фараоновата династия. Дори когато [...] поемат клетва помежду
си, казват един пред друг: “В името на правата на Египет, на правата на
нашата  Гюмюрджина”.  [...]  Околностите  на  Гюмюрджина  са  прочути с
многобройността  и  обилието  на  циганите  мошеници”.  Всъщност  дори
крепостният гарнизон на Гюмюрджина е съставен от цигани (Челеби 1972:
110-112).  Освен  пътеписа  на  Челеби  и  запазения  ферман  за  циганския
санджак, потвърждение на тезата ми за реално съществуващ ромски ареал
в Тракия могат да бъдат и османските данъчни регистри. В един дефтер2 за
несъбрани данъци,  датиран около 1548 г.  може да  се  види връзката на
“неверниците  без  постоянно  местожителство”  в  санджака3 Никболи
[Никопол]  с  Кърккилиса  и  Пънархисар  [Бунар  хисар].  Също  така,  от
иджмал дефтер4 от  1618  г.  става ясно,  че “циганският бей” е  взел като
мукатаа5 джизието6 на  село  Корина  (Одринско),  което  наброява  200
ханета7 (ТИБИ-VІІ: 139, 243).

Връзката  на  ромите  с  Близкия  Изток  и  познати  от  антични
текстове и документи общности, освен чрез тезите за Малкия Египет, е

2 defter (гр. през тур.) – регистър
3 sancak (тур.) – област; знаме
4 icmal defter (араб. през тур.) – кратък регистър, опис извлечение
5 mukataa (араб.) – държавен приходоизточник, отдаван под аренда за 1 до 3 години
6 ciziye (араб.) – поголовен данък върху не мюсюлманите До 1690 г. е събиран от всяко домакинство, а
след това до 1856 г. от всеки пълнолетен мъж
7 hane (пер.) – къща, помещение; домакинство (тур.)

Графика 1. Приблизителни граници на 
Циганския санджак, към средата на XVI век



отстоявана  в  редица  съчинения.  През  1597  г.  Бонавентура  Вулканиус
счита,  че  идват  от  Нубия.  През  ХVІІІ  в.  Й.  Вагензайл  предполага,  че
циганите  са  евреи,  които,  идвайки  в  Европа  през  ХV  в,  са  намерили
убежище в горите и чак след много години излизат от там. През 1848 г.
Колен  дьо  Планси  прави  преглед  на  съществуващите  предположения:
Асирия, Силезия, Нубия, Абисиния и Халдея, след което доразвива тезата
на  Вагензайл –  циганите  са  част  от  еврейската  раса,  която  в  по-късни
времена се е смесила с християнски чергарски групи. През 1857 г. Велан
предполага, че циганите са пеласгите, прокудени от Югоизточна Европа от
гръцките племена;  а Бодримон през 1862 г. настоява, че те са по-скоро
вавилонци, разпръснали се след разрушаването на кулата  (Clébert  1961:
31-33; Pobozniak 1964: 5-6). Освен това, в различни изследвания циганите
биват свързвани с изчезналия континент Атлантида, с остров Занзибар, с
Кавказ и черкезите,  както и с номадските племена Хуни и Татари. Във
връзка с последното в Швеция до днес циганите биват наричани Tattare.
(Sway 1988: 40; Деметер & al. 2000).

Възможността ромите да произхождат не от Египет или от Мала
Азия, а от Индия е открита съвсем случайно. През 1763 г. студентът по
теология Ищван Валий намира много сходни думи между познатото му
ромско  наречие  на  унгарските  цигани  и  езика  на  група  студенти  от
югозападна Индия. Публикуването на сравнителния анализ между хиляда
думи, направен от него, дава тласък на редица лингвистични изследвания.
Първо през 1776 г. в Англия е  издаден речникът на Якоб Бриант, където
се посочва близостта на езици от Персия и Индостан. Независимо от него
германецът  Й.  Рюдигер  през  1777  г.  представя  сравнение  на  отделни
цигански думи с редица диалекти от Индостан, което е публикувано през
1782  г.  Година  по-късно  индийският  произход  се  счита  за  безспорно
доказан  след  установените  от  Х.  Грелман  паралели  между  ромски  и
санскрит.  Основната  задача  на  изследователите  през  XIX  в.  е  да
конкретизират изходната точка на миграциите. Ф. Миклошич настоява на
близостта  с  диалектите  Кафир  и  Дардик  и  локализира  прародината  на
циганите в Хиндокуш. Уулнър ги ситуира в Централна Индия, а Минорски
и  Блох  предполагат  Пенджаб. В  процеса  на  изследване  на  ромския
произход, става известна една хроника на братството на св. Йероним в гр.
Форли  (Италия,  северно  от  Сан  Марино),  чиито  автор  през  1421  г.  е
записал, че някои от циганите, при тридневния си престой в града, казват,
че са пристигнали от Индия (Vaux de Foletier 1971: 27-30; Sway 1988: 31;
Ficowski  1989:  9;  Liegеois  1994:  21).  Научните  изследвания  имат  своя
логичен завършек през 1978 г., когато Вторият конгрес на Международния
ромски комитет признава Индия за прародина на ромите.

Тук  ми  се  струва,  че  е  нужно  да  направя  едно  уточнение,
свързано  с  факта,  че  разполагам  “индийския  произход”  в  графата
“легенди”, при положение, че има “научни” доказателства. Право на това
ми дава  обстоятелството,  че  индийската  теза  е  изградена  изцяло върху



лингвистични разработки, които имплицитно съдържат поне две уловки за
обективността, свързани с европоцентричния характер на изследванията. В
основата им скрито се спотайва юдео-християнския възглед, че светът е
произлязъл от Адам и Ева, а след изгонването им Едем е останал на изток
(Бит.3: 24). От тук винаги са произтичали две научни недоразумения: че
има едно първо място на разселване и че движението на народите е от
изток на запад. Съвременната археология все по-често намира основания
за полицентрична еволюция на човечеството, а историческите извори (пък
дори и Светото писание) при по-сериозен прочит показват дисперсия на
миграциите и честа смяна на посоките, дори и при един и същи етнос.

В този план на мисли, “индийската хипотеза” също е уязвима.
Санскрит  действително  е  един  от  езиците  на  Индостан  от  средата  на
второто  хилядолетие, но  той  се  появява  там  заедно  с  нахлулите  от
Северозапад Арии. Преди това ареалът е обитаван от цивилизацията на
Дравидите  (племе,  принадлежащо  към  един  и  същ  расов  генотип  с
ромите8), които са изтласкани на юг, а градовете им са погребани за векове
(чудесен  е  примерът  с  Мохенджо-Даро).  В  източната  част  на
субконтинента  остават  племената  от езиковата  група  Мунда,  която  е
сходна с индокитайските говори  (Авдиев 1950: 501-505).  От тази гледна
точка, поне два въпроса могат да бъдат поставени като научен проблем.
Ако циганите са арии, те дали са минали през Индия или са група, която се
е  отделила по-рано – подобно на германските и славянските племена? Ако
пък  са  дравиди,  усвоили  впоследствие  санскрит,  измъквайки се  от
Индостан, защо не са възстановили уседналия си, свръхцивилизован начин
на  живот?  Казано  с  други  думи,  ситуирането  според  локализацията  на
съвременни езикови групи, особено от номадски и полуномадски тип, е
академично некоректно,  защото най-често не се знае от  къде идват със
сигурност.

Самите роми се придържат към широк спектър от етиологични
легенди. През февруари 2002 г., ерлийка от кв. Факултета (София) ми каза:
“Ние сме дошли от Агар. Агар била слугиня на Авраам. Когато Сара дълго
време няма деца,  Авраам преспива с  Агар и тя му ражда дете Исмаил.
Затова и наш’те имена са такива – Амет, Шукри, Джемила, Яшар. От там.
След това Сара изпъжда Агар и тя скита с Исмаил из пустинята. След това
се  говори  за  Сара  и  Исак,  но  не  и  за  Исмаил”  (ж,34).  На  практика
историята е сбит преразказ на глави 16 и 21 от книга Битие на Светото
писание  и,  подобно  на  останалите  библейски  легенди,  също  служи  за
обяснение на социалния статус на ромите: “той ще бъде между човеците
като див осел; ръцете му ще бъдат против всички, и ръцете на всички –
против него; ще живее пред лицето на всичките си братя ” (Бит. 16: 3; 21:
8 Антропометричните изследвания показват, че циганите принадлежат към индо-афганския локален расов
тип. Представителите му са долихоцефали (с издължена глава – пропорция между широчината и
дължината под 0,76). Отличават се със смолисто черна коса, тъмнокафяви или черни очи, светлокафява
кожа, нисък до среден ръст – приблизително към 170 см (Fraser 1992: 23; Влахович 1992: 56; Славейков
& Янков 1997: 104, 111).



9). Но в този етиологичен наратив има скрити и два други пласта. Първият
е, че Агар е египтянка по произход  (Бит. 16: 3; 21:  9),  тоест Исмаил е
полу-египтянин. Същевременно жената на Исмаил също е египтянка (Бит.
21: 21), казано с други думи циганите, като потомци на Исмаил, могат да
бъдат считани за египтяни. Вторият пласт се съдържа в генеалогията след
Исмаил. От него се раждат 12 князе (Бит.25: 21- 16). За техни наследници
се считат арабите, а Исмаил е един от основните пророци според исляма,
който заедно с баща си Ибрахим (Авраам) построил Каабата9 (2: 125-127).
Казано иначе, легендата за Агар е своеобразна апология и на ислямските
елементи  в  ромската  традиция, което  очевидно  е  осъзнавано  от  моята
събеседничка,  припознаваща мюсюлманските  имена  като  типично
“цигански”.

Всъщност  идеята  за  произход  от  Авраам  и  слугинята  Агар  е
много стара и  за  пръв път  е  регистрирана  във Франция от  юриста Дю
Шалар през  XVI в.  (Clébert 1961: 31-33). В България има сходни записи
направени в Родопите през 1926 г., останали в архива на Найден Шейтанов
(СР2: 21- 23) и данни от Добруджа, събрани през 1993 г. (СР2: 21- 23).

В теренно изследване от май 2000 г., ерлия от петричкия квартал
“182” заяви: “Проучванията за циганското население – последните, които
са най-категорични – доказват, че циганите идват от Египет и от Индия.
Александър Македонски ги разпръсва по света като воини и така остава до
ден днешен” (м,41). Освен че обединява в едно двете водещи етиологични
хипотези,  това твърдение  повдига един сериозен проблем – доколко са
автентични,  а  следователно  и  достоверни  ромските  легенди.
Пребиваването  на  цигански  групи в  юдео-християно-ислямска  среда  от
около  XI в.  насетне  е  напълно  сигурно.  По  този  начин  за  десет  века
неизбежно  е  променена  или  по-точно  подменена  голяма  част  от
колективната памет на групата – нормален процес за една устна традиция.
Същевременно през  XX в. голяма част от ромската интелигенция вече е
запозната  с  научните  изследвания,  които  чрез  авторитета  на  лидерите
също  биват  бързо  усвоени,  макар  и  частично трансформирани.  В  с.
Костиево ми бе разказана следната легенда: “Господ ги е настанил нашите
прадеди  на  река  Цигана  в  Индия  и  от  там  идва  името  ни.  Но  те  се
намножили,  вдигнали  много  глъч…”  (ж,~40).  На  въпроса  към
събеседничката ми от къде знае тази легенда тя каза, че не е много сигурна
дали  я  е  чела  в  някоя  книга  или  са  й  я  преподали  във  връзка  с
квалификационните курсове за помощник-учители в кв. Столипиново.

Собствените  ми  наблюдения  показват,  че  в  Петрич  е  позната
книгата на Марушиакова и Попов (1993), а от ромското издание на Пъксън
и Кенрик (Puxon & Kenrick 1988) в махалите има поне 2 екземпляра. Във

9 Кааба (от араб. “куб”) е главната мюсюлманска светиня. Разположен е в Месджит ал-харам
(Забранената джамия). Изграден е от сив камък с ширина 12 м, дължина 13 м и височина 15 м. В
югозападният му ъгъл е вграден Хаджар ал-асуад (Черният камък). Преди възникването на Исляма е бил
светилище на езическите племена от района на Хиджас.



Факултета много цитирани са книгата на Лиежоа  (1999) и Новият завет,
преведен  на  влахички  диалект.  Евангелието  от  Матея,  преведено  на
ромски, може да се намери и в махалата в Катуница. В Болярци често се
споменава книгата за мешерето, издадена в Асеновград  (Колев 2000).  В
Куклен са познати почти всички книги за ромите, излизали на български
език. Казано с други думи, всеки запис на данни в съвременния социален
контекст и публикацията им трябва да са съпроводени с авторефлексия за
възможното външно влияние. Същевременно т.нар. “неомитология” (СР1:
51) не бива да се отрича, защото е особено показателна за изграждането на
индивидуалната и колективната индентичност сред ромите.

Българските  етиологични  легенди,  записани  в  края  на  XIX в.
запазват  възгледа  за  египетското  потекло:  поданици  на  св.  Григорий
Богослов – “син на един египетски цар у старо време”  (Стойков 1890:
176).  Важно  качество  на  тези  митове  е,  че  в  тях  се  прави  разлика  в
произхода на различните цигани: “българските” са били “по-първи хора и
чорбаджии”  (Стойков  1894b:  70),  докато  “влашките”  прадеди  са
отцеругатели  (Стойков  1894a:  70).  Дистинкцията  показва,  че  освен  по
религиозен  признак,  българите  по  това  време  различават  циганите  по
диалектни  и  групови  особености,  а  не  ги  приемат  за  хомогенно  цяло.
Общото  между  легендите  е  християнският  пласт,  който  в  синхрон  с
Библейските допускания за Каин и Хам, определя: “Да сте проклети от мен
и от Бога…с дом да се не видите и огнището си да не знаете” (Стойков
1894a: 70; Стойков 1894b: 71), “да не познават родство помежду си…да
нема от них град или село…Да се хранят с прошня! Се да ходят голи и
боси и без дом” (Стойков 1890: 176).

В  научните  среди  съществуват  разногласия  кога  за  пръв  път
представители на ромската етническа група са дошли в Европа. Едно нещо
обаче е неоспорим факт – навлизането им е във вид на екстраординарна
дисперсия, осъществена на множество етапи. Пик в миграциите може да
бъде отбелязан от края на  XIV до началото на  XVI в.,  когато не остава
държава в Европа, в която да не са се появили цигански катуни.

Всички съвременни изследвания, стъпвайки върху хипотезата за
индийския произход,  се  опитват  да  обяснят  началото  на  миграционния
процес  с  факти  от  политическата  история  на  полуостров  Индостан  и
Близкия Изток. Първоначалната посока е  Сасанидска Персия,  където те
търсят работа по време на царуването на шах Ардашир I Папак (224-241 г.)
или  по  време  на  шах  Бахрам  V Гур  (420-436  г.).  Но  тези  “факти”  са
всъщност предположения. Например вторият се базира върху сведение от
персийския  поет  Фирдоуси,  който  в  “Шах-намех”  (“Книга  на  царете”)
описва следното: Поради напрегнатата ситуация сред бедните прослойки
на населението в страната, шах Бахрам Гур, чрез своя тъст – индийския
махараджа Шанкал (или Шангул) – осигурил 10 000 мъже и жени лури,
които  били  музиканти,  свирещи на  лютня.  Когато  лурите пристигнали,
персийският владетел разпоредил на всеки да се даде по един вол и едно



магаре,  защото  искал  да  направи  от  тях  земеделци;  върху  магаретата
поставили 1000 товара пшеница за посев, за да могат лурите да обработват
земята с магаретата и воловете и да се прехранват, а след жътва да свирят
и  да  веселят  бедняците  без  да  получават  пари  за  това.  Лурите  взели
даровете  и  тръгнали  по  страната.  След  една  година  се  върнали  и  се
установило, че  са изяли зърното и воловете. Бахрам Гур разбрал,  че  те
никога няма да се грижат за посевите и им наредил да натоварят всичките
си вещи на магаретата и да напуснат страната и от тогава те обикалят по
света,  търсейки работа,  свързана с кучета и вълци, и крадейки денем и
нощем по пътищата  (Clébert 1961: 40; Vaux de Foletier 1971: 34; Fraser
1992: 33-35; Кенрик 2001:11). Звучи логично и близко до нашия опит или
по-скоро до собствените ни стереотипи: циганите са музиканти, скитници,
не  обичат да  работят,  препитават се с  кражби.  Същевременно нищо не
може да гарантира, че живелият през  XI в. Фирдоуси не се е опитвал да
легитимира,  чрез  митологизиран  наратив  за  събития  преди  шест  века,
реалност от собственото му съвремие. Казано по-профанно, все едно да се
счита  Шекспир  за  историограф  на  Дания,  а  Хамлет  за  историческа
личност.

От тази гледна точка, искам да застъпя друга научна хипотеза,
различна  от  досега  съществуващите.  Независимо  от  къде  произхождат
предците  на  индивидите,  които  впоследствие  наричат  себе  си  ромá,  за
тяхна прародина следва да се счита районът на Иранското плато. Именно
там те се формират като единна етническа общност, която се базира на
обща  езикова  мрежа,  сходна  социална  структура,  сходни  социални  и
религиозни  практики.  В  резултат  от  съществуващите  исторически
предпоставки,  преобладаващата  част  от  ромите  постепенно  бива
изтласкана  на  запад  от  Иранското  плато.  Различни  автори  обясняват
миграциите с инвазията на афганските пълководци Махмуд Газневи (998 –
1030 г.) или Мухаммад Гури (1175 – 1206г.) в Северозападна Индия; или с
превземането на Делхи (1398 г.) и Анкара (1402 г.) от монголския емир
Тимур  Ленг  (Poissonnier  1855:  23;  Pobozniak  1964:  11;  Марушиакова,
Попов 2000a: 12).

Тук е необходимо да спомена, че Марушиакова и Попов изтъкват
един важен научен факт: през XII в. съсъществуват два етнонима, с които
са назовавани ромите – цигани и египтяни. В това те виждат възможността
да се откроят двете основни вълни на ромските миграции. По-ранната (на
“циганите”):  “Константинопол  –  Балканите”  и  по-късната  (на
“египтяните”):  през Малкия Египет (според  тях  вероятно става дума за
Пелопонес) и след това Балканите. Самите автори определят теорията си
като “твърде хипотетичен план” (Марушиакова, Попов 2000a: 19 – 20), но
идеята им съвсем не е без основание.

Аз  съм  напълно  съгласен  с  Марушиакова  и  Попов,  че  да  се
обясняват ромските миграции от Иранското плато с Мухаммад Гури или
Тимур Ленг е неоснователно, защото тези събития са твърде късни и по



това  време  наименованието  “атингани”  е  регистрирано  в  исторически
документи от Европа. За разлика от тях обаче, аз смятам че историческите
данни  около  Махмуд  Газневи  от  една  страна  спомагат  да  се  разкрие
механизма на ромското преселение, от друга страна дават възможност да
се  преосмисли  спецификата  на  миграционните  етапи.  На  практика
споменатият  по-горе  поет  Абулкасим  Фирдоуси  след  написването  на
поемата  си  изпада  в  немилост  именно  поради  скритата  сатира  към
властващия по  това  време Махмуд Газневи  (Османов 1977:  469),  тоест
предаденият сюжет с лурите от Индия вероятно наистина е описание на
ситуация  от  първата  четвърт  на  XI век.  Появата  на  митологизирани
исторически  персонажи  –  като  Бахрам  Гур  –  е  стилистична  фигура,
характерна за наративите във въпросния регион (по същата схема Харун-
ал-Рашид е герой в множество приказки), а не историческо свидетелство.
Тези  разсъждения  съответстват  и  на  данните  от  един  грузински
агиографски  текст  от  Атонския  манастир  “Иберон”:  “Животът  на  Св.
Георги Анхорит”, датиран около 1068 г. Според това житие, през 1054 г.
от Самария през Армения в Константинопол пристигнали много Adsincani
–  потомци  на  Симон  Мага,  които  нямали  постоянна  работа  и  били
известни  като  прорицатели,  вентрилоквисти,  магьосници  и  отровители
(McDowell 1970: 22; Vaux de Foletier 1970: 37; Sway 1988: 33; Fraser 1992:
46; Crowe 1994: 1; Liegeois 1994: 18). Времето за придвижване от Армения
към  Константинопол  е  достатъчно  и  напълно  обяснимо  с  оглед  на
транспортните  условия  в  епохата.  Освен  това  то  е  и  оправдано  като
посока,  защото  от  началото  на  XI в.  Византия  започва  постепенно  да
завоюва всички арменски земи, а през 1045 г. е превзета и столицата Ани,
което може би поражда миграционна вълна към Константинопол. По тази
схема обаче, ми се струва, че възниква един такъв въпрос: дали авторът на
житието не е сбъркал, говорейки за Самария (гр. Шомрон в Палестина)
вместо за Самарра – столица на Абасидския халифат преди Багдад – съсед
на Армения и Газневидите? Повод за размисъл в конкретната посока ми
дава и фактът, че старогръцкото µαγοσ е много силно свързано с мистични
практики,  прорицателство  и  тълкуване  на  сънища,  извършвани  от
жреческа  каста  или  племе  от  района  на  Персия  (Елиаде  1976:  390;
Лаерций 1985: 17). 

Мнозина автори гледат скептично на датировката 1054 г., понеже
в  хрониката  на  Теофан  Изповедник  три  века  по-рано  –  през  758  г.
названието  е  свързано  с  павликянска  секта  във  Фригия  и  Ликаония
(ПИИВ: 79) и при цялото многообразие и движение на различни групи във
Византия  не  е  сигурно  дали  не  е  използвано  за  обозначение  на
всевъзможни общества  (Liegeois  1994: 21; Марушиакова, Попов 2000а:
13-17).  От  друга  страна  обаче  циганите  пребивават  достатъчно  дълго
време в Близкия Изток, така че е напълно логично да се допусне познаване
на  дуалистичните  учения и мистичните практики.  Всъщност, дори днес
опозицията  “Девел  -  Бенг”  (Бог  -  Дявол)  е  все  още  съхранена  в



религиозните им възгледи, а врачуването и баенето са се запазили като
професии в някои групи. Де факто пренасянето на терминология от една
група  към  друга  също  не  е  необичайна  практика  за  византийските
хронисти – по тази схема и българите при пристигането си на Балканския
полуостров често са наричани “скити”. Така се обяснява и причината за
по-ранната употреба на термина. Освен това е важно да се отбележи, че в
хронографията  на  Теофан  Изповедник  става  дума  за  “атигганой”
[ατιγγανοι]  (ГИБИ: 284),  а  не  за  “атсинганой”  [αθσινγανοι]  –  пълното
отъждествяване  между  двете  е  плод  на  лингвистичната  хипотеза  на
Миклошич  от  края  на  XIX в.,  по  отношение  на  която  все  още  не  са
изчистени  научните  съмнения.  Атсинганой –  в  освободения  от
конотацията “павликяни”  смисъл на “цигани” – се среща в края на XII в. в
коментари на специалиста по църковно право Теодор Балсамон, относно
канони #61 и #65 от Трулския събор (Константинопол, 692 г.) и в едно
циркулярно  писмо до  църковния  клир от  константинополския  патриарх
Атанасий  I (1289-1293  и  1303-1309)  век  по-късно  (Pobozniak  1964:  9,
Fraser 1992: 46-47).

Несъмнени свидетелства за присъствието на цигани в Европа са
издаваните от някои средновековни феодали грамоти и закони, свързани с
тях. Въпреки, че ромското навлизане на континента е доста дифузно, все
пак  по  датировките  на  документите  може  хипотетично  да  се  проследи
пътят им в Европа [вж.: графика 2]: о-в Крит (1322), о-в Корфу (1346), гр.
Призрен (1348), гр. Дубровник (1362), гр. Загреб (1373), Бохемия (1378),
гр.  Любляна  (1387),  Долна  Саксония  (1407),  Трансилвания  (1416),
Вестфалия и градовете от Ханзата10 (1417), гр.Лайпциг, гр. Франкфурт на
Майн, гр. Цюрих и гр.Берн (1418), Прованс (1419), гр. Антверпен (1419),
Нидерландия (1420), гр. Торино (1421), гр.  Болоня и гр. Рим (1422), гр.
Сарагоса (1425),  Полша (1428),  гр.  Барселона (1447),  Андалусия (1462),
Англия (1480), гр. Вилнюс (1501), гр. Единбург и Дания (1505), гр. 

10Ханзата е военно-икономически съюз на северногерманските градове, оформен върху споразуменията
между Любек, Хамбург и Щралзунд през втората половина на XIII век. Краят на съществуването му се
датира формално до 1669 г. Данни за цигани през 1417 г. има в следния порядък: Хамбург, Рощок,
Вайсмар, Любек, Щралзунд и Грейфсвалд (Vaux de Foletier 1971: 44). Членове на Ханзата през ХІV и ХV
в. са и някои вестфалски градове: Кьолн, Дюселдорф, Дортмунд, Мюнстер, Билефелд и др. 



Стокхолм (1512), гр. Лисабон (1516), Норвегия (1544), Финландия (1559)
(Clébert 1961: 54-57; Генов, Таиров & Маринов 1968: 5; McDowell 1970:
16-22;  Vaux  de  Foletier  1970:  39-55,  91;  Puxon  & Kenrick  1988:  7-24;
Димитров 1991:112; Fraser 1992: 62-129; Попов 1992а: 57 Марушиакова
& Попов 1993: 29; Liegeois 1994: 19-20; Кенрик 2001: 11-14). 11

За да  напуснат ромите  Иранското плато и да  се  отправят към
Европа,  решаващо  е  едновременното  влияние  на  няколко  фактора.  На
първо място поставям поредицата от завладявания на Близкия и Средния
изток  от  араби,  селджуки,  татари,  газневиди  и  монголи,  както  считат
всички научни хипотези до момента. Освен масовия геноцид обаче, те се
характеризират с появата на втория значим фактор, най-големия човешки
враг – гладът, поради унищожаването на посевите и добитъка. Всъщност,
като цяло в Източната част на Иранското плато и Северозападната част на
Индостан през Средновековието гладът е апокалиптичен12.

След глада и инвазията на племена от изток, третият и може би
най-важен фактор са кръстоносните походи. Те започват през 1096 г.,  а
през 1098 г. вече са създадени 4 християнски владения в Близкия Изток:
Едеско  графство,  Антиохийско  херцогство,  графство  Триполи  и
11 При различните автори има разминаване в датировките. Тук са представени най-ранните хронологично 
достоверни свидетелства. 
12 Макар и доста по-късно, едно описание на региона, направено от нидерландския търговец Ван Туист
през 1630 г., разкрива драматичната картина на глада: ”Хора бродят насам-натам, безпомощни,
изоставили роден град или село. С дълбоко хлътнали очи, бледи и покрити с пяна устни, суха кожа, а под
нея стърчат костите; увиснал като празна торба корем; някои плачат от глад и вият, други лежат по земята
и агонизират. Гладните разпарят коремите на мъртъвците и на умиращите от глад и ядат вътрешностите
им. В едно село на пазара се продаваше човешка плът” (Бродел 2001: 57).

Графика 2. Карта на първоначалните ромски миграции в Европа



Йерусалимско  кралство.  Половин  век  по-късно  започва  арабската
реконкиста и през 1144 г. емирът на Мосул превзема Едеса, а в периода
1174 – 1187 г. султанът на Египет от кюрдски произход Юсуф ибн Айюб
Салах ад Дин (1171 - 1193), познат в Европа като Саладин, превзема Акра,
Сайда, Бейрут и Йерусалим, и обединяват в едно владение Египет, Сирия и
Месопотамия.  Политическият  контекст  тук  е  особено  важен:  поради
желанието  си  да  завоюва  Византия,  германският  владетел  Фридрих  I
Барбароса (1152 -  1190)  сключва съюз с Иконийския султан. В отговор
Византия  влиза  в  съюз със Салах ад  Дин.  При следващия кръстоносен
поход западните рицари превземат Константинопол (1204 г.) и е основана
Латинската империя. Следва поредица от все по-неуспешни опити отново
да се отвоюват Светите земи, които довеждат до факта, че след 1291 г.
единственото кръстоносно владение остава остров Кипър. От друга страна,
възстановената  през  1261  г.  Византийска  империя  си  създава  лоши
отношения с татарите именно защото Михаил VIII Палеолог (1259 - 1282)
отказва  да  пропусне  през  своята  територия  делегация  на  Египетския
султан Байбарс I Бахри (1260 - 1277) до татарския хан Берке (1255 - 1266).
В резултат на това през 1265 г. е проведен поход на татарите, българския
цар  Константин  Асен  (1257  -  1277)  и  египетските  мамелюци  срещу
Константинопол.  Решаваща  роля  за  обединяването  на  трите  армии
изиграват  куманите,  донякъде  и  защото  самият  Египетски  султан  е  от
кумански  произход  –  военачалник  на  гвардията,  свалила  от  власт
Айюбидите (династията на Салах ад Дин) през 1250 г. (Павлов 2000: 452).
Всъщност до 1516 г., когато османският султан Селим I Явуз (1512 - 1520)
завладява Сирия, Палестина и Египет, бейовете на мамелюците са един от
най-значимите политически фактори в Близкия Изток. Именно те спират
настъплението на монголите и прогонват кръстоносците.

От изложеното по-горе ясно се вижда връзката между циганите и
Египет  –  те  действително  идват  от  земи,  които  са  под  властта  на
египетските султани. В този план на мисли не съм съгласен, с твърдението,
че името “егюпци” са си го давали сами, за да прикрият името ром, поради
гоненията  от  християнската  църква  и  инквизицията  (Кепески  & Юсуф
1980: 11).  Напротив, циганите идват в Европа по три схеми, свързани с
християнските кръстоносни походи. Първо, според съюза на Византия със
Саладин (което може да послужи и за обяснение на поставянето на Египет
и Гюмюрджина, под общия знаменател “отечество”). Второ – обратното –
пристигат като част от кръстоносната войска. Именно тук е мястото да се
спомене появата им в Унгария. Първото свидетелство е, че крал Андраш II
(1205  -  1235)  довежда  една  група  със  себе  си,  при  завръщането  от
кръстоносния  поход  (Марушиакова  & Попов  1993:30).  Второто  е,  че  в
списъка на войската на следващия унгарски владетел Бела IV (1235 - 1270),
съставена предимно от кумани и маджари, присъства група “Ginganorum”,
като вероятно става дума за цигани (Pott 1844: 61). На последно, но не и по
значение място – гюпците се представят за пилигрими от Светите земи,



дошли да търсят закрила от гнева на сарацините (Sway 1988: 34-35). Искам
изрично да подчертая, че едни от първите места на цигански заселвания са
острови  –  достъпни  по  това  време  най-вече  за  Венецианската  и
Генуезийската флоти, а и град Модон (Метони) на полуостров Пелопонес,
който често се сочи като “Малкия Египет”, също е венецианска колония.

В този план на мисли се появява четвъртият фактор за циганската
миграция към Европа –  епидемиите:  дифтерит,  тиф,  коклюш, варицела,
скарлатина, хепатит, малария и туберкулоза. Периодично континентът е
застрашен  от  значителна  депопулация.  Според  описание  в  учебник  по
медицина от XVIII век, вариолата (едрата шарка) е “най-всеобхватната от
всички болести: на 100 души – 95 се заразяват, а един от 7 умира” (Бродел
2001: 60).  Но най-страшното от  всички заразни заболявания е “Черната
смърт” (белодробната чума), която от края на XIII век до средата на XIV
век  покосява  цяла  Европа.  Резултатът  от  нея  е,  че  градовете  (където
поради концентрацията на населението, пораженията били най-големи), с
цел да продължат съществуването си, издават специални закони, с които
поощряват имиграцията. Така например след 30 октомври 1348 г. Венеция
предоставя “пълноправно гражданство de intus et de extra (вътре и извън)
на всяко лице, което в срок от една година дойде и се установи в града със
семейството и имуществото си” (Бродел 2001: 53). Напълно логично е да
се допусне, че циганите от венецианските колонии Крит, Корфу и Модон
са се възползвали от тази възможност. Тук е мястото да кажа, че не съм
съгласен с Лиежоа, който счита, че появилият се през 1262 г. в документи
от  Южна  Италия,  касаещи  Лигурия  (областта  около  град  Генуа),
антропоним “Cigarellus” не е достатъчно основание да се счита, че там има
циганско присъствие. Интересното в случая е, че се приемат за достоверни
сходни  лингвистични  аналогии  от  Константинопол  150  г.  по-рано,  а
появата на ромите в силно свързаната с Византия част от Апенините или
връзката им с Генуезийската флота се счита за невъзможна. На практика
това е един особен академичен предразсъдък, повлиян от схващането, че
“Балканите са втората родина на циганите” (Марушиакова & Попов 2000а:
7).  Същевременно,  както  бе  казано  по-горе,  през  1261  г.  войските  на
Никейската  империя  превземат  Константинопол  и  значителна  част  от
венецианците и генуезийците край проливите се завръщат в метрополиите
си.  От  тази  гледна точка,  може да  се  предположи  съпътстваща ромска
миграционна вълна, която – без да преминава през Балканския полуостров
– отвежда ромите от Малоазийските провинции на Византия в северната
част на Апенинския полуостров.

Тук не считам за нужно да се спирам подробно върху по-късните
миграции, защото те са добре документирани и подробно изследвани от
всички  съвременни  автори.  В  това  отношение  са  анализирани  дори
миграциите на отделни родови групи и съвсем не е трудно да се очертаят
маршрути в Западна Европа след ХV в. и в Северна Америка след 1695 г.
Важно е, освен откроените по-горе две вълни, да е споменат следващите



значителни миграции: “Калдерарската”, настъпила в края на ХІХ в. като
резултат  от  отмяната  на  робството  в  днешните  румънски  земи  и
разпадането на Османската империя; “Югославската”, през 60-те години
на  ХХ  в.,  след  икономическото  преструктуриране  на  СФРЮ;
“Балканската” –  след  разпадането  на  Варшавския  договор  и  СИВ,
предимно от Румъния, Босна и Косово (Clébert 1961; McDowell 1970; Vaux
de Foletier 1970; Kenrick & Puxon 1972; Kephart 1987; Fraser 1992; Liegeois
1994;  Кенрик  2001).  Струва ми се  обаче,  че  е  необходимо  да  се  върна
малко  назад  и  да  направя  едно  уточнение,  свързано  най-вече  с
публикациите  на  Кенрик,  Лиежоа  и  повлияните  от  тях  изследователи.
Става дума за т.нар. “ексклюзия” (изключване) и “инклузия” (заключване)
на  циганите.  В  значителен  брой  разработки  присъстват  списъци  с
“репресии”  срещу  ромите  от  страна  на  официалните  власти,  които
започват  през  1471  г.  в  Люцерн  и  –  в  зависимост  от  годината  на
публикуване на трудовете – завършват с Холокоста или достигат чак до
наши дни. За съжаление е налице една научна спекулация – компенсаторен
механизъм, повлиян от съвременната ситуация, в която се намират ромите.
Имам предвид свидетелства от типа: “Парламентът в гр. Люцерн през 1472
г.  отказва на циганите прием в страната”  (Kenrick & Puxon 1972);  “през
1539 г. Общинският съвет на Париж ги експулсира от града” (Clébert 1961:
87);  “След  1525  г.  е  забранено  на  циганите  да  живеят в  Португалия и
започва  депортирането  им  в  Ангола  и  Бразилия”;  “във  Франция,
Португалия и Понтификата13 наказанието чрез изгонване е заместено от
каторга  на  галерите”,  “в Германия,  Холандия  и  Швеция  на  циганските
групи  бил  даван  срок  за  напускане  на  страната,  след  което  следвали
масови екзекуции” (Liegeois 1994); във Франкфурт на Майн през 1722 г. е
издадена заповед за насилствено отнемане на децата от родителите им и
отвеждането им в специални детски домове. Родителите са жигосвани и
прогонвани  (Кенрик 2001:  75).  Звучи ужасяващо и наистина  е  така.  Но
привеждането на подобни исторически факти е абсолютно некоректно, ако
не  се  държи  сметка  за  контекстуалната  рамка  на  епохата,  защото  в
ситуацията  на  ромите  са  се  намирали  и  множество  други  групи,
включително бединте слоеве от коренното население на страните. Става
дума  за  време,  когато  Новият  свят  е  току  що  открит  –  царевицата,
картофите, доматите, чушките и бобът са непознати или се отглеждат като
екзотични  цветя.  Гладът  и  мизерията  съпътстват  голяма  част  от
населението  на  Европа.  Свидетелствата сочат,  че  през  1483 г.  в  Крепи,
недалеч  от  Санлис  “третина  от  гражданите  просят  в  мирно  време,  а
старците мрат на бунищата всеки ден”. През 1573 г. от гр. Троа, след като
им е даден 24 часов срок, изгладнелите, одрипавели и въшлясали просяци
са  изведени  извън градските  порти.  Всеки  получава  един  хляб  и  една
сребърна лира, като им е заповядано да не се връщат, преди зърното от
новата  реколта да влезе в хамбарите.  В Англия по времето на кралица
13 Папската област



Елизабет  І  Тюдор  (1558-1603)  са  издадени  “Poor laws”14 и  “Sumptuary
laws”15.  В  Париж  бедняците,  оковани  по  двойки,  почистват  градските
крепостни  ровове.  Из  цяла  Европа  се  появяват  домове  за  бедни  и
нежелани, а  въдворените там са подлагани на принудителен труд.  През
1659  г.  градската  управа  на  Дижон  забранява  на  гражданите
благотворителност и подслоняването на бедняци. Анализирайки данните,
Гастон  Рупнел  стига  до  заключението:  “През ХVІ  в.  лекуват  и  хранят
пришълеца просяк преди да го изгонят. В началото на ХVІІ в. му бръснат
главата,  по  късно го  пердашат,  а  в  края  на века насила го  изпращат в
каторга  (Бродел  2001:53-57).  Казано  с  други  думи:  да,  циганите  също
страдат от социалната ситуация, но това не значи, че мерките са етнически
обосновани и че ромите са единствените потърпевши.

Освен  мерките  срещу  скитниците  и  бедняците,  между  ХV и
ХVІІІ  в.  светът е  обхванат  и  от  една  друга  страст  –  ловът на  вещици
(Кланичай  1991:  63).  Напълно  логично  е,  занимаващите  се  с
вентрилоквизъм  и  гадателства  гюпски  групи,  да  бъдат  преследвани.
Именно  това  е  обяснението  на  една  друга  репресия  популярна  в
Нидерландия като “Heidenjachten” (“гонене на езичници”), представяна от
циганолозите  като  “лов на  цигани”  (Fraser 1992:  148-150).  Последното
също  не  е  академично  коректно,  макар  че  означаемите  “езичник”  и
“циганин” в протестантска Нидерландия имат едно и също означаващо.

Във връзка с всичко, казано до тук, преди да опиша миграциите и
преките демографски данни, касаещи България, е важно да отбележа, че
отношението към циганите – от една страна като скитници, от друга като
езичници – в Западна и Централна Европа поражда една бих я нарекъл
“контрарна” миграционна вълна. Част от гюпците се насочва обратно към
Балканите или към Източна Европа, където отношението към социалната
им  различност  е  значително  по-меко.  Въпреки  че  са  със  статут  на
подчинено население – роби във Влашко, рая в Османската империя или
са правени опити за закрепостяването им в Хабсбургската империя, Полша
и  Литва  –  ромите  естествено  предпочитат  това  пред  геноцида.  Тази
контрарна миграционна вълна обаче не е уникална и специфично ромска.
Тя следва посоката на движение на еврейските и арменските групи, които
по това време също чергарстват и са подложени на същите репресии.

За появата на циганите в днешните български земи са популярни
няколко хипотези. Едната е за  т.нар.  “Аспарухови цигани” пристигнали
през  VІІ  в.  Част  от  тези  хора  понастоящем  са  познати  като  “Стари
българи”, “Сиви гълъби” или “Демирджии”. Някои от тях напълно отричат
каквато и да е връзка с циганите. Емпиричните експерименти, проведени в
град Чирпан и село Йоаким Груево, регистрираха наличието на само една
специфична ромска дума, която се е съхранила в речниковия им запас –

14 Закон за бедните
15 Закон за ограничаване на частните разходи в интерес на държавата



морт’окос16. В научните среди е в обръщение цитат от в-к “Романо еси”
(Цигански глас) от 1948 г., където се казва: “Нашето малцинство живее в
България от седми век насетне, доведено от водача на циганите по целия
свят – Берко”  (Crowe 1994: 1).  Тук би могло да се допусне, че Берко и
татарският  хан  Берке  са  едно  и  също  лице  и  че  това  е  своеобразен
исторически  отпечатък  в  колективната  ромска  памет.  Но  тъй  като
регистрираното  свидетелство  е  доста  късно,  по-скоро  става  дума  за
неомитология  или  някакво  психологическо  изместване.  Механизмът  за
изграждане на подобна идентичност бе регистриран в поредица от теренни
изследвания (с.  Калековец, с.  Катуница, гр.  Чирпан,  с.  Йоаким Груево),
където  като  очевидно  историческо  свидетелство  събеседниците  ми,
считащи  себе  си  за  принадлежащи  към  етноса  на  “старите  българи”,
неизменно  посочваха  филма  “Хан  Аспарух”  –  където  се  виждало  как
именно по-мургавите са истинските българи, а другите са славяни.

Съществува хипотеза, която ситуира циганите в Тракия през 803-
804  и  ги  представя  като  майсторите,  изковали  чашата  от  черепа  на
император  Никифор  І  Геник  по  заповед  на  хан  Крум  през  811  г.
(Марушиакова & Попов 2000а: 15). В хрониката на Фльори “атигганите”
са представени като преселници от Фригия във Филипополис (Пловдив) по
времето на император Йоан Цимисхи (969-976), но срещу тезата, че става
дума за роми, а не за гностическа секта има сериозни научни основания
(Paspati 1870: 18).

Едно предположение ги разполага в района на Рилския манастир
през  1378  г.  В  случая  съм  напълно  съгласен  с  всички  публикации  на
Марушиакова  и  Попов,  където  се  подчертава,  че  самият  текст  не  дава
никакви основания за подобни трактовки, тъй като от него ясно личи, че
става дума за сезонни планински пастирски жилища”. Това, което искам да
добавя  към  оборването  на  тази  хипотеза,  е,  че  дори  под  споменатите
“Агупови  колиби”  наистина  да  се  разбира  ромски  катун,  то  “Рилската
грамота” вероятно е препис или фалшификат от ХVІІІ в.  (Дуйчев 1944:
178-182) и  е  по-адекватно  да  служи като  историческо  свидетелство  за
присъствието на цигани в региона именно през ХVІІІ в. За съжаление, след
като хипотезата е спомената от авторитетни учени (Kenrick & Puxon 1972:
15) и  в  резултат  на  поредица  некоректни  позовавания,  в  Западната
циганологична литература е популярно твърдението, че “през 1378 г. Иван
Шишман, последният български цар, дарява на Рилския манастир няколко
селища, частично населени с уседнали цигани” (Fraser 1992:57).

Всъщност, във връзка с хипотезите за пристигането на циганите в
България, ромските изследвания в световен план страдат от една особена
форма  на  научна  фрустрация:  как  така  няма  регистрирани  случаи  на
циганско присъствие преди Османското владичество? От една страна като
причини  могат  да  се  изтъкнат  могат  и  да  се  подкрепят  с  аргументи
хипотези,  свързани с  лошата административна уредба  по отношение на
16става дума за вид кожно заболяване



документирането  и  архивирането  през  Средновековието  или  да  се
заклейми самото завладяване на българските земи, свързано с опожаряване
и унищожаване на дворци и манастирски книжовни центрове (а с това и на
документация).  От  друга  страна  е  възможно  да  се  оформи  една  по-
различна  хипотеза.  През  Средновековието България  се  намира  в лоши
отношения  както  с  Византия,  така  и с  Латинската империя.  Съществен
индикатор за това е поведението на Цар Калоян (1197-1207). От  такава
гледна точка, циганите, като съюзници на едните и другите, или също са
били  нежелани,  или не  са  разпознати  като  различни –  приемани  са  за
кръстоносци или ромеи.

Значим фактор, служещ за обяснение е и състоянието на пътната
мрежа.  Маршрутът “Константинопол – Солун –  Драч”,  познат като Via
Ignatia,  е  вътрешно държавен –  по-спокоен,  без  митнически  такси,  а  и
регионът е  по-сходен климатично с  Близкия Изток.  За  разлика от  това
“Константинопол – Пловдив – Никопол” и “Константинопол – София –
Белград” (Via Militeris) минават през гъсти гори, климатът е планински и
значително по-студен, а проходите са много тесни и трудно проходими. За
пример може да послужи описанието на Айтоския проход, направено от
арменеца Симеон Лехаци през 1610 г.: “Пътят през тези Балкани бе много
тесен и трудно проходим, каменист, провиращ се между високи отвесни
планини. На места той беше толкова тесен, че едвам можеше да премине
талига. Между тези планини течеше лъкатушеща река. В продължение на
един ден я пресякохме 26 пъти” (АПБ: 16). Може би трябва да напомня, че
става  дума  за  един  от  най-късите  и  ниски  като  надморска  височина
старопланински проходи. Затова още веднъж ще си позволя да акцентирам
върху  своята  хипотеза  –  за  да  стигнат  в  Западна  Европа,  не  е  било
необходимо ромите от първата вълна да използват непременно сухоземен
път през днешна България, когато със сигурност са имали възможност да
бъдат превозени с венецианските кораби.  В този план на мисли не съм
съгласен напълно с твърдението, че циганите влизат във Влашко, идвайки
от България  (Borrow 1841).  За подобно събитие през ХІІІ и ХІV в. няма
запазени исторически свидетелства, докато има данни, че група цигани са
подарени като роби на манастира “Св. Богородица” в Карпатите през 1340
г. от сръбски аристократ (Марушиакова & Попов 2000а: 22), а и като цяло
това  е  практика характерна  за  отношенията  между сръбските  боляри  и
днешните румънски земи през XІV в. (Аким 2002), което може би не е било
известно по времето, когато Бороу пише книгата си. 

Втората ромска вълна идва пред, със или след Османската армия,
но е редно да се датира по същото време – края на ХІV – началото на ХV
век. Първото споменаване на цигани в днешните български земи от този
период  е  през  1430  г.  в  данъчния  регистър  на  Никополския  санджак,
където  са  отбелязани  431  коптски,  т.е.  “египетски”  или  “цигански”,
домакинства,  което  представлява около  3,5% от  живеещите  в  тимарски
владения (Марушиакова & Попов 2000а: 29). Като цяло това е един от най-



плътно заселените с цигани райони от Османската империя, което става
видимо  и  от  издаденият  през  1530  “Kanunname-i  Kibtiyan-i  Vilayet-i
Rumeli” (Закон за коптите [циганите] във вилаета Румели), където, освен
гюпците от Циганския санджак и от големите градове Истанбул, Едрине,
Филибе и София, изрично се споменава санджакът Никболи (ТИИП: 310).
Важно е и това, че благодарение на един регистър за не събрани данъци,
датиран около 1548 г., може да се проследят местата, от които са дошли
циганите  във  въпросния  санджак:  с.  Румбейлю  [Урум  беглий,
Бунархисарско],  самият  Бунархисар,  махалата  “Джами-и  джедид”  в  гр.
Къркклиса [Лозенград] и с. Червен, русенско (ТИБИ7:139). Казано с други
думи, около 1500-1530 г. има значителна миграция от Циганския санджак,
с център Лозенград, към днешна Централна Северна България.

По  същото  време  значителна  имиграция  на  цигани  има  и  в
Пловдивско.  Ако  през  1490  г.  във  Филибе  има  регистрирани  38
домакинства от 907 (или 3.3%), а през 1516 г. са 175 от 1000-1100 (15.9-
17.5%),  то  през  1516  г.  ромите  са  283  домакинства  (около  25%).
Обикновено в научните изследвания се изнасят данни и за Плевен, където
броят на домакинствата е съответно 11 през 1516 г., 36 през 1550 г. и 44
през  1579  г.,  но  ако  в  първия  период  може  да  се  допусне  някаква
имиграция,  във  втория  вероятно  става  дума  за  естествен  прираст.  За
разлика от представените случаи, в Ески Заара [Стара Загора] е  налице
обратният демографски процес. От 61 през 1528 г., броят на циганските
домакинства 40 години по-късно намалява на 21  (Crowe 1994: 3),  което,
ако се отчете прирастът на населението, може да послужи за оформяне на
тезата,  че  районът  на  Стара  Загора,  като  северозападен  предел  на
Циганския санджак, е една от изходните точки на миграция.

Особено важен източник на информация е един общ регистър на
циганите  във  вилаета  Румели  от  1523  г.  Според  изчисленията  на  А.
Стоjановски, в границите на съвременна България тогава са живели 5701
цигански домакинства или приблизително около 28505 роми. В по-късните
демографски данни вече се появяват сериозни противоречия и например
общият брой на  циганите в  европейския  дял на  Османската  империя  в
различните  източници  варира  от  50  000  до  620  000  души.  С  оглед  на
представените по-горе данни е важно да се отбележи, че в Пловдив през
1876 г. са регистрирани 5969, а в Стара Загора – 1059 пълнолетни мъже
роми (Марушиакова & Попов 2000а: 29).

В първите години след подписването на Санстефанския мирен
договор  (март  1878  г.)  в  младото  Княжество  България  все  още  не  са
изградени  строги  критерии  при  преброяванията  на  населението.  Като
своеобразен  отглас  от  Османското  минало  до  1880  етническата
характеристика се свързва с религиозната принадлежност. В периода 1880-
1900 г.  като  етнически  признак  се  използва  майчиният  език,  каквато  е
практиката по същото време и в Западна Европа. В периода до 1946 г.



паралелно  с  въпроса  за  майчиния  език,  в  анкетните карти  присъства и
въпросът “народност” (Гешев 1995: 68).

Обобщаването  на  данните  от  периода  1900  –  1926  г.,  което  е
представено в таблица 1, дава възможност да се откроят някои тенденции
в  прираста  и  имиграцията  на  циганското  население  в  България.
Впечатление в началото на века прави намаляването на циганите с турско
и румънско месторождение, за сметка на имигрантите от Гърция и Русия.
Съществуват  две  възможни  обяснения.  Едното  е  икономическо  –
“турските” и “румънските” цигани са емигрирали на Запад,  подобно  на
групите копанари, отправили се към САЩ през 1880 г. и към Обединеното
кралство през 1886 г. в търсене на препитание или пък са се завърнали по
родните  си  места,  след  период  на  гурбет  у  нас.  Другото  обяснение  е
политическо  и  включва  два  аспекта.  Първо,  през  1886  г.  със  закон  се
забранява на чергарстващите групи да напускат границите към и да влизат
от  дяловете  на  Санстефанска  България,  останали  извън  пределите  на
страната  (Македония,  Тракия,  Добруджа)  след  съединението  между
Княжеството  и  Източна  Румелия  (Crowe  1994:  11).  Вторият  фактор  е
влезлият  в  сила  през  1901  г.  с  указ  271  на  княз  Фердинанд  “Закон  за
изменение на избирателния закон”, с който са отнети избирателните права
на “циганите нехристияни, както и на всички ония цигани, които нямат
установено местожителство” (Zang jr: 8; Марушиакова & Попов 1993: 84).
Всъщност, вероятно двата фактора – икономическият и политическият –
оказват едновременно влияние върху демографския миграционен процес.

В  периода  1912  –1918  г.  България  взима  участие  в  поредица
войни,  където  загиват  част  от  жителите  й.  Същевременно  държавната
граница  претърпява  няколко  корекции,  което  периодично  поражда
миграционни  вълни  към  и  от  страната.  Това  налага  провеждането  на
преброяването през 1920 г., за да бъде регистрирано населението в новата
политическа  ситуация.  Общият  брой  на  циганите  намалява  е  с  19.5%
спрямо 1910 г. Особеното в случая е, че отрицателният механичен прираст
е  процес  с  обратна  посока  спрямо  тенденцията  за  страната,  тъй  като
общото население на България се  увеличава с 11.75%. Това вероятно се
дължи  на  ниската  имиграционна  активност  сред  ромите.  При  тяхната
етническа група само 2694 души (2.74%) не са родени в страната, докато
средната  обща  относителна  стойност  е  4.59%,  а  по-специално  при
българите  е  4.42%.  Относителният  обем  преселници  е  огромен  не  при
ромите, а при някои други народности: арменци (45.41%), сърби (82.36%),
руснаци  (95.58%).  При останалите традиционно пребиваващи общности
относителният дял на имигрантите също е по-висок от този на циганите:
евреи  (10.92%),  гърци  (7.71%),  татари  (6.87%)  и  румънци  (3.69%).
Практически,  по-ниска  относителна  стойност  на  преселници  има
единствено турската общност (1.25%).



Таблица 1: Циганско население в България в периода 1900-1926 г., според месторождението
Място на
раждане

1900 1910 1920 1926
цигани % цигани % цигани % цигани %

България 87 912 98.17 121 145 99.06 95 504 97.01 131 513 97.53
Турция 494 0.55 462 0.38 34 0.04 782 0.58
Румъния 180 0.20 128 0.11 1389 1.41 1656 1.23
Сърбия 120 0.13 164 0.13 132 0.13 ****

331
0.25

Австро-Унгария 4 0.01 1 0.00 - - - -
             Австрия - - - - 35 0.04 5 0.00
            Унгария - - - - 1 0.00 - -
Русия 1 0.00 29 0.02 4 0.00 2 0.00
Гърция - - 7 0.01 - - 470 0.35
Македония* - - - - 310 0.32 - -
Западни
покрайнини**

- - - - 56 0.06 - -

Одринско*** - - - - 721 0.73 - -
Белгия - - - - 5 0.01 - -
Албания - - - - 2 0.00 - -
Германия - - - - 1 0.00 - -
Африка - - - - 1 0.00 - -
Непоказано 838 0.95 360 0.29 253 0.26 22 0.02
Общо 89 549 100.00 122 296 100.00 98 451 100.00 134 844 100.00

Източник: ОРП-00:14; ОРП-10:14; ОРП-20:14; ОРП-26:14
* Сръбски и Гръцки територии, ** Сръбска територия, *** Турска територия **** Данните са за Югославия

След  войните  обаче  към  България  са  присъединени  няколко
македонски кази17, чието население преброяването отчита като “родени в
България”,  но от статистическа гледна точка се осъществява значителен
механичен прираст. Той може да бъде изчислен приблизително на базата
на  съществуващи  етнографски  изследвания  от  края  на  ХІХ  в.
Информацията  от  сериозния  подбор  и  съпоставка  на  данни,  които
осъществява Васил Кънчов (Кънчов 1900) е систематизирана в таблица 2.

Самият  Васил  Кънчов  в  края  на  изследването  си  предлага
няколко  обобщени  таблици.  Понеже,  като  обществен  деец,  е  по-
заинтригуван от демографските данни в “Българската Македония в ония
граници,  които  й  беха  определени  въ  Санъ-Стефанския  руско-турски
договоръ”, той прави изчисления и извадка само с това население (Кънчов
1900: 281-298). От анализа му става видно, че общият брой на циганите в
областта Македония е 54 557 души или 2.43% от населението. Във връзка с
по-горе  застъпената  от  мен  теза,  че  Циганският  санджак  е  реално
географско  понятие,  а  не  административна  абстракция,  в  обобщените
резултати се съдържат доста интересни данни, свързани с Беломорското
крайбрежие.  Относителният  дял  на  ромите  в  Правишката  каза
[Елефтеруполис]  е  9%,  следват  Драма  (6%),  Кавала  и  Лерина  (по  5%),
Саръшабан  [Хрисуполис], Серес,  Мелник и  др.  (по  4%).  Цигани,  както
изрично посочва авторът, няма единствено в Света гора. Приблизителните
изчисления на населението в Санстефанските граници сочат 49 000 роми

17 От тур. kaza – околия, окръг



или 2.49%. Както отчита преброяването от 1900 г., относителният дял на
ромите  в  Царство  България  е  приблизително  същият  (2.39%),  а
практически след войните пада до 2.03%.

Таблица 2: Циганско население в присъединените към България околии
Околия Уседнали Чергари18 Общо %  от

населението
Петрич 100 1000 1100 2.68
Мелник 1222 - 1222 4.32
Горна Джумая 351 - 351 1.12
Разлог 400 250 650 1.94
Неврокоп 355 800 1155 1.49
Всичко 2428 2050 4478 2.11

Източник: Кънчов (1900: 186-197)

През 1926 г. следва още една оценка на населението, която да
отговори  на  политическите,  демографските  и  социално-икономическите
промени  в  следвоенните  години.  Всъщност  най-значителните  потоци
заселници,  което  е  регистрирано  още  през  1920  г.,  са  от  останалите  в
границите  на  съседните  ни  държави  територии,  приемани  за  “изконно
български” – Македония, Беломорска Тракия и Добруджа. Но параметрите
на циганската вълна в относителни стойности се различават значително от
общите  за  страната.  Най-много  са  дошлите  от  Добруджа,  следвани  от
имигрантите от Тракия, Македония и Западните покрайнини. За разлика от
това, в общата относителна структура на имиграцията в България на първо
място  са  дошлите  от  Тракия  (2%)  и  Македония  (1.85%),  докато  от
Добруджа  идва  значително  по-малък  относителен  поток  (0.43%).  От
Западните покрайнини идват общо 0.27% от имигрантите. Това, което е
важно да се каже е,  че,  освен в относителни,  и в  абсолютни стойности
имиграцията  от  цигани  към  страната  с  обем  3309  души  е  почти
незначителна на фона на преселилите са 304 496 човека (ОРП-26: 14) или
казано иначе заема едва 1.09%.

Резултатите  от  преброяванията  след  1910  г.  позволяват  да  се
уловят параметрите на вътрешната миграция, които са обобщени в таблица
3.  Въпреки  опитите  да  се  пресече  чергарството,  данните  показват
значителен  обем  на  вътрешнодържавната  географска  мобилност  на
родените  в  България  цигани.  В  относителни  стойности,  през  1910  г.
миграцията  е  по-характерна  за  ромите,  живеещи  в  селата  (28.92%),
отколкото за тези в градовете (13.46%). За абсолютни стойности по този
показател  е  излишно  да  се  говори,  понеже  по  това  време  селското
население  в  относителни  стойности  при  циганите  е  76.71%,  а  общо  за
страната е дори 80.88%. Разгледан по полов признак, относителният дял на
18 Кънчов ги нарича “незаписани” като пояснява: “В някои села, дето има по една или две къщи, не са
отбелязвани. Такива случаи имаме в много още кази. Обикновено циганите на са записвани, когато не са
постоянни жители на селата (Кънчов 1900: 143). Именно това ми позволява да ги наричам тук и по-долу
“чергари”.



женската  мобилност  (27.53%)  надвишава  този  на  мъжката  (23.23).
Всъщност,  дори  в  абсолютни стойности  вътрешнодържавната миграция
при  жените  е  по-висока,  въпреки  че  броят  им  е  по-малък  от  този  на
мъжете.  Струва ми се,  че  освен семейната  трудова мобилност,  основна
причина  за  изложените  показатели  е  брачната  мобилност,  повлияна  от
патрилокалния характер на обмена в страната. Приблизително сходни в
пропорционално  отношение  са  относителните  показатели  за  обема  на
мъжката и женската степен а миграция и в останалите основни етнически
групи в пределите на Царството – българи, турци, румънци, евреи, татари
и арменци. Като интензитет (изминато разстояние) ромската географска
мобилност е сходна с тази при турците, татарите и румънците – най-вече в
същата околия, за разлика от българите, евреите и арменците – предимно в
друг окръг.

През 1920 г.  се  забелязва спад от 2% в относителния обем на
географската  мобилност  при  циганите.  Въпреки  това,  спрямо
относителната стойност от 17.07% на вътрешната миграция при българите
и средната стойност на вътрешната миграция общо за страната, възлизаща
на  16.47%,  ромските  23.31%  са  сравнително  високи.  Структурата  на
интензитета на циганската мобилност запазва приблизително едни и същи
характеристики.  Всъщност,  Главна дирекция  на  статистиката  в  Царство
България подобрява своята работа и представените данни позволяват да се
улови  обема  на  миграциите  “село-град”  и  “град-село”.  Резултатите
показват взаимно компенсиращи се стойности на двата процеса. От селата
в градовете отиват 2294 души, а същевременно от градовете в селата са
преместват 2142 цигани  (ОРП-20: 18, 22).  Разгледано по полов признак,
относителното ниво на женската мобилност (25.71%) запазва почти същата
по  обем  по-висока  стойност  спрямо  нивото  на  мъжката  (21%).  В
абсолютни  стойности  вътрешнодържавната  миграция  при  жените
продължава  да  е  по-висока,  въпреки  че  войните  не  променят
съотношението и броят им е по-малък от този на мъжете. Разликата е най-
голяма при селското население, което се премества в друго населено място
на  същата  околия  5861  жени  срещу 4713  мъже.  С  обратна  валенция  е
обемът само при градското население, което се премества в друг окръг на
Царството:  486  мъже  срещу  326  жени  (ОРП-20:  18,22).  Както  при
преброяването  през  1910  г.,  вероятно  и  тук  разликата  е  обусловена от
брачната мобилност и все още силно запазените патриархални порядки,
които не биха приели отиването на сама жена в града или в друг окръг на
България, за да работи.

В сравнение с преброяванията от 1910 г. и 1920 г., през 1926 г. се
увеличава  относителният  обем  на  вътрешнодържавната  географска
мобилност  при  родените  в  България  цигани.  По  полов  признак,  в
относителни  стойности  спрямо  предходните  преброявания  делът  на
женската мобилност (33.11%) увеличава значително обема си спрямо този
на мъжката (26.26%). Нарасналата с над 2% разлика и изобщо повишената



вътрешна миграция в национален мащаб може да се обясни от една страна
с компенсаторното увеличаване на брачността в следвоенния период, а от
друга страна и със социалната криза в периода 1920 – 1926 г. Самата криза
притежава  политически  и  икономически  аспекти;  съпроводена  е  със
стачки  и  безработица;  с  аграрна  реформа,  която  ограничава
земевладеенето,  но  същевременно  оземлява  безимотните.  Освен
Деветоюнския преврат и Септемврийското въстание от 1923 г.,  особено
силно влияние върху социалната ситуация оказва Законът за защита на
държавата (ЗЗД), влязъл в сила с указ №2 от 31 януари 1924 г.

Таблица 3: Вътрешна миграция на циганското население в България в периода 1910-1926 г.,
според административно-териториалното деление на страната

Миграция 1910 1920 1926
Циган

и
% цигани % цигани %

Постоянно
местожителство

90 478 74.69 73 237 76.69 92 567 70.37

Същата околия 15 080 12.45 11 706 12.26 17 869 13.59
Същия окръг 8 918 7.36 6 093 6.38 11 820 8.99
Друг окръг 6 669 5.51 4 468 4.68 9 257 7.04
Общо 121 145 100.00 95 504 100,00 131 513 100.00

Източник: ОРП-00:14; ОРП-10:14; ОРП-20:14; ОРП-26:14
* Сръбски и Гръцки територии, ** Сръбска територия, *** Турска територия **** Данните са за Югославия

През 1934 г. ЗЗД е изменен и допълнен. Проведена е и реформа в
териториално-административното  деление,  според  която  шестнадесетте
окръга  са  преобразувани  в  седем  области,  а  2552  селски  общини  са
уедрени  в  837.  Следват  и  редица  политически  промени,  които  оказват
влияние върху публикуването на резултатите от преброяването през 1934
г. и върху възможността днес да се прави съпоставка на мобилността.

Втората  Световна  война  също  води  до  смъртта  на  част  от
населението  и  поражда  миграционни  вълни  от  и  към  България.  През
септември  1946  г.  е  проведен  референдум  за  държавната  форма  на
управление и страната е обявена за република. В подхода за определяне на
етническата принадлежност след преброяването през декември 1946 г. се
дава  приоритет  на  самоопределението  на  изследваните  лица,  а  не  по
произход. Въпросът за майчиния език отпада през 1956 г., а през 1965 г. се
комбинират етническите признаци – народност и език (Гешев 1995: 68). В
периода  1975  –  1992  не  се  събира  статистическа  информация  по
признаците “етническа група”, “вероизповедание” и “майчин език”, като е
унищожена и голяма част от наличните данни  (Томова 1995: 26).  Освен
това  през  есента  на  1949  г.  е  извършено  ново  административно-
териториално деление на страната като са създадени 12 окръга. През 1969
г. е въведена нова структура, която разделя страната на 28 окръга.

За съжаление целият исторически контекст от 1934 г. до 1992 г.
оказва  отрицателно  влияние  върху  възможността  да  се  правят
демографски  анализи  на  мезоравнище.  Въпреки  това,  съществуващите



данни позволяват интерпретациите на макроравнище все пак да откроят
някои  характерни  тенденции.  Историческа  справка  на  резултатите  от
различните преброявания през този период има изнесена заедно с данните
от преброяването през 1992 г. и стойностите са обобщени в таблица 4.

Таблица 4: Население на България, българи и роми в периода 1934-1975 г.
Година Общо население Българи % Цигани %
1934 6 077 939 5 204 217 85.63 149 385 2.46
1946 7 029 349 5 903 580 83.99 170 011 2.42
1956 7 613 709 6 506 541 85.46 197 865 2.60
1965 8 227 966 7 231 243 87.89 148 874 1.81
1975 8 727 771 7 930 024 90.86 18 323 0.21

Източник: РПН-92: 107-111

Очевидно  е,  че  в  периода  1934-56  г.  размерът  на  ромската
етническа  група  в  абсолютни  стойности  нараства  пропорционално  с
размера  на  макрообществото  и  запазва  своя  относителен  обем  спрямо
него. Стойностите след това са изкривени от политическия контекст. На
17.12.1958  г.  в  Държавен  вестник  излиза  постановление  №258  на
Министерски  съвет  на  НРБ  “За  уреждане  въпросите  на  циганското
население”  в  резултат  на  което  започва  принудително  усядане  на
чергарстващите ромски групи и частично разместване на вече уседналите.
През април 1962 г. излиза решение А101 на политбюро на ЦК на БКП, с
което  започва  и  принудителната  смяна  на  мюсюлманските  имена  с
“български”  в  опита  да  се  изгради  единна  национална  идентичност  у
всички жители на страната. За да се избегнат научните недоразумения, тук
е редно да уточня, че процесите по подмяна на етническата идентичност
на  ромите  в  България  протичат  в  синхрон  с  общата  тенденция  в
социалистическия лагер, като дори у нас се забелязва известно забавяне
спрямо останалите страни.  Без да навлизам в подробности,  ще спомена
само факта, че в СССР чергарството е забранено през 1956 г.  (Kenrik &
Puxon  1972:200);  в  СФР  Югославия  спекулативното  занижаване  на
данните  за размера на  ромската  популация е  осъществено през 1961  г.
(Петрович 1992: 116), а създадените след 1967 г. “курсове за повишаване
на битовата култура на жените от циганското малцинство” се опират на
чехословашкия  опит  (АОФ).  Всъщност  данните  от  преброяването  през
1956  г.  са  последните  официално  публикувани  обективни  стойности.
Въпреки това,  партийната  организация  и  МВР продължават да  събират
паралелна  информация,  класифицирана  като  “поверителна”. Данните  са
представени в таблица 5.

Таблица 5. Брой на циганите в България по данни 
на МВР в периода 1959-1989 г.

Година Цигани % от населението
1959 214 167 -
1976 373 200 -



1980 523 519 5.96
1989 576 927 6.45

Източник: Кубадински 1982: 3;  Марушиакова & Попов 1993: 92

Тук  държа  да  отбележа,  че  така  формираните  стойности  са
набирани  посредством  анкети  “според  съседите”,  което  също  е
предпоставка  за  изкривяване  на  информацията  –  пропуски  или
хиперболизация. Стремежът на докладите, откъдето могат да бъдат взети
тези  данни,  е  да  провокират  ускоряването  на  “развитието  на
социалистическото  общество”,  което  ще  рече  създаване  на  единна
идентичност  у  населението.  Обикновено  като  цигани  биват  броени  и
всички деца от смесени бракове, което не е безусловно оправдано. Не е
напълно резонно и включването на лица от типа на маданските Агупти или
чирпанските  Сиви  гълъби.  Преферираната  идентичност  при  тях
обикновено оказва влияние върху социалното поведение и, посредством
вътрешната миграция, те могат да сменят етническата си принадлежност,
сменяйки региона. Казано с други думи, ако си “сивак” в Чирпан, отивайки
в София, например, никой не би те считал за етнически друг, ако не знае
нагласите в родния ти град.

В това отношение преброяването от 1992 г. е напълно адекватно.
То  позволява  на  индивида  да  се  обозначи  по  начина,  по  който  желае.
Същевременно  е  съобразено  с  международните  стандарти,  изискващи
лицето да бъде третирано по начина, по който предпочита – като член на
малцинствената група или не. По тази схема в страната са преброени 333
396 цигани, което представлява 3.69% от населението. Ромите в градовете
са  163  896  (52.3%),  а  циганите  в  селата  са  149  500  (47.7%).  Поради
урбанизираната демографска структура на страната, в национален мащаб
циганите в селата заемат 5.4% от общото население, а тези в градовете
2.9%. Най-голям е  абсолютният дял в селищата от 1000  до 1999  души:
58501 (18.67% от ромите), следват населените места от 2000 до 4999 души:
47829 (15.26%) и тези от 500 до 999 души: 38999 (12.44%). Структурата в
относителни  стойности  спрямо  останалото  население  в  страната  също
показва, че в селищата от 1000 до 1999 души делът на циганите е най-
висок: 6.5%. Следват селищата от 500 до 999 и от 2000 до 4999 с 5.6% и
селищата от 5000 до 19999 души с 5.4%. Най-нисък е относителният дял в
градовете над 200 000: 1.1-1.2% и в селата под 200 души: 1.6% (РПН-92:
320-325).

В последните няколко години достоверността на представените
по-горе  данни  е  постоянно  критикувана  в  медийното  пространство  от
редица експерти. Основната критика е насочена към обстоятелството, че
не е възможно в град София да живеят само 13 355 цигани, а във Варна и
Пловдив – общо 7329. Юридически обаче данните са напълно достоверни,
макар че не са напълно адекватни. Не случайно по-горе откроих високия
дял на ромите в селищата от 500 до 20 000. Често срещано явление при



циганите е т.нар. махаловидна миграция – свързана с ежедневната трудова
мобилност, при която от селищата, гравитиращи около един голям град,
сутрин в него пристигат роми, за да работят или търсят работа, а вечерта
се  прибират.  Характерна е  и  сезонната мобилност,  при  която в  топлия
период мъжете или цели семейства търсят работа и живеят под наем в
някой регионален център, а зимно време се завръщат в дома си. Тъй като
преброяването  през  1992  г.  е  датирано  към  0  часа  на  4  декември,  е
нормално данните за големите градове да са частично занижени за сметка
на по-малките селища. Важно е да се припомни и че преброяването през
1992 г. практически фиксира реалиите на социалистическия режим, когато
възможността  за  нерегистрирано  местожителство  бе  минимална.
Същевременно  първите  години  на  прехода  бяха  белязани от  купонната
система, която частично закрепости семействата към определени магазини
и  практически  ограничи  възможностите  за  трайна  вътрешна  миграция.
Несъмнено  изключването на  някои  “роми по  произход”  също занижава
показателите,  но  преферираната  идентичност  е   нравствен  и
методологически  проблем,  който  ще  бъде  разгледан  в  следващия
параграф. За да се повиши адекватността на данните, а от там и на анализа,
избягвайки  параноидните  интерпретации,  по-долу  в  текста  ще  се
придържам  само  към  данните  на  макроравнище.  Разпределено  според
абсолютните  си  стойности  по  региони,  ромското  население  е
систематизирано в таблица 6.



Таблица 6. Ромско население в България по региони към 04.12.1992 г.
Регион Роми Регион Роми

Стара Загора 24 143 Търговище 9 474
Пазарджик 21 810 Благоевград 8 209

Пловдив 21 139 Видин 7 965
Монтана 19 079 Разград 7 464

Добрич 18 449 Велико Търново 7 236
Сливен 18 183 Плевен 7 111

Варна 17 077 Ямбол 6 669
Бургас 16 120 Силистра 6 519

Шумен 14 727 Ловеч 6 384
Хасково 14 014 Кюстендил 6 057

София-град 13 902 Перник 2 142
Русе 11 934 Кърджали 1 899

Враца 11 927 Габрово 1 585
София 11 664 Смолян 514

Източник: РПН-92: 372-378

Впечатление  прави  концентрацията  на  цигани  в  Тракийската
низина, Монтанско и Добруджа. Тя може да се обясни с икономическата
специфика  на  регионите19 и  трудовата  заетост  на  ромите  по  време  на
социализма. Става дума за области, които са силно свързани със селското
стопанство и АПК, където най-вече е ангажирана циганската работна сила
в национален мащаб: 26.6% към 1980 г.  (Димитров, Чакалов et al. 1980:
46).

Десет  години  по-късно,  резултатите  от  преброяването  на
населението и жилищния фонд през 2001 г. сочат, че ромското население в
България се е увеличило с 11,25% до 370 908 души, което представлява
4.68% от населението на страната. Мъжете са 186 344 (50.24%), а жените
184 564 (49.76%). Живеещите в градовете са 199 601 (53.81%), а в селата са
171  307  (46.19%).  Относителният  брой  на  ромите,  спрямо  общото
население  на  България,  в  градовете  е  3.65%,  а  в  селата  е  6.98%.  По
отношение на предходното преброяване, ръстът на ромите в градовете е
21.79%, докато в селата е 14.59%. Населените места от 1000 до 1999 души
продължават да са най-предпочитаният жилищен ареал. В тях живеят 64
314 (17.34%) от ромите в страната. Подобно на 1992 г., следват населените
места от 2000 до 4999 души: 56943 (15.35%) и селищата от 500 до 999
души:  46067  (12.42%).  Структурата  в  относителни  стойности  спрямо
останалото население в страната се запазва сходна като ранжиране, макар
че относителният дял на ромите значително нараства. В селищата от 1000
до  1999  души  циганите  вече  представляват  8.5%  от  населението.  В
селищата от 500 до 999 те са 7.5%, а в населените места от 2000 до 9999 са
7.3%. Най-нисък продължава да е относителният дял в градовете над 200

19 Като региони тук отбелязвам бившите 28 окръзи, които през 1992 г. бяха укрупнени в 9 области, а днес
са възстановени в 28 области.



000:  1.2-1.6%  и  в  селата  под  200  души:  1.8%  (РПН-01:  181,250).
Разпределено  според  абсолютните  си  стойности  по  области,  ромското
население е ранжирано в таблица 7.

Таблица 7. Ромско население в България по области към 01.03.2001 г.
Област Роми Област Роми

Пловдив 30 196 Търговище 9 868
Стара Загора 26 804 Видин 9 786

Сливен 26 777 Ямбол 9 729
Пазарджик 23 970 Русе 9 703

Монтана 22 784 Разград 8 733
Бургас 19 439 Кюстендил 8 294

Добрич 18 649 Плевен 7 111
София-град 17 885 Силистра 6 478

Хасково 17 089 Ловеч 6 316
София 16 748 Велико Търново 6 064

Шумен 16 457 Перник 3 035
Варна 15 462 Габрово 1 611
Враца 14 899 Кърджали 1 264

Благоевград 12 405 Смолян 686
Източник: РПН-01: 284-288

Концентрацията на роми в Тракийската  низина се усилва като
тенденция спрямо 1992 г. На практика, тук са ситуирани четирите области
с най-висок дял на ромското население в абсолютни стойности: Пловдив,
Стара Загора,  Сливен и Пазарджик, а  относителният им дял възлиза на
приблизително  29,1%  от  ромите  в  страната.  За  разлика  от  1992  г.,
Добруджа и Северозападна България вече не са толкова значими ареали на
концентрация.  През  2001  г.,  София  започва  да  се  оформя  като
притегателен център за ромите. В града, заедно с областта живеят 34 633
души, което представлява 9.34% от ромското население на България. В гр.
София и областта живеят обаче 18.21% от общото население на страната.
Всъщност,  депопулацията  на  Североизточна  и  Северозападна  България,
както  и  концентрацията  на  населението  в  София  е  обща  за  страната
тенденция  след  началото  на  прехода  и  не  откроява  спецификите  на
ромското  население.  Нещо  повече,  при  един  подобен  анализ  встрани
остава наличието и влиянието на големите градове, защото прирастът в
дадена абсолютна стойност в София,  Пловдив или Варна има различна
тежест от същия по размер прираст във Видин, Търговище или Смолян. За
да  бъде уловен социалният аспект  на  концентрацията  и  депопулацията,
разработих  друга схема  за  количествена  оценка.  Съгласно нея,  основен
критерий е общият прираст на ромското население в страната (11.25%). По
тази  схема  областите  са  ранжирани  в  три  категории:  концентрация,
резистантност  и  депопулация.  Под  категорията  концентрация са
класифицирани областите, в които общият прираст на ромското население
между  двете  преброявания  значително  надвишава  средния  прираст  на



ромското  население  в  страната.  Като  граничен  праг  е  определена
стойността 21.79%, която съответства на прираста на ромското население
в  градовете.  В  тази  категория  попадат  13  области.  Под  категорията
резистантност са  класифицирани  областите,  в  които  прирастът  на
ромското население е относително близък до общият прираст на ромското
население  за  страната  и,  при  липсата  на  значителни  имиграционни  и
емиграционни вълни, би могъл да се обясни с особености на естествения
прираст. Горният граничен праг е прагът на предходната група. Долният
граничен праг е 0.00% или казано иначе съвпада със ситуацията на просто
възпроизводство.  В  тази категория  попадат  8  области.  Под категорията
депопулация са класифицирани 7 области с отрицателен общ прираст на
ромското население. В обобщен вид, данните от направената оценка  са
представени в таблица 8.

Таблица 8. Концентрация, резистантност и депопулация на ромското население в
България, в периода 12.1992 – 03.2001 г.

Концентрация % Резистантност % Депопулация %
Благоевград 51.12 Бургас 20.59 Силистра - 0.63
Сливен 47.26 Монтана 19.42 Ловеч - 1.03
Ямбол 45.88 Разград 17.00 Търговище - 4.16
София 43.59 Шумен 11.75 Варна - 9.46
Пловдив 42.85 Стара Загора 11.02 Велико Търново - 16.20
Перник 41.69 Пазарджик 9.90 Русе - 18.70
Плевен 37.49 Габрово 1.64 Кърджали - 33.44
Кюстендил 36.93 Добрич 1.08
Смолян 33.46
София-град 28.65
Враца 24.92
Видин 22.86
Хасково 21.94

Източник: изчисления на автора въз основа на РПН-92 и РПН-01

Резултатите открояват  оформянето  на  два  големи  региона  със
значителна  концентрация  на  ромското  население  –  Югозападна
България (Благоевград,  София,  Перник,  Кюстендил  и  София-град)  и
Тракийската  низина (Сливен,  Ямбол  и  Пловдив).  В  трети  подобен
значим  ареал  на  концентрация  може  да  се  превърне  Северозападна
България (Плевен,  Враца,  Видин  и  Монтана),  която  притежава
необходимия  в  случая  демографски  потенциал.  За  увеличението  на
ромското  население,  освен  раждаемостта,  в  така  очертаните  зони  на
концентрация, решаващ фактор са други два социални феномена. От една
страна това са  вътрешно миграционните процеси,  които съсредоточават
населението  в  големите  градски  центрове  и  южните  гранични  райони
(Пампоров 2003), а от друга страна вероятно отказа от преферираната през
1992 г. друга етническа идентичност.

Върху двата  решаващи фактора  по  отношение  на  етническата
концентрация и депопулация основна роля играе и етническото насищане



– относителният дял на ромите, спрямо останалата част от населението. От
една  страна,  ефект  оказва  съвременният  европейски  “трибализъм”  и
стремежът на  етническите  общности  да  живеят  в  хомогенно  обособени
общности  (Матева 1993). По този модел ромите се заселват там, където
вече са се заселили други роми. Или където ромите са с относително силни
социални  позиции,  преферираната  идентичност  се  отхвърля.  От  друга
страна, с  обратна  посока  влияят, както традиционният начин на живот,
характеризиран като “паразитиращ номадизъм” (Cozannet 1973:41), така и
връзките от колонатен  тип,  създадени в  началото на  преходния  период
(Томова 1995).  Съгласно втория модел, ромите се изселват от районите,
където  живеят  твърде  много  цигани,  тъй  като  в  противен  случай  ще
останат без достатъчно източници на прехрана. Или ромите скриват своята
идентичност – когато могат да останат анонимни в отсъствието на други
роми – за да добият по-висок социален статус и да си осигурят трудова
заетост. В ранжиран вид, насищането на различните области е представено
в таблица 9.

Таблица 9. Относителен дял на ромите в България по области към 12.1992 и 03.2001
Област, 1992 Ром

и(%)
Област, 1992 Ром

и(%)
Област, 2001 Роми

(%)
Област, 2001 Роми

(%)
Монтана 9.16 Силистра 4.05 Монтана 12.50 Бургас 4.59

Добрич 7.93 Ямбол 3.78 Сливен 12.26 Силистра 4.56
Сливен 7.75 Варна 3.69 Добрич 8.67 Пловдив 4.22

Пазарджик 6.69 Бургас 3.66 Шумен 8.05 Ловеч 3.72
Шумен 6.68 Ловеч 3.36 Пазарджик 7.71 Русе 3.65

Търговище 6.26 Кюстендил 3.34 Видин 7.52 Благоевград 3.64
Стара Загора 6.08 Пловдив 2.88 Стара Загора 7.23 Варна 3.35

Видин 6.07 Велико Търново 2.27 Търговище 7.17 Плевен 3.13
София 5.46 Плевен 2.05 Ямбол 6.23 Велико Търново 2.07

Хасково 4.74 Перник 1.31 Хасково 6.16 Перник 2.03
Разград 4.46 София-град 1.18 Враца 6.13 София-град 1.53

Враца 4.41 Габрово 0.98 София 6.13 Габрово 1.12
Русе 4.13 Кърджали 0.89 Разград 5.73 Кърджали 0.77

Благоевград 4.07 Смолян 0.32 Кюстендил 5.10 Смолян 0.49
Източник: изчисления на автора въз основа на РПН-92 и РПН-01

Съпоставката на относителния дял на ромите в дадена област с
общия прираст на ромите в същата област, което е показано на Графика 3,
не  разкри  строга  функционална  зависимост  между  двете.  Дисперсията,
която  се  наблюдава,  потвърждава  съсъществуването  на  различните
фактори – трибализма, паразитиращия номадизъм, колонатните връзки и
преферираната идентичност. Графиката откроява съществуването на три
екстремни случая и няколко малки клъстера. Случай 1 е Сливен, в който
ромското население отбелязва ръст от 47.26%, а същевременно заема дял
от  12.26% от  населението  на  областта.  Случай  2  е  Монтана,  която  се
характеризира  с  най-висок  относителен  дял  на  ромското  население
(12.5%), но прирастът между двете преброявания е относително близък до
средния  за  страната.  Третият  екстремен  случай  –  Кърджали  –  е  като



огледален  образ  на  Сливен.  Областта  се  характеризира  с  най-високото
ниво на ромска депопулация – ромите там са намалели с приблизително
една трета, в същото време те заемат едва 0.77% от общото население.
Най-голямата като обем група е клъстер 1. С изключение на Сливен, тук
попадат  всички  области  с  най-висок  прираст  на  ромското  население:
Благоевград,  Ямбол,  София,  Пловдив,  Перник,  Плевен  и  Кюстендил.
Характерно  е,  че  относителният  дял  на  ромите  спрямо  останалото
население  в  тях  се  доближава  до  средния  за  страната  и  се  намира  в
границите от 2.03% до 6.23%. Вторият клъстер е образуван от областите
Враца, Видин, Бургас, Хасково и Разград. Характеризира се с понижаване
на прираста на ромското население, но и с увеличаване на относителния
дял на ромите,  който  тук е  в границите  от  4.59% до 7.52%. Областите
Шумен, Стара Загора и Пазарджик образуват третия клъстер. Той е с най-
малка  дистанция  между  изграждащите  го  единици.  Прирастът  почти
съвпада със средния за страната и заема стойности от 9.9% до 11.75%, но
относителният дял на  ромите,  спрямо останалото  население значително
надвишава  средния  за  България,  като  стойностите  му  са  от  7.23%  до
8.05%.

Разположението  на  клъстерите  върху  координатната  система
разкрива  една  обратнопропорционална  зависимост  между  факторите
етническо  насищане  и  етническа  концентрация.  Това  ми  позволява  да
формулирам  хипотезата,  че  колкото  по-висок  е  относителният  дял  на
ромите спрямо останалата част от населението в дадена област, толкова
по-малка е вероятността там да се наблюдава значителен общ прираст на
ромското  население  и  обратното.  Дори  без  създаването  на  клъстери,
въпреки съществуващата и тук дисперсия,  при областите с  прираст по-
нисък от средния за страната също се откроява зависимост, която обаче е
правопропорционална.  Тоест,  колкото  е  по-малък относителният дял на
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Графика 3. Зависимост между общият прираст на ромите и 
относителният им дял от населението по области, към 03.2001 г.
Източник: изчисления на автора съгласно РПН-92 и РПН-01



ромите,  толкова  е  по-голям  отрицателният  прираст  и  обратното.
Съпоставката  на  двете  тенденции,  след  апроксиматизация,  откроява
негативна  квадратна  функционална  зависимост  между  етническото
насищане  и  степента  на  концентрация  и  депопулация,  която
математически  има  вида  ƒ(x)=  (√x+a).-1 , където  а е  коефициентът  на
отклонение  на  средата  на  кривата  от  условната  0,  формирана  от  своя
страна като пресечната точка на средния за страната прираст на ромите
(11.25%) и средния относителен дял на ромите в България (4.46%).

Тук  е  мястото  да  направя  своя  коментар  по  отношение  на
споменатите по-горе експертни оценки за броя на ромите. Интересът към
демографското  състояние  на  ромите  буквално експлодира  веднага  след
преброяването през 1992. През 1994 г. Лиежоа публикува в табличен вид
данни  за  циганските  населения  в  някои  европейски  страни.  От  тази
таблица се разбира, че в България живеят най-малко 700 000 и най-много
800 000 роми, но как е стигнал до подобна оценка авторът не споменава
(Liegeois 1994). Може да се очаква, че Лиежоа е повлиян от българските си
сътрудници  Е.Марушиакова  и  В.Попов,  които  през  1993  г.  оспорват
резултатите от преброяването и определят броя на ромите към 800 000
(Марушиакова & Попов  1993:  94).  За  съжаление, тази цифра при тях е
определена  посредством  “редица  наблюдения  и  съображения”,  но  без
конкретно  експлицирана методика  и не може да  се  приема безусловно.
Хипотезата им вероятно е повлияна от разработките на ОФ по времето на
социалистическия  режим,  които  статистически  прогнозират  ръстът  на
циганите през 2000 г. да достигне не “по-малко от 700 000”  (Кубадински
1982: 4). По обясними причини обаче, тоталитарните анализи не отчитат
годините на прехода и съпътстващите ги спад в раждаемостта, увеличение
на  детската  смъртност  и  емиграционни  вълни.  Според  същите  тези
разработки населението на България вече трябваше да е достигнало сумата
9  милиона  души.  Базирайки  се  най-вероятно  върху  Лиежоа  и
Марушиакова,  през  1998  г.  Кенрик  фиксира  цифрата  750  000  (Кенрик
2001:  252).  Съгласно  математическата  логика,  оценките  за  размера  на
ромското  население  след  изнасянето  на  предварителните  данни  от
преброяване 2001 са по-високи и започва да се говори за обем на ромската
популация в страната между 800 000 и 1,1 милиона  (Столичен 24 часа,
27.09.2002: 3), а прогнозата на Географския институт при БАН е, че след
50 години българите ще са малцинство (Власт, 1/2002:37). За съжаление,
подобни  изводи  могат  да  отприщят  единствено  вълна  от  етническа
нетърпимост, но същевременно не притежават значима научна стойност.
Отсъствието на яснота по отношение на извадката – дали е изчерпателна,
представителна или целенасочена  –  както и  липсата  на  конкретизирана
методика на регистрация подлагат на съмнение всяка подобна хипотеза,
ако се базира на емпиричен подход. Недостигът на достатъчно средства в
академичната  общност  за  провеждането  на  микро  преброяване  сред
ромите  и  сходните  им  малцинствени  групи,  както  и  съществуващите



законови  ограничения,  свързани  с  етническата  и  религиозната
идентичност  на  индивидите,  налагат  емпиричната  информация  да  се
набира в първично обобщен вид от общинските администрации. През 2002
г., по време на теренната ми работа в гр. Чирпан обаче, се натъкнах на
административен прецедент, който е добра илюстрация как могат да бъдат
изкривени първичните данни. Община Чирпан разполага с двама експерти
по  проблемите  на  малцинствата  –  един  от  ромски  и  един  от  турски
произход, отговарящи за съответните контингенти. С тях бяха проведени
две независими едно от друго интервюта. Според информацията, получена
от турския експерт, ромите в общината са 2800 души или около 10% от
населението,  според  ромския  експерт,  ромите  са  5200  или  около  20%.
Макар  че  теренната  работа  се  проведе  малко  повече  от  година  след
преброяването през 2001 г. и въпреки че екипът ни се позова на Закона за
достъп  до  информация  –  конкретни  статистически  данни  за  броя  на
населението в гр. Чирпан и за етническия дял на малцинствата ни бяха
отказани  на  всички  нива  в  общинската  администрация.  Тоест  не
съществува обективен критерий, който да определи на кого от експертите
да се доверим.

Методологически проблем съществува и в чисто статистическите
екстраполации. Те обикновено стъпват върху данните събирани от МВР,
представени  по-горе  в  таблица  5.  Дори  и  най-простият  статистически
метод  обаче  разкрива,  че,  за  да  се  достигнат  оценените  през  1993
г.стойности, при липсата на значителна имиграционна вълна, естественият
прираст трябва да е бил 39% за четири години, а за да се достигнат тези от
2002 г., естественият прираст трябва да е бил 91% за тринадесет години.
От  гледна  точка  на  плодовитостта  и  фертилните  контингенти,  това  е
нереално висок коефициент. Той би могъл да се обяснява с адолесцентна
фертилност (юношеска раждаемост), но по статистически данни днес тя е
почти два пъти по-ниска, отколкото преди 20 години (Чалъкова 2000: 70).
Може да се обясни и с липсата на смъртност, но ромите са етносът, в чиято
възрастова структура се наблюдава значителна регресия и докато лицата
под 15 г. са с относителен дял 10% от населението, то лицата в групата над
49 г. заемат едва 1.6%. Де факто, силно завишените стойности за обема на
ромското население в България се дължат на слабо отчитане на годините
на прехода, които се характеризират със спад в раждаемостта, увеличение
в детската смъртност и сериозна емиграционна вълна.

Срещу подобна теза винаги като контрааргумент бива изтъкван
проблемът  за  преферираната  идентичност  –  българска,  турска,  влашка.
Защитниците  на  тази  научна  постановка  я  представят  като  основната
причина да не може да се установи реалният брой на циганите. Това обаче
е една от главните спекулации на българските циганолози. Анализаторите
нямат право да причисляват някого към някоя социална група, ако той не
се  счита  неин  член,  защото  чувството за  съпринадлежност  поначало  е
основният социологически маркер при изследването на социалните групи.



На практика, сред част от ромите в България протича процес, който може
да се определи като  акултурация – ако се търси негативна конотация в
терминологията  или  като  едностранна  интеграция  –  ако  се  търси
ценностно  неутрален  термин.  Казано  с  други  думи,  преферираната
идентичност  при  първо  възходящо  поколение,  се  превръща  в  реална
идентичност по отношение на първо низходящо поколение. 

Нещо  повече,  в  научната  литература  се  спекулира  с
класифицирането  на  децата  от  смесените  бракове  като  цигани,  но  от
психологическа и нравствена гледна точка,  те  са  индивиди,  които имат
възможност сами еднозначно да дефинират своята идентичност към едната
или  другата  етническа  група  или  да  пребивават  в  ситуацията  на
бикултурна  или амбикултурна  идентичност,  в  зависимост  от  социалния
контекст. Самият процес на самоидентификация е сложен и може да се
илюстрира с фрагменти от три интервюта. Респондент от ромската махала
“Рила” в гр. Сандански сподели: “Баща ми се води турчин, майка ми се
води българка, мен ме броят за циганин, а аз какъв съм – не знам” (м,29).
Друг респондент от махалата в гр. Чирпан настояваше: “Аз съм 1/3 турчин,
1/3  циганин  и  1/3  българин  –  защото майка  ми  е  туркиня,  баща  ми  е
циганин, отраснал съм в България и български говоря не по-лошо от тебе
(м,35). Според респондентка от с. Костиево: “Всички са роми, но имеме и
турчеещи се роми, значи – говорещи турски. Те мислят, че са турци, но
тука няма турци. Това не значи, че говорят турски и са турци, защото и аз
съм със смесен брак. Дядо ми и баба ми са турци. Майка ми се оженила за
ром.  Другите ми баба  и  дядо  са  роми.  Всъщност майка  ми не  е  чиста
туркиня, но нейните родители пък са турци. На майка ми майка й са турци,
а  пък  баща  й  са  смесица.  Въобще  аз  съм  карашък20.  Не  мога  да  се
самоопределя каква съм – туркиня ли съм, ромка ли съм. Знам, че майка
ми е била отхвърлена от родителите си, от нейните родители, защото се е
оженила за ром и е изменила на вярата си. Значи тя е била мюсюлманка,
баща ми – християнин” (ж,39).

Прякото наблюдение по време на теренната работа показва, че
преферираната  идентичност  не  може  да  бъде  безусловно  отричана  и
пренебрегвана,  защото  сменяйки  етническата  си  референтна  група,
индивидът променя социалното си поведение. По тази схема влиза в сила
теоремата  на  Томас  (Мъртън  1990:  248) и  дефинираната  като  реална
идентичност  по  своите  последици  се  превръща  в  реална  идентичност.
Променената  идентичност  е  свързана  с  промяна  в  начина  на  живот,
промяна  на  демографското  поведение,  пълно  заместване  на  говоримия
цигански диалект с езика на другата етническа група, често пъти с промяна
на  вероизповеданието  и  в  голям  процент  от  случаите  –  промяна  на
местоживеенето,  което  спомага  за  по-лесното  възприемане  на  новата
идентичност от другите.

В този план на мисли, съмнения в данните на НСИ не бива да
20 От тур. karιšιk – смесен; заплетен; объркан



има. Те са съобразени с всички международни стандарти и особено с чл.3,
ал.  1  от  Рамковата  конвенция  за  защита  на  националните  малцинства,
според  която  “Всяко лице,  принадлежащо към национално  малцинство,
има правото на свободен избор дали да бъде третирано като такова или не”
(ДВ  78/1999:26).  Това  обаче  не  отменя  проблема  за  начина  по  който
индивидите  и  социалните  групи  от  ромски  произход  дефинират  своята
идентичност.  Напротив,  това  налага  изследването  на  структурата  на
ромската  идентичност,  начините  по  които  тя  се  конструира  и  нейните
граници.



§1.2. Структура на ромската идентичност. Етноними и класификация
на ромските субгрупи

В  българското  академично  пространство  опитите  да  бъде
изследвана  ромската  идентичност  и  да  се  очертае  нейната  конфигурация
датират  още  от  самото  начало  на  прехода.  Първите  доклади  по  темата
констатират,  че  “етническото  самосъзнание  при  циганите  има  сложна
йерархична структура, както и периферна насоченост по отношение на други
етнически  общности.  Основният  модел  на  етническото  самосъзнание  при
циганите  е  тристепенен  –  съзнание  за  принадлежност  към  дадена  група,
съзнание  за  принадлежност  към  общоциганската  общност  и  съзнание  за
принадлежност към макрообществото, в което живеят или в което са живели
преди” (Попов 1991: 125). Друг тристепенен модел ги определя като: членове
на своята група, на макрообществото и “чак на трето място е съзнанието за
циганската общност”  (Марушиакова 1991b: 19).  Очертаването на модела е
съпроводено  с  тревогата,  че  съществува  несъвпадение  между
самоидентификацията  им  и  перцепцията  от  “другите” –  “немалка част  от
възприеманите от  другите като  цигани се  самоопределя  от  стари времена
като турци, друга – също немалка част – като българи, а има и такива, които
се самоопределят като власи”  (Иванов  & Томова 1993:22). Обясненията на
горните схеми вървят в няколко посоки. Първоначално се търси отговор в
индийската кастова система (Димитров 1991). Скоро след това правят опити
за ситуирането им в еволюционната схема, при което ромите са определяни
като  МЕГРЕО –  междугрупова етническа  общност  (Марушиакова  1992а).
Десет  години  по-късно,  заключението  на  публикация,  появила  се  в
електронен вариант, е, че “по инерция изследователите продължават да ги
диференцират  главно  по  “производствен”  признак  (калайджии,  копанари,
ковачи,  мечкари,  кирпикчии),  докато  “действителната  им  диференциация
следва  да  бъде  определена  спрямо  основните  “оси”  на  тяхната
самоидентификация – българеещи се, турчеещи се и “циганеещи” се роми”
(Кертиков  2002).  За  съжаление,  авторът  не  обосновава  теоретично  или
емпирично тезата си, оправдавайки се с липсата на изчерпателно изследване
и  надеждна  методика  за  регистрация  на  етническата  самоидентификация.
Любопитна е  и  последната публикувана засега теза.  Според  нея ромската
идентичност е амбивалентна и “да бъдеш и да не бъдеш това, което си, в
едно и също време е невероятна и специфична етнична характеристика на
ромите”. Силата на тази теза е, че следва една строга теоретична обосновка.
От  друга  страна,  това  е  и  най-слабото  й  място,  защото  работи  с
предварително  дефинирани  понятия,  в  които  се  старае  да  напъха
концепцията  за  ромската  идентичност.  В  рамките  на  няколко  страници,
авторът твърди първо, че “това са черти, които в етничния портрет на други
общности  не  биха  се  открили”  (Мизов  2003:  39),  а  след  това,  че
амбивалентността е  валидна “за много етноси, които са били поставени в
подобна социопространствена ситуация” (Мизов 2003: 46). Може да се каже,



че  практически  в  този  случай  анализът  остава  на  нивото  на  една
спекулативна философска интерпретация, която е истинна по отношение на
собствената  си  логическа  рамка,  но  е  неадекватна  и  непроверима  по
емпиричен път. Тоест, става дума за твърде общи твърдения и пропозиции,
водещи  до  твърде  общи  заключения,  които  са  валидни  теоретично  за
идентичността на всяка една общност, но не осигуряват конкретно описание
и разбиране на ромската идентичност.

Западните изследвания на ромската идентичност, стъпват върху
тезата за дихотомното противопоставяне между члена на групата – ром – и
външното лице –  гаджо (Silverman 1988: 262-263). Вероятно защото се
опира  върху  данни  от  голям  международен  колектив,  в  търсене  на
ромската идентичност  относително голям успех има французинът  Жан-
Пиер Лиежоа. Той изхожда от теоретическата постановка, че положението
на  индивида  в  групата влияе:  върху самооценката му;  върху начина по
който оценява другите и по начина, по който е оценяван  (Liegeois 1994:
64).  Тезата  несъмнено  е  повлияна  от  визията  на  Дж.  Х.  Мийд  за
възникването на Аза посредством обобщената нагласа  (Мийд 1934: 237-
253), но използващите я днес изследователи забравят, че авторът й говори
за “нагласите на организираната си социална група” (Мийд 1934: 218), а не
за ситуация на пребиваване в мултиетнична среда.

Основавайки се на изследване сред калдерашките групи – които
със своята висока степен на ендогамност отговарят на критериите на Мийд
–  Лиежоа  предлага  четири  възможни схеми  за  изразяване  на  ромската
идентичност: стъпаловидна, фуниевидна, социограма-мишена и векторна
(Liegeois  1994:  64-66).  Всяка  една  от  тях  е  в  синхрон  с  имплицитно
съдържащото се и в българските тези противопоставяне  Аз (циганин) –
Вие (не-цигани), като моделът е не три, а шест степенен. За съжаление, във
всяка една от четирите социограми е налице някакво несъответствие или
непълнота.  Основните  грешки  са  две.  Първо  –  априорно  допускане  за
ендогамност сред всички цигански групи. Второ – приемане на “другия”
като  тъждествен  с  “чуждия”,  при  което  външната  среда  е  кръстена
“гаджé”, без да са ясни нейните структури. За център на идентичността се
приема  семейството,  без  обаче  да  се  взима  предвид  системата  на
родството.  Следващото  стъпало  е  дефинирано  според  историко-
географски, а не според езиков принцип.  Тоест, негласно се приема или че
всички  цигани  говорят  един  и  същ  език  –  което  би  било  логическо
противоречие с представените преди това три слоя (Liegeois 1994: 44-46) –
или, че езикът е по-слаб идентификационен фактор от мястото на раждане.
С последното не бих могъл да се съглася, първо, защото трябва да се има
предвид периода на чергарство и второ, защото “етническата идентичност
е в най-тясна връзка с езика на съответния етнос” (Фотев 1994b: 84). При
векторната  диаграма  е  добре,  че  се  отчита  различна  интеграционна
дистанция, чрез дължината на векторите, но не е обоснована посоката. При



мишената  не  става  ясно  каква  е  стъпката,  определяща  диаметъра-
дистанция.

За да се избегнат направените от Лиежоа пропуски е необходимо
да  се  изгради  нова  теоретична  рамка.  Опорна  точка  в  нея  е  тезата,  че
“моята  собствена  идентичност  решително  зависи  от  диалогичните  ми
отношения  с  другите”  (Тейлър 1992:  50) и  “веднъж кристализирала,  тя
бива  поддържана,  модифицирана  и  дори  преформирана  от  социалните
отношения”  (Бъргър & Лукман 1996:  201).  Самото социално отношение
представлява  “взаимнонасочено  поведение  на  мнозина  съотнасящи  се”,
при  което  “действащият  предполага  наличие  на  определена  нагласа  у
другия и ориентира собственото си действие по тези очаквания”  (Вебер
1990:  72).  Казано с  други думи, идентичността – отговорът на въпроса
“Кои сме ние?” (Тейлър 1992: 49 ) – е в пряка зависимост от всекидневната
среща “лице в лица” на индивида с “другия”, както от своята, така и от
чуждите социални групи.

Следващо стъпало на теоретичната конструкция е поставянето на
контекстуална рамка – формиране на исторически хоризонт, като условие
да  се  разбере  една  традиция  (Гадамер  1986:  419).  Това  означава
изследователите  да  признаят  три  неща.  Първото  е,  че  на  Балканите
“съседът” е константно явление още от дълбока древност и не съществуват
традиционни, напълно затворени общности, непризнаващи “друга гледна
точка” (Грекова 1996: 19). Индивидът и неговата социална група винаги са
съжителствали с  другостта. Същевременно полуостровът е  и  кръстопът,
през който минават множество “външни” номадски групи и армии, което
дава възможност за среща с “чуждото като несъвместимо с нашето”, като
“непознато,  следователно  непредвидимо  и  като  такова  –  потенциална
заплаха (Грекова 1996: 21). В този план на мисли ромите никога не са били
традиционно, в смисъла на напълно затворено, общество. Практикуваният
от  тях  “паразитиращ  номадизъм”  е  форма  на  адаптация  към  живот  в
симбиоза  (Cozannet  1973:  41) и  изисква  присъствието  на  “другия”  и
познаването на нуждите му – тоест културните специфики.

Второто  нещо,  което  трябва  да  се  признае  е,  че  ситуацията в
България  след  1912  год.  налага включването на  циганите в  процеса  на
индустриализация, с което се разчупва част от традиционните им културни
образци  (Георгиева  1966:  32).  След 1958  год.  структурите на ОФ също
реализират дейности с “организиран характер”, които коренно променят
светоусещането на ромите. Казано с други думи, циганите – доброволно
или принудително – променят голяма част от всекидневния си начин на
живот: усядат, започват постоянна работа. Първото поколение го приема
травматично и част от ромите попадат в затвора или в трудови лагери, но
следващите  поколения  свикват  “с  удобствата”  или  казано  иначе
значително се модернизират.

Третият  фактор  е  преходът.  В  ситуация  на  социални
трансформации  “културната идентичност  се  изгражда  върху  ценности,



мислени  като  изконни.  Традиционните  ценности  се  реконструират  по
спомени от семейството или от информационния поток (Бокова 1998: 7-8).
Проблемът при подобна  реконструкция е,  че  съвременната ситуация се
характеризира  с  полифоничност,  в  която  “всяко  изказване  заслужава
внимание” и където “консенсусът е хоризонт, който никога не се достига”
(Лиотар 1979: 117-121).  Това поражда серия от неомитологии  (СР2:51-
53),  в  които  освен  християнски  и  мюсюлмански,  се  съдържат  и
квазинаучни пластове.  Показателен е  примерът,  при който  по време на
теренно  изследване  (февруари  2002)  евангелистка  от  кв.  Факултета  се
самоопредели като “африканка”,  защото “всички сме  дошли от  Адам и
Ева”, а по телевизията казаха, че те са дошли от Африка”. Казано с други
думи, налице е липса на хармонична идентичност в разглеждания социум,
което “по принцип поражда вътрешни и външни антагонизми” (Макариев
1998:  54).  Конфликтният  потенциал  се  увеличава  и  от
нефункционалността на усвоения по времето на социалистическия режим
социален опит и невъзможността за позитивна реализация чрез участие.
Темпът  на  промените  поставя  индивидите  пред  перманентната
необходимост от редефиниране на собствената идентичност. Разкъсва се
биографичният  континуитет.  Ражда  се  “частичният  човек”,  който
реконструира своята идентичност, чрез съзнанието за наличието на поне
още една сфера, в която той е необходим и ценен (Гълъбов 1995: 143-148).
Аз бих казал, че се ражда калейдоскопична идентичност, която позволява
разширяване на статусния комплекс и дава  възможност за перманентно
редефиниране на значимите други.

Формулираната  по  този  начин  теоретична  рамка  изисква
изграждането на такава идентификационна социограма, която да отразява
динамиката  на  калейдоскопичната  идентичност.  В  нея  би  трябвало  да
бъдат  отчетени  и  двата  възможни модуса на  различието  –  другостта  и
чуждостта. Същевременно е необходимо да се имат предвид екзогамните
практики и уседналостта на ромите в България. Окончателното оформяне
на схемата изхожда от тезата, че “езикът е среда, където се появяват Азът и
Светът”  (Гадамер  1986:  657),  тоест,  само  онова  нещо,  за  което  има
понятие,  е  социално  съществуващо.  Използваната  по-долу  ромска
терминология е записана по време на теренни изследвания сред ромските
субгрупи:  Даскане  рома21 (гр.Петрич,  гр.Сандански,  гр.Чирпан,
с.Габровница,  с.Болярци,  с.Костиево,  с.Катуница,  с.Йоаким  Груево),
Хорахане  рома22 (гр.София,  гр.Петрич,  гр.Сандански,  гр.Чирпан,  с.
Костиево,  с.  Калековец,  с.Болярци,  с.Куклен,  с.Ягодово),  Калдерашя23

(гр.Петрич,  с.Габровница,  с.Катуница,  с.Йоаким  Груево),  Калайджес
(с.Габровница,  с.Катуница,  с.Болярци,  с.Куклен,  с.Загорци,  с.Ново село,

21 Български роми
22 Турски роми
23 букв. Котлари. Във всекидневния български език са познати като “Сръбски цигани”



с.Ягодово)  и  Лудари24 (с.Ягодово,  с.Йоаким  Груево)  в  периода  януари
2001 – юли 2003 г.

Предлаганата  от  мен  социограма,  изобразена  на  Графика  4,
представлява  триординатна  система.  Оста  α изразява  показателното
местоимение  “Аме”  (ние)  или  казано  иначе  отговаря  на  референтната
група. Оста β изразява познатата другост – “Туме” (вие), а  γ е “Ол” (те) –
оста  на  чуждостта.  Център  на  системата  е  “Ме”  (аз),  а  секторите,
номерирани от вътре на вън, показват дистанцираността на протагониста
от  групата,  която  символизират,  но  същевременно  и  геометрично
разширяващия се обем на въпросната група.

В  сектор  1  смятам,  че  трябва  да  се  разположи  нуклеарното
семейство. Именно там циганинът е “ром” (съпруг), а циганката “ромни”
(съпруга).  Актуална  за  случая  е  една  поговорка,  популярна  в  кв.

24 Във всекидневния български език са познати като “Румънски цигани”

Графика 4. Социограма на ромската идентичност



Факултета: “С баща и майка – до брега; с жена и деца – през море”. Казано
с  други  думи,  нуклеарното  семейство  е  факторът  за  поддържане  на
културната идентичност във всякаква среда. То е необходимото условие,
за да съществува понятието “ром”.  В сектор 2 трябва да се  разположат
родствениците по  права  линия от  всички степени и  до  трета степен за
родствениците  по  съребрена  линия.  Тезата  ми  се  базира  на  факта,  че
ромската  родствена  терминология  е  от  т.нар.  “ескимоски  тип”  (виж.:
§2.5.),  който  е  билатерален,  но  близката  кръвна  връзка  е  от  голямо
значение. На практика сектор 2 включва: първичното нуклеарно семейство
на  индивида  –  онова,  в  което  е  бил  дете,  предците,  внуците  и
племенниците. Всъщност сектори 1 и 2 са разположени между осите α и β,
защото  представляват сферата  на  значимите  други,  с  които  индивидът,
колкото  и  да  се  отчуждава,  никога  не  може  да  стане  чужд.  На  тези
дистанционни нива в своеобразната идентификационна паяжина в зоните
на  другостта  и  чуждостта  няма  аналог.  Това е  в  синхрон  с  визията  на
Тейлър,  че  “участието на значимите други, дори когато  е  присъствие в
началото на нашия живот, продължава безкрайно” (Тейлър 1992: 49). Тук
би могла да се изтъкне като контрааргумент възможността индивидът да
бъде  “изключен”  от  групата и дори семейството  си при нарушаване на
обичайното  право  (Clébert  1961:  161;  Марушиакова  1992а:  145).  Да,
подобен  прецедент  бе  регистриран  в  Петрич  през  2001  г.  Калдерашка
живее  сред  хорахане  рома,  защото  е  изневерила  на  мъжа  си  и  той  е
разтрогнал  техния  брак,  което  брат  й  счита  за  позор.  Но,  въпреки  че
формално не желае никакъв пряк контакт с нея, той периодично дава пари
на дъщеря й, “защото все пак ми е сестра” (м,40).

Сектор  3  включва  роднините  по  съребрена  линия  над  трета
степен и роднините по сватовство. Това е сферата на рода и разширеното
семейство. Тук вече съществуват паралелни сектори в другите две зони.
Основание за това е фактът, че в голям брой от случаите има несъгласие за
сродяване, което може да доведе до пълно отчуждаване на индивида, както
от  собственото  му,  така  и  от  другото  семейство.  Същевременно  се
наблюдава и  толерантност  към не-циганите  от  низходящите поколения,
която дори може да доведе до екзогамен брак. Сектор 8 изразява именно
тази  възможна  близка  другост.  Терминологично  той  може  да  бъде
обозначен  като  “Ракло”  –  младеж  не-циганин.  Лично  на  мен,  в  с.
Габровница, калайджия ми предложи брак с  дъщеря си, като възможно
най-висш  израз  на  нашата  близост,  а  жена  от  кв.  Факултета,  при  по-
емоционални  ситуации  по  време  на  проведената  серия  интервюта  и
разговори,  ме  нарича  “мо  чо/чаво”  (сине  мой).  Разбира  се,  това  са
прецеденти и именно затова “ракло” опира в оста  γ, което се усеща най-
силно след набези на скинхедс.

Базов  за  ромската  идентичност  е  сектор  4.  Това  е  сферата  на
говоримия от протагониста цигански диалект. За разлика от публикуваната
тристепенна класификация “йерлии – кардараши – рудари” (Марушиакова



& Попов  1993:  109-114),  която  кореспондира  с  трите слоя при  Лиежоа
(Liegeois 1994: 44-46), аз бих предложил дисперсия в пет групи: даскане –
хорахане – калдерашя – калайджес – лудари, каквато обикновено правят
информантите  ми.  Тя  се  основава  на  лексикалните  заемки  и  на
фонетичните  редукции.  Секторът  тръгва  от  “ние”  към  “вие”  защото
колкото и да се разминават като лексика, различните диалекти имат общи
опорни  понятия,  а  и  граматичната  структура  се  запазва.  Паралелен  в
случая  е  сектор  9.  В  България  той  е  коректно  да  се  изрази  с  “Дас”
(българин),  но  са  възможни  и  други  понятия:  “Хорахай”  (турчин),
“Баламо” (грък), “Жут” (евреин). Това е езиковата мрежа, която заобикаля
индивида и тръгва от разбирането на “вие”, за да се сблъска с бърборенето
на “те”.

Особен  случай  е  сектор  7.  Той  отразява  регистрираното  от
Марушиакова  понятие  “Межири”,  като  израз  на  екзогамен  брак  между
равностойни  групи,  който  води  до  сформирането  на  нова  такава
(Марушиакова 1992а:  145).  Разполагането  в  зоната  между “ние” и “те”
показва  възможното  пълно  отчуждение  от  новата  общност,  както  и
безрезервното й приемане Кореспонденцията със сектори 3 и 8, успоредно
с 4 и 9 обозначава нивото на дистанция – от сродство до диалектна група.

Сектор  5  служи  за  маркиране  на  това,  което  в  стандартните
класификации  бива  наричано  “субгрупа”.  Той  се  определя  от
професионалната идентичност на индивида – музикант, зидар, кошничар
и/или от географската област, за която поддържа колективна памет. Тук, в
посока “те”, сектор 10 изразява смесените бракове с не-цигани, както и
браковете с по-нискостояща в професионално отношение група. Терминът,
който обикновено се използва в ромските среди е “Джоре" (катъри) и за
разлика от “межири” съдържа по-негативна конотация.

Сектор 6 в публикациите на ромска тематика бива обозначаван
като  “метагрупа”.  Това  е  прагът  на  въобразената  циганска  общност  –
абстрактно понятие за съвкупността от групи и субгрупи, които използват
за себе си “Аме”. Реално никой не познава повечето от другите индивиди,
но има жива представа за  тяхното съществуване – казано иначе,  това е
своеобразен  еквивалент  на  понятието  за  нация.  В  случая  с  България,
секторът  носи  названието  Рома (цигани).  Той  е  в  пряка  зависимост  от
сектор 11, където могат да бъдат разположени другите цигански метагрупи
– Мануша,  Синти и  Кале в Европа, както всички социални образувания
от типа Лом и Дом в Предна Азия и Северна Африка.

Сектор 12 е сферата на абстрактните не-цигански общности. Най-
разпространеният в световен мащаб термин за именоването му е “Гаджé”
(не-цигани). Той кореспондира с 10 по линия на брачния обмен и с 5 по
линия  на  локалното  съседство  и  професионалната  реализация.
Същевременно  съответства  и  на  всичко,  което  в  глобален  аспект  на  е
ромско или не е циганско.



Особено интересен е сектор 13. Тук са поместени индивидите,
чиято идентичност ромът не може да приеме като своя. Това са всички
статуси, които макрообществото налага на циганите и които спрямо тях са
по-висши и упражняващи форма на репресия. Казано с други думи това са
властниците  –  не-роми.  По  отношение  на  тях  обикновено  се  използва
думата “Гоми”, което различните респонденти превеждат като “полицай”,
“съдия”,  “инспектор” и дори “турчин”, като фиксация на историческата
памет25. За полицай се срещат и думите “Чшуряло” 26 и “Ягало”27.

Освен  секторите,  даващи  възможност  за  съществуването  на
калейдоскопична идентичност, динамично приплъзваща се между “ние”,
“вие” и “те”, в ромския начин на мислене има и две идентичности, които
са фиксирани на определена твърда дистанция от “Аза”. В триординатната
система те са изразени посредством точката Х върху оста  β и точката Z
върху оста  γ. Понятието за Х е “Дурутно” и, като че  ли, на български е
най-правилно  да  се  преведе  със  “странник”.  Събеседниците  ми  го
използват, за да обозначат индивид, който им е “непознат”, който “идва от
далече”,  но  същевременно по външни белези  е  приет  за част  от  “ние”.
Точката изразява момента на срещата, когато не се знае професията му,
мястото от където идва и дали е ром или принадлежи на друга метагрупова
общност. След установяване на контакт, индивидът ще попадне в някой от
секторите.

Точката Z отразява крайното състояние на отчужденост до което
може  да  достигне  някой  “гоми”  (представител  на  властта).  Това  е
моментът,  в  който  действията  му  биват  тълкувани  като  необоснована
репресия. Терминът, който се използва е  “Савуно” и буквално означава
“мъжки  полов  орган”.  Обикновено  се  употребява  в  ситуации  на
полицейски арест в обособените ромски махали, при посещение от съдия-
изпълнител или при поява на контролни органи в градския транспорт –
тоест при пряка и легализирана заплаха към индивида.

Калейдоскопичната идентичност може да бъде разбрана от една
страна  през  призмата  на  номадския  живот.  Ромските  миграции  и
попадането  на  различните  групи  в  различни  социални  ситуации  са
катализатор на процес, който разцепва колективната памет на множество
езикови,  професионални  и  териториални  фрагменти,  а  с  това  и  на
множество  колективни  идентичности.  От  друга  страна  усядането  им  в
контекста  на  Османската  империя  и  след  това  в  ранните  години  на
социалистическия режим е свързано със създаването на етнически махали,
които лесно се гетоизират, особено в ситуацията на нараснала аномия след
1989  г.  Етническото  гетоизиране  усилва свиването  на  идентичността  и
ограничаване на хоризонта на другостта. Прекомерното свиване затваря
света  на  значимите  други  в  рамките  на  семейството  и  води  до
25 По същата схема Дас, освен “българин” или “християнин”, означава и “роб”, “слуга”.
26 От чшури – “нож”, по аналогия със сабите, като част от униформата през ХІХ-ХХ в.
27 От яг – “огън”, по аналогия с пожара



постепенната загуба на груповата идентичност. От една страна,  това прави
ромите  особено  чувствителни  и  дори  агресивни  към  другостта  и
чуждостта.  Същевременно  обаче  ги  подтиква  да  конструират  и
редефинират една  нова  идентичност.  По  този  начин,  може  да  се  усети
раждането, усилването и разширяването на една метагрупова идентичност,
сходна с националната.

Струва ми се, че тук е мястото да разгледам един проблем, който
е публично актуален през последните няколко години:  “Как е  редно да
бъдат назовавани представителите на тази етническа група – цигани или
роми?”.  В  книгата  до  момента,  двете  означаващи,  като  и  понятието
„гюпци” бяха използвани като равнозначни интерпретанти на едно и също
означаемо28 или казано иначе като напълно припокриващи се синоними.

В историческа перспектива, на всяко място, където се появяват,
представителите на тази етническа група получават различни етноними,
вариращи  от  антропологическия  им  генотип  –  “Mustalaiset”  (“Черни”,
Финландия),  през  предполагаемия  им  произход  “Pharao  nerek”
(“Фараоново  племе”,  Унгария),  до  професионалната  –  “Charami”
(“Разбойници”/“Харамии”, Северна Африка) или религиозната – “Heidens”
(“Езичници”,  Нидерландия)  –  им принадлежност.  В  повечето страни  по
отношение на тях се използва фонетичен дериват на екзонимите “цигани”
и  “гюпци”  (“египтяни”).  Самите  интерпретанти  няма  да  бъдат
разглеждани  подробно  тук,  тъй  като  съществуват  достатъчно  много
изчерпателно  направени изследвания по  въпроса  (например:  Mc Dowell
1970;  Vaux  de  Foletier  1971;  Acton  1974;  Марушиакова  & Попов  1993;
Liegeois 1994).

На  практика  ендонимът  “Romá”  (“Роми”)  става  популярен  в
Европа едва  след първия конгрес  на международния  цигански комитет,
проведен в Лондон през 1971 г., когато терминът е буквално “избран”, тъй
като в Европа, освен Рома, живеят още три големи цигански метагрупи –
Мануша, Синти и Кале. В официални международни текстове “Roma” се
появява за пръв път през 1977 г. в резолюция на ООН, която призовава
“страните,  където живеят роми/цигани,  да им осигурят всички човешки
права,  от които  се ползва останалата част от гражданите в  тези страни
(Кенрик 2001).

Фактически,  думата  “цигани”  е  традиционният  акустичен
образ29,  който  се  употребява  в  българския  език  –  фиксиран  е  както  в
устната фолклорна традиция, така и в книжовни текстове, най-късно през
последната третина на ХVІІІ в. Понятието “рома” като интерпретант на

28 Интерпретантът е означаемото на едно означаващо, схващано като културна единица, пренасяна и от
други означаващи и следователно независима в семантично отношение от първото означаващо.
Интерпретантът може да бъде превод на дума от един език на друг или заместването й със синоним (Еко
1993: 98-101).
29 Сосюр нарича “акустичен образ” артикулираното название на някой обект, неговото означаващо.
Концептът, който поражда този акустичен образ – идеята за предмета дори в неговото отсъствие – е
наричан означаемо (Сосюр 1992: 95-97).



същия  концепт  в  българското  публично  пространство  се  появява  след
Втората Световна война, когато терминът “роми” е формално въведен със
създадените от Отечествения фронт през 1946 г. театър “Рома” и вестник
“Романо еси” (Цигански глас). Думата обаче реално навлиза в обръщение
след  края  на  социалистическия  режим  с  учредения  в  град  Сливен
“Демократичен  съюз  РОМА”  и  нароилите  се  в  последствие  “рома-”
сдружения и партии. И най-простият мониторинг на печата показва, че с
всяка следваща година терминът “роми” все повече измества понятието
“цигани” от медийното пространство.

За употребата на ендонима и неговата политическа коректност
настояват  някои  от  неправителствените  организации  и  предимно
представителите  на  циганската  интелигенция,  като  аргументите  са  по-
скоро  емоционални,  отколкото  обосновани:  “Когато  попиташ  някого  с
такъв произход на 1500 километра от България какъв е, ти го питаш ‘Ту
ром сян?’, а не ‘Ту циганин сян?’ (Чапразов 1997а). Подобно опростяване
на  проблема  е  неправомерно  и  може  да  се  приеме  като  сублимация  в
резултат от етническа фрустрация или чувство за малоценност, породено
на  етническа  основа,  но  легитимирано  като  “по-етично”  (Нунев  1998).
Естествено  е,  когато  се  изразяваш  на  цигански,  да  попиташ:  “Ту ром
синян?”, но преведен на български въпросът звучи: “Ти циганин ли си?”.
Няколко пъти, по време на теренни изследвания, в които се сблъсках с
първия вариант на въпроса, отговарях: “На. Ме синьом дас/гаджо/ракло”, а
не “Ме синьом българин”. Но, ако въпросът ми бе зададен на български,
нямаше да кажа: “Аз съм дас/гаджо/ракло”. Използвам този пример, за да
покажа,  че  употребата  на  екзоними  между  българите  и  циганите  е
реципрочна.  Така  възгледът, че  “циганин” е  пейоративно  означаващо –
защото е свързан с негативните изрази “циганя се” и “циганска работа” и
защото в речника на Найден Геров срещу циганин е написано: “лъжлив,
калпав  човек”  (Чапразов  1997а;  Недялкова  1999) –  е  академично
некоректен.  По същата схема във всекидневието се употребяват изрази,
свързани с немци, гърци, турци, руснаци и евреи. Самата циганска дума
“дас”, освен “българин”, конотира “роб” и “слуга” (Костов 1956; Маликов
1992;  Попова  1999).  Всъщност,  противопоставянето  “ние-вие”  е
универсална проблемна постановка  (Грекова 1996; Дресел 1997), в която
употребата на екзоними е практика, пренесена не само върху етноси, но и
върху  държави:  Албания  (ендоним:  Шкиперия),  Германия  (Дойчланд),
Гърция (Еллас), Унгария (Мадьярорсаг), Финландия (Суоми).

Думата  “цигани”  най-често  бива  извеждана  от  новогръцкото
Ατσινγανοι (недокосваеми). Това поражда аналогия с Древноиндийската
маргинална каста Аспаршия/Чандала (недокосваеми), членовете на която
имат сходни характеристики – факт, водещ до желание да се избяга от този
екзоним.  Своеобразен  компенсаторен  механизъм  са  и  опитите  да  се
обяснява  термина  с  персийското  “асинкар”  (ковач)  или  някакви  други
лексикални  приближения,  денотиращи  професия.  Лингвистичните



еквилибристики лично на мен ми изглеждат ненужни, защото по време на
теренни изследвания в Петрич, Русе, с. Габровница, с. Катуница, както и в
с. Йоаким Груево сред калдерашите бе регистрирана думата “Цгняко” със
значения  “чист”  и  “истински”,  което  преобръща  интерпретациите  в
позитивна  насока.  От  тази  гледна  точка  еквивалентната  употреба  на
означаващите “цигани” и “роми” по отношение на етническата група като
концепт  е  напълно  допустима  и  коректна.  Всъщност,  в  България
съществуват групи като Лударите например, които не говорят ромски и
които  се  стремят  да  се  интегрират  в  макрообществото.  По  време  на
теренното изследване в Ягодово и Йоаким Груево те бяха склонни да се
самоопределят като “власи”, “българи” и “румънски цигани” – но никога
като роми. По същия начин стои въпросът и със Сивите гълъби – те са
склонни да  се  определят  като “българи”,  “стари българи” и  “български
цигани”, но  не и като роми. От тази гледна точка може да се каже,  че
понятието роми фактически представлява подгрупа на понятието цигани.
Де факто, терминът роми се еманципира в последните години и макар че
ромите представляват преобладаващата част от циганите в България, от
научна  гледна  точка  не  би  било  редно  да  се  пренебрегва  и  изключва
идентичността на някои от субгрупите.

На практика, понятията роми и цигани съответстват на сектор #6
от представената социограма на идентичността.  Както вече обясних,  по
спецификата си той отговаря на дефиницията на Бенедикт Андерсън за
нация  или  релевантното  в  случая  етническа  общност.  Тук  обаче  съм
длъжен да отбележа, че въпреки това съм съгласен с Илона Томова,  че
“циганите са общност за другите”  (Томова 1995:21).  Казано иначе, това
означава, че обобщеното понятие “рома” действително е метагрупово и,
въпреки  че  в  национален  и  международен аспект  протичат  процеси  на
политическа консолидация,  отделните индивиди фактически все още се
чувстват членове на по-малки групи, които именно преживяват като свои.

В академичните среди опитите да се направи класификация на
тези групи и техните субгрупи в България датират още от началото на ХХ
в. Петуленгро30 през 1916 г. предлага групова дистинкция по признаците
уседналост  и  чергарство,  със  субгрупи  по  религиозен  признак  –
мюсюлмани  и  християни,  както  и  подразделения  съобразно
професионалната  им специфика.  След  Втората  Световна  война,  Кенрик
предлага класификация по лингвистичен принцип, която е  съобразена с
основните  езикови  разграничения,  които  се  правят  по  това  време  –
“влашки” и “невлашки” (“гръцки”) диалекти (Марушиакова 1992c).

По  същото време  –  годините  на  социалистическия  режим  –  в
България изследванията боравят с два критерия:  местожителство – град
или село – и втора езикова принадлежност – българска, турска и влашка
(Генов, Таиров & Маринов 1968). В най-мащабното изследване от периода,
30 Псевдоним под който Гилиът-Смит – британски вицеконсул във Варна – сътрудничи на Gypsy Lore
Society



основните разграничения вървят по две оси: степен на трудова заетост и
религиозна принадлежност. Резултатът е, че практически се получава една
йерархична операционна схема в пет групи, която дава по-скоро сведение
за  интегрираност  или  маргиналност  на  сбор  от  индивиди  към
социалистическите  ценности:  постоянна  трудова  заетост  на  цялото
население и атеизъм (Димитров, Чакалов & al. 1980).

В първите години на прехода, Елена Марушиакова прави преглед
на  произхода  на  различните  субгрупови  етноними:  патроними  и
матроними, топоними, според макрообществото, според религията, според
професията  и  пейоративни  названия.  Графичната  класификация,  която
предлага  впоследствие  е  очевидно  повлияна  от  Петуленгро,  като  тя
напълва  с  терминология  неговите  теоретични  разпределения.
Дистрибуцията  на  ромите  е  направена  в  три  основни  подразделения:
“ерлии”  (уседнали31),  влашки  (бивши  чергари)  и  влахички  (румънски
цигани, румъноезични). На низходящото ниво ерлиите са разпределени в
три групи: турски – циганоезични, турски – турскоезични (и двете групи са
мюсюлмански)  и  български  (християни,  циганоезични).  На  следващото
ниво  са  поставени  разграниченията  по  професионален  признак,  а  на
последното – по родове  (Марушиакова 1991b). Таблицата съдържа някои
неточности, които са по-скоро недоглеждания и не нарушават драстично
адекватността  на този първи опит.  Първата е,  че заглавието “цигани” е
преведено  като  “ромален”.  Това  обаче  е  вокативна  форма,  докато
инфинитива е “рома”. Втората – че “влашки” и “влахички” са различни
транскрипции  на  една  и  съща  реалия.  По-големият  проблем  е,  че
изследователката не пояснява добре принципите, според които изгражда
въпросната структура. Хубавото в случая е, че Марушиакова явно съзнава
направените  пропуски  и  година  по-късно  прави  преглед  на
съществуващите  преди  нейната  разработка  класификации;  избягва  от
варианта “влашки-влахички” посредством синтагматичните конструкции,
представени в предходната й публикация в скоби. Освен това, тя определя
и 14 характеристики по които може да се създаде “хипотетичен идеален
модел  на  циганска  група”  (Марушиакова  1992c).  Единствената
фактологическа  грешка  е  превеждането  на  понятието
“кардараши”/”келдерери”  като  “калайджии”.  Фактически  думата
произхожда  от  румънското  “kaldera”  (котел)  и  означава  “котлари”,  а
калайдисването е вторият етап от изработката на бакърените съдове. По-
съществен недостатък е, че теоретичният идеален модел създава априорно

31 Всъщност,  в  цитираната  статия  и  във  всички  свои  разработки  след  това,  Марушиакова  използва
понятието “отседнали”, за да маркира постоянното местожителство на дадена група. Тъй като глаголът
“отсядам” граматически изразява действие с временен характер – краткотраен престой на определено
място (хотел, роднини и т.н.), в моята работа за денотация на постоянно местожителство предпочитам
понятието  “уседнали”, граматически произхождащо от  глагола  “усядам”,  който  семантично  означава
“преставам да бъда номад” и е по-адекватен за ситуацията. Понятието “отседнали” може да се употребява
за денотация на сезонното местопребиваване на частично чергарстващите все още групи.



неравенство между отделните групи и конотира идеята, че калдерашите са
най-автентичната група, докато при останалите протича процес на аномия.

Следвайки идеята на Марушиакова, че циганите са МЕГРЕО и
опирайки  се  върху  нейния  триделен  модел  “йерлии  –  калдераши  –
румънски цигани”, през същата година Христо Кючуков развива модела с
лингвистични дистинкции в групата на турските цигани. Откроени са три
групи в зависимост от степента на използване на цигански и турски език:
хорохая,  лахо  и  чарале.  Некоректното в  случая е,  че  текст,  касаещ гр.
Провадия и провадийско  (Кючуков 1992a),  без  съществени изменения е
транспозиран  като  релевантен  за  Североизточна  България  (Кючуков
1992b).  Позитивната  страна  е,  че  изследването  на  идентичността  е
направено “отвътре” и е отражение на актуални реалии, при запазване на
историческия хоризонт.

Година  по-късно,  съвместно  с  Веселин  Попов,  Марушиакова
развива  и  подобрява предлаганата  графична класификационна  схема.  В
нея  имплицитно  се  съдържат  шестстепенния  идентичностен  модел  на
Лиежоа, разгледан в началото на настоящата глава, както и идеята за трите
езикови слоя. Разликата от предходната схема е, че, в съгласие с Кючуков,
влахичките цигани (лахо) са ситуирани в групата на йерлиите.  Групата,
която преди носи името “бивши чергари”, сега е назована “кардараши”, а
предишната  група  “румънски  цигани”  е  обозначена  като  “рудари”.
Авторите обясняват, че понятията “йерлии”, “кардараши” и “рудари” са
условни, с цел операционализиране на схемата. По същата причина от нея
отпадат  и  групите  със  силно  преферирано  самосъзнание  от  типа  на
Маданските агюпти (Марушиакова & Попов 1993).

През  1995  г.  Илона  Томова  публикува  резултатите  от
представително  теренно  изследване,  в  което  респондентите,
самоопределили  се  като  цигани,  назовават  и  подгрупата  към  която
принадлежат.  Като  “български  цигани”  (или  “даскане  рома”)  се
самоопределят  47.3% от  анкетираните,  от  които  само  ¼ посочват  като
субгрупа  названието  на  традиционния  или  съвременния  си  занаят,  или
екзоним, даден им от другите групи. Откроени са 21 дистинкции. Като
“турски  цигани”  (или  “хорахане  рома”)  се  самоопределят  46.2%  от
респондентите.  Около  ⅓  от  тях  посочват  конкретна  субгрупа,  като  се
формират 18 разграничения. Като “влашки цигани” се самоопределят 5.1%
от анкетираните. Част от тях не използват тази денотация, а професията,
която упражняват. Четвъртата обособила се група са “кардарашите”, които
заемат само 1.6% от общия обем на респондентите (Томова 1995).

От  гледна  точка  на  моята  теза  за  структурата  на  ромската
идентичност,  представена  по-горе,  класификацията  на  Томова  е  най-
адекватна от предлаганите до момента. Тя е в синхрон с убеждението ми,
че  езикът  е  много  по-силен  идентификационен  фактор  от
местожителството и  дистинкциите  на  тази  основа  трябва  да  заемат по-
горно място в йерархичните схеми. Емпиричните данни от проведено през



1995 г. репрезентативно изследване потвърждават резонността на подобно
становище: налице е “почти пълно припокриване между езика, който се
говори в къщи и етническата самоидентификация” (Димова & Тилкиджиев
1996).

В предлаганата от мен класификационна таблица, първото ниво
маркира диалектната общност към която принадлежат съответните ромски
групи. Откроени са две общности: Балканска – силно повлияна от гръцкия,
турския и българския езици и Влашка – повлияна от румънските диалекти.
Второто ниво е конструирано от пет групи: “даскане рома”, “хорахане
рома”, “калдерашя”, “калайджес” и “лудари”, тъй като това е реалното
съответствие на сектор #4. От една страна с използваните разграничения
боравеха респондентите по време на дълбочинните интервюта в рамките
на всички проведени теренни изследвания. От друга страна, приемайки за
маркер говоримия в дома на респондентите език, подобно разграничение
бе  установено  чрез  изследване  на  използваната  във  всекидневието
родствена  терминология.  Това  са  петте  типа,  които  се  откроиха  като
базови и принципно различни един от друг. Тъй като “развитието на езика
е  преди  всичко  развитие  на  социална  общност”  (Фотев  1994b:84),
приемам  етносемантичните  различия  като  белег  за  съществуването  на
няколко  етнически  във-групи.  Тоест  езиковата  мрежа  откроява,  чрез
процеса на социалното съпоставяне групи от индивиди, разпознаващи се
като членове на една и съща социална категория.

Таблица 10. Класификация на ромските групи и субгрупи в България
Диалектна
общност

Балканска Влашка

Група Даскане 
рома

Хорахане
рома

Калдерашя Калайджес Лудари



Субгрупи Бакърджии
Бояджии
Бръснари
Бургуджии
Гаджали
Голи
Демирджии
Джамбази 
Джезведжии
Джуравци
Дървари
Дюлгери
Ерлидес
Касапи
Ковачи
Кожари
Кокалари
Копанари
Кошничари
Музиканти
Налбантджии
Рамошари
Решетари
Ситари
Хамали 
Цуцумани

Бакърджии
Баламо
Бомбаджии
Боринари
Бургуджии
Бърдари
Въглищари
Дармонджии
Давулджии 
Дръндари
Дънкулари
Ерлидес
Зангурджии
Звънчари 
Зурнаджии
Калбурджии 
Каруцари
Ковачи
Курбати
Къткаджии
Лахора
Мехтерии
Музиканти
Печкаджии
Сепетджии
Тенекеджии
Тухлари
Усталари
Фереджелии
Фичири
Футаджии
Хамали
Хасърджии
Хорохая
Чарале
Чилингири
Юрукчии

Австрийски
Грастари
Джанкеши
Дудулани 
Жъпли
Златари
Какавяря
Кангляря
Лейнаши
Ловара
Нямцор
Сръбски
Тасманяри
Унгарски
Харкомяря
Цгняка

Македонски
Мизийски
Тракийски

Влахоря
Вретенари 
Лаутари
Лингурари
Маймунджии
Рудари
Урсари

Субгрупи
с префе-
рирана
идентич-
ност

Българска:
Карастанчовци
Сиви гълъби
Гръцка:
Драмо рома

Турска:
Агупти
Даале
Сархаци
Турчес

- -
Румънска
Влашка

Смесени
бракове с
други
етноси

Джоревци/Катъри
Мелали
Бобове

Муртапи

- - - 

Практическата  разлика  от  предходните  класификации  е
възгледът, че групата “калайджес” е равностойна като характеристика на
другите по-големи образувания и може да се обособи на езиков принцип,
макар  на  религиозен  да  дисперсира  между  християнство  и  ислям.
Стандартно  останалите  класификации  ги  поставят  в  групата  на
калдерашите или ги разпределят между хорахане и даскане рома. Причини
за тезата ми са три емпирични индикатора. Първият е пълното съвпадение
между  родствената  терминология  на  изследваните  от  мен  хорахане
калайджес в  с.  Габровница  (Монтанско)  и  даскане  калайджес от



Пловдивско и Старозагорско. Вторият е стриктно спазване на ендогамията
на калайджиите по отношение на калдерашите, както и разминаванията в
двете  родствени  терминологии.  Иначе  съм  съгласен,  че,  като
представители  на  влахичката  група  диалекти,  калдерашкият  и
калайджииският  диалекти имат  редица сходства,  особено на  фонетично
ниво. Все пак обаче третият индикатор – лексикалните разлики – когато е
очевидно че не се дължат на локална дефинираност – не бива да бъдат
пренебрегвани.

Втората особеност на класификацията ми произтича от факта, че
не мога да отрека тезата, че не съществува колективна памет, която да не
се разгръща в някаква пространствена рамка (Халбвакс 1996: 160). Така се
появяват групите “ерлидес” в низходящото ниво на хорахане и даскане
рома.  Въпреки  че  в  лингвистичните  изследвания  върху  ромския  език
“ерлидес” се приема за фонетичен дериват от турския език32, предпочитам
тази форма пред условното “йерлии”, понеже е понятие близко до опита на
моите събеседници. Всъщност цялото второ ниво съответства на сектор #5
от социограмата на идентичността и е изградено от дисперсия по професия
или географска  област.  Тук ми се струва необходимо да  кажа,  че  в гр.
Петрич  бе  регистрирано  “ерлия” като  синоним  на  “земеделец”, а  в  кв.
Факултета в София с “ерлидес” биват обозначавани индивидите, които са
потомци  на  първите  заселени  в  махалата  роми  и  които  не  поддържат
колективна  памет  за  друго  местожителство  освен  София.  Концептът
обхваща индивиди от групите хорахане рома и даскане рома. За разлика от
това,  в  Пловдивска  област  с  “ерлия”  обикновено  биват  обозначавани
живеещите в  етническите махали в Пловдив роми, които употребяват в
ежедневието предимно турски език. Критичен поглед към връзката между
понятието „ерлидес” и „йерлий” може да бъде направен през призмата на
калдерашкия диалект. В Йоаким Груево бе регистрирано понятието  арли
със значение на „годеж”. Особеното в случая е, че в Македония, Сърбия и
Хърватска съществуват субгрупи, носещи етнонима  Арлии.  Може да се
предположи,  че  това  е  екзоним,  произхождащ  не  от  турската  дума
„местен”, а от практиката на брака чрез годеж – за разлика от брака чрез
откупуване на булката.

Връщайки  се  към  калайджиите,  трябва  да  уточня,  че  при  тях
разграничението по географски признак е особено важно. Негов израз е
паралелното съществуване на няколко “пазара на булки”: Пловдив, Ямбол,
Стара Загора, Нова Загора. Като цяло условно могат да бъдат обособени
три  големи  субгрупи:  тракийска (изброените  пазари),  македонска
(Благоевград, Сандански, Гоце Делчев) и мизийска (Монтана, Лом, Ловеч).

Третата  особеност  на  класификацията  ми  е,  че  с  екзонима
“лудари” назовавам групите, част от които все още практикуват сезонен
номадизъм, а в лингвистично отношение търпят особено силно влияние от
румънския език. Важно е да се отбележи, че с изключение на случаите на
32 От тур. yerli – кореняк



трайна трудова емиграция,  в Йоаким Груево и Ягодово например те са
напълно уседнали и дори кметът в Йоаким Груево беше представител на
тази група, тъй като  лударите са мнозинство в селото.  В йерархичните
схеми преди настоящето изследване те са наричани: рудари, влахички или
румънски  цигани.  При  част  от  калайджиите  също  се  среща  сезонно
чергарство, но те са по-плътно интегрирани с хорахане и даскане рома.
Тенденцията  при  калайджиите  е  мъжете  да  практикуват  махаловидна
трудова  мобилност  в  широк  периметър,  докато  жените  и  малките  деца
резидират на едно и също място. В това отношение някои от лударите се
придвижват на родови групи и остават изолирани от другите цигани.

При  класификацията  използвам  “калдерашя”,  за  да  обознача
тази група, която в публикациите на други български автори е наричана
влашки цигани или кардараши. Изборът ми се основава върху световната
употреба  именно  на  понятието  calderash,  както  и  от  етимологията  на
думата,  представена  по-горе.  Употребата  на  ендонимите  “даскане”  и
“хорахане” рома също е предпочетена пред термините български и турски
цигани. Нормално е по време на теренното изследване респондентите в
редки  случаи  да  използват  ромските  изрази  (Томова  1995),  защото
въпросите са им задавани на български език и те са отговаряли на него.
Освен  с  регистрираните  от  екипа  ни  субгрупови  дистинкции,
класификацията  е  изградена  и  с  данни  от  всички  цитирани  по-горе
изследвания. За разлика от идентичността ми се струва, че понятията е по-
добре да бъдат представени в табличен, а не в схематичен вид, тъй като
всяка  евентуална  йерархична  схема  търпи  промяна  в  зависимост  от
мястото на изследване и представените там групи.

Разбира се, така представената класификация не изчерпва всички
възможни  групови  и  субгрупови  етноними.  В  нея  например  не  съм
поставил  онези,  които  са  разпознаваеми  само  на  регионално  ниво:
Плоскалии (дошли  от  с.  Плоски,  община  Сандански),  Орманлии  (от  с.
Орманово [дн. Кавракирово], Петричко), Градешки (с. Градец, Сливенско),
Бебровски (с. Беброво, Еленско) и т. н. Обикновено това е значителна по
големина  група  роми,  мигрирала  от  малко  населено  място  към
относително  голям  град  в  същия  или  съседен  регион.  Подобните
субгрупови  образувания  обикновено  оформят  свои  самостоятелни
квартали в границите на града (често извън регулация) или създават своя
махала в рамките на съществуващ вече ромски квартал.

В  класификацията  не  намериха  място  и  неонимите,  привидно
назоваващи субгрупа, но фактически представляващи външна денотация
на сбор от хора, които не се съпреживяват като етническа група, макар че
са  социална  група  с  определено  ниво  на  солидарност  и  интензитет  на
взаимоотношенията.  Става  дума  за  понятия  от  типа  на  Бронзаджии,  с
които ромите в Петрич обозначават групата аномирали индивиди от двете
ромски  махали,  употребяващи  токсични  и  психотропни  вещества  –
ацетонови лепила, бронз, канабис, хероин.



Не  съм  включил  и  някои  названия,  които  са  екзоними  по
отношение на ромски субгрупи, които вече са намерили място в таблицата,
посредством своя ендоним.  Имам предвид етноними от типа  Милети и
Гаджикане  рома,  с  които  калдерашите  обозначават  съответно  групите
турски и български цигани, както и реципрочните Върбани33 и Чорадос34 с
които хорахане и даскане рома от своя страна обозначават калдерашите.
Освен  тях,  от  таблицата  отсъстват  етноними  от  типа:  Айдии,  Бъйчари,
Бухури, Гробари, Завракчии и Загунджии (Марушиакова & Попов 1993),
тъй като регистриралите ги изследователи на казват нищо конкретно за
спецификата им и възможната класификация.

С  цел  да  не  се  утежни  прекалено  презентацията,  не  съм
представял  различните  фонетични  деривати  на  попаднали  в
класификационната таблица етноними. Например, представен е ендонимът
Лейнаши,  но  не  и  неговите варианти –  Лайнещи,  Лаещи и  Лаяши.  По
същата схема Цуцумани е свързано със Сусумани и Цоцомани, а Жъпли с
Жъплещи.  Казано  с  други  думи,  представените  от  мен  названия  са
интерпретанти – винаги могат да бъдат заменени от други означаващи или
да претърпят фонетична промяна.

Вероятно  в  изложената  по-горе  от  мен  таблица  прави
впечатление, че не е отразена религиозната принадлежност, което е важна
характеристика на други подобни класификации. Причините за решението
ми са няколко. На първо място това е религиозният синкретизъм, очертан
в глава 3.4  от настоящата книга.  На второ място е  силното влияние на
протестантските  църкви:  адвентисти,  баптисти  и  петдесятници,  което
променя някои традиционни разпределения. На последно място, но не и по
значение е социалната среда преди 1989 г., когато „агресивният атеизъм”
(Фотев 1994a: 163) на марксистката идеология спомага за намаляване на
религията  като  фактор  при  формирането  на  ромската  идентичност.
Религиозните  възгледи  са  пренебрегнати  при  така  направената
систематизация,  защото  и  в  трите  села  бяха  регистрирани  случаи,  при
които  в  едно  семейство  мъжът  има  една  религиозна  идентичност,  а
съпругата  друга,  но  и  двамата  имат  едно  и  също  субгрупово
самоопределение.

Както  бе  казано  по-горе,  поради  спецификата  на  ромската
идентичност,  при  изграждането  на  класификацията  бе  отдадено
предпочитание  на  диалектната  принадлежност,  фиксирана  в  семейно-
родствената  терминология,  тъй  като  от  една  страна  “обичаите  на  един
народ имат отражение върху езика му, а от друга страна, в голяма степен
именно езикът прави народа” (Сосюр 1992). Освен това според данните от
представително изследване от 1995 г.  в  България “вероизповеданието и
етническата  принадлежност  не  се  припокриват  напълно  (Димова  &
Тилкиджиев 1996).
33 Изопачено от румънското văr bun – първи братовчед
34 букв. Крадливци



В този план на мисли, графите за преферираната идентичност и
за субгрупови образувания в резултат от смесен брак открояват един важен
проблем който бе засегнат частично в  началото  на настоящата глава,  а
именно: къде е границата на ромския етнос и кого е оправдано да считаме
за  циганин  и  кого  не?  Дали за  граница трябва  да  се  приеме езиковата
общност или начина на живот, или пък произхода? 

Езикът като етноопределящ фактор е наистина особено важен,
защото индивидите, които считат ромския език като майчин по време на
преброяването на населението през 1992 г. са 310425 души, което е 99.1%
спрямо деклариралите ромска  идентичност.  Същевременно през  2001 г.
самоопределилите  са  като  роми  са  327882  души,  което  представлява
88.4%. Както бе показано,  получилата се разлика не може да се обясни
само  с  раждаемостта  в  не-ромско  говорещите  цигански  групи.  Тоест,
статистически се откроява проявата на скриване на реалната идентичност
през 1992 г., вероятно все още под въздействие на тоталитарната репресия
спрямо циганските социални модели на поведение.

Тук  обаче  се  крие  уловката  за  изследователите,  които
продължават  да  търсят  криптороми  и  изтъкват  двойно  по-високи
стойности  от  регистрираните  по  време  на  преброяванията.  Напълно
некоректно  е,  от  академична  гледна  точка,  безусловно да  се  считат  за
“цигани”  децата  от  смесени  бракове.  Дори  когато  става  дума  за
маргинализирани  представители  на  макрообществото,  живеещи  в
ромските махали, тези деца нямат напълно циганска идентичност. За тях
винаги съществува възможната идентификация с другия, с “гадже” и тя
често  им  бива  натрапвана  от  околните.  Така  например,  по  време  на
теренното  изследване  по  проекта  Гюпци-2001,  в  Петрич  регистрирах
прецедент, при който синът на калдераш и украинка е наричан от ромите
“Белият  кон”  (конотация  на  “джоро”  –   катър)  и  общува  предимно  с
българи.

Още  по-сложно  стои  въпросът  при  групите  с  преферирана
идентичност.  Например  хората,  познати  в  Южна  България  като  Сиви
гълъби, са приемани от българите като Български цигани,  Маджари, или
Демирджии;  Ромите  ги  определят  като  Даскане  рома или  Къкъли,  а
турците ги наричат  Гяур ченгенеси35. Самите те се назовават Аспарухови
или Стари българи. Групата обитава относително концентриран ареал по
долината на р. Марица с приблизителни граници на изток – гр. Чирпан, на
Запад  –  гр.  Пазарджик,  на  север  –  Средна  Стара  планина  и  на  юг  –
Родопите.36 Сивите гълъби запазват значително ниво на ендогамност по
отношение  на  всички  етнически  групи  в  страната,  с  изключение  на
българите,  каквато  е  и  преферираната  й  идентичност.  По  традиция
35 Буквален превод на “Даскане рома”, тъй като Дас, освен българин, означава и роб.
36 По данни от респондентите, Сивите гълъби могат да бъдат срещнати в следните селища: Анево,
Ахматово, Баня (Карловско), Богдан, Болярци, Войнягово, Градина, Дъбене, Зетьово, Йоаким Груево,
Калековец, Каравелово, Караджово, Карлово, Катуница, Кочово, Малко тръново, Маноле, Московец,
Огняново, Пазарджик, Поповица, Сарая, Сопот, Столетово, Ценово, Чалъкови, Чирпан, Ясно поле.



представителите на групата са членове на Източноправославната църква,
макар  че  под  влияние  на  петдесятните  пастори  в  селата  Катуница,
Болярци, Калековец и Йоаким Груево протича процес на евангелизация.
Особеното е, че в някои селища майчиният език е ромски, а в други почти
отсъстват емпирични индикатори за това. Например в Болярци групата е
изцяло ромскоезична;  в Катуница някои представители говорят ромски,
други само български; в Калековец и Ягодово само отделни индивиди –
при смесен брак с хорахане рома – ползват ромски, а в Чирпан и Йоаким
Груево, само един от емпиричните индикатори отчете рудимент от ромски
език в сферата на трансцедентните представи.

По сходен начин стои въпросът с родопските Агупти. В средата
на ХХ в. те са класифицирани като цигани въз основа на пасаж от една
народна песен: “Турци си Рада плениха,/ та я агупка сториха/ агупка чорна
циганка…”  (Примовски 1955: 219). Особеното в случая е, че агуптите са
чудесен  пример  за  смяна  на  първичната  групова  идентичност  с
преферираната в рамките на няколко поколения. Ако в средата на ХХ в.
цитираното  по-горе  изследване  регистрира  египетска  идентичност,
съчетана  с  “чист  и  старинен  родопски  говор”,  то  в  края  на  ХХ в.  се
отличават със “силен стремеж за сливане с околното турско население” и
употребата на турски език  (Марушиакова & Попов 1993: 111).  Решаващ
фактор в случая вероятно е мюсюлманската им идентичност, силата на
която е забелязана още от Примовски. Марушиакова и Попов установяват
употребата на ромски като “спомен за някакъв таен език, използван от по-
възрастното поколение”.

В този план на мисли езикът отново изпъква като водещ фактор
във  формирането  на  идентичността.  Неговата  структура,  неговите
параметри  конструират  света  на  индивидите.  Границите  на  неговата
употреба  и  честотата на  ежедневното  му прилагане  са  маркерът,  който

Графика 5. Поселищен ареал на Сивите гълъби



отграничава една ромска група от друга. Практически е напълно ненужно
да се търсят квалификации на циганския етнос от типа на МЕГРЕО, тъй
като  той отговаря  на  критериите  за  езикова  общност.  Отделните групи
спокойно  комуникират  в  диапазона  от  “Мога  да  бъда  разбран”  до
“Говорим един и същ език”. От гледна точка на лингвистиката в рамките
на езиковата общност не съществува един единствен език, а  репертоар.
Репертоарът съдържа набор от начини на говорене. Начините на говорене,
чрез  редуване,  съдържат речеви  стилове на  първа  ръка  и  контексти на
дискурса от друга, заедно с връзките на уместността между стиловете и
контекстите  (Hymes 1996:33).  Казано с други думи, за да бъде разбрана
ромската идентичност, навлизането в херменевтичния кръг трябва да стане
през полето на езиковата мрежа и понятията близки до опита. Различните
измерения в  езиковата мрежа открояват дистанциите между различните
субгрупи  и  възможността  за  метагрупова  интеграция,  както  и  за
интеграция на ромите в макрообществото.



§1.3. Ромският език

Началото  на  лингвистичните анализи на  ромския  език  може да
бъде  отнесено  към  1547  г.,  когато  в  Англия  Андрю  Борд  публикува
изследване, в което са представени 13 кратки ромски изречения и 26 думи.
Съгласно преобладаващата по това време научна парадигма той ги свързва
с Египет. През 1597 г. в книгата на Буенавентура Вулканиус в главата за
Нубия са приведени 70 цигански думи. Записите  са силно повлияни от
Немската, Френската и Испанската ортография. Въпреки това от тях може
да се види, че днес ударението в ромския език е едно и също с това от 16
век, но има сериозна тенденция за образуване на диалекти под влиянието
на локалните езици.

След като Ищван Валий през 1763 г. открива връзка между речта
на унгарските цигани и Малабарското наречие (езикът, използван в тази
част  на  Индия е  познат като Малаялам и  принадлежи към дравидската
лингвистична група), той прави заключение, че циганите произхождат от
Индия.  Тази  хипотеза  отприщва  вълна  от  изследвания  по  темата.  През
1776 г. в Англия Якоб Бриянт изнася доклад, в който посочва близостта на
ромския  с  езици  от  Персия  и  Индия.  Якоб  Рюдигер  през  1782  г.
потвърждава  откритието  на  Валий,  като  прави  сравнение  на  отделни
цигански  думи с  различни диалекти от Индостан.  Година  след него  Х.
Грелман открива връзката със санскрит. През 19 век следва поредица от
компаративни  анализи,  издаване  на  граматики  и  речници.  Особено
внимание  заслужава двутомната  разработка  на  Аугуст Пот “Циганите в
Европа  и  Азия”  (1844-45).  Неговата  теза  е,  че  отделните  циганските
диалекти  в  Европа,  въпреки  диференциацията,  са  форми  на  един  общ
праезик  от  Северна  Индия,  произхождащ  от  санскрит.  Диалектите  са
сходни  не  толкова  поради  жаргонните  си  прилики,  колкото  поради
граматическата си структура.  (Pott  1844;  Pobozniak  1964:  5-16;  Vaux de
Foletier 1971: 27-30; Ficowski 1989: 9).

От  поредицата  публикувани  по  това  време  граматики  с
изключително висока научна стойност е  трудът на  Александер Паспати
“Изследване на Чингенетата или Бохемите в Османската империя” (1870).
В книгата си той прави много важно разграничение на диалектите на три
типа:  Уседнали  Румелийски,  Уседнали  Малоазийски  и  Чергарски.
Приносът му е  значителен и  защото откроява турските  заемки –  нещо,
което западните изследователи не улавят добре. Другият значим автор е
Францис Миклошич, който прави граматически синтез на много широка
основа. Един от основните проблеми с неговата работа обаче е, че като
славист привижда твърде много оригинални ромски думи (т.е. думи със
санскритски  произход)  за  славянски  заемки.  Въпреки  това,  той  прави
много  успешен  съпоставителен  речник  на  13  диалектни  групи  на
европейски  цигани:  Гръцка,  Румънска,  Унгарска,  Чешка,  Германска,
Полска,  Руска,  Финска,  Скандинавска,  Италианска,  Баска,  Английска  и



Испанска. Това е първият систематичен етимологичен речник на ромския
език, макар че обхваща само индийския произход. Миклошич е и първият,
който установява, че циганският език е различен като фонетика от Пракрит
и  новоиндийските  езици  (Paspati  1870;  Pobozniak  1964:  5-16).  По
отношение на възможността ромите да са се отделили от потока на ариите
преди  навлизането  им  в  индийския  субконтинент,  спомената  от  мен  в
първата глава, някои автори считат, че понеже в ромския език има няколко
заемки  от  Дравидски това е  доказателство за  формирането  на  етноса  в
Индия  (Fraser  1992: 19).  Подобен извод обаче не бива да се приема за
сигурно  доказателство,  тъй  като  дравидските  племена  са  изтласкани  в
днешна Централна и Южна Индия от северните дялове на полуострова, но
част  от  тях  избягват  към  иранското  плато  и  следователно  е  напълно
възможно контактът с ромите да е осъществен именно там37.

В стремежа си да обори хипотезата за произхода на циганите от
индийската извънкастова група чандала, Ян Хенкок разглежда появата на
ромския език като основана на военно койне38,  а съответно ромите като
наследници на военна каста. Като възможно подобна група са разпознанти
раджпутите и съответно раджпутския език. Въпреки това, поради смесения
характер на ромския език и множеството лексикални заемки от персийски,
арменскии  гръцки,  Хенкок  счита,  че  обособяването  на  езика  се  е
осъществило извън индийския континент (Hancock 2000). 

На практика, всички по-нови и по-стари езиковедски изследвания
се базират върху разработките на  Грелман,  Пот, Миклошич и Паспати,
като днес съществува необозрим брой граматики и лингвистични трудове
върху ромския език. За съжаление при повечето от тях възниква един и
същ  проблем  –  понеже  няма  съхранена  оригинална  ромска  писмена
система,  всеки  пригажда  правописа  на  книжовния  език,  на  който
публикува  изследването  си.  Представената  от  мен  по-долу  езикова
структура  страда  от  същия  недостатък.  Въпреки  това  в  случая  го
предпочитам  пред  приетата  от  IV-тия  Световен  ромски  конгрес  азбука
(Кенрик  2001:  48),  понеже  книгата  е  предназначена  за  широк  кръг
български граждани, които не е необходимо да познават тази ортография,
а  и  тя  е  от  такова  графично  естество,  че  би  усложнила  ненужно
публикацията.

През  последните две  десетиления,  редица  автори се опитват да
работят  върху класификацията и категоризацията на  ромските  диалекти
въз основата на езиковата еволюция и изоглосите. В поредица от статии
след  1982  г.  Марсел  Куртиаде  предлага  разпределение  на  ромските
диалекти  в  три  слоя,  използвайки  като  критерии  фонологичните  и
морфологичните промени. Той въвежда и понятието „погади диалекти” за
37 Така например и днес дравидската етническа група Брагуй населява обширен район между Оманския
залив и пустинята Каракум
38 κοινή е диалектна форма на гръцкия език, основана на Атическото наречие. Служи като лингва франка
в империята на Алексендър Македонски и се запазва като език на ежедневието в Източната римска
империя за значителен период от време



онези  диалекти,  които  се  основавт  на  ромска  лексика,  но  са  заели
граматиката  си  от  някой  локален  език39 (Courtiade 1998).  В  средата  на
деведесетте години на ХХ век Жан-Пиер Лиежоа допълва класификацията
и  постепенно  тя  се  налага  в  средите  на  ромските  лингвистични
изследвания.  Пръвият  слой  е  най-близо  до  ромския,  говорен  на
анатолийското плато през ХІІІ век. Той се формира при първоначалното
пристигане на циганите в Европа и се разпространява на северозапад и
североизток от Балканите. Слоят съдържа няколко основни подразделения:
балканска  група  диалекти,  карпатска  група  диалекти,  балтийска  група
диалекти  и  група  на  самостоятелно  обособени  диалекти  на  някои  от
циганските общности във Франция, Германия и Великобритания от типа
на „Кало” (Житан, Хитанос) където ромската лексика е смесена с френска
и испанска морфология и синтаксис. В България към този слой могат да
бъдат  пречислени  всички  диалекти  на  субгрупите  даскане  и  хорахане
рома. Вторият слой също е формиран на Балканите, но е разпространен в
южните и централните части от континента. Характеризира се с еволюция
на  крайната  сричка  –ни  в  –й  (например:  “пани”  >  “пай”),  промяна  на
вътрешната гласна в първо лице на глагола съм (например:  “синьом” >
”сим”)  и  в  окончанието  за  минало  свършено  време  на  глаголите
(например:  “дик’льом” >  “дик’лем”.  Към  него  в  България  принадлежи
диалекта на калайджийските субгрупи. Третият слой е дериват на втория и
се  състои  от  диалектите  Калдераш  и  Ловара.  Също  произхожда  от
Балканския  полуостров,  но  е  разпространен  в  световен  мещаб,  поради
разселването на калдерарите. Характеризира се с много по-силна мутация
на  посочените  във втория слой фонеми,  особено  с  трансформацията  на
“избухливите”  съгласни  в  “съскащи”  (Liegeois  1994:  45-46).  Слоят  е
значително повлиян от лексиката  на румънския език.  В България  тук е
включен диалектът на калдерашките субгрупи. 

В  Европа  днес  ромският  език  е  най-разпространеният  в
географски смисъл. По различни оценки броят на ромите в Европа варира
между 4 527 700 (Bakker & Rooker 2001) и 7 743 375  (Кенрик 2001: 252)
души,  от  които  около  80%  говорят  на  някой  от  ромските  диалекти.
Диалектите от своя страна обаче често пъти търпят различини фонетични,
морфологични и лексикални промени под влияние на локалния контекст и
въпреки,  че  биват  разпознавани  като  принадлежащи  към  една  и  съща
езикова мрежа, те могат да бъдат значително неразбираеми един за друг.
По тази причина още от началото на шейсетте години стои проблемът за
стандартизацията  на  ромския  език.  Гилиат-Смит  смята,  че
стандартизацията  е  теоретически  възможна,  но  същевременно  е  малко
възможно да  бъде  разбрана  и  възприета  от  ромите  (Gilliat  Smith  1960).
Хенкок разкрива, че в основата на отхвърлянето на стандартизацията стои
нагласата в обществата без писменост – в това число и ромските общности
39 По подобие на диалекта Погади в Обединеното кралство. Лиежоа ги определя като пара-романи
диалекти (Liegeois 1994).



–  че  стандартизирането  на  езика  и  придаването  на  писмена  форма  ще
отнемат нещо от естествения, живия език; че „циганскостта” ще намалее,
което се възприема като заплаха за идентичността и културата на дадена
група (Hancock 1979). 

Опитите за стандартизация на ромския език в България протичат в
няколко посоки. От една страна са трудовете на Яшар Маликов и неговите
последователи,  които  на  практика  се  опитват  да  наложат  диалекта  на
софийските  ерлии  като  стандартен  за  страната.  От  друга  страна  са
работите на Савчо Савчев, чрез  които съзнателно се налага ерлийски в
неговия фонетичен вариант от Сливен и региона на Югоизточна България.
И  двата  опита  обаче  срещат  съпротивата  на  калдерашката  и
калайджийската групи, които от своя страна имат по-добро политическо
лоби,  въпреки  малобройността  си  спрямо  даскане  и  хорахане  рома.
Вероятно по тази причина в разработения ромски буквар (Кючуков & al.
1995) биват обособени два диалекта „ерлийски” и „влахички”. Избраните
примери при заучаването на  буквите обаче  представляват необоснована
смес от диалекти с много усложнена ортография и собствените ми теренни
наблюдения показват, че букварът предизвиква смях или объркване у тези,
към които насочен.

В  представената  по-долу  от  мен  структура  на  ромския  език,
съзнателно не съм се спрял на някой отделен диалект – една евентуална
стандартизация би трябвало да бъде плод на обществена дискусия, както
от  ромските  активисти,  така  и  от  по-широк  кръг  учени  от  сферата  на
лингвистиката,  педагогиката  и  социалните  науки.  Това,  което  искам  да
постигна с тази глава е по-скоро да запозная не-ромите със спецификите
на  ромския  език,  както  и  с  някои характерни особености  на  основните
диалекти.

§1.3.1. ФОНЕТИКА40 

По  отношение  на  гласните  звуци  ромският  език  е  максимално
опростен.  Западните  изследователи,  поради  собствената  си  езикова
принадлежност, най-често различават само петте основни: а, е, и, о, у. В
това отношение македонската лингвистика дава значителен принос, като
откроява звука  ъ.  В руските разработки се използва  э за представяне на
този звук и на ударените е вокали. В това може би има известно основание,
защото  по  време  на  теренно  изследване  в  с.  Болярци  бе  регистриран
преходът Е>Ъ в някои думи. Например личните местоимения “амен” (нас)
и “тумен” (вас) бяха произнасяни като “амън” и “тумън”. Подобен случай е
наблюдаван и от Борецки, в изследването му върху записаните през 1909 и

40 Освен в случаите, когато е указано изрично, представените по-долу граматически раздели се базират
върху: Paspati 1870; Borrow 1873; Pobozniak 1964, Вентцель 1964, Кепески & Юсуф 1980, Маликов 1992,
Fraser 1992, Борецки 1998, Игла 1998, Попова 1999.



1915 г. сред софийските ерлии текстове на Гилиант-Смит: “лес” (него) >
“лъс” (Борецки 1998: 126). 

В езика няма дифтонги, но се срещат комбинации от основните
гласни  със  звучната  съгласна  й,  която  стои  най-вече  след  тях:  “дай”
(майка),  “муй”  (лице).  Въпреки  това  в  някои  диалекти  е  регистрирана
поява  на  й  и  в  началото  на  думата  –  “йов”  (той),  но  това  е  по-скоро
изключение (Pobozniak 1964: 28).

Особеност  на  влашкия  тип  диалекти  (Калдераш,  Ловара)  е,  че
звукът а, в някои случаи прехожда в е: “дай” > “дей”.

За  разлика  от  гласните,  съгласните  звуци  притежават  особени
специфики. Налице са познатите в българския език б, в, г, д, з, й, к, л, м, н,
п,  р,  с,  т,  ф,  х,  ц,  ч,  ш,  щ. Към някои от тях обаче  се  появява и  едно
характерно придихание. Под влияние на доминантните книжовни езици у
нас  –  български  и  турски  –  аспирацията  проявява  тенденция  към
постепенно отмиране. Където се е запазило, в зависимост от съгласната, в
различните диалекти придиханието има тенденцията да се огласява на Ш,
Х или Ф, поради което по-долу в текста ще бъде представяно посредством
апостроф [ ‘ ]. 

Най-типична е аспирацията при  ч > ч’,  като в преобладаващата
част от случаите тя се озвучава към Ш: “чшаво” (момче). Във влашките
диалекти  дори  се  стига  до  отпадане  на  водещата  съгласна  и  пълна
доминация на придиханието “ч’аво” > “шаво” > “шяв”, “мач‘о” (риба) >
“машо”. Аз самият се сблъсках с тази характерна особеност в говора на
калдерашите в гр. Петрич, с. Габровница и с. Катуница и при калайджиите
в Пловдивско.

Звукът  ч’ може  да  се  получи и  от  обеззвучаване на  звука  дж.
Подобни случаи регистрирах в с.Костиево и в гр. Чирпан, където “ладжо”
(срам), звучеше именно като “лач‘ ”. Самият звук дж е много характерен за
ромския език  и често  може да  се  види как  български  думи от типа на
“жаба”, в гр. Сандански например са произнасяни като “джаба”. Въпреки
това съм съгласен с Бригит Игла, че е налице по-скоро обратният процес –
под влияние на българския език дж все по-често бива произнасян като ж
(Игла 1998: 166). Но съществуват и групи, в които лексемите, започващи с
дж/ж,  функционират  като  дублетни  форми,  какъвто,  струва  ми  се,  е
случаят  с  ерлиите  от  кв.  Факултета  (София).  В  други  групи,  като
калайджийте  от  с.  Габровница,  употребата на  дж е  запазена при някои
думи, докато при други е в сила само ж. Например “джанав” (разбирам),
“джав” (отивам), но “жъс” (зет) вместо “джес”.

Друга типична аспирация е тази след водеща съгласна  п. В този
случай придиханието най-често е на Х – “пхен” (сестра). Въпреки това в
квартал „37” (Петрич) от представител на групата хорахане рома ми бе
обяснено, че ако искам да го произнасям правилно, трябва да го озвучавам
към Ф – “пфен”. 



Подобни придихания са характерни и след  т –  “тхари” (ракия),
“тхагар” (цар),  и след  к – “кхелав” (танцувам), “кхангери” (църква), но,
както в горните случаи, в някои ромски говори аспирацията вече изчезва >
тари, тагар, келав, кангери. Особено интересен е случаят с прилагателните
“български” и “турски”, образувани от съществителните “дас” (българин)
и  “хорахай”  (турчин).  В  първия  случай  –  “даскане”  –  придиханието  е
изчезнало напълно, докато във втория – “хорахане” – то е станало водещия
звук след пълното отпадане на к.

Във влашките диалекти много често се случва пред и звукът т да
палатизира и да се промени в  ц: “бути” (работа) > “буци”. Въпреки това
пред  суфикса  и,  обозначаващ  женски  род,  т не  транслира  в  ц,  но
придобива  аспирация.  В  множествено  число  на  аблативните  форми
(отделителен падеж) при всички диалекти т се променя в д, което се дължи
на носовата съгласна н: “лестар” (от него) > “лендар” (от тях). В диалекта
Ловара има регистрирана поява на д след носовка, без ясна етимологична
база: “лон” (сол) > “лонд” (Pobozniak 1964: 30).



Ударението в ромския език е динамично. Той е свободен, подобно
на българския, и акцентът може да стои навсякъде в думата, както и да
бъде подвижен. Подвижността на ударението често се дължи на промяната
на  падежната  форма,  на  числото,  както  и  когато  от  съществително  се
образува прилагателно.

Въпреки  това  съществува  известна  тенденция  да  отива  на
последната сричка от думата: “рóм” > “ромá”. Борецки установява, че във
влашките  диалекти  и  в  повечето  наречия  на  южнобалканските  групи,
основите на д доста последователно имат ударение на основата.

§1.3.2. МОРФОЛОГИЯ

В ромския език, за разлика от българския, е характерна употребата
на  препозитивния  определителен  член.  При  номинатива  (именителния
падеж)  се  използват  О за  мъжки  род,  единствено  число  –  “о  ром”
(циганинът); И за женски род, единствено число – “и ромни” (циганката) и
Е за множествено число и при двата рода – “е ром-а/-ня” (циган-ите/-ките).
При  всички  останали  падежи  формата  на  определителния  член  е  Е.  В
Полша е записана употребата на А за женски род, множествено число. За
разлика от това в България може да се усети дори изместване на формата
за множествено число от формата за м.р., ед.ч.: “о рома” (циганите), което
бе  регистрирано  още  през  1999  г.  в  с.  Малки  Искър.  Според  някои
изследователи определителният член е заемка от формите в гръцкия език –
o‘, h‘, oi‘ - с който циганите са в контакт от около Х век. Според други



компаративни  анализи  обаче  това  са  собствено  ромски  образувания,
възникнали от показателните местоимения “ов” (той), “ой” (тя) и “ол”/”он”
(те).  Подобна  теза  може  да  стане  много  силна,  ако  се  вземат  предвид
формите на определителния член във влашките диалекти: “ле”, “ла”, “ле”.
Проблемът при последните обаче е, че търпят влияние от румънския език и
също не се знае в каква степен са автентични, макар че е възможно да са
производни  от  личните  местоимения  за  3  лице  в  акузатив  (винителен
падеж): “лес” (него), “ла” (нея), “лен” (тях)  (Pobozniak 1964: 38, Вентцель
1964: 95; Кепески, Юсуф 1980: 53; Борецки 1998: 129). Неопределителен
член не съществува.  Подобно отношение обикновено се изразява с  “ек’
” (един, една).



В ромския език се използват само два рода – мъжки и женски.
Мъжките съществителни имена обикновено завършват на съгласен звук:
“ром”(съпруг),  “рув” (вълк),  “джукел” (куче)  или на  гласната  о:  “маро”
(хляб), “шеро” (глава), “башно” (петел). Но има думи от мъжки род, при
които  суфикс  са  гласната  е:  “амалипе”  (приятелство)  или  гласната  и:
“амуни” (наковалня), “воги” (стомах). Въпреки това и е най-характерното
окончание  за  женски  род:  “ромни”  (съпруга),  “бути” (работа),  както  и
формите на почти всички думи, които в мъжки род завършват на о. Освен
тях, женският род познава суфикси на съгласен звук: п`ен (сестра), “мол”
(вино);  на  полугласната  й:  “дай”  (майка),  “ч`ай”  (дъщеря),  “сасуй”
(свекърва) и на гласната а: “вунда” (подкова), “флога” (пламък).



Съществителните  имена  се  образуват  посредством  суфикси,  от
глагол, от прилагателно или от друго съществително. Най-често срещаните
наставки са:

-ипе:  “кхелав”  (танцувам)  >  “кхелалипе”  (танцуване),  “т’агар”
(цар)  >  “тхагарипе”  (царство),  “пхуро”  (старец)  >  “пхурипе”  (старост),
“дур” (далече) > “дурипе” (далечина);

-иба:  "мерав"  (умирам)  >  "мериба"  (смърт);  “гилябав”  (пея)  >
”гиляиба (пеене), “данделав” (ухапвам)> ”данделиба” (ухапване)

-но/-ни: “сикавав” (показвам, уча)> “сикавно” (учител), “ухтавав”
(спасявам) > “ухтавно” (спасител); “ром” (съпруг) > “ромни” (съпруга).

-утно:  “гав”  (село)  >  “гавутно”  (селянин),  “дур”  (далече)  >
“дурутно” (странник).

-оро/-ори:  “лен”  (река)  >  “ленори”  (поток),  “п’ен”  (сестра)  >
“п’енори” (сестричка), “башно” (петел) > “башноро” (петле).

Особено интересни са наблюденията в Англия направени от Бороу
през  последната  третина  на  ХIХ  век  върху  сложносъставните
съществителни (Borrow 1873). Според неговите записи на ромски барабан



е:  “дуикошткуреноменгри”  (нещо-удряно-с-две-пръчки),  а  дайре  е
“ангустрекуренименгри” (нещо-удряно-с-пръсти).



За  разлика  от  българския  език,  който  е  предложен,  циганският
език, подобно на латинския, руския и други европейски езици, е падежен.
Познати са 8 форми на склонение, които са различни при мъжки и женски
род в единствено число и са идентични при множествено число:

1. Номинатив (именителен падеж) –  представлява изходната  форма,  в
която съществителното име се употребява като название на лице, предмет
или  явление.  Всички  дадени  по-горе  примери  за  окончание  и
формообразуване се отнасят именно до номинатива.

2. Генетив (родителен падеж) – служи за изразяване на принадлежност.
По своето място в изречението играе ролята на притежателно определение.
Окончанията са съответно: -ескоро (м.р.), -якоро (ж.р.), -енгоро (мн.ч). На
български  се  изразява  посредством  суфикса  -ов  или  с  предлога  на:  “е
п’ралескоро к’ер” – братовата къща, къщата на брата.

3.  Аблатив (отделителен падеж) –  служи, за  да  се  изрази  произход  -
косвен  обект  от  когото  се  отделя  предмет.  В  някои  падежни  езици
(например  руския)  съответства  на  конструкциите на  родителния  падеж.
Използва  се  при  обстоятелствените  пояснения  за  място,  време  или
причина,  но  само тогава,  когато обектът на  действието не  е  конкретно
определен,  а  се  разбира  по  принцип.  Въпросите,  на  които  отговаря  са
“кастар?” (от кого), “состар?” (от какво), “катар?” (от къде). Оконченията
са: -естар (м.р.), -ятар (ж.р.), -ендар (мн.ч).

4. Акузатив (винителен падеж) – служи, за да се покаже предмета, върху
който се върши някакво действие. Изпълнява ролята на пряко допълнение
и  се  използва само по  отношение на  одушевени съществителни имена.
Окончанията са: -ес (м.р.), -я (ж.р.), -ен (мн.ч).

5. Датив (дателен падеж) – служи за изразяване насоченост на действието
към нещо. Отговаря на въпрос “каске?” (кому?, за кого?). Оконченията са:
-еске (м.р.), -яке (ж.р.), -енге (мн.ч).

6.Инструментал (творителен падеж) – използва се, за да изрази косвен
обект, съвместно с който или с помощта на когото се извършва действие.
Основните въпроси са: “каса?” (с кого) и “соса?” (с какво). Оконченията
са: -еса (м.р.), -яса (ж.р.), -енца (мн.ч).



7.Локатив  (предложен  падеж) –  посредством  него  се  обозначава
местоположението  на  лица  и  предмети.  Основните  въпроси  са:  “кате?”
(къде), “касте?” (у кого) и “состе?” (върху какво). Оконченията са: -есте
(м.р.), -яте (ж.р.), -енде (мн.ч).

8.Вокатив  (звателен  падеж) –  служи,  за  да  изрази  повикване.
Оконченията  са:  -а,  -е,  -еа  (м.р.):  “п’рала!”  (братко!),  “даде!”  (тате!),
“ч’авеа!”  (сине!);-ие,  -е,  -ене  (ж.р.):  “дае!”(майко!),  “ромние!”  (жено!),
“п’ене”  (сестро!)  ;  -ялен,  -ален  (мн.ч).  При  сръбските  цигани  в  село
Габровница във формата за множествено число бе регистрирано отпадане
на носовката: “Пралале ромале!” (братя цигани!).

Подобно  на  съществителните  имена  и  личните  местоимения  в
ромския език търпят промяна по падеж:

Ном. Ме (аз) Ту (ти) Ов (той) Ой (тя) Аме (ние)
Туме
(вие)

ол/он ола
[ж.р.] (те)

Ген. Моро Торо лескоро лакоро амаро тумаро ленгоро
Абл. Мандар Тутар лестар латар амендар тумендар лендар
Акуз. Ман Тут лес ла амен тумен лен
Дат. Манге Туке леске лаке аменге туменге ленге
Инстр. Манца Туса леса ласа аменца туменца ленца
Лок. Манде Туте лесте лате аменде туменде ленде
Вок. - Ту! - - - туме! -

При  така  систематизираните  лични  местоимения  се  откроява
формата за 3 л., мн. ч. Практически прономите “ол” и “он” съсъществуват
като дублетни и могат да се срещнат в една и съща езикова група. Въпреки
това “он” се е запазило предимно в диалектите, където се употребява и
“ола” - формата за женски род в това число. Понеже “ол” е по-сходно с
българското  “те”,  което  е  родово  неутрално,  в  настоящата  работа  ще
предпочета  употребата  именно  на  този  модус.  Всъщност,  за  да  бъде
разбрано  по-лесно  склонението  на  съществителните  имена,  по-долу  е
представен превод на личните местоимения “ме” и “ту

Ном. Аз ти
Ген. мой твой
Абл. От мене от тебе
Акуз. мене тебе
Дат. към мене към тебе
Инстр. с мене с тебе
Лок. при мене при тебе
Вок. - [хей] ти!

За разлика от българския език, където възвратната частица „се” и
възвратната  форма  „себе  си”  не  търпят  промяна,  в  ромския  език
възвратното местоимение има различни падежни форми. Въпреки това, се
запазва  константно,  независимо  от  рода  или  числото.  Поради  своя
характер, то естествено няма модуси в именителен и звателен падеж:



Ген. пескоро (от себе си) Дат. песке (на към себе си)
Абл. пестар (от към себе си) Инстр. песа (със себе си)
Акуз. пес (себе си) Лок. песте (при себе си)

Основните  въпросителни  местоимения  в  ромския  език  са:
“ко?”(кой), “со?”(какво), “саво?”(чий), “сави?” (чия), “саве?”(чии). Докато
“ко?” и “со?” се използват като самостоятелни местоимения, то групата
“саво/-и/-е?”  служи  за  въвеждане  на  прякото  допълнение  и  винаги  е  в
употреба  като  атрибут  пред  съществителното.  Падежната  модификация
следва стандартните суфикси на склоненията. Характерно за “ко?” и “со?”
е, че не търпят промяна в множествено число.



Прилагателните имена в ромския език биват два вида: прости и
сложни.  Простите  –  “баро”  (голям),  “лоло”  (червен),  “кало”  (черен)  са
много малко на брой, а преобладават сложните – “шернанго” (гологлав),
невобершескоро  (новогодишен).  Простите  прилагателни се  извеждат  от
съществително, посредством наставките:

-вало, -ало, -яло, -тало: “рат” > ”ратвало” (кръв > кървав), “т’уд” >
“т’удвало” (мляко > млечен), “морт’и” > “морт’яло” (кожа > кожен), “бах”
> “бахтало” (щастие > щестлив);

-ескоро,  -акоро,  -якоро:  “дад”  >  “дадескоро”  (баща  >  бащин),
“п’рал”  >  “п’ралескоро”  (брат  >  братов),  “дай”  >  “даякоро”  (майка  >
майчин);

-кано,  -ано,  -туно:  “дас”  >  “даскано”  (българин  >  български),
“мануш”  >  “манушикано”  (човек  >  човешки),  “хорахай”  >  “хорахано”
(турчин > турски), “каш” > “каштуно” (дърво > дървен).

От  наречия  прилагателните  се  формират  чрез:  -рутно  и  -утно:
“ак’ате” > ”ак’атерутно” (тук > тукашен), “ак’ана” > ”ак’анутно” (сега >
сегашен).

От други прилагателни се образуват предимно умалителни форми
посредством  наставката  -ро:  “цикно”  >  “цикноро”  (малък  >  мъничък),
“парно” > “парноро” (бял > беличък).

Сложните прилагателни могат да се образуват от свързването на
съществително  и  прилагателно:  “пирнанго”  (бос  =  крак+гол);  от
прилагателно  и  съществително  с  използване  на  наставка:
“невобершескоро”  (новогодишен  =  нов  +  година  +  -ескоро),
“калибаленгори” (брюнетка = черни + косъм + -енгори); и от числително и
прилагателно,  отново  посредством  наставка:  “панчемасекенгоро”
(петмесечен = пет + месец + -енгоро).



Прилагателните в се променят по граматически род и число, като
се съгласуват със съществителното, пред което стоят като атрибут. Ако
трябва да се членува съществителното име, а пред него стои прилагателно,
определителният  член  минава  пред  прилагателното  (по  същата  схема
прилагателното  приема  постпозитивния  член  в  българския  език).
Промяната  на  окончанието  на  прилагателното  по  род  и  число  следва
промяната  на  съществителното,  което  също  е  напълно  естествено  от
гледна точка на българския език: “ром” (циганин) >  “о ром” (циганинът) >
”лач’о ром” (добър циганин) > ”о лач’о ром” (добрият циганин) > ”о лач’е
рома” (добрите цигани).

Прилагателните,  освен  позитивна  форма,  могат  да  притежават
компаративна  и  суперлативна  степен.  В  най-старата  си  форма,
сравнителната степен е била синтетична и се е  образувала посредством
характерната и за санскрит наставка -дер: “лач'о” (добър) >  “лач'одер” (по-
добър).  Още  в  началото  на  ХХ  век  обаче  се  усеща  тенденция  към
заместване с българската аналитична форма по-, която днес се използва в
повечето  групи:  “по-лач’о”.  Спомен  за  стария  модус  пазят  само  най-
възрастните индивиди. При превъзходната степен българската аналитична
частица  най-  е  напълно  доминантна  като  е  позната  и  под  частично
трансформираната форма май-. Вторият модус на аналитичния суперлатив
е  в  употреба  и  в  Република Македония,  макар  че  там  често  се  среща
изразяване  на  превъзходна  степен  посредством  частицата  ем-,  която  е
заемка от персийско-турското “hem” (при това).



Глаголите в ромския език също се изменят по лице и число, което
се  отразява  на  наставката,  с  която  завършва  глаголната  форма.
Възвратното  местоимение  подобно  на  българския  (и  за  разлика  от
френския и македонския например) стои след глагола. Глаголът може да се
образува  от  съществително,  прилагателно  или  числително  име
посредством суфикс. Най-често използвани за 1л. ед. ч. са наставките:

-керав: (самостоятелно означава “правя”): “дром” > “дромкерав”
(път  >  пътувам),  “рат”  >  ”раткерав”  (“нощ”  >  ”нощувам”)  “трин”  >
”тринкерав” (три > утроявам).

-бав: “гили” > “гилябав” (песен > пея);
-льовав и  -ьовав: “коро” > ”корольовав” (слепец > ослепявам),

“баро” > “барьовав” (голям > раста), “насвало” > “насвальовав” (болен >
разболяам се).

Глаголите  в  ромския  език,  освен  спрежението  по  род  и  число,
търпят  промяна  и  в  зависимост  от  граматическото  време.  Основните
времена  са  сегашно,  минало  свършено,  минало  несвършено  и  бъдеще.



Освен тях съществуват бъдеще време в миналото и минало предварително
време.  Особеност  на  езика  е,  че  в  сегашно  време  не  се  различават
свършена от несвършена форма на глаголното действие. Свършеността се
изрича посредством формата за минало време (Кепески, Юсуф 1980: 99).
Представено  в  табличен вид,  спрежението  на глагола “керав” (правя)  в
изявително наклонение на различните времена изглежда по следния начин:

Сегашно Минало несвършено Минало свършено
Ме (аз) Керав (правя) Керавас (правех) Кергьом (правих)
Ту (ти) Керес (правиш) Кересас (правеше) Кергян (прави)
Ов/Ой (той/тя) Керел (прави) Керелас (правеше) Кергяс (прави)
Аме (ние) Керас (правим) Керасас (правехме) Кергям (правихме)
Туме (вие) Керен (правите) Керенас (правехте) Кергьен (правихте)
Ол (те) Керен (правят) Керенас (правеха) Керде (правиха)

Бъдеще
Бъдеще време в
миналото

Минало
предварително

Ме (аз) Ка Керав (ще правя)
Ка Керавас 
(щях да правя)

Кергомас 
(бях правил)

Ту (ти) Ка Керес (ще правиш)
Ка Кересас
(щеше да правиш)

Кергянас 
(беше правил)

Ов/Ой (той/тя) Ка Керел (ще прави)
Ка Керелас
(щеше да прави)

Кергясас 
(беше правил)

Аме (ние) Ка Керас (ще правим)
Ка Керасас 
(щяхме да правим)

Кергямас 
(бяхме правили)

Туме (вие) Ка Керен (ще правите)
Ка Керенас
(щяхте да правите)

Кергьенас 
(бяхте правили)

Ол (те) Ка Керен (ще правят)
Ка Керенас 
(щяха да правят)

Кердеас 
(бяха правили)

От таблицата става очевидно, че миналото несвършено време се
образува от формата за сегашно време + суфикса -ас. За разлика от него
при  миналото  свършено  време  се  запазва  само  коренът  на  глаголната
форма,  докато  афиксът  се  променя.  Бъдещето  време  се  образува  по
аналогичен  с  българския  език  начин  посредством  частицата  “ка”  (ще),
поставена  пред  глаголната  форма  за  сегашно  време.  Бъдеще  време  в
миналото  се  образува  чрез  същата  частица  “ка”,  но  поставена  пред
глаголните форми за минало несвършено време. Минало предварително
време се образува от формите на глаголите в минало свършено време, като
към тях се добави суфиксът -ас за минало несвършено време.

По отношение на промяната на афикса в минало свършено време
авторите разделят глаголите в шест групи  (Вентцель 1964: 78-86; Попова
1999: 39-42). В първа група се намират глаголите, чиито корен завършва
на “В”, “Л”, “Н” или “Р”. Водещият звук на афикса при тях е “Г” (подобно
на примера с глагола “кер-ав”, представен по-горе). Втора група се състои
от глаголите с основа, окончаваща на “Г”, “Ж”, “З”, “К”, “М”, “С”, “Т”,
“Х”, “Ц”, “Ч” и “Ш”. При тях водещият звук на афикса е “Л” (например:
“дик’-ав”  /виждам/  >  “дик’-льом” /видях/).  В  трета  група  са  глаголите,
образувани от глагола “дав” (давам). Между основата и суфикса за минало



свършено време при тях се появява афикс “-ин-”. Иначе окончанието им е
идентично с това на глаголите от първа група, като само при самия глагол
“дав” и при глагола “додав” (подавам) афиксното “г” отпада (например:
“дод-ин-ьом” /подадох/,  но  “вазд-ин-гьом” /вдигнах/).  В  тази  група има
няколко изключения. Глаголите “шолдав” (свирукам) и “болдав” (точа) се
спрягат като глаголите от първа група, а глаголите “п’андав” (затварям),
“рандав” (жъна) и “храндав” (копая) се спрягат като втора група. Въпреки
че основата му завършва на “б”, по начина на спрежението си в тази група
попада  и  глаголът  “гилябав”  (пея).  В  четвърта  група  са  глаголите  с
“а”-основа.  Особен  случай  е  глаголът  “джав”  (отивам),  при  който  в
резултат на палатизация се променя основата > “гельом” (отидох). Иначе
глаголите от тази група се образуват посредством афикса “-ан-” и суфикса
за втора група (например: “ладж-ан-льом” /засрамих се/). В пета група са
глаголи, които образуват минало свършено време посредством наставките
-ил-, -ин-, -ист- и стандартното окончание (например: “ач’-ав” /оставам/ >
“ач’-ил-ьом” /останах/). Шеста група е съставена от шест глагола, които се
спрягат като глаголите от четвърта група и подобно на “джав” претърпяват
промяна на основата. При някои от тях - както и при всички глаголи от
другите групи, които в 3л., Ед.ч. не се спрягат посредством суфикса “-яс”  -
се появяват разлики в рода, които носят типичното окончание за мъжки
(-о)  и  женски  (-и)  род.   Глаголите  от  шеста  група  могат  да  бъдат
систематизирани в долната таблица:

Лав
(взимам)

Мерав
(умирам)

Перав
(падам)

Пияв
(пия)

Ровав
(плача)

Совав
(спя)

Ме Лильом Мульом Пельом Пильом Руньом Сукьом
Ту Лилян Мулян Пелян Пилян Рунян Сутян
Ов/Ой Лиляс Муло/Мули Пело/Пули Пиляс Руно/Руни Суто/Сути
Аме Лилям Мулям Пелям Пилям Руням Сутям
Туме Лильен Мульен Пельен Пильен Руньен Сутьен
Ол Лиле Муле Пеле Пиле Руне Суте

Освен  правилните  глаголи,  чието  спрежение  се  различава
единствено  при  миналото  свършено  време,  ромският  език  познава  и
няколко  неправилни  глагола.  Основно  това  са  спомагателният  глагол
“съм” и модалните глаголи “имам”, “нямам” и “мога”.  В сегашно време
спрежението им може да се представи по следния начин:

Ме Синьом/Сом/Сим
(аз съм)

Иси ман
(аз имам)

Нанай ман
(аз нямам)

Ме ащи
(аз мога)

Ту Синян/Сян (ти си) Иси тут(ти имаш) Нанай тут(ти нямаш) Ту ащи (ти можеш)
Ов си(той е) Иси лес(той има) Нанай лес(той няма) Ов ащи(той може)
Ой си(тя е) Иси ла(тя има) Нанай ла(тя няма) Ой ащи(тя може)

Аме синям(ние сме) Иси амен(ние имаме)
Нанай амен (ние
нямаме Аме ащи (ние можем)

Туме синьен(вие сте) Иси тумен(вие имате)
Нанай тумен(вие
нямате)

Туме ащи(вие
можете)

Ол си (те са) Иси лен (те имат) Нанай лен (те нямат) Ол ащи (те могат)



Тук непременно искам да наблегна на факта, че “съм” и “мога”
формообразуват  посредством  модусите  на  личните  местоимения  в
именителен  падеж,  докато  “имам”  и  “нямам”  се  спрягат  посредством
склонението  във  винителен.  Това  е  особено  важно,  защото  чрез
номинативните  конструкции  “ов/ой/ол  нанай”  се  образува  негативната
форма на “съм” в трето лице, единствено и множествено число.



Като  глаголно-именна  форма,  причастията  в  ромския  език  се
образуват  от  сегашната  основа  на  глаголите.  Най-често  срещани  са
следните наставки:

-до,  -авдо:  “халавав”  >  ”халавдо”  (изплаквам  >  изплакнат),
“анав”>  “андо”  (донасям  >  донесен),  “прастав”>  “праставдо”  (тичам>
тичащ); 

-ло: “дик’ав” > “дик’ло” (виждам > видян), “хав” > “хало” (ям >
яден)

-име: “цидав” > “цидиме” (дърпам > дръпнат), “кидав” > “кидиме”
(събирам > събран)

Деепричастието, показващо извършването на глаголното действие
едновременно с някакво друго действие, също се образува от сегашната
основа на глаголите, но с наставките: 

-дос,  -индос  и  -андос: “пашльовав”  >  “пашлиндос”  (лежа  >
лежейки),  “хоратинав”  >  “хоратиндос  (говоря  >  говорейки),  “хав”  >
“хандос” (ям > ядейки).

Наречията  са  константни  лексеми,  които  поясняват  глаголното
действие  откъм  място,  време,  начин  и  количество.  Те  могат  да  бъдат
образувани от съществителни, прилагателни и числителни имена или от
местоимения.  За  удобство,  по-долу са  представени няколко семантични
гнезда с по-често употребяваните наречия:

к’ате (където) андре (вътре) к’ана (кога; когато)
дек’ате (някъде) андрал (отвътре) дек’ана (някога)
джк’ате (докъдето) аврял (отвън) ник’ана (никога)
к’атар (откъдето) упрал (отгоре) подек’ана (понякога)
ник’ате (никъде) телал (отдолу) джик’ана (докога)
дур (далече) англал (отпред) ак’ана (сега)
паше (близо) палал (отзад) джиак’ана (досега)
[ак]ат’е/атк’а (тук) турял (около)
окоте/отк’а (там) мамуй (отсреща)

лач’ес (добре) тотася (другиден)
билач’ес (зле) тася (утре)
сар (както) авдивес (днес)
дек’сар (някак) ич (вчера)



нисар (никак) ичиавер (завчера)
хари (малко)
бут (много)
панда (още)

§1.3.3. СИНТАКСИС 41

Подобно  на  българския  език,  ромският  притежава  относително
свободен словоред, което е стимулирано и от наблюдаваното постепенно
изместване  на  синтетичните  (падежни)  от  аналитичните  (предложни)
конструкции.  Последното  е  възможно  да  се  представи  чрез  следния
пример:

“[Ов] Гело е к’eресте” = “[Ов] Гело андо о к’ер” ([Той] Отишъл в къщата) 

Като  цяло  задължителните  правила  е  допустимо  да  бъдат
формулирани по-скоро на равнището на текста, отколкото в рамките на
изречението. Ситуирането на подлога е в корелация със сказуемото и не се
намира  в  тясна  връзка  с  позицията  на  допълнението.  При  преходните
глаголи  са  възможни  и  шесте  комбинации  от  трите  елемента  на
изречението: ПСД, ПДС, СПД, СДП, ДПГ и ДГП. Поради промяната на
думите по род,  лице и число, употребата на подлога е незадължителна.
Когато вече е бил въведен, той най-често липсва или е апрезентиран от
лично местоимение. 

§1.3.4. ЛЕКСИКА

Лексиката  в  ромския  език  е  силно повлияна от  продължилия с
векове  номадски  период  при  този  етнос.  Авторите,  които  не  следват
класификацията на Куртиаде и Лиежоа, а базират разликите в диалектите
най-вече  на  лексикално  ниво.  Често  то  е  в  силна  зависимост  от
официалния език на страната, която обитават ромите и от регионалните
лингвистични особености. Подобни дестинкции започват с двустепенното
разграничение в световен план спрямо думата за сестра “бен” или “п’ен”
(McDowell  1970:  22) или  с  тристепенното  “дом”,  “лом”  и  “ром”  -
произхождащо от понятието за “човек от нашата раса” (Fraser 1992: 25) и
завършват  с  конкретизация  в  зависимост  от  влиянието  на  различните
диалекти групи в някоя страна. Примерно в изследвне върху циганите в
СССР са обособени шест големи диалектни общности: балтийска, немска,
украинска,  балканска,  влашка  и  карпатска  -  всяка  от  които  с  няколко
субгрупи  (Вентцель 1964: 10-12).  Циганските диалекти от такава гледна
точка могат да бъдат роени почти до безкрайност и вероятно именно по
тази схема в една публикация броят им само в България е определен на 30

41 По: Вентцель 1964: 95-96; Борецки 1998: 147-156; Игла 1998: 171



(Кенрик 2001: 69). Последното е твърде висока цифра, за да бъде годна за
научна употреба на макроравнище. Не съм съгласен обаче и с прекалено
опростения  бинарен  модел  “ерлийски”  и  “влахички”  показан  по-горе
(Кючуков  &  al.  1995:  77-87),  тъй  като  от  една  страна той практически
слива втория и третия стратум, откроени от Лиежоа, а от друга страна губи
връзката с преферираната турска, българска или румънска идентичност у
някои  ромски  групи.  За  целта  на  настоящата  работа,  най-удачно ми  се
струва разграничението, направено от мен в предходната глава, на базата
на родствента терминология: дасикане, хорахане (ерлийски, първи слой);
лодарски (влахички, параромани), калайджийски (влахички, втори слой),
калдераш (влахички, трети слой). 

Въпреки  съществуващите  лексикални  специфики  в  различните
диалекти по света, може да се открои един основен корпус от думи, който
е разбираем от почти всички групи (с изключение на приелите напълно
друг  език  за  майчин).  В  него  се  открояват  собствено  ромски  думи  (с
“индийски”  произход)  и  заемки,  по  които  обикновено  се  възстановява
миграционния поток: персийски, арменски, гръцки, румънски, унгарски и
т.н. Понеже по въпроса са публикувани многобройни, достатъчно добри
разработки  (например:  Paspati  1870;  Вентцель 1964;  Pobozniak  1964),  в
таблиците по-долу ще се огранича да представя примери за някои основни
думи, като собствено ромските са съпоставени с примери от Санскрит и
Хинди.  Предложените  ромски  лексеми,  обаче,  в  никакъв  случай  не
изчерпват  пълния  етимологичен  ордер,  както  на  думите  с  “индийски”
произход, така и на заемките.

СОБСТВЕНО РОМСКИ ДУМИ42  

Романес Санскрит Хинди Български
Аме Асме Хам Ние
Бал Вала Бал Коса
Би- Ви- Бе- Без-, Не-
Бияв Вивах /брак/ Бйах Сватба
Бути Врити Бута /сила/ Работа 
Берш Варша Барас Година 
Васт Хаста Хатх Ръка 
Гав Грама Гао, Ганв Село 
Дад Тата Тат Баща
Дар Дара Дар Страх 
Девел Дева Део Бог 
Джамутро Джаматр Джамаи Зет
Дур Дура Дур Далече
Кала Кала Кала Черно
К’ер Гррха Гхар Къща 
Ладжо Ладжджа Ладж Срам
Лон Лавана Лон Сол
Мануш Мануша Манукх Човек

42 Таблиците по-долу са направени съгласно: Paspati 1870; Вентцель 1964; Pobozniak 1964; Кепески &
Юсуф 1980; Fraser 1992; Патания 1992.



На На На Не
Нак’ Накка Нак Нос
Нанго Нагна Нанга Гол
Нево Нава Найа Нова
Пани; Пай Панийа Пани Вода
П’рал Бхрата Бхаи Брат
П’ен Бхагини Бахин Сестра
Рат Ратри Рат Нощ
Састро Свасура Сасур Свекър
Сасуй Свасру Сасу Свекърва
Трин Трини Тин Три
Ту Тувам Ту Ти
Ч’иб Джихва Дживх Език
Чучи Чучи Чучи Гърда
Шеро Сирас Сир Глава
Яг Агни Аг Огън

РОМСКИ ДУМИ – ЗАЕМКИ

Романес Дериват от: Български
Амал Хамал (персийски) Приятел
Арман Арман (персийски) Проклятие
Бахт Бахт (персийски) Щастие
Безех Базах (персийски Грях
Граст Граст (арменски) Кон
Дром ∆ροµοσ (гръцки) Път
Зор Зор (персийски) Сила
Какави Κακαυι (гръцки) Котел
Кокало Κοκκαλο (гръцки) Кост
Коро Кор (персийски) Сляп
Мемели Мум (персийски – восък) Свещ
Морт’и Мортх (арменски) Кожа
Папин Παππι (гръцки) Гъска
Папус Παππουσ (гръцки) Дядо
Парамиси Παραµυθι (гръцки) Приказка
Петало Πεταλον (гръцки) Подкова
Пор Пар (персийски) Перо
Т’агар Такавор (арменски) Цар
Харкома Χαλκοσ (гръцки) Бакър
Хер Хар (персийски) Магаре
Хербузо Хербузах (персийски) Диня
Хордо Хурдах (персийски) Малък

Длъжен съм да отбележа, че съществува научна хипотеза, според
която повечето славянски заемки и значителна част от думите с гръцки
произход са възприети в ромския по време на престоя на циганските групи
в  България,  защото  “две  трети  от  живещите  в  България  изповядват
гръцката религия” (Borrow 1841).  Както бе казано в един от предходните
параграфи  обаче,  становищата  на  Бороу  не  бива  да  се  приемат
безкритично. Целта на неговата работа е да докаже, че чергарстващите в
Испания  и  Британия  цигани  не  са  потомци  на  “арабските  маври”  от
Египет,  каквато  е  една  от  водещите  етимологични  легенди,
разпространени на Иберийския полуостров в средата на ХIХ в.,  а  че са



дошли от  Индостан през Балканите.  Това,  което Бороу реално постига,
чрез  предлаганите  от  него  лексикални  съпоставки,  е  да  докаже,  че
бройните числителни от едно до десет на испанските цигани са сходни с
бройните числителни при унгарските цигани, в санскрит и персийски, а
същевременно  са  различни  от  арабските.  Ситуирането  на  ромите  в
България като втора тяхна родина, вероятно е породено от политическия
контекст.  По  времето,  когато  е  писан  текстът,  въпреки  активната
възродителна  дейност,  държава  с  подобно  име  присъства  само  в
историческите хроники. Същевременно, реално съществуващата Османска
империя,  в  резултат  на  турско-египетския  (арабски)  конфликт  и
Лондонската конвенция (1840) се обвързва особено силно с Обединеното
кралство и Хабсбургската империя.

В  предложения  по-горе  от  мен  списък  със  заемки  напълно
съзнателно не присъстват тези от турско-арабски и български произход. В
резултат  от  петвековното  османско  владичество  (1396-1878)  и
образователната  политика  по  време  на  социалистическия  режим  (1946-
1989),  тяхното  число  у  нас  превишава  числото  на  заемките  от  всички
останали езици, като обемът е различен в различните региони от страната.
В резултат от  влиянието на културата на макрообществото и официалния
език,  в  България  съществува  разлика  между  броя  на  индивидите,
регистрирани като цигани при преброяванията и броя на използващите във
всекидневието  доминантно ромски език.  Резултатите от проведените  до
сега преброявания  могат да бъдат обобщени в следната таблица:

Годин
а

Ромски като майчин
език

% спрямо общия брой на
циганите

1900 89549 100
1905 67396 68.07
1910 76387 62.46
1920 61555 62.52
1926 81996 60.81
1934 80532 53.91
1946 99270 58.39
1965 58873 39.55
1975 1193 6.51
1992 310425 99.05
2001 319821 86.23

Източник: РПН-92: 112; РПН-01: 196

Колебанието в стойностите е  резонно да се обясни най-вече с
демографската  политика  в  страната.  Както  бе  казано  в  по-предишната
глава,  до  1900  г.  етническата  принадлежност  е  определяна  според
майчиния  език  и  от  там  са  получава  пълното  припокриване  между
стойностите.  В  периода  след  това,  до  1946  г.  стойностите  са
приблизително постоянни. Съпоставката с наличните данни (РПН-92: 112)
показва, че в този случай не става дума за преливане към българския или



турския език, а към “друг”, като това понятие вероятно крие зад себе си
най-вече румънски и татарски диалекти. Огромният спад до едва 6.51% на
говорещите ромски по времето на социализма не е някаква демографска
или  лингвистична  аномалия,  а  се  дължи  на  държавната  политика  и
стремежа за интегриране на циганите в българската нация и подмяната на
етническата  им  идентичност.  Голяма  част  от  циганите  действително
преминават към употребата на предимно на български език, но данните от
1975  г.,  въпреки  това,  са  твърде  некоректни.  Тоталитарният  модел  за
налагане на идентичност и възможността на българските турци все пак да
разчитат  на  някава  външна  подкрепа,  както  и  възможността  за  второ
отечство, където животът изглежда по-добър, дават тласък на зараждането
на турската преферирна  идентичност и увеличената употреба на турски
език в семействата. 

За  съжаление,  преброяването  през  1992  г.  в  това  отношение
допуска една сериозна неточност, като не отчита нито един индивид от
ромския етнос,  чийто  майчин  език  е  турски  (РПН-92:  231).  Работната
дефиниция на преброяването за майчин език е “езикът, който едно лице
говори най-добре и който се използва обичайно за общуване в семейството
(домакинството)  му”  (РПН-92:  ІХ).  В  рамките  на  проведените  от  мен
теренни изследвания бе регистрирана обичайна всекиднвенна употреба на
турски  език  в  редица  ромски  домакинства  или  равностойна  двуезична
употреба  на  ромски  и  турски.  Казано  с  други  думи,  данните  от
преброяването през 1992 г. са неадекватни. Тази неточност е коригирана
при преброяването през 2001 г. Регистрирани са 24214 души или 6.53% от
ромското  население,  които  в  семейството  си  общуват  на  турски  език.
Освен  тях  26147  роми  считат  българския  (7.05%),  а  други  300
влашкия/румънския (0,08%) език за майчин. От своя страна ромският език
е майчин за 7016 души, самоопределили се като българи, за 694 души,
самоопределили се като турци и за 14 души от влашката етническа група.
Прави  впечатление,  че  ромите,  декларирали  татарски  и  арменски  като
майчин език през 1992,  през 2001 г.  напълно изчезват. В същото време
абсолютният  брой  на  ромите,  използаващи предимно  български  език  в
своето  всекидневие  се  е  увеличил  с  22.33%.  Процесът  по  езикова
идентифиация е реципрочен и ромският престава да бъде разпознаван като
майчин  за  индивиди,  самоопределящи  се  като  принадлежащи  към
арменската  и еврейската общности,  което  се  наблюдава през  1992 г.  С
изключение  на  двете  основни  етнически  групи –  българи и  турци -  на
практика  броят  на  лицата  с  майчин  език  ромски  и  декларирана  друга
етническа идентичност спада с 96%. Подобен спад още веднъж показва
колко сложни са процесите на етническа самоидентификация.  В голяма
част от случаите на разминаване между етническа група и майчин език,
става дума за  смесени бракове,  които,  както  бе  показано в  предходния
параграф, често оформят нееднозначна идентичност. В друга част обаче,



става  дума  за  адаптация  или  опит  за  адаптация  спрямо  социалния
контекст.



   Глава 2   

СОЦИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РОМСКИТЕ ГРУПИ

§2.1. „Нищо лошо няма да бъдеш цар”

“Sias amen ekh baro thagar - Rom. Ov sias 
amaro prins. Ov sias amaro padişahos...”43  

(Puxon & Kenrick 1988: 7)

Популяризираните чрез научните изследвания митове за Великия
Цар (О Баро Тхагар) имат по-скоро етиологичен характер, отколкото да
отразяват конкретна историческа действителност. Такова е публикуваното
от Кенрик и Пъксън предание44, такава е и легендата, разказана ми от Иван
Миланов от с. Габровница:

 “Царевете  на  Индийските  племена,  понеже  победили  цел  свет,  минали  и
Средиземно море,  минали и Каспийско море, Бело море...още некои. Аз те тия позапомних
така. Ама те много. И запомних само на цар Фараон името. А преди него имаше още нещо,
като Дойч ли нещо, обаче как е точно? И те, когато вече победили и те вече така...кой знае
колко години са воювали те...заминали [изоставили] деца, заминали семейства. Обаче те не
са били катунджии тогава изглежда щом са били толкова силен народ и въоръжен. И решили
да идат у тая държава, да усвояват и нея, нали като ние сега в момента имаме такива
войни, които се амбицират по сделки, по тъй нататък. И решили, и стигнали...ше минат
некое  море,  ма  точно  кое  море...влезнали  по  средата,  обаче  царят,  циганският  цар  е
напреде...напреде. Обаче кога да влезне, преди да влезне, на брега на морето изкарал саблята
и казва  така,  на  цигански: „Спирайте П'ралале ромале!”. И  дигна  саблята така  на  към
морето и посочи и то се раздели на две, на две се раздели. И като влезна и се обърна към тях:
видехте ли... „Дик'ен ли п'ралале ромале когес дара е роменда?”. Иска да казва е... кога се
раздели морето, че и Господ се е уплашил от тая войска, та им ги даде път. И тия, къде бе’а
вътре, затопия го [удавиха се]. Но по мое знание така, аз така го предчувствам, че може да
е  имало некакъв  язовир  некъде,  както Доспат,  както язовир  Сталин, както язовир  тука
Монтана, още други...Доспат да речеме. Язовирите, ако е имало некоя дъска – пуснали им
канала – извлече ги [отнесе ги]. Извлече ги и ги издави. Обаче тия, където бе’а на морето,
това су били наши, тия които су бежанци в страните. След това наш’те ‘ора се пръснаха по
света” (м,68). 

Стремежът  във  всички  наративи  от  този  род  е  да  се  намери
обяснение за произхода на различните цигански племена и диалекти, както
и за разпръснатостта им по света, а не да се сведе историческа истина за
ромските  царе.  Сами  по  себе  си  етиологичните  разкази  от  този  род
представляват интерпретация на старозаветния разказ за изхода на евреите
от  Египет  (Изх.14:15-28).  От  социологическа  гледна  точка,  митовете за
произхода на ромите, разказвани от самите роми, са важни от една страна,
защото  представляват  своеобразно  свързващо  звено  между  различните
43 „Имали сме ние един голем цар – Ром. Той бил нещо като принц, нещо като падишах” (неформ. пр.:
Радка Янева, 19 г., гр. Петрич)
44 В публикацията на английски език се споменава източника – Али Чаушев, гр. Шумен (Kenrick & Puxon
1972:13). Али Чаушев е един от основателите на Културно-просветната организация в града. Поддържа
активни връзки с международните цигански организации и основно Romani Union. Поканен е за участие
във Втория Световен ромски конгрес (Женева, 1878 г.), но не получава разрешение от българските власти
да замине (Марушиакова & Попов 2000b: 180).



субгрупови идентичности и могат да послужат като основа, като особен
мета  разказ  в  изграждането  на  една  споделена  идентичност.  От  друга
страна,  макар  че  старозаветният  мотив  често  е  значително  изопачен
поради  бриколажния  характер  на  митовете,  те  ситуират  ромите  в
културния  кръг  или  най-малкото  в  периферията  на  големите  световни
религии  –  там  където  се  намират  техните  съседи  на  Балканите  и  в
България.

Циганите  се  появяват  в  Европа  с  изградена  аристократична
митология. На остров Корфу през 1386г. всяка гюпска група е ръководена
от военачалник - alifer45 или drungarius46, а всички роми са поставени под
юрисдикцията  на  “цигански  барон”  (Vaux  de  Foletier  1970:  38-39).  В
Торино през 1421г. начело на ромите стои принц. От 1422 г. до 1427 г. в
Швейцария и Франция обикалят “чети” цигани, предвождани от дукове и
графове.  Във Влахия през 1458 г.  има регистриран случай на цигански
княз.  В  Пиемонт  през  1496г.  се  появява  маркиз.  Пристигналият  през
1505г. в Шотландия  лорд,  получава от крал Джеймс IV графски сан47.  В
Германия има запазени свидетелства от 1498г. и 1552г. за погребения на
гюпски  freigraf  48.  В  периода  ХVII -  ХIХ в.  постепенно  титлата  цар  49

измества останалите  (Poissonnier 1855: 30; Vaux de Foletier 1970: 90-95;
Acton 1974: 97).

Изброените по-горе аристократични проявления са легитимирани
с  разгледания  в  предходната  част  произход  от  имагинерната  държава
“Малък Египет”, но само това е общото между отделните ромски боляри.
На  практика  всяка  гюпска  група  е  независима  от  останалите  и  между
различните цигански благородници не съществува формална йерархическа
обвързаност.

За първи път титлата “Цар на циганите” е въведена официално в
Полша.  През  1652  г.  властващият  по  това  време  Ян  Казимир  връчва
инсигнии на властта на Матиаш Королевич. Въпреки, че няма запазени по-
ранни документи, от ритуалната формула, с която Матиаш е провъзгласен:
“с прерогативите, рентата и бенефициите, обичайно утвърдени до момента
за тази служба”, “след като този свят бе напуснат от прежде подчинения
ми Янши” – може да се съди, че и преди 1652 г. има циганин с такава
титла.  За  поста  владетелите  на  циганите  са  номинирани  от  Върховния
кралски  съд,  а  избраните  управници  са  задължавани  да  поддържат
полицейски отряди. През 1668 г., след тежка поредица войни50, за цар на

45 alifer, fera, ferum (лат.) – крилат [водач на конници]; от fero,3 – нося, и ala, ae, f – рамо, крило, конен
отряд, ескадрон
46 Военачалник на столични отряди; Началник на флотата (Визант.) 
47 earldom
48 Независим граф (нем.)
49 roi (фр.), king (англ.), König (нем.)
50 В периода 1648 – 1654 г. казашките отряди на Богдан Хмелницки отвоюват независимостта на Украйна,
като я отцепват от югоизточните райони на Реч Посполита. Под влияние на тези събития в краковското
воеводство избухва селско въстание, ръководено от Костка Напиерски. В периода 1654-1667 г. Реч
Посполита е нападната от Русия, в резултат от което губи всички свои територии на изток от р. Днепър.



циганите в Реч Посполита е определен полският благородник и рицар от
държавната армия Ян Навротински. Следващите цигански господари вече
не  са  военни,  но  също  са  рекрутирани  от  средите  на  полските
благородници  и  никога  повече  циганин  не  бива  избран  за  “цар  на
циганите” (Ficowski 1989: 15-20). 

Поради  възможността  за  историческа  легитимация,  която
предоставя разгледаният прецедент от ХVI-ХVIII в., първият опит да бъде
провъзгласен общ цар на всички цигани по света също е локализиран в
Полша.  В  периода  между  двете  световни  войни,  голяма  част  от
пристигналите от Унгария, Трансилвания и Влахия калдераши считат за
свой  крал  Григорий  Квиек,  собственик на  фабрика  за  котли  в  Познан.
Когато  през  1930г.,  поради  напредналата  си  възраст,  той  решава  да
предаде  властта на  сина си  Михаeл II,  се появява и  друг претендент  –
племенникът  му  Василий  Квиек.  Поради  възникналия  спор,  в  Лодз  е
свикан събор,  на  който  освен полски цигани,  присъстват калдераши от
Испания,  Франция и Унгария. Василий е избран за крал и е  определен
“Върховен ромски трибунал”, в който,  освен него,  влизат “прокурор” и
трима “съдии”. През 1934г. за цар е определен Йозеф Квиек. По същото
време  Михаeл  II,  който  не  признава  решенията  на  събора,  организира
своята коронация, след което пътува до р. Ганг, за да легитимира властта
си  и  да  уточни  местата,  където  “циганите  имат  историческо  право  да
създадат  своя  държава”.  През  1937г.  противниците  на  Михаел  II
организират тържествена коронация на Януш Квиек във Варшава, на която
присъстват държавни глави и представители на дипломатическия корпус.
Януш  получава  короната  от  архиепископа  на  Варшава,  след  което  се
провежда  военен  парад.  Новият  цигански  крал  изпраща  писмо  до
Мусолини с молба да му даде земя в границите на Етиопия и Сомалия,
окупирани по това време от Италия, за да основе държава на циганите –
Романестан. Избухналата война осуетява изпълнението на идеята, а Януш
Квиек е екзекутиран в Аушвиц (Kenrick, Puxon 1972: 204; Acton 1974: 100-
101; Ficowski 1989: 35 - 37; Liegeois 1995: 229).

След  края  на  войната,  през  1946  г.  в  Париж  за  цар  се
провъзгласява Рудолф Квиек, брат на Василий. Живеейки в Полша, която
става  членка  на  Варшавския  договор,  той  умира  през  1964  г.  като
Президент на Световния цигански съвет51. По същото време Михаел II се
отказва от монархическите си претенции за земи в Южна Африка и със
съдействието на френските власти се опитва да построи експериментално
циганско селище в предградията на Париж (1960 г.).  Вместо него, пред
Едновременно с това полските земи в Прибалтийския район са завладени от Швеция и в периода 1655-
1660 полският крал фактически воюва на два фронта. В хода на т.нар. Северна война, Реч Посполита е
принудена през 1657 г. да се откаже от териториите си в Източна Прусия, за да си осигури мир със своя
западен съсед – Бранденбург (БСЭ: т.20, с.292). 
51 Званието е по-скоро куртоазно, тъй като не съществува официално регистрирана организация с това
име. В действителност Р. Квиек е избран през 1930 г. за „Велик канцлер” на т. нар. Голям съвет –
събрание на предводителите на табори. Рудолф Квиек умира на 87 годишна възраст. Три месеца след
смъртта му  се разбира, че е бил таен агент на Гестапо.



ООН  за  право  на  територия  започва  да  претендира  живеещият  във
Франция Йонел Ротару, който през 1959 г. се обявява за “Върховен глава
на  циганския  народ”  и  започва  да  се  нарича  Vajda  Voїvode  III.  Ротару
създава свой “кабинет” и започва да отпечатва паспорти. Дейността му е
забранена от правителството на Франция през 1965 г.  (Ficowski 1989: 37-
38; Марушиакова & Попов 1993: 51-52; Кенрик 2001: 70, 86-87,130).

В България за цигански монарх се говори още преди промяната
на  социалистическия  режим  –  цар  Гого  от  Пловдивския  квартал
Столипиново. Става дума за Георги Рашков и семейството му, дошли от
Гевгели през 1947 г. Сред по-възрастните жители на Столипиново още е
запазен жив спомен за него: “Цар Гого, така му викаха в квартала. Беше
един много симпатичен, много строг човек. И се славеха, че имаха много
пари.  Аз  например  съм  бил  свидетел  в  кръчмата,  която  я  държеше
Панайот, спира с каруцата, взима две каси бира, две каси ракия, сега това
ти го говоря като пример, нали. Натоварва една каруца с пиене – бира,
вино, ракия, там водки, каквото той [иска]. И лично с ушите си съм го чул,
че вика така: “Панко, утре ще дойда да ти платя” - “Добре, бае Георги”.
Сега не мога да ти кажа за колко пари стока е вземал, ама не е малко, щото
с каруцата я взима. Е, това не е ли авторитет, не е ли доверие? Говореше
се, че дъщеря му, Ленчето, е била най-добрата джебчийка.  Но, не може
Ленчето [да е била]. Тя кога порасна, кога такова. Те са станали толкоз
богати,  пък  той  бай  Георги  си  беше  богат...  На  погребението  аз  за
съжаление не можах да отида. Обаче след това, даже не мога да си спомня
и кой ми разказа, че са го погребали с дивана, с магнетофона и накрая
някакъв възрастен, нали ‘щото тогава аз съм бил дете, възрастен с пояс,
както навремето са ходили нашите селяни,  бръкнал, извадил така шепа
жълтици, така – с палеца и така в гроба е пуснал, пак и не знам колко
жълтици. След което го зациментирали и са стояли не знам колко дни,
докато  се  втвърди цимента  са  дежурели там  синовете  му”(м,62)52.  При
смъртта на Г. Рашков ръководството на семейния бизнес се поема от сина
му  Кирил.  Обстановката  след  1989  г.  дава  възможност  за  нови
икономически  стратегии  и  фамилията  се  пренасочва  първоначално  към
търговия  с  благородни  метали,  а  по-късно  и  към  незаконно
производството на алкохол. По тази схема в публичното пространство се
появява Киро I Ромски – цар на сенчестата икономика. 

Част от академичните изследователи обвиняват медийната среда
в България, че Цар Киро е измислен и наложен в общественото съзнание
най-вече  благодарение  на  журналистическата  страст  към  сензации
(Недялкова  1999:  18-19;  Кенрик  2001:  159).  Те  разбира  се  имат  своето
основание дотолкова, доколкото медиите отразяват социалната активност
и  публичните  изявления  на  Кирил  Рашков.  Самият  той  постоянно  се
стреми да напомня за аристократичността си и има нагласата, че  гаджé
52 Използвам случая специално да благодаря на Светлина Денова от Института по фолклор при БАН за
предоставеното дълбочинно интервю



трябва да го приемат именно като ромски цар. По време на разговора ми с
него  той  изпадаше  в  състояние  на  негативен  афект,  ако  бъде  наречен
“ромски  лидер”,  а  не  “цар  на  ромите  в  България”.  Проблемите,  които
срещна  екипа  ни  при  опитите  да  уговори и  проведе  интервю с  Кирил
Рашков и сина му Ангел, показват че не случайно репортерите получават
достъп до “тронната зала на ромския монарх”, в резултат на което се е
появява  статията  “Цар  Киро  седи  на  позлатен  трон”,  придружена  със
снимка на въпросната регалия  (24 часа,18.11.2000:10)53 или дори статия
със  снимка  на  Цар  Киро,  седящ  върху  трона  (Новинар,  28.06.2004).
Всъщност,  през  1996  г.  хора  от  приближението  му  съобщават,  че  в
момента  се  изработва  корона  и  предстои  коронация,  по  подобие  на
румънската  (Дневен  Труд,  22.10.1996:  1-2)54.  В  изтъкването  на
царствеността се стига до там, че за парламентарните избори [17.06.2001]
вместо  партията  “Свободна  България”,  ръководена  от  сина  му  Ангел,
копирайки поведението на Симеон Сакс-Кобургготски и появата на НДСВ,
е регистрирано “Национално обединение ‘Цар Киро’ ”(24 часа, 5.05.2001,
с.11).

Опитите  на  К.  Рашков  да  получи  официално  признание  на
властта  си,  са  приемани  сред  някои  роми  с  насмешка,  докато  други
напълно разпознават като легитимен авторитета му. Според резултатите от
проекта “Гюпци – 2001”, мненията по отношение на Цар Киро могат да
бъдат разделени в четири категории: „джурналистическа лъжа”, „паралия-
самозванец”,  „цар  само  на  върбаните”  [т.е.  калдерашите],  както  и
твърдение,  че  именно  той  е  тхагар55 на  циганите  в  България.
Популярността на Цар Киро е по-висока в населените места, където има
активисти на  „Свободна България”, които  се  стараят да  формират сред
ромите  от  всички  групи  представата,  че  Кирил  Рашков  ще  финансира
изграждането на ромски културни центрове (Сандански, Чирпан) или че
ще  финансира  изграждането  или  подобряването  на  инфраструктура  в
ромските махали (Болярци).

Самите  калдераши  в  Петрич,  Габровница  и  Йоаким  Груево
заявяват:  “Цар е  прякор,  защото  е  най-богатият  от  нашите  роми  и  го
прекръстиха. Иначе никога не е коронясван”  (ж, 35); “Той е цар само на
своето семейство” (м, 68); “Киро никога не е бил цар. И който и да било от
племето му, от  рода му, не  е  бил цар.  Никога не е  имал царска титла.
Никога не е бил коронясван. Никой от циганите в България не е гласувал

53 Всъщност съм напълно убеден, че публикацията е контролирана от Кирил Рашков, защото по време на
разговора ми с него, той заяви, че в дома му е забранено да се снима и повика по телефона личния си
фоторепортер. Не мога да отрека, че след това любезно ми бе предоставена серия снимки, но само онези,
които домакинът бе сметнал за подходящи. 
54 Съобщението е направено от Васил Данев, председател на Федерацията на обединените ромски
общности. Румънският калдераш Йон Чиоба е провъзгласен за цар през септември 1992 г. През август
1993 г. Юлиян Радулеску, също калдераш, е коронясан за император. Спорът между двете фамилии
приключва след смъртта на Чиоба (1997 г.) с династичен брак между дъщеря му и сина на Радулеску
(Кенрик 2001: 157, 241)
55 букв. Цар



за него да бъде избран за цар или да бъде титулуван за цар. Цар Киро става
цар от вестниците. Той е един много добър контрабандист  между 80-те и
2000-та година. Може би, един от най-добрите контрабандисти в България.
В един момент става цар на незаконния бизнес в България. От там идва и
прозвището  му  –  като  прякор.  Киро  се  казва  Кирил  Георгиев  Рашков,
живее в едно селце Катуница, близо до Пловдив. Аз познавам братята му,
цялата му фамилия – сестри, най-големият им брат Иван, средния – Ангел,
и  така.  Значи  в  много  близки  родствени  контакти  сме,  не  искам  да
прозвучи глупаво, значи сме в много близки роднински контакти. Но той
никога не е бил коронясван за цар. От медиите е тръгнало т’ва нещо и той
е  решил човека  просто  да  се  възползва от  т’ва.  Прозвището цар  Киро
тръгва, ако не се лъжа 95-та, 96-та година. Допреди т’ва никога не се е
чувало, никой никога не е чувал нещо за цар Киро. Ние много пъти сме
разговаряли с  Киро  на  тая  тема и  специално  пред  мен  никога  не  го  е
поставял на въпрос, че иска да бъде титулуван за цар. Просто така са му
намерили това прозвище на човека, и той няма нищо против. Нищо лошо
няма да бъдеш цар!”(м, 40).

Подобни признания са популярни в Западна Европа в годините,
преди и около провеждането на Първия Световен Ромски конгрес (1971). В
научно обръщение по това време са два вида тези “В действителност няма
и  никога  не  е  съществувал  цигански  крал.  Тази  журналистическа
измислица трябва да бъде смъкната веднъж завинаги” (Clébert 1961: 162);
„Всеки  циганин,  който  постъпи  в  болница  автоматично  е  цар.  Така
получава  по-добро  отношение...  Няма  такова  животно  в  като  цар  в
циганската  раса.  Това  е  просто  някоя  личност,  която  желае  да  бъде
възхвалявана. Ако обаче отидете в Ню Йорк и вземете стари вестници –
всеки починал циганин е цар. Би трябвало да има 1000 царе... това е просто
боклук” (Silverman 1988: 266). “Няма никакъв цар. Ако един стар циганин
умре някъде и неговото семейство иска хубаво погребение,  те могат да
кажат на gorgios56: ‘Той беше цар.’ ”  (McDowell 1970: 15). Връзка между
смъртта на лидера на дадена ромска група и любопитството на пресата се
наблюдава в края на ХХ  век в Монреал: „Са краля сам кана мерас”57. През
70-те  години  обаче,  някои  от  калдерашките  лидери  в  Канада  поръчват
корони за себе си и за своите съпруги и ги носят на годишните ромски
събори (Lee 1997: 350-351).

По време на теренната работа се открои една обща тенденция –
оценките за Кирил Рашков са резултат от субективния социален опит на
всеки отделен респондент и не съществува хомогенна нагласа в ромската
общност. Например в село Катуница, където живее, могат да се срещнат
напълно  противоречиви  оценки  за  присъствието  му  в  социалното
пространство. Те варират от: “Първо на първо той не е от наш’те роми.

56 gorgios (англ.) – не цигани. Приета във Великобритания форма на „гадже”. Други английски
интерпретанти са gadjé и gaujos .
57 Всички ние сме крале, когато умираме



Ако идиш сега при него ше почва да те лъже толкова много, че все едно,
той ни поддържа. Все едно че ний си гледаме децата с неговия хляб или с
негов труд. Като във същност той не е подал нищо тук за наш’те роми. Ако
те заведа ето  тук във тази  горичка,  да  видиш какъв пейзаж има,  каква
сграда има, че тва само го бях прочела в едно списание, във Париж някъде
бяха поканили, във няк’во,  как да  го кажа, от Париж канат тук наш’те
българските младежи там на почивка,  обаче тоя пейзаж беше сниман в
едно списание, не знам дали стои това списание. И т’ва нещо е сградата ей
там, да идиш да видиш колко хубава сграда има. Освен тая сграда има тука
къща. По надолу...три къщи има той тука. Едната е негова, зад неговата е
на племенника му, а малко по-надолу е на дъщеря му”  (ж,45); през: “Тя
цялата махала е, как да ти кажа, недоходна, нямат пари, нямат работа. Тука
някакъв цар Киро има – не го слушайте, моля ви се. Той не е подпомагал
на тази махала. Той е лъжец, той лъже, той няма тези добавки да подаде.
Той е богат, обаче не дава, залъгва махалата, с някакви си 2-3 лева децата и
си заминава. Да отидеш при него, да поискаш 2 лева, 5 лева, да му кажеш,
че детето ти е болно, ще те напцува. Неговото момиченце идваше при мен.
Тя много, много пъти е носила, след като баща й не обръща внимание, тя е
обръщала внимание към мойте деца, нали, не мога да се оплача от нея. -
“Аз ще видя, ще говоря с мама” - вика - “нещо да установим”. И тя иска да
помогне, и тя иска горката, ама карат й се. Ей такива се егоизни са, бащата
и майка са много егоизни” (ж, 46); до “Цар Киро ми даде керемиди, нали,
влалки  –  та  си  направих  къщичката.  Помага  ми,  берекят  версин58,
специално за мене е помагал. А за другите – не знам. Пак берекят версин
на бога, че имаме по едно, по един покрив да си скрием децата.” (ж,~45).

В  Габровница  някои  събеседници  –  българи  –  разказваха  как
преди  20-25  години  в  селото  от  Берковица  дошъл  циганският  цар  да
разреши някакъв вътрешен проблем: “Циганите опънаха до стадиона 10-15
чардака59 и викаха: ‘дойде цара, цара дойде’” (м:40,50; ж,52). Сведението
е  добър  пример  за  това  как  непознаването  на  чуждата култура  създава
грешни представи. Всъщност в селото към 1976 г. за последен път станува
цигански катун, за което ромската дума е  цара.  Според информация от
калдерашите,  в  района  на  Берковица  не  живеел  цигански  цар,  а
производител на покривалата за каруците60, за което думата също е цара.

На проблема: “Цар ли е цар Киро?” може да се потърси друго
решение.  То  се  съдържа  в  интерпретациите  на  думата  тхагар,  които
събрах по време на различните теренни проучвания. Докато в Габровница,
Чирпан, и пловдивските села всички анкетирани еднозначно казваха “цар”,
то в Петрич и Сандански се получи интересен спектър от отговори: “не

58 От тур. bereket versin – за щастие; слава богу!
59 От тур.çardak – беседка; навес; тераса. Употребена е в смисъл на палатка; временна колиба от брезент
и клони. Някои събеседници го обясняваха с „шатър”.
60 Изработвани са от мутафчия, живеещ в монтанското село Крапчене.



знам”;  “убав”;  “богат”;  “газда”61,  “гъзар”62,  “кабадалия”63  и  “цар”.
Очевидно е, че към Кирил Рашков могат да бъдат съотнесени значителна
част  от определенията.  Явно е,  че  съществува проблем при превода  на
ромското  тхагар,  който  е  първоизточник  на  недоразуменията  в
комуникацията между циганите и не-циганите.

Разбира се, не е допустимо да се пренебрегне гледната точка на
самия Кирил Рашков. Тя беше ясно изразена в публичното пространство
на 15.06.2001 г. в “Шоуто на Слави” по телевизия bTV, и по същество не се
различава качествено от поставените тук тези. Цар Киро заяви, че е тхагар
“на ромите, които се делят на няколко рода”. Той самият спадал към рода
“Цгняка”,  а  освен  това  има  Дудулани,  Нямцор  и  Лайнещ  и  всъщност
“Кардарашите сме ромите”. А синът му Иван поясни, че той властва най-
вече над семейството си, традициите и поколенията. Казано с други думи,
традиционният  властови  модел  остава  в  рамките  на  разширеното
семейство и рода, независимо с какви думи се превежда това на езика на
мнозинството.  Различните  езикови  интерпретанти,  които  използват
различните  ромски  групи в  периода  ХІV –  ХІХ в.  се  намират в  пряка
зависимост от езика и социалния контекст на страната, в която пребивават.
Показателно в това отношение е трансформацията, която претърпява един
„цигански цар” в САЩ. Отивайки в щата Вашингтон той започва да се
представя като „сенатор” и заменя короната с ръчно изработена каубойска
шапка, костюм в стил Джей Ар Юинг64 и ботуши от змийска кожа  (Lee
1997: 351).

61 От сърб.-хърв. Господар, Чорбаджия; Главатар, Водач
62 Според Армянов, Г. 1993 „Речник на Българския жаргон”, с.38 – екстравагантен човек; Сноб; Човек с
неадекватно поведение
63 От тур. kabadayı  – Нахалник, Хвалипръцко; Смелчага, Юначага; Най-първият
64 Главен герой в сериала „Далас”



§ 2.2.  „Нека някой да ме съди!”

Подобно на ситуацията около циганския цар, за журналистите и
изследователите на  циганската  култура  особен  интерес  представлява
специфичният  ромски  потестарен  орган,  известен  като:  “мешаре”,
“мешарява”,  “мешере”  или  “романо  крис”  (Марушиакова  1992а:  146;
Томова 1995: 23; Недялкова 1999: 18; Марушиакова & Попов 2000b: 15).
За съжаление, част от публикациите търсят или се опитват да произведат
сензация,  което  води  до  некоректно  и  изопачено  описание,  както  и  до
нерелевантни  заключения.  По  тази  схема  мешерето  бива  свързано  с
напълно разсъблечени циганки,  които се плюят и кълнат една друга на
обществено място (Окан 1994: 63-65). Литературата от този род е позната
на  ромската  интелигенция  и  поражда разбираем сарказъм:  “Някои хора
злоупотребяват  с  думичката  мешере.  Въобразяват  си,  че  това  е  детска
играчка  –  слагайте  си  там цигарите  и  ще  се  закълнем. Ами дай да  ти
отрежа двете уши и на базата на две цигари аз ще се закълна, че не съм ти
отрязал ушите.  Нека някой да  ме съди!”  (м,40).  В случая респондентът
визира  текста:  “Полагането  на  клетва  протича  по  следния  начин,
напомнящ  известните  Божи  съдилища от  Средновековието.  [...]  Следва
заклеване върху скръстени дървени пръчки, върху които има две цигари /
понеже цигарата е катран – огън/. След клетвата този, който се е заклел,
трябва да изпуши цигарите” (Марушиакова & Попов 1993: 194).

Причина за възникналото напрежение несъмнено е механичното
пренасяне на данни, направено с желание за изчерпателност, но поставено
извън дадения исторически контекст. Така се появяват описания от типа:
“Членовете на мешерето  пристигат сутрин. Стопанката на дома запалва
огън.  Те  сядат  около  него  върху  килим  или  овчи  кожи,  говорят  по
проблема и съобщават решението си” (Марушиакова & Попов 1993: 193).
Подобна  обрисовка  вероятно  е  повлияна  от  по-ранните  етнографски
свидетелства: “Председателят на “крис” седи върху стол или дори върху
обърнат котел. Членовете сядат по турски на земята”  (Clébert 1961: 166;
Stoyanovitch  1974:  113),  но  е  твърде наивистична  на  фона  на  очевидно
високото имуществено състояние в разглежданата група на калдерашите
(Томова 1995: 23; Колев 2000: 49; Марушиакова & Попов 2000b: 44-47) и
начина им на живот след 1989 г. В резултат от собствените си теренни
наблюдения,  смятам,  че  независимо  от  регистрираните  прецеденти  в
средата на ХХ в., днес е по-уместно да се говори за заседания, провеждащи
се в луксозен интериор, ако мешерето се е събрало на закрито.

Интересен  поглед  към  мешерето  е  разказът  на   респондент  –
българин от с. Габровница: 

„Беше по времето, когато се садеха доматите. Гошо ме заведе към черквата65,
при едни хора за разсад. Видехме голема дандания. От два дена имаше сватба в махалата –
богата сватба, защото в селото имаше много коли и чужди хора. Като на събор. Аз не съм
65 Църковният двор се намира в съседство с двора на първия заселил се в Габровница калдераш, от когото
произхождат всички останали калдерашки семейства в селото.



говорил  с  циганите,  а  на  Гошо  некой  му  каза,  че  са  откраднали  в  последния  момент
сватбените пендари66 на булката. Били са на врата й. Там са били и изведнъж са изчезнали.
Изпарили са се и никой не ги знае къде са. Избухнаха разпри, защото са две фамилии и едните
обвиняват другите, че им развалят сватбата. Чуждите коли напуснаха махалата и дойдоха
на гаровия площад за сигурност. Край църквата беше сложена шарена шатра, като цирково
шапито. Край нея имаше черни волги и биячи – с черни очила и навити ръкави. Тези, които са
се сватосали, са дошли от Сърбия и царят май беше дошъл от там. За мен беше цар, техен
съдия от Сърбия - казаха, че е млад мъж и ги привиква един по един да ги разпитва. Никой не
смеел да излъже, защото присъдите му са по-страшни от на полицията, от затвора. Казаха,
че нема и час време и всичко се е разбрало. Крадецът беше жена от най-близкия кръг – леля
или нещо такова. Това ни го казаха милиционерите. Беха дошли 4-5 коли от Михайловград –
по-скоро, за да нема кръв, превантивно. Царят е казал така: да се направи втора сватба,
защото традицията е развалена с тези дандании – спреха музиката, спреха всичко, развалиха
празника. Родата на виновния требва да поеме разходите по втората сватба и да направи
още един такъв гердан от пендари”(м,52). 

Важното в разказа е, не че се говори за ромски цар (което може
би е и недоразумение), а проявата на вътрешната нормативна система на
ромското обичайно право, на която всички участници са се подчинили. 

Макар  че  част  от  респондентите  превеждат  думата  като
“доказване на истината”, а етнографите твърдят, че “терминът е с неясна
етимология” (Марушиакова & Попов 1993: 193), в Петрич и Сандански се
появи  обяснението:  “главите  ни”,  извеждано  от  ромските  думи  ме67 и
шере68.  Казано  иначе,  независимо  от  етимологията  на  думата,  според
актуалната  интерпретация  на  нейната  употреба,  мешерето  –  това  са
главатарите.  Думата,  с  която  се  назовава  същата социална  структура в
западните изследвания е “крис”, но се среща също като “романо крис” или
“крис романи”  и  обикновено  се  превежда  като  “цигански съд” (Clébert
1961: 160; Acton 1974: 99; Kephart 1987: 180; Fraser 1992: 240; Weyrauch
& Bell 1993; Lee 1997; Weyrauch 1997). Етимологията на думата “крис”, в
англоезичната  литература,  се  извежда  от  гръцкото  krisis 69 –  решение
(Fraser  1992:  56;  Weyrauch &  Bell 1993:  354).  Марсел  Куртиаде70

предполага, че думата мешере съдържа своята етимология в понятието, с
което  се  обозначава  мюсюлманското  религиозно  право  –  şeriat.  Тази
хипотеза е напълно основателна, особено ако за вземе предвид факта, че
нормативните  повели  и  забраните  в  исляма,  касаещи  ежедневните
социално приемливи практики и модели на поведение биват обозначавани
със синтагмата „акхям-ъ шер’ъйе”  (Яваш 1999). От друга страна обаче в
арабските страни и в Източна Турция е познато понятието мешферет71 – с
което бива обозначавана социална структура точно от този тип и спорд
мен именно тук трябва да бъде търсена етимологията на думата мешере.

66 От гр. πεντε - пет. Златна монета от 5 наполеона. Интересно е, че думата пендара започва да измества
ромската дума галбе от всекидневния език, конотирайки златна монета с по-голяма стойност.
67 кратка форма на мере – мои
68 множествено число на шеро – глава
69 От гр. κρίση – преценка, присъда
70 по данни от личния архив на Илона Томова. Куртиаде е професор по ромски език и култура в
Националния институт за източни езици и цивилизации, Париж (INALCO)
71 Meşferet – обсъждане, дискусия



 По време  на  теренната  работа  бе  установено,  че  мешерето  е
познато  и  функционира  като  потестарен  орган  само  сред  две  групи,
принадлежащи  към  влашката  диалектна  общност  –  калдерашите  и
калайджиите. Въпреки това, в България се свиква мешере за уточняване и
решаване  на  проблема  при  вътрешно  групови  недоразумения  най-вече
сред заможните калдерашки субгрупи:  златари, нямцор и ловара  (м,40).
Прецедентите, които едно мешере може да реши, са свързани с клевета,
измама,  сбиване  и  убийство  –  казуси,  които  в  държавата  са  от
компетенцията  на  съществуващата  съдебна  система.  Казано  иначе,
мешерето  функционира  като  прецедентен  арбитражен  трибунал,
санкциониращ  придържането  към  обичайното  право  в  калдерашките  и
калайджийските  групи.  Същевременно  върху  дейността  на  тази
специфична потестарна реалия има оказано известно влияние по време на
социалистическия  режим.  Тогава  мешеретата  стават  част  от  т.нар.
“другарски съдилища”, създадени от ОФ. В началото на 60-те години на
ХХ  век  в  България  те  поемат  част  от  преписките  на  районните
прокуратури,  свързани  с  дела  за  “обида,  клевета,  не  изпълняване  на
родителски  задължения,  семейни  недоразумения”,  а  налаганите
официални  наказания  са  “предупреждение,  мъмрене,  обществено
порицание” (Тутев 1963).

Според  събеседниците  ми  роми,  мешерето  представлява
своеобразен  “съвет  на  старейшините”(м,40,45),  “като  другарски  съд”
(м,37,68),  при който  “по-старите, наказват виновния”  (м,29).  Съобразно
описанията на калдерашите от Петрич, Габровница, Катуница и Йоаким
Груево,  по  своята  структура  мешерето  представлява  съдебен  състав.
Мешереджиите уважително биват наричани е пуране мануша или е пуре72,
дори когато са на възраст под 40 години, което обаче е рядкост. Те имат
строго определени роли, които отговарят на познатите в макрообществото:
съдия,  следовател,  прокурор,  адвокат,  съдебни  заседатели.   При  по-
простите случаи мешерето се състои от трима, четирима или петима души.
Председателят, наричан  о шефо73,  изпълнява функциите на следовател и
съдия – разпитва страните и взима решение. От останалите участници един
или двама представляват страната на  обвинителите и един или двама –
обвиняемите.  След  като  изслуша  едните  и  другите,  председателят  се
произнася по случая. Ако някоя от страните се почувства неправомерно
ощетена,  решението  на  подобно  просто мешере  може  да  бъде
“обжалвано”  чрез  свикването  на  разширено мешере74.  Структурата  на
второто  мешере  е  по-сложна  и  вероятно  зависи  от  самите  участници.
Респондентите описват различни случаи, в които става дума за 7, 8, 9 или
11  човека.  Общото  е,  че  при  това  мешере  настъпва  сегментация  на
ролевите  позиции.  Появяват  се  от  трима  до  осем  съдебни  заседатели,

72 Е пуране мануша – старите хора; е пуре – старците
73 От фр. chef – вожд, главатар, началник – през бълг.
74 Термините просто и разширено мешере са мои – б.а.



които се “отделяват на страна” (м,68) и влизат “в малък конфликт” (м,40),
при уточняване на  вината. Председателят може да  изпълнява ролята на
съдия, докато друг участник е следовател. Възможно е и симетрично да
нарасне броят „адвокати” и „прокурори”. 

Според западната литература участниците в мешерето се наричат
“крисатора” или „кризиниторя”, председателят – “О Баро”, “Ром Баро”75

или “Крисинитори о баро”76 (Clébert  1961:  166;  Stoyanovitch  1974: 113;
Kephart 1987: 181; Sway 1988: 77-82; Weyrauch & Bell 1993: 355; Lee 1997:
354).  Заседателната сесия  в  някои  изследвания бива  наричана  “дивано”
или  “диваня”77,  като  участниците  в  нея  могат  да  бъдат  и  само  двама
(Clébert 1961: 166; Stoyanovitch 1974: 113; Kephart 1987: 181; Sway 1988:
77-82).  Според други автори „дивано” е  форма на  неформално съдебно
преследване по време на което водачите на ромските кланове се опитват да
обсъдят възникналата жалба  (Weyrauch & Bell 1993: 353),  а причината е
желанието да се избегне финансовата и емоционалната цена на мешерето.
Местните  лидери  изслушват  двете  страни  и  предлагат  своеобразно
предварително  споразумение  (Lee 1997:  360).  За  исторически
предшественик на мешерето обикновено се счита т.нар. панчаят  (Clébert
1961: 164;  Lee 1997: 361) – изборен орган на самоуправление в селските
общини, в някои кастови групи и при някои храмове. Подобно социално
явление може да се наблюдава в Индия, в Непал и в южните райони на
Пакистан.

По време на теренната работа  в рамките на  проект  „Ромското
семейство – аспекти на всекидневието”, ръководеният от мен екип получи
шанса  да  присъства  на  провеждането  на  „просто”  мешере в  с.  Йоаким
Груево.  Изследването  на  случая  е  реализирано  чрез  широк  спектър  от
методи – група от фокусирани интервюта с различни представители на
калдерашите, интервю със “съдиите” на мешерето, биографично интервю с
“обвиняемата” в мешерето, пряко наблюдение на събитието и включено
наблюдение, осъществено от студентка от ромски произход.

Мешерето е свикано по повод разтрогване на брак между момиче
от рода на джанкешите и момче от рода на лейнашите. Първата причина
за възникването на конфликта, е  обвинението на свекървата, че снахата
има нерегламентирани сексуални взаимоотношения с брат си и баща си.
Тъй като тезата не може да бъде доказана и родът на момчето рискува да
загуби парите, които са платили, те впоследствие сменят обвинението и
започват  да  твърдят,  че  настояват  за  разтрогване,  защото  момичето  не
може  да  има  деца.  Тезата  на  защитата  е,  че  момчето  вероятно  е
хомосексуалист и всъщност отказва да спи с момичето, затова и двойката
няма деца, а не поради физиологичен проблем. Характерното за двете тези
е, че те са свързани много силно с традиционната представа на ромите за

75 Ром баро – букв. „голям циганин”, т.е. големец, първенец; о баро – големият, големецът
76 Крисинитори о баро – върховен съдия
77 Вероятно от тур. divan – съдилище



махриме78.  Родът,  който  успее  да  докаже  подобна  теза,  би  гарантирал
получаването на цялата сума, както и “горница” [лихва] по нея, тъй като
конфликтът възниква и се развива два месеца по-рано.

Въпреки  че  мешерето  е  насрочено  за  12:00  ч.,  колите  с
участниците  в  мешерето  от  Плевен,  София,  Варна  и  Велико  Търново
пристигат в селото към 8:30 ч. За това има две причини. От една страна
преди началото на  мешерето традицията изисква спорещите  страни –  в
случая снахата и свекървата – да се срещнат предварително и да се опитат
да  стигнат  до  взаимно  споразумение.  От  друга  страна,  мешереджиите
провеждат предварителни разговори с различни потенциални свидетели –
роднини,  съседи  и  приятели  на  ищците  и  ответниците,  както  и  се
запознават  със  съществуващите документи  –  медицински  свидетелства,
разписки, фактури. Казано с други думи извършват един вид следствена
процедура. В случая с Йоаким Груево, мешереджиите прекараха часовете
преди  мешерето  в  кафенето,  разположено  в  единия  край  на  площада,
периодично привиквайки при  себе  си  различни  представители  на  двете
страни.  Провеждането  на  мешерето  закъсня  с  два  часа,  тъй  като
предварително поканеният председател на мешерето бе изчакван. Когато
се  разбра,  че  няма  да  пристигне,  бе  определен  друг  председател,  а
свободното  място  в  съдебния  състав  бе  заето  от  местния  лидер  на
калдерашите.

Мешерето  се  проведе  на  площада  в  селото,  в  близост  до
пресъхналата по това време на годината чешма. Застъпниците на едната и
другата страна оформиха кръг с диаметър около 2.5 метра. В различните
моменти броят на участниците в кръга варираше между 20 и 40 души. В
кръга  няма  строго  определени  места,  но  участниците  застават
приблизително зад ищеца или зад ответника – в зависимост от това кого
подкрепят.  В  началото  на  мешерето  в  центъра  на  кръга  застават
мешереджиите, ищецът и ответникът, които полагат клетва.

Според публикувано включено наблюдение от България, преди
провеждането  на  трибунал,  се  заклеват  всички  участници  –  арбитри,
обвиняеми, ищци, свидетели, а клетвената форма има вида: “Заклевам се
пред Кръста, децата ми да умрат, езикът ми да изсъхне, да онемея и жив да
не се прибера до дома си”. При съмнение, че някой от свидетелите лъже и
че клетвата не е  истинска, мешерето може да принуди заподозрения да се
закълне в близост до река, блато или мочурище. Според ромските суеверия
въпросните места са обитавани от зли сили, които могат да навредят на
семейството  и  затова  винаги  се  казва  истината  (Колев  2000:  58).
Проблемен момент в тази информация е фактът, че цитираното изследване
на  практика  визира  дейността  на  създаденото  през  1996  г.,  но

78 Букв. Омърсяване/Омърсен – понятие свързвано в ромските религиозни практики с “долната половина”
на тялото – половите органи и отделителната система. Обикновено “омърсеният” индивид бива изолиран
от социалния живот на групата и рода си. Той и неговият род трябва да обезщетят финансово
потърпевшите (Fraser 1992; Kephart 1987). Виж.: §3.4.



функциониращо неформално от 1994 г. “Върховно Мешере ‘Съгласие’”.
Дейността  на  подобна  не  правителствена  организация  по  същество
накърнява културната традицията, тъй като в нея има определен списък с
членове и само те могат да определят съдебния състав, което е рестрикция
на обичайното ромско право.

За разлика от описаната практика в България, клетвеният ритуал
сред  калдерашките  групи  в  Канада  се  стреми  да  обхване  всички
присъстващи на мешерето. Клетвената формула е доста опростена – „Те
мерава ме те хохавава!”79, но е свързана със социалния натиск от околните,
които след всяка изречена клетва повтарят ритуалната формула „Пе амаре
муленда!”80 (Lee 1997: 381). Освен чрез вярата в трансцедентно наказание
от починалите предци в случай на лъжа, чрез колективното изговаряне на
клетвената  формула  допълнително  се  усилва  моментната  социална
солидарност по отношение на мешерето и неговите решения.

Полагането  на  клетва  от  обвиняемия  действително  понякога
служи за доказване на истината и в България, Но е важно да се отбележи,
че калдерашките групи у нас принадлежат към средите на православното
християнство  (в  Западна  Европа  са  католици),  в  резултат  на  което
вричането обикновено става над конкретен свещен предмет – кръст, икона,
Библия. Обект на проклятието са възможно най-близките живи роднини –
най-често деца или внуци – и към клетва се пристъпва само тогава, когато
по казуса не може да се достигне до определен консенсус. 

При разглеждания от мен прецедент в Йоаким Груево, клетвената
формула  има  вида  „Те  мерúке  шевú”81.  През  погледа  на  майката  на
обвиняемата, процедурата е от голямо значение “… Цигарата до чешмата
и да се кълнат в децата си. Ако се кълнат на криво, Господ ги гледа… ако
не ми кажеш цялата истина, да ти умрат децата, ако не ми кажеш цялата
истина!”  (ж,37).  За мешереджиите, клетвата обаче е без значение. Най-
важни  за  тях  са  официалните  документи  –  в  случая  две  медицински
удостоверения. И двата документа са фалшиви – съответно и двете страни
са  заподозрени  в  лъжа.  Едното  медицинско  представлява  бял  лист  с
написана  на  ръка  епикриза  и  печат  “Ехографски  център  Х”.  Второто
медицинско е попълнено на машина в стандартна бланка и би изглеждало
съвсем  достоверно,  ако не  бе  правописната  грешка “Париклиника  Y”82,
която медицинско лице не би допуснало.

По време на мешерето се обсъждат няколко възможни решения
на  случая.  Първото  от  тях  е  младата  жена  да  се  върне  при  свекъра  и
свекървата си от където е избягала. Второто е нейният съпруг да дойде да
живее при нейните роднини. Третото е бракът да бъде разтрогнат, а парите
79 Букв. „Да умра ако лъжа”
80 Букв. „В името на нашите покойници”. Формулата „пред тях (покойните) да бъде” по начало е много
характерна за ромските общности и в България във връзка с различни ритуали.
81 Букв. „Да умрат деца”
82 вместо Поликлиника Y или Параклиника Y. От етични съображения имената на медицинските
заведения не са посочени



платени за момичето – 19 пендари83 – да бъдат възстановени в пълен или
частичен размер на рода на момчето или да останат за рода на момичето –
в зависимост от това, чия е вината. Във връзка с разглежданата сума се
появяват  и  три  термина:  “на  чисто”,  “горница”  и  “глоба”.  На  чисто
означава,  че  родът  на  жената,  трябва  да  върне  цялата  сума,  която  е
получил за нея. Горница означава, че родът на жената, освен цялата сума,
трябва да плати и определена лихва на рода на мъжа. Глоба означава, че
родът на мъжа ще получи само част от заплатените пари84. 

Въпреки  скандала  между  двата  рода  и  проблемите,  които
съществуват между снахата и нейната свекърва, семейството на младата
жена прави опити за запазване на брака. От една страна причина за това е
нежеланието да  бъдат върнати получените  за  момичето  пари.  От друга
страна особено важен е стремежът младата жена да запази своя статус в
ромската общност “… майка иска да не си взимам много мъже, разбираш
ли?  …  Да  не  ми  се  броят  мъжете”  (ж,  17).  Серийната  моногамия  в
повечето случаи води до снижаване на стойността на момичето и дори до
невъзможността след определен момент тя да си намери брачен партньор,
което, особено в случая на плащане на горница,  би довело до сериозна
икономическа загуба за нейното семейство и рода й.

Теренната работа в Йоаким Груево открои един интересен факт,
който илюстрира демократичността на съдебната процедура по време на
мешерето. Когато страните имат несъгласие и разминаване помежду си по
отношение  на  някои  факти  и  обстоятелства  или  се  опасяват  от
очертаващата се присъда, и ищецът, и ответникът могат да кажат “слагам
черта на мешерето”. Това означава, че мешереджиите не трябва да чуват
онова, което ще се говори и биват отстранени временно или до края на
мешерето,  а  спорещите  страни  се  опитват  да  се  договорят  без  тях.  По
време  на  разглеждания  прецедент  черта  на  мешерето сложи  младата
жена. В този момент мешереджиите напуснаха кръга и седнаха на една от
пейките  в  страни  от  мешерето.  Те  останаха  там  повече  от  три  часа  –
дотогава, докато страните не решиха да приемат тяхната присъда.

Приемането на решенията, взети от едно мешере зависи от това
кой участвува в него. Изграждането на този особен авторитет е уловено
много добре от Лиежоа: “Ако мъжете правят мешерето85, то същевременно
мешерето  прави  мъже  –  достойнството  и  почтеността  на  участниците
определят достойнството и почтеността на събранието. Мъжът е толкова
по-почтен,  колкото  по-голяма  почтеност  и  разсъдливост  е  показал  по
83 Това е стойността, която ни каза о шефо – председателят на мешерето. В интервюто момичето се
колебае между 18 и 20 пендари, а първоначално каза 16. Тя се страхува да ни каже точната сума, за да не
се ядоса майка й. Стойността на жълтиците е изчеслявана на около 5000 лв. по оценка на мешереджиите.
От интервю с майката на момичето се разбира, че става дума за австрийски монети от 1915 г. с пазарна
стойност около 280 лв. всяка една от тях
84 Любопитен в това отношение е фактът, че ромите в Северна Америка са запазили вариант на
българската дума и използват глаба по отношение на всички видове плащания свързани с наказани от
мешерето (Weyrauch & Bell 1993: 358)
85 с мешере тук превеждам понятието kris, използвано от Лиежоа.



време на заседание” (Liegeois 1994: 74). Формулирано от мой респондент,
участвувал в няколко мешерета, това звучи така: “Мешерето не се решава
от елементарни хора. Аз и тия две момчета, и ти, не можем да направим
едно  мешере.  Няма  такъв,  който  да  ни  гласува  такова  доверие.  Значи,
преди всичко човекът, който решава това мешере, трябва да го изберат и
да го посочат доста повече хора, които имат някакво доверие – че този
човек преди всичко има положение, че е реалист и че ще реши техните
проблеми реално и откровено” (м,40). 

Съгласен съм с  констатирания  от  Колев факт,  че  с  цел  да  се
постигне безпристрастна присъда, задължително условие е “в състава на
мешерето да няма роднински връзки със спорещите страни” (Колев 2000:
51). Това условие съществува и сред калдерашките групи в Западна Европа
и Северна Америка (Clébert 1961; Kephart 1987; Fraser 1992). Необходимо
е  обаче  да  се  направи  уговорката,  че  поради  ендогамността  на
калдерашите и калайджиите условието да не са роднини в повечето случаи
означава  да  са  по-далечни  родственици  от  първи  братовчеди.  Колко
проблематично може да бъде родството личи и от прецедента в Йоаким
Груево. Де факто, по време на мешерето младата жена изгонва един от
свидетелите – неин първи братовчед, защото е зет в дома на свекърва й: 

“… и викам на братчеда ми …ти няма да се обаждаш! … ти не си човека дето ше
се обаждаш, ти на страни, излизай веднага от мешерето!” (ж,17).

На пръв поглед мешерето изглежда съвършената институция за
малцинствено самоуправление сред ромите и дори е сочено като идеална
отправна точка за “ускоряване процеса на  интеграция  на страната ни в
различните  евро-структури”  (Колев  2000:  69).  Но  това  е  само  на  пръв
поглед.  Въпреки  описания  мащаб  на  дейността  му:  “от  Силистра  до
Петрич и  от  Монтана  до  Бургаско”, мешерето е  характерен потестарен
орган, касаещ най-вече ежедневието на калдерашките групи, а те са около
1,6% от ромите в България (Томова 1995: 23). Останалите роми не само, че
не го признават, но в значителна степен не го и познават, не знаят за какво
служи, каква е ролята му в обществото им. Нещо повече, към него има
дори  крайно  негативни  реакции  от  някои  представители  на  ромската
интелигенция.

Решението на мешерето в Йоаким Груево – родът на жената да
възстанови  9  пендари  на  рода  на  момчето  –  се  приема  с  частично
недоволство  и  от  двете  страни.  Едните  трябва  да  получат  по-малко
отколкото  искат,  а  другите  трябва  да  платят  повече,  отколкото  имат
готовност.  Това  ми  дава  основание  още  веднъж  да  акцентирам  върху
факта,  че  мешерето  функционира  като  модерен  трибунал  ad hoc,
регулиращ  взаимоотношенията  между  различните  калдерашки  и
калайджийски субгрупи чрез икономически санкции. Казано иначе, когато
става  дума  за  мешере,  винаги  става  дума  за  пари.  Независимо  от
аргументите  използвани  в  спора,  претенциите  винаги  са  за  финансово
наказание:  връщане  на  “капарото”  за  булката;  изплащане  на  “глоба”  –



обезщетение  за  нарушаване  правата  на  някой  от  членовете  или  не
изпълняване  на  задълженията  на  друг;  изплащане  на  “горница”  –
допълнителни пари към “капарото” или към друга сума, предмет на спора.
На практика,  обективността  на  мешереджиите  се  гарантира  не  само  от
чувството им за чест и справедливост, но и от факта, че те взимат процент
от стойността на иска, в случая с Йоаким Груево – около 4%. Таза “такса”
се  преценява  като  много  ниска  сума,  и  бе  интерпретирана  от
респондентите  като  основната  причина  от  гр.  Левски  да  не  пристигне
предварително  поканеният  и  очакван  няколко  часа  председател  на
мешерето и много висш член на Върховно Мешере “Съгласие”. С други
думи, участието в дадено мешере е въпрос на авторитет – авторитет, който
може да  се понижи,  ако даден индивид с много висок социален статус
приеме да участва в социалния свят на индивиди с много нисък социален
статус.



§ 2.3. “Кметът на циганите – така съм известен”  

Проблемът за авторитета и властта, която той носи стои и пред
ромските  лидери,  станали  популярни  след  1989  г.  като  “цигански
кметове”. Един от тях сподели: “Авторитетът в една общност е този, който
е  най-богатият  циганин в циганската махала.  Със своето  влияние те  го
избират  него и  той се  налага като техен лидер.  Такъв е случаят с  Цар
Киро”  (м,41).  Както  бе  показано  по-горе  обаче,  в  САЩ,  където
републиканските институции и демократичните ценности са утвърдени и
не подлежат на съмнение може да се наблюдава обратното – стремеж към
легитимация чрез демократичен статус (сенатор), вместо аристократичния
(цар). Сред западноевропейските ловари се наблюдава още по-характерен
процес. На практика „царете” дори не са авторитети в дадената общност, а
играят ролята на посредници между истинските лидери, оставащи в сянка,
и местните гаджикане86 власти (Weyrauch & Bell 1993: 352). Открояването
на  възможните  различия  в  интерпретацията  на  позицията  на  ромския
лидер титулуван като „цар” и влиянието което ромските групи търпят от
макрообществото,  налагат  в  изложението  да  се  обърне  внимание  на
формалните и неформалните ромски лидери като цяло.

Идвайки в Европа, циганите представят лидерите си не само с
аристократична, но – в зависимост от политическото положение в дадена
страна  –  и  с  военна терминология.  В Унгария  през  1496  г.  циганският
лидер  е  наричан  voïvode87.  В  Османската  империя  е  титулуван  като
черибаша88,  а във васалните княжества Влашко и Молдова -  bulibashas
или  balubassas89.  В  Украйна  през  1765  год.  всеки  цигански  “полк”  е
ръководен от  атаман90. Титлата  капитан е регистрирана за пръв път във
Франция през 1540  г.,  като в периоди на война се среща често, чак до
началото на ХVIII в. По подобна схема в Северна Нидерландия през 1627
г.91 обикаля група цигани, в която има длъжности  полковник,  капитан,
лейтенант и  знаменосец (Маринов 1962: 227; Vaux de Foletier 1970: 90-
92; Марушиакова & Попов 2000а: 46). Всички тези звания, съпоставени с
аристократичната терминология – барон, граф, цар – показват опитите на
гюпските групи да адаптират собствените си понятия към контекстуалната
социополитическа  рамка  в  дадено  макрообщество.  Всъщност,  според
лингвистични  догадки,  самата  ромска  дума  тхагар също  е  чужд
интерпретант, тясно свързан с “takavór” – арменската дума за цар (Paspati
1870: 195).
86 Букв. Не-цигански (мн.ч.)
87 войвода
88 çeribaşı (тур.) – военачалник
89 от тур. bölük – рота, група от 50-100 човека и baş – глава, ръководител или başa -  първенец,
старейшина
90 от англ.-сакс. headman през рус. В Русия от 1723 до 1917 – назначаван от централната власт главен
военачалник на казашка единица с военни и териториални функции (ВЭС: 52).
91 По това време – Република на обединените провинции. В този момент Европа е обхваната от
Тридесетгодишната война: 1618 – 1648 г. (ВСЭ: 752) 



В този  план  на  мисли,  донякъде  съм съгласен  с  мнението,  че
всичко това се случва само в отношенията с не-циганите  (Clébert  1961:
164). То е вярно дотолкова, доколкото от семиотична гледна точка думи
като conducteur и Führer92 са празни, взаимозаменяеми означаващи, което
е успешно използвано от чергарстващите роми. Но не мога да се съглася,
ако се вземе предвид седантеризма – пълен или сезонен – на някои групи.
Усядането и отсядането на циганите не се извършва в безлюдни ареали, а в
райони с изградена социална стратификация, по простата причина, че те
практикуват  “паразитиращ  номадизъм”  (Cozannet  1973:  41) –  казано  с
други думи обслужващи занаяти (напр.  калайджии,  ковачи)  –  изискващ
присъствието  на  автохтонно  население,  а  съответно  и  някой,  който  да
общува  с  него  на  официално  равнище,  да  посредничи  във
взаимоотношенията.

Титлата  wojt93 е  първото  гражданско  звание,  използвано  от
циганите през 1501 г., но то и френското prévôt94  от ХVIII в. също са по-
скоро опити за привидна инкултурация. Гражданска титла, която реално
съответства на конкретна административна власт се появява за пръв път
сред златотърсачите95 в княжество Трансилвания през ХVІ в. –  vataf или
vatash (Vaux de  Foletier 1970:  90;  Аким 2002:  49).  В исторически план
румънската дума vătàf  означава областен управител. Подобна длъжност –
ватах – съществува и в България през ХIV в., но не са изяснени напълно
функциите й.  В Румъния днес думата vătàf има много широк смисъл и
може  да  означава  глашатай,  главатар,  воевода,  управител  на  имение,
надзирател  и  съдия-изпълнител,  но  е  почти  напълно  излязла  от
всекидневна употреба. Ако се съди по украинското ватажок, думата е от
славянски  произход  и  вероятно  първоначално  е  означавала  “вожд”,
“предводител”, което е пряко свързано и с румънския глагол  vătăşesk –
“ръководя”.

На  практика,  сведението  за  циганин–ватаф  е  следствие  от
изопачаване  на  историческите  факти.  Неколкократното  му  некоректно
прецитиране  довежда до информации,  че така  били наричани ромските
лидери в  Унгария  и Полша  (Liegeois  1994) или направо –  в  Източна и
Централна Европа  (Clébert 1961).  Всъщност става дума за надзорник не-
циганин, който е натоварен със събирането на данъците и дисциплината на
робите-роми,  чергарстващи  във  Влахия:  зидари,  калайджии,  папукчии,
перачки, плетачки, ковачи, златари, мечкари, музиканти. Като атрибут на
властта  си  ватафът  носи  камшик,  а  гаранция  за  авторитета  му  са
полицейските  власти,  които  информира  при  неподчинение  (Poissonnier
1855).

92 conducteur (фр.) и Führer (нем.) – предводител
93 градоначалник (пол.)
94 управник, съдия, надзирател, комендант (фр.)
95 Става дума за т.нар. Aurari



В  текста  до  този  момент  съзнателно  не  бяха  споменати,
различните видове управители в “Циганския санджак” (ТИИП: 312-313) на
Османската империя, защото всички те: мирлива96,  сипахи97 и сераскер98

–  са  свързани с  военно-ленната  система и  са  наложени  отвън понятия.
Описаният в  други източници  джемаат баши99,  неправилно е  преведен
като “главатар на дружина”  (Марушиакова  & Попов 2000а),  вместо като
“старейшина на религиозна малцинствена община”. Всъщност, ферманът
на султан Селим II интерпретира “разучване” на възможността и цигански
групи в Босна да получат известна данъчна свобода, срещу работа във вече
съществуващ  рудник  край  Каменград.  Подобно  освобождаване  на
специализирани работници от данък е нормална практика в Османската
държава,  свързана  не  само  с  ромите,  а  и  с  други  групи  от  раята100 -
например заселените в Чипровско унгарци през 1699 г.

През  1820  г.  Вук Караджич  пише,  че  по  времето  на  Първото
въстание (1804 – 13 г.) циганите са имали свой представител – войвода – в
Скупщината на въстаническите старейшини. Според записките на Сима
Милутинович  в  нахията  Пожаревац  е  известен  циганинът  бимбаша101

Jанко (Стоjанчевич 1992: 25). От Валево са братята цигани Муjо и Алиjа
Плавич и двамата с чин буљубаша [=бюлибаша] (Стоjанчевич 1992: 26).
Подобно  на  Унгария,  и  в  Трансилвания циганският главатар е  наричан
воевод;  в  Сърбия,  по  време  на  Първото  въстание,  турското  церибаша
[=черибаша] е заменено от цигански кнез, а по-време на управлението на
княз  Милош  Обренович  (1815-39)  се  използва  титулатурата  цигански
кмет  (Стоjанчевич  1992:  27).  Тя  е  повторно  официално  въведена  в
социалната  практика  след Втората  световна война в  Югославия, когато
общинските власти в някои райони започват да определят представител от
средите на циганите, който да служи като посредник между дадена група и
държавната администрация (Stoyanovitch 1974). 

У нас съществуват поредица подобни прецеденти в почти всички
градове  в  Югозападна  България,  в Софийската  махала “Филиповци”,  в
някои от пловдивските села, в няколко села в монтанско и в гр. Чирпан.
Разчитайки  на  познатия  в  социалните  науки метод  “фотоувеличение” в
настоящата  глава  ще  бъдат  представени  пет  типологични  случая:  град,
където  подобно  лице  съществува отдавна;  град  където  е  съществувала
такава позиция преди, но не съществува днес; град, където е имало сходен
прецедент, но отскоро е променена схемата; село, където цигански кмет
има отдавна и село, където отскоро има подобна длъжност.

В гр. Петрич лице със статуса “цигански кмет” има от 1977 г.
Официалната му длъжност е “ОФ отговорник за кв.37 и кв.182” (ромските
96 mirliva (тур.) – бригаден генерал
97 sipahi (тур.) – кавалерист
98 serasker (тур.) – военен министър
99 cemaat  başı
100 râya , мн.ч. reaya (араб.) – граждани не мюсюлмани в мюсюлманска държава
101 Майор, старейшина на 1000 души. От тур. binbaşı



махали). На негово разположение са доброволен отряд и ОФ клуб. Поради
дадените  му  правомощия,  първоначално  на  шега,  постепенно  в
ежедневието навлиза синтагмата гюпски кмет. До 1989 г. постът се държи
от един и същ човек.  След кратко прекъсване – първите две години от
прехода – отново е намерена вратичка за правомощия на цигански кмет.
Този  път  заеманата  от  него  позиция  е  в  Общинската  администрация,
служба  АОН  (Административно  обслужване  на  населението)  -
“Организатор за кв. 37 и кв.182”. След като през 1995 г. кметът на Петрич
реформира  структурата  на  Общината,  “гюпският  кмет”  работи  като
“Специалист  по  малцинствените  проблеми”  и  минава  на  пряко  негово
подчинение.  Поредното  преструктуриране  се  извършва  през  2000  г.  и
кметът  на  ромите  вече  е  на  позиция  “Младши  инспектор  –  работа  с
малцинствата”,  подчинен  на  “Главен  инспектор”  –  пост,  заеман  от
българин.

Подобно на гр. Петрич, в с. Калековец фигурата “цигански кмет”
съществува от 1967 г. Тук обаче, поради аграрния характер на социалната
среда, позицията е въведена посредством структурата на местното ТКЗС, а
характеристиките на длъжността са: “като звеновод, като бригадир и като
кмет на махалата” (м:60,48; ж,43). Постът съществува до настъпването на
прехода  и  разформирането  на  ТКЗС.  След  1995  г.  отново  се  появява
“отговорник за квартала”, но дейността му е изцяло на доброволни начала,
като има малка група от 3-6 души, които “държат свръзка” – тоест оказват
му съдействие. Целта на създадения ред е “чисто-просто помощ, хем за
съвета, хем за махалата. Да не стават дразги-мазги, да не се бият, да не се
карат” (м,60); “да не стане нещо в махалата, нещо кавги, дразги. Ако има
нещо  по-лошо,  нахвърлят  се  да  вадят  брадви  или  нещо  да  се  бият,
съдейства  чрез  полицията.  Идва  да  види,  да  ги  отърве  да  не  се
трепят”(ж,43).

За  разлика  от  Петрич  и  Калековец,  в  с.  Габровница  (обл.
Монтана) фигурата на циганския кмет се  появява  през 1999  г.,  като на
поста досега са били двама души. Понеже селото е кметство, а не община,
в  административния  апарат  няма  реална  възможност  да  бъде  назначен
специалист по малцинствените проблеми. Воден от желанието си да има
такъв човек, кметът Петър Спасов поставя избрано от местните роми лице
като  ръководител  на  временната  трудова  заетост  –  програма  “Огоста
2000”. Освен това, в инициативния съвет на селото влизат трима цигани.
Самият инициативният съвет в Габровница функционира като Общински
съвет на доброволни начала. В него с егалитарна квота /по 3 човека/ са
представени:  парламентарните  партии,  безпартийните,  ромите  и
пенсионерите.  Реално  има  само  съвещателни функции и  решенията  му
зависят от съгласието на кмета.

В  град  Чирпан,  подобно  на  Габровница,  “ромски  кмет”  се
появява  след  местните  избори  през  1999  г.  Тъй  като  селището  има
достатъчно  висок  брой  на  жителите  и  е  общински  административен



център, на циганския кмет е намерено място в общинската администрация
–  “организатор  социална  дейност  по  проблемите  на  етническото
население”. Интересното е, че понеже и турската общност в града заема
значителен  дял  от  населението,  тя  също  има  свой  представител  в
администрацията на идентична позиция, но той не е познат като “турски
кмет”. 

В Сандански, до момента на теренното изследване, върху което
се базира настоящата работа (май 2001), такъв кмет не съществува. Сред
голяма част от ромите в кв. Изгрев съществува нагласата, че “Свободна
България”  и  Цар  Киро  ще  помогнат  един  от  неформалните  лидери  в
махала  “Рила”  да  заеме  такава  длъжност  и  ще  отпуснат  пари  за
построяването на клуб. Според някои сведения “гюпски кмет” е имало, но
е  починал  още преди  1989  г.,  след  което  никой  не  е  заел мястото  му.
Вероятно и тук става дума за ОФ отговорник.

Петте  наглед  различни  прецедента  всъщност  имат  една  обща
характеристика:  циганският  кмет  е  напълно  зависим  от  Общинската
администрация. Местните власти имат силата да променят статута му в
зависимост от собствените си интереси. Така например в Петрич до 1989
г., следвайки тоталитарния модел, ОФ отговорникът е едно и също лице.
Трансформациите  след 1992  се  дължат на  желанието  на  политическите
сили  да  спечелят ромите  на  своя  страна.  Първите два  опита  в  Петрич,
направени от д-р П. Илиев, представител на СДС, са по-скоро скандални.
Длъжността  на  два  пъти  е  заемана  от  хора  с  незавършено  основно
образование, които нямат никакъв авторитет сред българите в общината и
противоречива  репутация  в  махалите.  Третият  път  е  проведен
псевдоконкурс, спечелен от Демир Янев – електронен инженер, с добро
име сред българските си колеги. Самият той признава,  че  не е подавал
молба за участие в конкурса, но понеже е работил за идеята по създаване
на  такава  длъжност,  управляващите,  а  и  опонентите  му  в  ромската
общност,  му оказват  натиск  да  поеме  поста.  Демир  напуска  заеманата
позиция преди края на кметския мандат, поради ниското заплащане и не
състоялото  се  сработване  с  останалата  част  от  администрацията.  В
действителност  мандатът  на  СДС  е  провал.  Местните  сини  лидери  са
обвинени в корупция и незаинтересованост и след локалния вот през 1995
г. кмет на града става Андон Чопаков – лидер на БСП. Новото ръководство
налага  избирането  на  Росен  Методиев  –  отявлен  симпатизант  на
социалистите,  агроинжинер,  със  следдипломна  квалификация  “Обща
педагогика”. На свой ред Росен отстъпва мястото си на Николай Айдаров,
след  поредното  разместване  на  политическия  цвят  в  Общинската
администрация през 2000 г102. 

Последната  промяна  е  особено  характерна.  Борбата  за  поста
“гюпски кмет”, реално протича успоредно с предизборната надпревара в
102 Местните избори в Петрич от 1999 г., спечелени отново от Чопаков, бяха касирани и на 14 май 2000 г.
се проведе частичен вот, спечелен от кандидата на ОДС Вельо Илиев.



общината. Докато Росен върви от едната страна и раздава по две кебапчета
и  бира,  на  заявилите  симпатия  към БСП,  Николай  върви  от  другата  и
раздава по 5-10 лв. на показалите пристрастие към СДС. На практика се
получава  така,  че  ромите,  хапват,  пийват  и  прибират  предложената  им
сума. Болшинството от имащите право на глас впоследствие гласуват за
СДС, но това не е вот “за Николай” или „за СДС”, а “срещу Росен”, защото
по време на мандата си е показал пристрастност в отношението си към
ромите  –  “по-важни са  тези  от  неговата  махала,  а  най-важни  онези  от
неговата улица” (ж,35).

Изборът  на  цигански  кмет  става  след  като  е  изяснен
градоначалникът  на  макрообществото.  Обсъждането  се  определя  от
респондентите като “миролюбива война в тесен кръг” – този на ромските
лидери, ангажирани с политическите формации и някои не правителствени
организации.  Отново  решаваща  е  думата  на  общинския  кмет,  който  в
случая  е  имал  предварителна  устна  договорка  с  Н.  Айдаров,  при
посредничеството  на  предишния  син  “гюпски  кмет”.  Роля  в  случая
изиграва фактът, че Д. Янев е симпатизант на СДС от една страна, а от
друга е състудент (няколко випуска по-малък) на В. Илиев във ВМЕИ – гр.
Габрово.

И в  Калековец “цигански кмет”  се  появява  заедно  с  местните
изборни победи на СДС/ОДС. И тук “циганският кмет” се определя след
като се проведе локалния вот и стане ясно кой е новият селски кмет. За
разлика от Петрич обаче, ромският кмет се избира според принципа на
пряката  демокрация:  “Като  отпадне  кмета,  отпада  и  другия  кмет  –  на
махалата.  Нали  те  са  на  мандати  –  4  години.  Махалата  дойдоха  тука,
направиха събрание. Местото беше тука вънка. Общо взето бяхме събрани
всичките  и  решиха,  нали,  той  [циганският  кмет]  трябва  да  бъде  един
отговорник” (м,60). По тази схема към момента на теренното изследване,
по време на прехода до сега е имало двама ромски кметове: Атанас (1995-
1999) и Владимир (1999-2003).

Ситуацията  в  Габровница  донякъде  прилича  на  последните
събития в Петрич. Тук обаче кандидатът за кмет от БЗНС-НС сам се наема
с  агитацията  сред  ромите,  като  им  обещава  представителство  в
администрацията.  Получава се вот от типа “цигани срещу пенсионери”,
при  който  ромите  излизат  победители.  За  разлика  от  Петрич  обаче,
ромският кмет е избран според принципа на пряката демокрация. Всички
цигани над 18 г. възраст, желаещи да участват в гласуването, се събират в
салона на селското читалище. Условието е победителят да събере повече
от 10 гласа пред прекия си конкурент.  Избран е Ангел Асенов, син на
общинския  съветник  в  Монтана  преди  1989  г.  Евгени  Димитров.  Два
месеца по-късно Ангел се отказва след инцидент със заместника му NN103.
За нов “цигански кмет” е избран Валери Трендафилов – първи братовчед
на Ангел.
103 N изкуствено завишава с 21% стойността на целево отпуснати чували с брашно



В  Чирпан  позицията  “цигански  кмет”  е  легитимирана  като
традиционно  съществуваща. Като  такива биват  припознавани лицата  от
ромски  произход,  които  преди  1989  г.  са  работели  като  квартални
отговорници към МВР. След местните избори през 1995 г. в общинската
администрация на  поста “Организатор” е  назначен българин,  но той не
успява да създаде диалог с малцинствените групи. По време на местните
избори през 1999 г., с посредничеството на Вилдан Мехмед104, на Тодорка
Георгиева е предложено да се включи в листата на партията за общински
съветници. Следвайки патриархалното разбиране, че мястото на една жена
е  в  дома  й,  тя  отстъпва  правото  на  мъжа си  Борис.  Той  се  включва в
предизборната  надпревара,  като  прави  успешна,  позитивна  кампания,
която  освен  ромските,  му  осигурява  140  гласа  от  българските  махали.
Популярността, която си спечелва, му осигурява подкрепата и на партия “8
април”  (бивш  Обединен  ромски  съюз)  в  лицето  на  Васил  Чапразов.
Консолидацията на ромите им дава възможността да диктуват определени
условия  и  да  наложат  на  общинското  ръководство  Борис  да  стане
“Организатор”, макар че има само основно образование, а в махалата му се
предоставя офис.

Въпреки разликата в начина на избор, събеседниците ми – бивши
и  настоящи  цигански  кметове  в  Петрич,  Габровница  и  Чирпан  –  се
оплакват от едно и също нещо: неразбиране и от ромите, и от не-циганите.
Длъжността  цигански  кмет бе  оприличена  на  “буфер”  (м,44) –  пост  с
много  задължения  и  малко  права  (м,41);  с  много  очаквания  и  малко
възможности  (м,40).  Кметът  е  “слуга  на  народа,  който  се  грижи  за
абсолютно всички проблеми”  (м,29),  а го критикуват и при най-малката
грешка  (м,57).  Изключение  прави  Владо  от  Калековец,  чиято  трудова
заетост не е обвързана с общината и заема поста поради авторитета си в
общността.

Проблемният  статус  на  циганските  кметове  би  могъл  да  бъде
обяснен  с  традиционните  ромски  властови  модели.  Историческата
ретроспекция показва, че, независимо от титлата, с която се  представят,
лидерите-медиатори  в  Европа  и  Северна  Америка  притежават  сходни
социални  характеристики.  Винаги  на  първо  място  като  фактор  стои
икономическото  положение на  индивида.   Хрониките  свидетелстват,  че
главатарите рязко се отличават от останалите по външния си вид: облекло
с  високо  качество  на  материите,  богато  снаряжение,  ловни  кучета  и
медальонни инсигнии.  В зависимост  от  професионалната  специфика  на
групата, водачът притежава набор от качества: физическа сила, възраст,
опит  в  общуването  вътре  и  вън  от  социума,  майсторство  в  занаята
(Poissonier  1855;  Voix  de  Foletier  1970;  Stoyanovitch 1974;  Мизов  1992).
Всъщност,  изброените  характеристики  осигуряват  висока  степен  на
социална независимост на лидера, което е гаранция за възможността му да
се грижи за вътрешно груповата  справедливост.
104 секретар на партия “Свободна България”



Очакваните  качества  у  един  кмет  днес  изглеждат  частично
трансформирани. Главното изискване е да има образование: в градовете
“поне средно”,  а в селото – “основно, може и начално, ако го уважават
хората”.  Именно  това  –  “да  го  познават  хората”,  “да е  влиятелен” –  е
второто изискване.  Да “знае законите” е  важно за ромите от градовете,
докато  в  селото  предпочитат  да  е  “честен”.  Половината  от  всички
анкетирани държат кметът да е справедлив – “да има мъдрост да различава
добро и лошо”.

Един  функционалистки  подход  ще  открие  замяна  на  старите
вътрешни  изисквания  (напр.  физическа  сила)  с  нови  (напр.  високо
образование), като форма на адаптация към рационално модернизираната
външна  среда,  с  цел  сполучливо  удовлетворяване  на  биологичните  и
психологичните потребности на групата. Но той не би могъл да обясни
огромната степен на изразено недоволство към дейността на кметовете.
Преките наблюдения в гр. Петрич, и с. Габровница показват, че външно
демонстрираното  от  ромите  уважение  често  пъти  е  съпроводено  от
мърморене  и  кълнене  зад  гърба  на  субекта  от  жените  и  мъжкото
обяснение:  “младо момче е,  нищо не  разбира,  ама  така  трябва,  така  го
искат” (м,52).

Казано с други думи, причина за напрежението е преразказаният
по-горе механизъм за избор на кметове. Опитът на циганите показва, че
вероятността кметът да се превърне в пионка на не-ромите е много висока.
Затова  същинските  неформални  лидери  рядко  рискуват  да  заложат
репутацията  си  (изключение  е  случаят  в  Калековец),  а  лансират  свои
протежета  за  поста  (Петрич,  Габровница),  които  обират  негативните
последици  на  свой  гръб,  но  при  успех  се  увеличава  авторитетът  на
ментора. Урбанизираната социална среда провокира гюпците в Петрич да
искат “кметът” да се определя “като на  другите избори” –  да има ясна
лична програма, да се гласува с бюлетини от всички и да има независима
от  макрообществото  мандатност.  Обратното,  рустикалната  среда  в  с.
Габровница,  позволила  запазването  на  висока  ендогамност  на  трите
субгрупи (калайджии,  какавяря,  цуцумани), поражда изискването  “всяка
нация да си има кмет” (м,68). 

Прякото  наблюдение  по  време  на  теренната  работа  ми  дава
възможност  да  предложа  кратка  типология  на  същинските неформални
лидери,  в  зависимост  от  тяхната  социална  позиция  спрямо
макрообществото. На първо място това са т. нар.  барвале – „големците”.
Става дума за ромските богаташи, които имат собствен печеливш легален,
полулегален или напълно незаконен бизнес. От една страна това може да е
патронът –  арендатор  на  тютюн,  фъстъци,  моркови  или  друг  тип
земеделска  продукция,  който  наема  работна  ръка  и  по  този  начин
осигурява  прехраната  на  значителна  част  от  ромските  домакинства  в
дадено  населено  място.  Такива  са  неформалните  лидери  в  Болярци  и
Йоаким Груево. От друга страна това са мафистите – ръководителите на



организираната  престъпна  дейност  в  конкретното  населено  място  или
регион.  Някои  от  ромските  гета  и  особено  районите  извън  регулация
представляват особен вид микро „недостъпни зони”105. Това осигурява на
лидерите на организираната престъпност от една страна „работна ръка”,
рекрутирана сред аномиралите индивиди, от друга страна контингент от
потребители  на  незаконните  оръжия,  наркотиците  и  трафика  на  хора.
Такива са част от неформалните лидери в София и Петрич. Лидерите от
този тип са най-разпространени сред калдерашките общности в Европа и
Северна  Америка  и  биват  обозначавани  като  барé106 или  шатуря
[shaturia]107.  Обикновено  те  ръководят  монопола  на  определена  група,
наричана  кумпания108,  над  експлоатирането  на  определена  територия  в
дадено селище или район, наричана найхия [naihiya]109 (Kephart 1987: 168;
Sway 1988: 61; Fraser 1992: 240; Lee 1997: 348).

Вторият  тип неформален лидер  е  бакалинът –  индивид,  който
притежава  малък  магазин  за  хранителни  и  бакалски  стоки  или  малко
питейно заведение. Търговецът от този род не е богат като  барвале,  но
закупуването  на  храната  и  стоките  от  първа  необходимост  често  става
посредством него. Обикновено работи с много ниски надценки и продава
на  вересия.  Именно  механизмът на  вересията  е  този,  който  предоставя
власт  и  авторитет  на  бакалите,  защото  от  него  често  пъти  зависи
оцеляването на домакинството. Неформални лидери от този тип могат да
се срещнат в Сандански и Чирпан.

Третият  тип  неформален  лидер  е  притежаващият  духовна
харизма. При ромите, членове на някоя от протестантските деноминации,
в неформален лидер с превръща не само пасторът, но и музикантът, който
свири по време на службата. Лидери от този тип могат да се срещнат в
Чирпан,  Катуница  и  Болярци.  Ходжата,  лечителят  и  врачката  също
концентрират обществената представа, че в думите им е скрита истината и
социалните действия често биват съобразени с тяхното мнение. Лидери от
този тип има в Сандански, Чирпан, Ягодово и Катуница и Костиево.

Четвъртият тип неформални лидери са висшистите и ромите със
средно професионално образование. Добрият професионализъм и личният
просперитет  с  честен  труд,  както  и  по-високата  ерудиция  спомага  за
интеграцията на тези индивиди в макрообществото. От своя страна това ги
превръща  в  естествени  посредници  между  него  и  останалите  роми  от
махалите.  Своеобразната  ромска  интелигенция  играе  важна  роля  в
отношенията с  гаджé и особено в моментите, свързани с намирането на
105 С недостъпна зона тук превеждам използваното от Дарендорф понятие “no-go area” – място в
границите на града, където официалните власти не полагат достатъчно сериозни усилия да наложат
законност и ред; „лошата част от града”, където дори полицията няма достъп (Dahrendorf 1985). 
106 Букв. Големи, т.е. големци
107 В единствено число използваните термини са шато и о баро шато. Съгласно Лий (Lee 1997: 364)
етимологията на думата е свързана с английския жаргонен израз “big shot” – важна клечка
108 Проблемът за кумпанията ще бъде разгледан в §2.5.
109 От тур. nahiye – съборна община от няколко села без градски център; административен район по-
малък от област



работа, данъчната система и здравеопазването. Лидери от този тип могат
да се срещнат в Петрич, Костиево и Куклен.

На последно място, но не и по значение е петият тип неформални
лидери. Може да се каже, че тук става дума за традиционния авторитет на
pater familias110.  В рамките на дадена махала живее поне един възрастен
индивид  над  55-60  години,  който  е  лидер  на  силна  родова  мрежа  в
границите на махалата или населеното място. Обикновено,  това е мъж,
който има трима и повече сина, които от своя страна имат по три и повече
деца. Чрез отношенията на сватовство цели махали в ромските квартали
могат  да  бъдат  включени  в  низходящата  родствена  мрежа  на  дадения
индивид и той има потенциала да  разшири своето влияние и да налага
своята воля, намирайки подчинението на останалите роми. Подобен тип
лидери могат да се срещнат в Габровница и Калековец.

“Кметът на циганите – така съм известен”  (м,41) – похвали се
един от моите събеседници през май 2000 г. Година след края на неговия
мандат, дъщеря му сподели: “Той иска пак да е кмет, но дано да не стане –
преди  така  ни  мразеха!  Все  ни  упрекваха,  че  крием  пари  от  тези  за
махалата. Трябва да има кмет, но не познавам такъв в града, който може да
бъде.”  (ж,16).  Детското  откровение  връща  проблема  към  ромската
аристокрация  и  въпроса  за  авторитета,  изграден  върху  традиционното
изискване  да  е  богат,  т.е  икономически  независим,  като  гаранция  за
справедливостта:  “Кики  (Кирил  Рашков)  е  цар,  защото  цар  означава
уважение на всеки човек, помагане в трудностите, благотворителност. За
всичко това трябва парична мощност – а той я има” (м,27).

Връзката “демокрация – аристокрация” може да се интерпретира
и  според  запазени  във  Франция,  Испания,  Унгария  и  Трансилвания
документи  от  ХV –  ХVII  в.  Става  дума  за  частична  наследственост  и
квалифицирана демокрация: лидерът на циганите винаги е бил избиран, но
изборът е  правен в  рамките на  няколко семейства,  обикновено  носещи
един  и  същ  патроним.  Главатарят  е  син,  брат,  внук,  племенник  или
братовчед на друг главатар (Vaux de Foletier 1970).
§ 2.4. Политическо и гражданско участие на ромите

Политическата  дискриминация  и  отнемането  на  избирателните
права на част от циганското население с указ на княз Фердинант от 1901 г.
стават причина за възникването на ромската гражданска инициатива. През
1905 г. в София се провежда цигански конгрес, организиран от ромския
лидер  Рамадан  Али,  а  през  1919  г.  се  създава  циганската  организация
„Египет”.  В  съзвучие  със  Закона  за  защита  на  държавата  [ЗЗД]111

организацията  е  забранена  през  1925  г.  подобно  на  останалите
малцинствени организации,  БКП, Партията на труда, Ротари клуб и др.

110 Баща на семейството (лат.)
111 В сила с указ №2 от 23.01.1924 г.



През  1928  г.  е  създадено  дружеството  „Истикбал”112,  а  през  1931  г.
„Мюсюлманска  национално-просветна  културна  организация”,  която
издава циганският вестник “Тербие”113.  ЗЗД е  изменен и допълнен през
юни 1934 г. и Истикбал също попада в списъка със забранени организации.
Като резултат от поредната промяна на ЗЗД и влизането в сила на Закона
за защита на нацията114, от 26.08.1942 г. браковете между българи и цигани
са поставени извън закона. Показател за отношението на държавата към
ромите е заповед на околийското комисарство в Разград от 7.07.1943 г.:
„Пуснете в продажба последния наряд маслини, като раздавате по 200 гр.
на лице, на евреи по 100 гр., на цигани по 50 гр. Нарежда ви се да пуснете
в продажба захар за месец юли: на българи по 500 гр., на евреи по 200 гр.,
на цигани по 50 гр.” (Савчева 1976: 7-8; Zang jr. 1991: 7; Crowe 1994: 18).

Лявото управление след 1944 г. не само, че възстановява правата
на циганите, но и насърчава появата им в публичното пространство. Скоро
след отмяната на Закона за защита на държавата и Закона за защита на
нацията  след  края  на  Втората  световна  война,  ромите  получават
възможност да учредят своя организация. Така на 6.03.1945 г. е създадена
“Общоциганска организация против фашизма и расизма и за културното
издигане  на  циганското  малцинство  в  България”.  Неин  председател  е
народният представител от  ромски произход Шакир Пашов. С окръжно
№18  от  13.06.1947  г.  Националният  комитет  на  Отечествения  фронт
постановява: “Отечественофронтовските комитети по местата, където има
цигани,  да  съдействат  за  образуване  на  цигански  културно-просветни
дружества”. Появяват се повече от 200 локални клуба. Започва излизането
на в-к “Романо еси”115, заменен през 1949 г. от в-к “Нево дром”116. В София,
през 1947 г., по подобие на московския театър „Ромен”, е създаден театър
„Рома”  с  директор  Мустафа  Алиев.  През  1948г.  е  отворено  първото
циганско училище с 40 ученика, като за 4 години броят на възпитаниците
му достига 500  (Crowe 1994: 20; Георгиев 1997: 64; Чапразов 1997b: 61;
Бюксеншютц 2000).

С  идването  на  Вълко  Червенков  на  власт  (1950-1956),  БКП
променя своята политика по отношение на етническите малцинства. През
1950 г.  вестник „Нево дром” е спрян от печат”, през 1951 г. е закрит и
театър „Рома”.  Ромските  активисти Шакир Пашов и Мустафа Алиев  са
изпратени съответно в трудовия лагер на остров Белене и в гр. Кърджали.
Културно-просветната  организация  се  влива  в  структурата  на
Отечествения  фронт  и  престава  да  съществува  като  самостоятелна
организация.  След  априлския  пленум  през  1956  г.  правителството  на
Антон Югов (1956-1962) допуска издаването на списание „Неве рома”117

112 От istikbal (тур.) - бъдеще
113 От terbiye (араб. през тур.) - възпитание
114 В сила от декември 1940 г.
115  Цигански глас
116  Нов път
117 Нови цигани



през  1957  г.,  което  първоначално се  финансира  от  самия му издател  –
Сульо  Метков.  От  1959  до  1988  г.  списанието  става  издание  на
Националния  съвет  на  отечествения  форнт  и  е  трансформирано  във
вестник  Нов  Път,  излизащ  изцяло  на  български  език  и  отразяващ
политиката на БКП.

Краят на тоталитарния режим дава възможност малцинствените
общности  в  страната  да  регистрират  свои  сдружения  и  граждански
организации.  Става  възможно  и  публикуването на  печатни  издания  на
ромски език. Представители на циганската интелигенция, ръководени от
Мануш Романов – както драматургът Мустафа Алиев бива преименуван по
време на възродителния процес – правят опит да обединят всички роми в
България под шапката на неправителствената организация „Демократичен
съюз „Рома”. Тя става част от организациите, които изграждат коалиция
Съюз на демократичните сили през 1990 г., а Мануш Романов е избран за
депутат  във  Седмото  Велико  народно  събрание.  Демократичният  съюз
„Рома” обаче не успява да се утвърди като единна и припозната от всички
роми  организация  и  още  през  1992  г.  започва  нейното  разцепване  на
няколко части, които от своя страна също се роят придимно в различни
локални формирования. Въпреки че чл. 11 (4) от действащата конституция
на  Република  България  забранява  създаването  на  етнически  партии118,
броят на фактическите ромски партии – постепенно нараства до 26 към
2005 г., като някои от организациите дори открито съдържат думи с корена
„ром”  в  наименованието  си:  „Рома”,  „Евророма”,  „Рома  друм”,  „Рома-
Пирин”.

Първите  организации,  които  се  раждат  като  алтернатива  на
демократичния съюз „Рома” са „Обединеният ромски съюз” с лидер Васил
Чапразов и „Конфедерацията на ромите в България” с председател Петър
Георгиев.  Въпреки,  че  и  двете  са  регистрирани  като  неправителствени
организации, Конфедерацията на ромите в лицето на своя лидер открито
изразява своята “ляво и лявоцентристка ориентация” (Георгиев 1997: 64).
Петър Георгиев е избран за депутат от БСП в 37-то НС, а през 1996 г.
Конфедерацията на ромите е обявена за национална ромска организация с
постановление  на  правителството  на  Жан  Виденов.  Правителствената
криза  в  началото  на  1997  г.  води  до  регистрацията  на  първата
самостоятелно явила се на избори ромска партия „Съюз за демократично
развитие”.  Изборният резултат на  партията  обаче  е  много  слаб.  За  нея
гласуват едва 6378 души или 0.15% от действителните гласове.

 Като депутат в 38-то НС от листата на Българския Бизнес Блок
обаче влиза Цветелин Кънчев, когото медиите на шега започват да наричат
„Дон Цеци”. Около година по-късно, с помоща на създадената в Унгария
международна мрежа „Евророма”119 той учредява националната асоциация
„Евро–рома”,  която  пререгистрира  като  политическо  движение  за
118 „Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии,
които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт”



местните  избори  1999  г.  Постепенно  влиянието  на  партията  нараства
дотолкова, че  за парламентарните избори през 2001 г.  тя е приета като
равноправен партньор в коалицията „ДПС-Либерален съюз-Евророма”120.
За участие в местните избори през 1999 г. обаче е регистрирана и партията
„Свободна  България”,  с  почетен  председател  –  Кирил  Рашков.  В
национален мащаб партията получава 52 300 гласа, което е най-високият
изборен резултат на ромска партия до днес. Това й осигурява 81 общински
съветници.

Политическият успех на  Свободна България и  Евророма дават
увереност  на  редица  ромски  лидери  да  пожелаят  включването  си  във
властта  и  да  основат  своя  партия.  През  2003  г.  вече  има  26  съдебно
регистрирани  ромски  партии,  а  15  от  тях  взимат  участие  в  местните
избори.  Наличието  на  много  партии  обаче  довежда  до  своеобразно
разпиляване на гласовете, което е показано на таблица 11. Привидно вотът
откроява  две  успоредно  протичащи  тенденции.  От  една  страна  има  4
ромски  партии  и  една  коалиция,  които  са  си  поставили  цели  на
национално ниво и са издигнали кандидат във всички области от станата.
Такива  са  „Рома”,  „Евророма”,  „Свободна  България”,  „Коалиция  за
справедливост  и  единство”.  От  друга  страна  протичат  поцеси  на
децентрализация и на регионално развитие на политическа инициатива. За
пример  могат  да  бъдат  посочени  „Движение  за  права  –  Рома  друм”
(издигнало  кандидати  само  в  Петрич  и  Сандански)  и  „Рома-Пирин”
(Благоевград и Симитли).

Един  поглед  върху  териториалното  разпределение  на
спечелените общински места – илюстрирано на графика 5, ми позволява да
формулирам хипотезата, че на практика става дума за един и същи процес,
който резултира по два различни начина в зависимост от организационния
и властовия потенциал на  дадените партии.  Големите партии – „Рома”,
„Евророма” и „Свободна България” контролират сравнително обособени
райони и само в няколко отделни града с по-компактно ромско население
може да  се наблюдава съвместно представителство. Партия  „Рома” има
най-стабилни  позиции  в  областите  Монтана  и  Враца,  които  са  тясно
свързани с кариерата на партийния лидер Тома Томов като прокурор и
депутат. Освен тях партията разчита на гласове в източна България и в
Пазарджишко.  Политическо  движение  „Евророма”  е  особено  добре
представено  в  малките  градове  от  Предбалкана  и  подбалканските
котловини, а „Свободна България” – в Русенско, Старозагорско и от части
в Монтанско. Подобно на системата на функциониране на малките партии,
големите  партии  също  разчитат  не  толкова  на  политическата  реклама,
колкото  на  съществуващите  неформални  социални  мрежи.  Кръгове  от

119 „Евророма” стартира като програма към унгарската фондация „Автономия”, която е финансирана от
Европейския съюз и се раелизира в България, Румъния, Словакия и Унгария
120 Преставители на Евророма заемат следните места в листите: Варна – 5-то, Враца – 2-ро, Перник – 3-то,
Плевен – 3-то, Сливен – 1-во, София – 3-то, София област – 1-во и 3-то



доверени лица изграждат мрежа от политически активисти на базата на
вече  развита  социална  мрежа,  основана  на  брачен  обмен  и/или
икономически взаимоотношения.  За  разлика от локалния шовинизъм на
малките партии обаче, големите партии залагат на формулата „единство на
ромите”  и опита  за конструиране на ромска национална  идентичност в
противовес на съществуващите субгрупови разграничения.

Таблица 11. Резултати от гласуването за общински съветници. Местни избори 2003 г.
Партия Получени

гласове
Общински
съветници

Брой общини, където
партията е участвала
самостоятелно

Партия Рома 26 405 62 68
Партия Политическо движение Евророма 16375 33 64
Партия Свободна България 10 898 18 36
Предизборна коалиция "Коалиция за
справедливост и единство"

6985 10 31

Партия Демократическа партия на
справедливостта в РБ

6861 5 39

Партия Родолюбие 2000 4964 7 21
Партия Партия Демократичен конгрес 2687 4 7
Партия Българска партия-Бъдеще (БПБ) 2426 3 1
Партия Съюз за демократично развитие 1722 2 6
Партия Движение за права - Рома друм 1431 3 2
Партия Гражданско движение за
равноправие

1239 0 8

Партия Политическо движение
"България на всички"

927 1 4

Партия Демократично движение
"Родолюбие"

442 0 2

Партия Общонародна социална партия 351 0 2
Коалиция "Рома-Пирин" 331 0 2
Общо: 15 84 044 148 293
Източник: Централна избирателна комисия за местни избори. http://www.izbori2003.is-bg.net/tour1/rez/

Изграждането  на  метагрупово  политическо  единство  обаче  се
оказва сложен и  почти невъзможен процес,  зависим от  четири отделни
фактора,  които  подкопават  неговите  основи.  На  първо  място  това  е
цитираното  по-горе  конституционно  ограничение  насочено  срещу
създаването  на  етнически  партии.  За  да  бъде  избегната  забраната  на
ромските партии и наказателното преследване, ромските лидери използват
различни стратегии, в това число и включването на етнически българи в
ръководството  на  дадена  партия.  От  своя  страна  обаче  така  ромската
специфика  на  пратиите  намалява,  а  с  това  намалява  и  необходимата
подкрепа от тези, към които партията е насочила своята политика. Нещо
повече  –  въпреки  твърденията  на  различни  социални  учени,  че
калдерашите на проявяват интерес към политиката и няма да се включат в
политическия живот на страната (Марушиакова & Попов 1993 b; Гарнизов
& al. 1993) – големите ромски партии, както и приблизително половината
от  по-малките  партии  са  основани  и  ръководени  от  представители  на
калдерашката  група  и  по  този  начин  също  срещат  недоверието  и
отхвърлнето от останалите ромски групи. Съществуващата солидарност и
брачна  социална  мрежа  на  калдерашите  обаче  са  чудесна  основа  за



създаването  на  организация  базирана  върху  модела  на  традиционното
господство.  Ако в случая с  ромските партии приложим терминологията
въведена от Макс Вебер  (Вебер 1992),  можем да заявим, че партийният
лидер в този случай на практика е своеобразен господар, а щабът му се
състои  от  лични  слуги  сред  които  липсва  професионална  школовка  и
рационална  йерархия.  Самата  власт  на  лидера  обикновено  е
компенсационна  (Гълбрайт  1993) и  се  основава  не  толкова  на
способността да се убеждава и да се внушава доверие, колкото на прякото
заплащане или обещанието за бъдещ висок административен пост. Казано
с  други  думи,  големите  ромски  партии  се  контролират  от  барвале и
именно това е един от източниците на съпротива срещу тях.

Въпреки  ендогамността  в  калдерашката  общност,  между
отделните  субгрупи  често  има  натрупано  напрежение  и  може  да  се
наблюдава  трайно  противопоставяне  и  дори  открит  конфликт  между
отделни  лидери  и/или  дори  цели  разширени  семейни  групи.  Личните
амбиции на тези лидери да изпъкнат повече от другите водят до особено
съревнование  в  регистрирането  на  партии  и  неправителствени
организации и именно това е вторият фактор, който пречи на реалното
политическо обединение.  Освен това,  социалната  ситуация по  време на
социалистическия режим – безплатното образование и осигурената работа
–  позволява  сред  по-бедните  ромски  субгурпи  да  се  формира  тънка
прослойка  от  вишисти  и  висококвалифицирани  специалисти  или  т.нар.
„ромска интелигенция”. Голяма част от представителите на този тип елит
от  една  страна  също  има  политически  амбиции,  а  от  друга  не  приема
опитите на калдерашите да доминират ромската общност и да формират
псевдо аристокрация.

Властовите амбиции на ромските лидери често пъти са обвързани
с  политическия  контекст  в  страната  и  зависят  от  личните  политически
пристрастия. По  тази  причина  значителна  част  от  ромските  партии  се
превръщат  в  сателити  на  една  или  друга  политическа  формация  и  се
включват в техните предизбрни коалиции, което от една страна води до
частичното  им  обезличаване,  а  от  друга  страна  до  публичното  им
“скриване”  или  по-скоро  “изгубване”  зад  гърба  на  по-голямата
политическа формация. Като пример тук могат да се дадат: „Конфедерация
на  ромите  «Европа»”  (Коалиция  за  България,  2003);  Политическо
движение  „Рома”  (Коалиция  за  България,  2001  и  2005);  Движение  за
равнопавен модел ДРОМ (ОДС, 2005); Демократи роми за силна България
(ДСБ,  2005);  Коалиция  за  справедливост  и  единство  (НДСВ, 2003).  На
практика от 1995 г. насетне, както е показано на таблица 12, в Народното
събрание  на  Република  България  винаги  има  и  депутати  с  ромска
етническа  принадлежност,  които  обаче  представляват  интересите  на
различни политически сили, а не на отделна етническа формация.



На последно, но не и по значение място като фактор се явяват
донорските  програми  на  международните  и  неправителствените
организации.  Опитите  да  бъдат  преодолени  тоталитарните  модели  в
страните  от  Източна  Европа  водят  до  приоритетното  финансиране  на
проекти и инициативи насочени към децентрализацията на институциите и
в  този план към насърчаване на  регионалното и локалното развитие за
сметка  и  в  противовес  на  националното.  Така  се  появяват  партии
разпознаваеми  само  в  рамките  на  една-две  общини:  „Българска  партия
«Бъдеще»”,  „Рома  друм”,  „Рома  –  Пирин”,  „Общонародна  социална
партия”, „Демократично движение «Родолюбие»” и др.

Таблица 12. Народни представители от ромски произход след 1989 г.
 НС Мандат Депутати
7-о ВНС 10.07.1990-02.10.1991 Мануш Романов,

Петър Александров, 
Съби Големанов

36-о ОНС 04.11.1991 - 17.10.1994 -

Графика 5. Териториално разпределение на представителството на 
ромските партии в общинските съвети в България, октомври 2003 г.



37-о ОНС 12.01.1995 - 13.02.1997 Петър Георгиев (БСП),
Димитър Колев (БСП)

38-о ОНС 07.05.1997 - 19.04.2001 Асен Христов (СДС), 
Цветелин Кънчев (БББ)

39-о ОНС 05.07.2001 - 17.06.2005 Александър Филипов (НДСВ), 
Тома Томов (БСП)

40-о ОНС 11.07.2005 - Тома Томов (БСП)

Проблемите, които срещат ромските партии и тяхното роене се
проявават  и  при  ромските  неправителствени  организации.  Тук
регионализирането  и  разпознаваемостта единствено на  локално ниво  са
още  по-силно  изразени  [Приложение  1].  Тенденциите  по  създаване  и
регистрирне на ромски НПО следват тенденциите при ромските партии, но
с  приблизително  закъснение  от  около  година.  Докато  партиите  се
регистрират преди избри, то НПО-та значително увеличават броя си след
дадения вот. До момента, най-интензивните периоди на регистрцията на
ромски НПО са краят на 1999 – началото на 2000 г. и краят на 1999, както
и цялата 2002 г.

По време на  теренната  работа  бе  установено, че  дейността  на
ромските  фондации в  махалите се  приема по-скоро  негативно.  Една  от
причините за това е често срещаното нецелево усвояване на средства и
фактическото  превръщане  на  нестопанската  организация  в  бизнес
предприятие. Втора причина е роднинският принцип при изграждането на
част от сдруженията и фондациите – в управителните съвети влизат братя,
братовчеди  и  зетьове,  а  самите  организации  са  регистрирани  в  частна
полза. Третата причина е особеният конфликт на интереси който може да
се наблюдава – от стипендиите, езиковите курсове и специализациите в
чужбина се възползват предимно децата или племенниците на членовете
на  управителните  съвети  или  самите  представители  на  дадена
неправителствена  организация,  докато  за  ромите  от  така  наречените
целеви групи се  осигуряват квалификационни или преквалификационни
курсове,  осигуряващи  нископлатена  работа,  и  дори  парадоксална
невъзможност да се намери работа, чрез създаване на свърхконкуренция –
обучаване  на  значителен  брой  професионалисти  (например  20-30
фризьори) при ограничен брой население (например 1000-2000 души).

Разбира  се,  неправомерно  и  некоректно  е  всички  ромски
фондации  и  сдружения  да  бъдат  подвеждани  под  общ  знаменател  и
заклеймявани  като  паразитиращи  на  гърба  на  държавните  фондове  и
международните  институции,  защото  има  и  такива,  които  успешно  и
прозрачно осъществяват своята дейност. Като пример за добре работеща
локална  оргнизация  може  да  бъде  посочена  фондация  „Рома-Лом”,
основана  през  1996  г.  Фондацията  има  структура,  която  осигурява
прозрачност и контрол над мениджмънта и същевременно профилирана
експертна отговорност за реализираните проекти (графика 6).



Като пример за добре работеща организация на национално ниво
може  да  бъде  посочена  фондация  „Романи  Бахт”  (Циганско  щастие).
Фондацията реализира дейност в четири основни направления: (1) Правни
консултации  за  ромската  общност  и  осигуряване  на  правно
представителство в случаи на  нарушаване  на основни човешки права  и
дискриминация  на  етническа  основа;  (2)  Подобряване  на
взаимоотношенията  между ромската  общност  и  местната  и  държавната
администрация;  (03)  Създаване на антидискриминационни разпоредби в
рамките на съществуващата правна система, както и създаването на общ
антидискриминационен закон; (4) Десегрегация на ромското образование.
Фондацията  сътрудничи успешно с  различни национални институции и
международни  институции  и  е  един  от  основните  източници  на
информация на  Европейския център за ромски права121 за  ситуацията в
България.

Освен  ромските  фондации,  програми,  насочени  към  ромските
общности  имат  и  някои  от  значимите  неправителствени  организации  в
страната  –  Институт  „Отворено  общество”,  Международен  център  по
проблемите  на  малцинствата  и  културните  взаимодействия,  Български
Хелзинкски комитет, Фондация С.Е.Г.А. и др. Теренната работа установи,
че  работата  им  страда  от  два  недостатъка  –  организационен  и
информационен – които дават повод за критика и недоволство и към тях.
От  организационна  гладна  точка,  невъзможността  да  имат  офис  и
собствени експерти във всяко населено място води до необходимостта да
търсят  партньори в  лицето на ромските  организации.  По тази схема от
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една  страна  значителна  част  от  финансовите  ресурси  отиват  за
административно обслужване, а не към целевите групи, от друга страна
изкуствено  се  създават  привилегировани  посреднически  позиции  в
ромските  групи.  От  информационна  гледна  точка,  липсата  на  общ
регистър  на  стипендиантите  и  недобросъвестността  на  някои
бенефициенти  води  до  финансирането  на  един  и  същ  проект  или
отпускането  на  стипендия  на  едно  лице  (или  няколко  лица  от  едно
семейство) за едно и също нещо от няколко институции. 

§ 2.5. Брак и семейство в ромските общности

“... А иска бащата пари за момата [...]:
- Погледайте само - царица продавам...” 122

Освен за цигански цар, част от изследователите – предимно във
френско езичната литература – говорят и за циганска кралица123. Нейната
официална титла според тях  е  phouri-dai или  phuri  dai,  но  останалите
уважително я наричат Bibi (Clébert 1961: 164; Stoyanovitch 1974: 110-111).
Като  пример  се  посочва  Лучана Бианки,  която  води  чергарска  група  в
района  на  Модена  (Vaux  de  Foletier  1970:  93).  Българските циганолози
говорят за случаи, в които калдерашки общности са предвождани от жена,
титулувана пхури дей124 (Марушиакова & Попов 1993: 197).

Всъщност, споменаването на циганки аристократки може да се
датира почти по същото време, по което са регистрирани мъжките титли.
Според мен присъствието на жената обаче има най-вече представително-
тържествена  функция,  съобразена  с  аристократичния  протокол  в
средновековна  Европа.  Де  факто,  тя  придружава  съпруга  си  при
церемониалния  контакт  с  не-циганите.  Схемата  навсякъде  прилича  на
официална покана, в която след името на мъжа е вписано “и съпруга”. За
пример  може  да  послужи свидетелство  от  1512  г.,  за  пристигането  на
“comte Anthonius et comtesse”125 в Швеция (Vaux de Foletier 1970: 91). Тази
женска позиция дотолкова се вулгаризира,  че през втората половина на
ХIХ  в.  циганската  “царица”  се  превръща  в  панаирна  атракция,  а
доверчивите  гаджé плащат за  да  видят  “коронованата особа”.  Подобен
случай има в Британия, където през 1883 г. умира “кралицата” Естер Фаа
Блит от Кърк Йетхолм (Acton 1974: 100).

Случай  на  коронация  на  циганска  кралица  в  САЩ  има
регистриран през 1888 г. в щата Охайо. Става дума за Матилда ІІ, внучка
на  Шугър  Стенли –  кралят  на  циганите  в  Америка,  който  пристига от
122 Усин Керим, “Бабахак”, в: Антология на българската поезия, т.2, София, 1969, с. 400
123 reine (фр.)
124 букв. Стара майка
125 Граф Антоний и графиня (фр.)



Англия  през  1859  г.  Обрисуваният  в  дописката  образ  на  кралицата
притежава известна доза романтичен еротизъм: “Тя е само на седемнадесет
години,  висока  е  5  стъпки  и  7  инча,  има  изящна  фигура  и  е  много
интересна  личност.  По  време  на  своята  коронация,  тя  носеше  червена
копринена рокля; косата й се спускаше свободно отзад, хваната в центъра
с  тъмночервена панделка,  която  подчертава  нейната  тъмнокафява  коса”
(JAF 1889:  156).  Редакторите на Джърнъл ъф Америкън Фолклор обаче
смятат, че сведението трябва да се разглежда с известен скептицизъм, но
го публикуват с признанието, че циганският живот в Америка е все още не
добре  проучен  и  с  надеждата,  че  информацията  ще  породи  реакции  и
други  сведения  от  този  род.  Дописката  пресъздава  представената  в
параграф ІІ.3. схема за избор на ромски водач в Европа през ХV-ХVІІ в.
Шугър Стенли  е  избран  измежду представители на  фамилиите Стенли,
Купър, Харисън и Джефри. За разлика от Централна и Югозападна Европа
обаче, той не е наследен от мъж, а от дъщеря си Агар. На свой ред тя е
наследена от друга негова дъщеря – Матилда. През 1880 г. властта минава
в ръцете на Жанет – внучка на Стенли, а след това идва Матилда ІІ. За
съжаление, в сведението липсва информация дали Стенли е имал мъжки
наследник  –  син  или  внук,  както  и  за  представител  на  коя  от  другите
фамилии са били омъжени дъщерите му Агар и Матилда. Без тези данни
всяка интерпретация рискува да бъде неадекватна.

Говоренето  за  пхури  дей днес,  което  значително  изопачава
социалната  ситуация  в  ромските  общности,  може  би  се  дължи  на
огромното  желание  на  етнографите  да  открият  и  реконструират
различното,  другото,  или просто  на  неразбиране.  Струва ми  се,  че  –  в
описаните от повечето циганолози случаи, при които пхури дай участва в
мешере,  защото  има  “духовна”,  “окултна”  власт  (Clébert  1961:  166;
Stoyanovitch 1974: 111-113) – става дума по-скоро за даване на свидетелски
показания,  особено  в  случай  на  омърсяване  (махриме).  Причината  да
поддържам подобна теза се съдържа в няколко обстоятелства. Първото е,
че мешерето е съставено само от мъже, но могат да бъдат извиквани жени
за  свидетели  по  даден  спор  (Clébert  1961:  166;  Sway  1988:  76-82;
Марушиакова  & Попов  1993:  193;  Lee 1997).  Като  пример  може  да  се
посочи прецедент от с. Бяла черква: “Бях в казармата, когато баща ми
създал някакви връзки с жена ми. Преди да се уволня,  по молба на моя
леля126, със случая се занимава Мешерето на град Левски”  (Колев 2000:
66).  Второто  обстоятелство  е  фактът,  че  в  махалата извън  регулация в
Сандански живее  една  пхури ромни127,  което  събеседниците  преведоха
като “вещица”. Истината е, че информантите се страхуваха да говорят за
нея,  а  името й –  Каймета  –  произнасяха  само шепнешком,  за  да  не  ги
стигне  някоя  от  магиите,  с  които  се  занимава.  Казано  с  други  думи,

126 курсивът мой – б.а.
127 букв. Стара циганка



статутът  на  пхури дей действително  може  да  бъде  окултен,  но  това  я
маргинализира в рамките на общността, а не я прави царица.

Като  аргумент  против  съществуването  на  реална  циганска
кралица  могат  да  бъдат  използвани  и  спомените  на  Цвета  Илинова128,
дългогодишен  директор  на  Школа  за  активистки  на  ОФ  –  Велинград.
Искайки  да  покажат  уважението и  привързаността си  към нея,  част  от
курсистките я наричали “ромни тагор” 129.

Самите обръщения “Лельо” (Биби) и “Стара майко” (Пхури дае)
са  израз  на  ромския  речеви  етикет  в  ситуация  на  общуване  с  жена,
принадлежаща  към  възходящите  поколения  спрямо  респондента,  а  не
аристократични титли. Едно тълкуване в другата посока говори за липса
на  плътно  описание  от  социалния  учен.  Резултатът  от  подобна
повърхностна интерпретация е очевиден, когато западни /Martin Block/ и
турски  /M.T.Gökbilgin/  автори  декларират,  че  при  циганите  в  Южна  и
Източна  Европа  е  налице  “матриархат”,  при  който  роднинството  се
предава по майчина линия, а мъжът след брака “влиза” в семейството на
жена си и се връща в своето, ако овдовее (Clébert 1961: 165; Марушиакова
& Попов 1993: 58; Марушиакова & Попов 2000a: 32).  Запознавайки се с
прекия  теренен  материал,  считам  че  става  дума  за
псевдоматрилокалност130.  Описанието  е:  “В  Костинброд  живеят  3
семейства  грастари  -  в  отделни  къщи  родителите,  в  друга  -  едната
омъжена дъщеря, в третата - втората омъжена дъщеря. Жененият син
живее с децата си при майка си”  (Марушиакова & Попов 1993b: 1). На
практика  при  двете  дъщери  може  да  се  говори  за  неолокалност  или
уксорилокалност, а при сина – за патрилокалност или вирилокалност. За да
се интерпретират подобни данни е нужна много повече информация: жив
ли е pater familias и ако не – заел ли е синът неговия статус; жива ли е
снахата  или  са  разведени;  от  къде  идват  зетьовете  Без  подобни  данни
всеки  анализ  би  бил  спекулативен,  особено  като  се  има  предвид,  че  в
Костинброд  живеят  три  от  най-уважаваните  калдерашки  фамилии  –
“Миланови, Илиеви и Владови” (Колев 2000: 49).

Обратно на тезите за пхури дей, писмените източници препращат
към една много силно изразена власт на мъжете в ромското общество. Тя е
характерна не само на нивото на груповите отношения – цар, мешере, кмет
– но и в отделните семейства. Показателен е фактът, че ендонимите на
различните субгрупи обикновено сочат професията, упражнявана от мъжа
– ковачи, калайджии, бакърджии, музиканти – докато женските: метачки,
перачки, врачки, проститутки – се споменават само във връзка с данъчните

128 Използвам случая официално да й благодаря за предоставения ми от нея личен архив на сектор
“Школи”, отдел ИВД в НС на ОФ
129 букв. Циганка-цар
130 Тук и по-долу, всички термини за формите на следбрачното местожителство са използвани според
формулировката им от Марвин Харис: матрилокалност – при майката на съпругата; неолокалност –
отделно от роднините на съпруга или съпругата; уксорилокалност – при рода на съпругата;
патрилокалност – при бащата на съпруга; вирилокалност – при рода на съпруга (Harris 1987: 167).



регистри  на  Влахия  и  Османската  империя  или  в  Западноевропейски
пътеписи  (Poissonier  1855:  60,65;  Vaux  de  Foletier  1970:  196;  Кючуков
1992: 158-159;  Марушиакова & Попов 2000a: 48-54).

Може да се каже, че ромската семейна организация е случай на
patria  potestas131,  при който рутинно jus in  rem и jus in  personam132 са  в
ръцете на мъжките индивиди. Традиционните семейства са многолюдни и
в тях живеят минимум три поколения  (Нунев 1998:  31)  – родителите и
един, двама или трима от женените синове с децата си  (Марушиакова &
Попов 1993a: 1; Марушиакова & Попов 1993c: 1; Марушиакова & Попов
1993d:  1) –  които  са  рязко обособени  едно  от  друго  (Мизов 1992:  49).
Семейната  общност  най-често  представлява  разширено  семейство,
състоящо се от множество нуклеарни семейства (Liegeois 1994: 80). В по-
консервативните  групи  родството  се  признава  само  по  мъжка  линия
(Томова  1995:  43).  Мъжът  е  главата  на  семейството,  притежаващ
авторитета и властта за вземане на решения (Liegeois 1994: 81).

Особено често в българските изследвания на ромската култура и
ромската социална организация се споменава “купуването на булките” или
мъжкото  право  “баба  хак”133 (Марушиакова  &  Попов  1993:  181-182)
разтълкувано на Запад като “jus primae noctis”134 (Cozzanet 1973: 121-122).
Става  дума  за  паричен  “откуп” (Соколова  1976:  31),  дължим  от
семейството на младоженеца на семейството на девойката, “дар за бащата
на  булката” (Томова  1995:  38;  Колев  2000:  62-63).  Интересно  е,  че
Американските  изследвания  по  въпроса,  не  отчитайки  възможните
влияния от славянските езици, също регистрират като собствено ромска
лексемата  даро,  което обикновено се превежда като “цена на булката”135

(Kephart 1987: 162; Sway 1988: 67). “Пазарът на булки” (Марушиакова &
Попов 2000b: 174) е обект на особен интерес и от масмедиите136, търсещи
провокативни и сензационни заглавия и теми.

По повод на тази социална практика, в групата на калдерашите
съществуват напълно дихотомни нагласи, вариращи от: “Купуват те като
кон”  (ж,35)  – произтекло от личния негативен опит на респондентката –
до  възприемането  на  този  тип  социално  действие,  като  единственото,
което  може  да  осигури  подчинението  на  младото  момиче  спрямо

131 Бащина власт (лат.) 
132 jus in rem (лат.) – вещно право; jus in personam (лат.) – лично право. Тъй като заимствам понятията от
Радклиф-Браун, по долу в текста следва да бъдат тълкувани в параметрите, зададени от него: jus in rem –
правото над даден субект като над вещ; jus in personam – право да се изисква изпълнението на определени
задължения (Радклиф-Браун 1997: 41).
133 Букв. Бащино право. От baba (тур.) и – баща и hak (араб.) – право, правда, възнаграждение, дял
134 Право на първата нощ (лат.) познато и като Droit du seigneur (право на господаря) – Привилегия на
феодала през Средновековието да осъществи сексуален акт със съпругата на своя васал през първата
брачна нощ или през първите три нощи на младото семейство. В късното Средновековие се преминава
към откупуване на правото.
135 bride price (англ.)
136“Откупът за булка джебчийка удари 6 млн.лв.” (24 часа, 28.09.1996: 4); “Ромската булка поевтиня до
100 марки” (Дневен труд, 08.03.1998:1,3) “До 4 млн. лева за булка джебчийка” (Дневен труд,
30.03.1998:1,2), “Колко струва булка калайджийка? (bTV,Небивалици, 28.03.2001)



властовите  интенции  на  възходящото  поколение:  “да  не  знае  много
снахата”(ж,65;  м,68,44),  но  същевременно  това  гарантира  траен  и
стабилен статус на младата жена в чуждото семейство:

“Това не е купуване. Това е вид залог, че, ако аз дам дъщеря си на някого, той няма
да се подиграва с детето ми; че този някой ще се грижи за моето дете така, както се грижи
за своето. След определен срок от време, ако всичко е нормално, парите остават за младото
семейство. Това нещо е валидно до сватбата, или е валидно до момента, в който проимат
едно дете. В момента, в който се направи кърщенка на това дете, аз възстановявам тези
пари, които съм взел за моята дъщеря. Капарото е гаранция за моята дъщеря, че няма да се
чувства  неудобно  и  неловко  в  това  семейство.  Защото  много  често  се  получават
недоразумения, понеже, когато ги събираме, децата не се познават помежду си – момчето не
е познавало преди това момичето; не са имали никакви контакти. Такъв залог се оставя само
при положение, че момичето е било девствено. Ако не е, бащата не взима гаранция, освен ако
онзи,  който я  иска сам, не прояви такова желание. Тогава вече много често може да се
получи следният момент: “А, ти си свикнала да правиш такива работи и т.н.” – може да си
поиграе с нея, да й се порадва месец два и да я изгони. За да няма такива неща, парите малко
или много изиграват своята роля” (м,40). 

Освен при калдерашите, купуването на булките е характерно и за
общността  на  калайджиите.  Нагласите  и  в  тази  субгрупа  са  сходни  с
предишната  и  варират  от:  “Плащаме  като  в  магазин.  Влизаш,  избираш
плат, плащаш и си го взимаш”  (ж,44), “Преди 25 години за 300 лева ме
пазаряват.  Като едно магаре ме дават”  (ж,46) –  до:  “Ако ми плати тая
жена,  дето  ми  иска  дъщерята,  ако  ми  плати  по-скъпо,  много  ясно,  че
повече ще ми обича дъщерята и повече ще я гледа. И един ден ако направи
някакъв аджамлък137 мойта дъщеря, да я изгони – нея ще я болят парите”
(ж,44).

От преките свидетелства се вижда, че не може да се говори за
“предимство на  шефа на  племето по  отношение  на младото момиче”  и
“патриархален  остатък  от  мюсюлманското  минало  с  възможности  за
полигамия”  (Cozannet  1973:  122).  Всъщност  при  калдерашите  и
калайджиите –  принадлежащи в България към лоното на православната
църква,  а на  Запад към католическата, не е коректно да се  говори и за
“срамен ислямски обичай” (Соколова 1976: 35). 

На  практика  разглежданата  традиция  е  модификация  на
coemptio138.  При  калдерашите  отликата  от  Рим  е  отсъствието  на
необходимост от съгласие на девойката – “младите се дърпат, но старите
се  мешаме  по  фамилии”  (ж,65;  м,68),  “никой  не  е  дошъл  мен  да  ме
попита” (ж,17) – и отсъствието на петима свидетели – договарянето става
между сватовете, а jus in rem е в ръцете на бащите. Само ако последните
“не са се спогодили” се свиква мешере. Изключително интересно в случая
е, че калдерашите в Петрич и в Пловдивско имат собствено ромска дума за

137 acemilik, ği (араб.-тур.) – неопитност, несръчност
138 coemptio, onis, f – (лат.) Откупуване. Коемпцио е една от формите на брак в Римската империя, носещ
всички белези на търговска сделка, при който девойката преминава от властта на баща си под властта на
pater familias в семейството на съпруга си (Венедиков 1994: 165-170). Римската правна терминология е
предпочетена от чисто научна гледна точка, поради фиксираните значения, които повишават степента на
еднозначно тълкуване. Употребата й в никакъв случай не означава, че търся някакъв исторически корен
на циганската култура в римската.



брак  –  суримпе,  която  при  калдерашите  в  Габровница  е  позната  като
сурисайло. И двата варианта могат да се приемат за деривати с произход
от санскритското “асура”, което в законите на Апастамба е обяснено по
следния  начин:  “Когато  младоженецът  плати  пари  [за  младоженката]
според състоянието си и се ожени за нея, то тоя [брак] се нарича обред
асура”  (Авдиев  1950:  509).  Думата  за  брак  позната  на  калайджиите  в
Габровница и в Петрич е “пильцьом”. Групите хорахане и даскане рома
във  всички  населени  места  често  използват  фонетични  деривати  на
понятия  от  макрообществото  с  ромски  суфикс:  “подпишингьен”139,
“прандисальо”  или  “прандеме”140,  “женисальо”141,  както  и  евфемизма
“пашлона”142.

По  отношение  на  “купуването”  калайджиите  от  Пловдивския
регион  използват  лексемата  канáбаба143.  В  сравнение  с  калдерашите,
техните  социалните  практики  са  по-сходни  с  характеристиките  на
античното право. Договарянето на булката става на определени за целта
места, в определени дни през годината, когато се събира значителен брой
представители на общността и има свидетели на спазаряването –  тоест,
бракът  се  легитимира  публично.  Може да  се  срещне  дори  наддаването
“пред петима лични ергени”  (Хубенова 2001: 10). Местата за предбрачна
среща и договаряне са наричани “пазари”: “При нас, наште момичета не
са толкова свободни да ходат, да имат среща вечерно време с момчета. Не
ги пускаме да излизат на среща така, обаче ги водим на пазар във Пловдив
на  Филипово  –  харесват  се,  говорят  си,  уговорят  се”  (ж,44).  Освен
посоченият в примера “пазар” в близост до гара Филипово в гр. Пловдив,
където булка може да се “купи” всеки понеделник от месеца, съществуват
и  сезонни  пазари  като  този  край  Бачковския  манастир  по  време  на
“Богородица”144. Друг подобен пазар се осъществява и 

„...на Тодоров ден, то даже има, не само Тодоров ден, има един празник, който
даже е мисля преди Тодоров ден – Връбница, Цветница, Връбница, когато почнат да цъфтят
дръвчетата, тогава се събират пак на тези дни145, защото, за да им остане по-свободни дни
за другите празници, имат някои се опаричват, има някои по-бедни, които се трудят за тия
двата празника и  имат моми,  имат ергени,  вадят ги  на  определени места да могат да
кажат: “Аз теб те познавам от малка след като обещавам, знам те откъде си, чия дъщеря
си имаш син хубав, имам дъщеря и като приятелка те питам, абе вместо да си дам дъщерята
ела да ти я  дам на теб,  защото знам, че в теб по-добре ще живее, ти ако си съгласна,
запознаваме си децата и се сватосваме!”. И те по тоя начин там се събират, а не че ще се
събират кой знае за какво. Събират се, много ясно, за да си женят децата.” (ж,44).
139 букв. “подписаха” – денотация на акта в ритуалната зала. От българското подписвам и ромския суфикс
за 2 л. Мн.ч., минало свършено време -гьен
140 букв. “женен”. Етимологията на думата е сходна с българското съпруг – от ит. през тур. pranga -
верига
141 букв. “женен”, от българското “женен” 
142 букв. “лежаха” – конотация за “правиха любов” (диалектен вариант от Калековец)
143от kan (тур.) – кръв; род и baba (тур.) – баща. Респондентите акцентират на представата, че не се
“купува” булката, а че се плаща честта на момичето, символизирана чрез кръвта от дефлорацията.
144 Успение Богородично, 28 август по Григорианския календар (т.нар. „стар стил”)
145 В Стара Загора се провежда “пазар” на Тодоровден (първата събота след Сирни заговезни), а на
Цветница (последната неделя преди Великден) има “пазар” в Нова Загора. Освен това в Стара Загора има
“пазар” всяка събота, а всеки четвъртък калайджий кандидат-младоженци се събират в Ямбол.



За разлика от браковете тип “coemptio” при калдерашите, важна
характеристика на този тип съюзи в групата на калайджиите е, че се държи
на съгласието на булката и тя има право да откаже на някое предложение,
но само след като обоснове решението си: 

“Като се  научиха,  че  кака  й  са  ожени,  също дойдоха  в  нас  годежари.  Също
дойдоха  годежари,  обаче  моята  дъщеря  аз  я  попитах:  “Искаш  ли  майко  това  момче,
харесваш ли го?” – Тя каза: “Мамо, аз нямам никакво общо с това момче. И не съм се влюбила
в него като моя приятел е съвсем друг и аз ще си взема моя човек, когото аз си го обичам.”
(ж,44). 

“Не е да вземеш със сила. Примерно сега аз имам една приятелка, ама тя не ме
иска. С пари наддаване това не става. Трябва двамата да се обичаме и вече тогава. Затуй се
събираме така на пазара” (м,28). 

“Не  става  харесване  така… познаваш… като те  видя  и  ми  харесваш:  “Ела,
харесваш ми да се запознаем, да се вземем. Това се водят със години наред […] Срещат се
тука: “Здравей – здравей”. Сядат до майка си и до баща си. Говорят – в границите. Ако нещо
може да я кандърдиса, да я излъже… (м,40).

Разбира се, думата пазар често изкривява социалните представи
за  ромите,  което  медиите,  търсещи  сензации,  допълнително  усилват.
Всъщност,  събитието  се  случва  на  поляна  и  по  външните  си
характеристики много прилича на групов пикник. На раздалечени, но не
твърде много, едно от друго места, върху одеала или просто на земята са
насядали групи разширени семейства,  които бъбрят  помежду си.  Други
малки  групи  –  семейства  или  младежи  се  разхождат,  спират  се  при
познатите, говорят с тях. Обсъждат се предимно пътуванията на катуните,
икономическата  криза  в  страната,  реколтата.  Уж  между  другото  се
започват клюки на по-интимна тема – кой от кое село, коя от кое село е
прилъгал, след което съвсем естествено започва да се обсъжда кое момиче
за кое момче от рода е подходящо,  колко иска баща й,  колко може да
събере родът на момчето. Непознаването на спецификите на една култура
(в  случая  ромската)  и  тълкуването  й  през  призмата  на  социалните
практики на  макрообществото,  за  съжаление,  може да  доведе  до  свръх
интерпретации, според които това е „“Бизнес” с прастара история, но в
“условията на демокрация, придобива измерения, за които подходящо е
прилагателното  “грандиозни”.  Защото  наследниците  на  някогашните
простовати и дори добронамерени посредници са  се  превърнали вече в
самошколовани и безапелационни “дилъри”, обявили,  (макар и съдебно
нерегистрирани) “борси” за покупко-продажба на цигански “невести”…”
(Кертиков 2002). Всъщност на т.нар. “пазари” не съществуват “дилъри”, а
договарянето между момичето и момчето, както и между техните роднини,
не прилича на покупка на домати. Нещо повече, на пазара практически не
се купува момичето, а се купува “честта й” – правото на момчето да отнеме
нейната девственост и правото на рода на момчето да причисли бъдещите
деца към своята родствена група. Практически “пазарите” играят ролята на
локуси, в които иначе разпръснатата из страната група се реконституира
периодично, за да поддържа своята ендогамна социална мрежа. Това може
да се усети в откъса от дълбочинно интервю с калайджия от Ново село,



дошъл на пазара край гара Филипово:
„... Ние калайджиите се събираме, щото сме разпределени като таралежите и

щъркелите по различни села. Ако ние не излезем тук да се срещнем, децата, като пораснат,
няма да се познаят. Тук за това се събираме (м,40).

Всъщност, браковете, сключени на “пазара” са като че ли най-
трайните  в  ромската  общност.  Те  следват  един  по-строг  патриархален
модел, който, чрез механизма на откупа, обвързва младата жена не просто
с рода на съпруга й, но публично определя мястото и статуса й в цялата
субгрупа. За разлика от калайджиите, останалите субгрупи не разполагат с
подобен  социален  механизъм,  който  да  преконституира  периодично
общността,  потвърждавайки или  преподреждайки  социалните  статуси и
социалната мрежа.

Емпиричните  факти,  свързани  с  практиката  коемпцио,  до
момента  бяха  приведени  именно  в  този  порядък,  за  да  се  избяга  от
оценъчно-религиозните тези за сметка на древните корени на този обичай.
Въпреки това не мога да пренебрегна факта, че сред някои локални групи
хорахане рома, даскане рома и лудари традицията “баба хак” се е запазила.
Например  в  ромската  махала  в  Чирпан  няколко  души  споделиха:
“Родителите на момичето,  когото изберат,  при него отива.  След като я
изгонят от къщата свекъра и свекървата, баща й и майка й пак я пращат на
мъж”.  Практиката  бащата  да  иска  “откуп”  за  булката  е  характерна  за
хорахане  рома  в  Пловдивския  регион  (с.  Калековец,  с.  Костиево,  с.
Болярци, с. Говедаре, с. Куклен, с. Ягодово), за даскане рома в Етрополско
(с. Малки Искър, с. Джурово) и при лударите в Ягодово, докато в Петрич и
Сандански се е запазила най-вече при калайджиите и калдерашите, макар
че има отделни прецеденти и сред останалите субгрупи.

Съгласно  теоретичните  конструкции  в  социологията  и
социалната антропология, обичаят “откуп за булката” е заплащане, давано
като компенсация на семейството на момичето за нейната загуба, когато
напуска  дома  си  при  женитбата.  Понеже  в  етническите  групи  с
патриархална социална организация жената принадлежи на рода на баща
си, компенсацията трябва да бъде платена на този род. Една от главните
функции  на  плащането  при  женитба  е  да  определи  точното  социално
положение  на  децата  от  брака.  Целта  на  заплащането  е  да  гарантира
патрилинеарността, тоест да постави децата категорично в семейството и
групата на бащата по отношение на всички социални въпроси, независимо
от съдбата на брака (Радклиф-Браун А. 1997: 34-39). Емпиричните факти,
събрани  от  мен,  недвусмислено  потвърждават  това  научно  твърдение.
След разтрогването на брак от типа коемпцио,  калдерашка от Петрич е
принудена от обичайното право да остави сина си при своя бивш съпруг.
По същата причина калайджийка от Катуница разказва защо не иска да
продаде дъщеря си на членове от същата група, живеещи в Ямболско: 

“Там  ония  хора  са  много  по-злобни,  щото  ние  имахме  от  тук  Пловдивски
момичета, които давахме от тук за снахи и като ги давахме от тука бели, начервени, те
идват от тука в Пловдивския край избират си красивите момичета и ги дърпат нататък, и,



който се лъже за повечко пари, дава си детето да отива нататък. Но връщат я чак след 2-3
години. 2-3 години тя не можа да си види роднините, сякаш като някое много учено българско
дете, влюби се във някой негър и отиде в Кения някъде и тя, когато той да си дойде тук в
България, тогава и тя. Не! Страх ги е. Защото те знаят как ги тормозят там. Докато тя не
роди 1-2 дечица, да й вържат краката, те не ги пускат насам да идват” (ж,44). 

Баба хакът е нещо, с което социалистическият режим се опитва
да се пребори, но не успява. В циганския ОФ вестник “Нево дром” често се
появяват критични статии, пълни с подобни данни: “Демир Юсеинов от
Карабунар, Пазарджишко, продаде дъщеря си Неджибе на сина на Елиен
Асанов Еминов от Пазарджик за 200 лв., 1 овен, 5 чифта обувки, 30 кг.
вино,  5  кг.  ракия,  10  кг.  ориз,  а  отделно 1  кош дрехи  за  майката и  за
бащата; Ахмед Жилев Ахмедов от Пазарджик, продаде дъщеря си Фатиме
на сина на Мехмед Асанов за 71 лв., а Ахмед Февзи от Пазарджик продаде
дъщеря  си  за  90  лв.  и  3  чифта  обувки  в  с.  Ивайло”  (Шолев  1963:  2).
Въпреки  публикуването  на  прецеденти,  свързани  с  турски  имена  (и
конотиращи съответно мюсюлманска религиозна идентичност), проведено
от ЦК на БКП емпирично изследване установява, че “откупът” е практика
особено характерна за бившите чергари  (Димитров, Чакалов  et al. 1980:
146) – т.е. калдераши и калайджии.

Практически няма строго определен размер на дължимия откуп.
Независимо дали се договаря в домашна обстановка между две семейства
или  “на  пазара”  пред  представители  на  цялата  общност,  той  винаги  е
предмет на дълъг и сложен пазарлък. Определящи за цената са външността
на булката; усвоените от нея практически умения; репутацията и имотното
състояние на семейството, от където идва, и на семейството, на което ще
стане член; както и нивото на познанство между двете семейства (далечни
роднини, приятели, съседи, съселяни/съграждани, непознати). На последно
място,  но  не  и  по  значение,  определящо  се  оказва  и  икономическото
положение  на  страната  или казано иначе по време на финансова криза
стойността  на  откупа  пада.  Например  неомъжена  калайджийка  от  с.
Костиево  сподели,  че  “една  булка  излиза  между  100  и  800  лв.,  но
напоследък почнаха по-малко да искат, че хората нямат пари. Ама и сега
най-хубавите вървят над 500 лв.”  (ж,20).  При Калайджиите в Катуница
сумите, които бяха преценявани като ниски се движеха около: “Било 500
лв., било милион, било 2 милиона146.”(ж,44). Според събраната на “пазара”
в Пловдив информация, най ниската сума, плащана в последните години е
50  лв.  при  повторен  брак,  а  най-високата  е  23  000  лв.  Калдерашите  в
Петрич посочват цена приблизително от 10-12 хил. лв. (ж,35) до 15 или 20
хил. лв. (м,40). Калдерашите в Йоаким Груево определяха долната граница
около 3 000 лв., а горната около 30 000. Членовете на същата субгрупа в
Катуница  (по-точно  Цар  Киро  и  сина  му  Ангел)  споменаха  стойност
“между 50 и 60 хиляди марки”, но за съжаление не бяха разговорливи по
146 В случая става дума за 1000 и 2000 лв. Когато говорят на български, циганите често правят подобна
грушка, защото ромската дума за “хиляда” е “миля”. Частичен фактор, допринесъл за задълбочаването на
това е обстоятелството, че при девалвацията на лева през 1999 г. 1000 лв. бяха приравнени към 1 и
съответно 1 милион към 1000.



този въпрос и не мога да приема размера без уговорки. Особено, като се
има предвид, че таванът на откупа при калдерашите в икономически силна
страна като САЩ е 30000$  (Sway 1988: 67),  а възможно да падне и под
1000$ (Kephart 1987: 162). Въпреки собственото си съмнение, съм длъжен
да спомена, че първото по-сериозно социологическо изследване след 1989
г. у нас регистрира суми между 120 и 700 хил. лв. при калдерашки сватби и
3 000 до 10 000147 лв. при останалите групи (Томова 1995: 38). По време на
теренното  изследване  в  гр.  Чирпан  различни  събеседници  от  групата
хорахане рома, живеещи в циганската махала, споменават суми между 500
и 1500 лв., а представители на същата група в с. Говедаре посочват суми
между 200 и 500 лв.: “Ти, ако имаш, ша ги дадеш, ако нямаш, ша ми кажеш
– “Нямам толкова.” – и аз ще ти отстъпя, до колкото имаш. Това не е за нас
сега  баба  хак  –  колкото  ти  казвам,  толкова  да  ми  дадеш –  не,  не,  не.
Колкото имаш. Така е”.

Съществува и друга брачна практика, известна като “приставане”
(Fraser  1992:  242),  “отвличане  на  момиче” (Clébert  1961:  122) или
“симулативна  кражба”  (Марушиакова  &  Попов  1993:  182).  Тя  се
интерпретира обикновено като “питане за сватба” – “отнемане правото на
шефа”  (Cozannet  1974:  122) или  “избягване  на  груповата  затвореност”
(Марушиакова  &  Попов  1993:  182).  Всъщност  за  “традиционното
открадване на булката”  (Томова 1995:  38) в българската наука се пише
много малко, вероятно защото присъства като обичаен всекидневен фон в
публичното  съзнание,  оформен  от  криминалните  хроники  в  жълтите
вестници.  Тълкуването  на  този  акт  като  “да  се  избегне  плащането  на
откупа”  (Liegeois  1994:  66;  Марушиакова  & Попов  1993:  182;  Томова
1995:  38) има  своите  основания,  но  не  е  безусловно  валидно,  защото
“откупът”  пак  може  да  бъде  поискан.  Обикновено  в  тези  случаи
семейството на момичето се опира върху официалното законодателство и
буквално изнудва семейството на момчето със заплахата за подвеждане
под съдебна отговорност и затвор: 

“Ако  малкият  [син]  сега  направи  белята,  плащаме  честността
[дефлорацията на момичето] и готово. [Иначе]...нали, го съдят Така го съдят, че все
едно я е изнасилил. Разбираш ли? И се плаща, даже може и да влезе в затвора за това
нещо. Не дай си боже!” (м,40);

“Ами [момичето]  пристана на  същото момче,  дори  момчето стоя три
дена в ареста, защото спал с нея. Те [роднините на момичето] направо викат, че е
опит за изнасилване. Ние [съседите] така казваме. То не е така, ама те така писаха
– опит за изнасилване. После се разбраха – ще идват, ще я искат. Правиха пазарлъка
оттук с 500 лв. и с музика да идват и да я взимат. Поканиха махалата – да отидем да
ядем и да пием.” (ж,27); 

“Вчера  тука  откраднаха  едно  14  годишно  момиче.  То  не  е  асъл
открадната, понеже била съгласна, ама така го таксуват. До вечерта се разбраха –
750 лв. ще платят, за да не идва полицията, че е малка” (ж,32). 

147 По това време инфлацията  на лева все още не е достигнала максималния си размер. Спрямо днешната
стойност на паричната единица, съотношението е приблизително 10:1



Въпреки това,  при подобна ситуация (особено  ако девойката е
над 16 годишна възраст), семейството на момчето печели предимство при
пазарлъка за размера на откупа: 

“Но ако е тя мома и му пристане, случайно ако му пристане, когато дойдат те
тук да се погодят, тя няма да бъда вече мома, тя ще бъде вече жена. И тогава давам пари
толкова, колкото аз искам... Да, на нейните родители давам. А ако ида аз, тя не иска да
пристане, а сина ми настоява за това момиче, имам право да си събера роднините, братята
един по един да ги попитам: “брат, аз имам милион или два милиона, ще ми помогнеш ли за
еди коя си дъщеричка иска сина ми да ми помогнеш?”. Тогава се събираме всичките. И вече се
прави пазарлък. Тогава родителите й взимат повече пари, като те както искат вече, така си
играят с нас.” (ж,44).

Може да се приеме, че в случаите на “открадване” става дума за
ултракъса  форма  на  usus148.  Римската  правна  терминология  в  случая  е
много уместна, защото позволява да се постави акцент не върху проблема
на етнографската интерпретация – между “открадването” и “приставането”
или юридическия казус – между “съгласието” и “изнасилването”, а върху
факта, че социалната легитимацията на брака протича само и единствено
през консумирането на сексуалната връзка.

В повечето от случаите, социалното действие от мъжка страна
фактически се осъществява със съгласието и дори активното участие на
девойката. Обикновено младите “обявяват, че се женат” на свои приятели
и след това бягат за 2-3 до 14 нощи при роднини на момчето: най-често
сестра или леля, живеещи извън населеното място на момчето и момичето
(ако са от едно селище) или момчето довежда момичето при родителите си
(ако са от различни селища). В Болярци бе регистриран случай, при който
момчето  отвежда  момичето  не  при  свои  роднини,  а  на  неизвестно  за
групата място: 

“Направихме го у нас [дефлорацията]. Тя беше съгласна. След това отидохме в
Смолян.  Понеже  беше  малка  [13  г.]  в  хотела  отидохме  вечерта.  И  казвам  –  “Много  я
закъсахме. Нямаме къде да преспим.” – Те ни питат – “Пари имате ли?” – “Имаме” – “Колко
ще останете?” – “15 дни.” – Платихме предварително и тя ни заведе горе. – “Това е стаята;
това е банята; това са чаршафите” – 15 дни рай!” (м, 25149).

Въпреки  нежеланието  за  сродяване  и  несъгласието  с  брачния
избор, чрез тази социална практика “старите [родителите] не могат да го
спрат [брака]”, тоест лишени са от правата си in personam. Представените
данни са получени от и се отнасят до членове на групите: хорахане рома,
даскане  рома,  турчес150 и  част  от  калайджиите  във  всички  изследвани
места. При повечето от тях практиката коемпцио отсъства или е добила
символичен характер151. Там където тя съществува обаче, това са все още
единични прецеденти, често водещи до изключване на младата двойка от
148 usus, us, m (лат.) – Употребяване. Узус е друга форма на брак в Рим, при който момичето след като е
съжителствало в продължение на една година с момчето в дома му, също като при coemptio, преминава от
властта на баща си под властта на pater familias в семейството на съпруга си (Венедиков 1994: 165-170).
149 по времето, за което говори, е на 21 г.
150 Цигани с преферирано турско самосъзнание от гр. Сандански. Разграничавани са от хорахане рома.
Останалите ги наричат “плоскалий” – дошли от близкото село Плоски. Виж.: §1.2.
151 Символичното откупуване се е запазило и в някои съвременни български сватби, при които кумът и
роднините на младоженеца трябва да напълнят обувката на булката с монети, а понякога и банкноти, при
отвеждането от дома й.



социалните мрежи на двете семейства, особено при бракове приемани като
“смесени”: 

“Имах една съседка туркиня [хорахане рома]. От малки се знаем и се обичахме.
Обаче не ми я даваха, понеже съм от старите българи [даскане рома]. Един ден решихме и
избегахме с нея. Три години бехме в Столипиново под наем. Никой от роднините, ни мойте,
нито нейните, не искаше да  чуе  за  нас.  Дори като останах без работа, пак никой не  ни
помагаше.  И накрая  решихме. Много  се  обичахме,  но  си  се  върнахме  в  Маноле  –  тя  при
техните, аз при наште” (м,29).

Фактически  узус  се  използва  от  младите  тогава,  когато
родителите им, притежаващи jus  in  personam, от  едното или и от двете
семейства  не  са  склонни  на  сродяване  поради  някаква  минала  вражда,
финансови  причини,  ранната  възраст  на  кандидат-младоженците  или
поради ендогамни предпочитания.  Условието за признаване на подобен
брак от общността е девойката да бъде девствена преди “отвличането” и да
не е след това, което се удостоверява с  чшайпе152 – бял чаршаф (може и
бяла риза или кърпа), върху който е покапала кръвта от разкъсването на
химена по време на дефлорацията. Понеже неодобрението най-често е от
страна  на  рода  на  момичето,  де  факто,  както  при  коемпцио,  съпругата
минава под jus in personam на pater familias в рода на мъжа си, а бракът е
вирилокален,  най-малкото  до  еманципацията  им  от  разширеното
семейство.

В случаите, когато групата приема коемпцио като по-правилна
форма на брака, узус наистина понякога се използва от мъжкия род, за да
отмени  или  намали  необходимостта  от  плащане  на  откуп.  В  повечето
подобни ситуации, свекърва, която харесва бъдещата си снаха, но не иска
да плаща висока сума, се възползва от любовта на младото момиче, за да
му повлияе в своя полза или просто самото момиче взима такова решение,
в резултат на по-модерно мислене в семейството му: 

“Тая година мойта дъщеря пристана. Взе си много хубаво момче, но момченцето
е сираче. Няма баща, има майка. От богато семейство е, възможни хора са. Но като видях,
че дъщеря ми държи за тва момче, аз исках да си я взема от нея, тя каза: “Майко, ти ако ме
вземеш от там...от тука, аз ще се  самоубия!”. И аз се разплаках и казах: “Мале, всичко
възможно ше направа, знам, без пари ше те остава, но искам ти да си живееш свободно, да
си  живееш весело,  с  човека, когото ти си  обичаш”. Щото не  е  само работата парата.
Важното е да се настани човек да живее с любов. А не да я дам с насилие аз където искам, а
тя да не го иска. Тва никога няма да го направа за децата ми” (ж,44). 

Същевременно  в  Катуница,  Калековец,  Чирпан,  Куклен  и
Ягодово  ми  разказаха  за  случаи,  при  които  свекървата  дори  скрива
чшайпето от родителите на момичето, с уговорката, че ако то обича сина й
няма да им каже: “Има ги такива, които крият каквото им трябва и казват:
“Ако ти обичаш сина ми, кажи, че не си била честна, за да дам по-малко
пари!” Разбираш ли ме?” (ж,45). 

152букв.  Моминство. Терминът е характерен за даскане и хорахане рома. Калдерашите използват
синтагмата шей баре рат – моминска кръв. При калайджиите се среща метафората чшаяке лулуди –
моминско цвете



При  узус  често  пъти  се  случва  така,  че  първият  полов  акт  –
легитимиращ  брака  –  е  резултат  от  неопитността  и  наивността  на
девойката, какъвто е случаят с една ерлийка от кв. Факултета в София: 

“С мъжа ми се познавахме отдавна. Той знаеше какво харесвам и ме излъга. Вика
ми: “Ела, да чуваш индийски записи”. Отидох в  тях, пуснахме музика и по едно време се
усетих женена”153 (ж,34). 

Подобен е случаят и с калайджийка от с. Говедаре: 
“Моят мъж идваше – работех на комбината в Стамболийски и там се видяхме.

Една жена вика: “Тва момче е много добро.” – Викам: “Добро е за себе си, а пък аз съм си
добра за мен си”. – Добре, ама моят мъж почна вече да обикаля за мене, викам: “Ааа, тука
има нещо” – викам – “Идваш, ама няма да те огрее слънцето”. Добре, ама той идва с брат
си, с кола. Една вечер валеше и ме излъга, вика: “Да ме изпратиш”. Да го изпратя?! И девера –
брат му – вътре. Къде ще шаваш? Женитбата е такава на ромите” (ж, 42). 

Всъщност,  най-често  този,  който  си  краде  булка,  по-някакъв
начин е близък със семейството й и у девойката има изградена известна
степен на доверие, което е решаващо при “отвличането”. Това може да се
види много ясно в житейската история на една ерлийка от кв. Факултета: 

“Със мъжа ми се  запознахме,  беше  приятел със  брат ми.  Отивам за  вода  и
срещам точно до една полянка там - чешмата беше далече. И ме пита за брат ми, вика:
“Познаваш ли тука Орхан?” - викам: “Кой Орхан?” - “тука “ - вика - “де живее”. Викам:
“Брат ми е”.  “Ааа,  добре,  ти сестра ли  си  му?” -  викам:  “да”.  “Дай” -  вика -  “да  се
запознаеме”. Значи... една година са били приятели. Идва дома, нали, говориме, приказваме се
и изобщо не ми беше на акъла. И един ден купи билет за цирка. Циркът работеше. Вика: “Ше
можеш ли да излезеш със мене на цирка?” - “Ааа” - викам - “не! Не можем да отидем.”. И
така се запознахме със него. Излезнахме един път - два пъти със него и ме открадна. 74-та
[година]. На 18-ти май. Отидохме на кино със него и вика: “Отиваме до леля ми”. Викам:
“Стана  късно”.  Вика:  “Само да  взимам парите  на  майка  ми” -  той ме  излъга -  викам:
“Добре”.  Отидохме  до  леля  му.  Влезнахме  вътре.  Те  какво  са  си  говорили...  и  не  са  ме
пуснали... и край. Е, не съм била съгласна де. Спах със него - бехме заедно във едно легло, със
извинение. Но изобщо не сме имали нищо. И чак на другия ден... сме спали. Леля му се обади за
майка му. Дойде и първо на първо това търсиме. Чшайпе - честността, нали. И са видели
там. Прибраха ме у тех. Направихме годежа, свириха” (ж,45).

Отвличането може да бъде обаче и съвсем истинско и в него да
участва дори родственик на момичето, което може да се види в житейската
история на една лударка от Ягодово:

„…Аз по едно време стягам торбичката да [ида]  на работа. Га гледам – той
идва. Този, мъжа на сестра ми, той беше. А моя мъж не беше с него. Беше са покрил по
шосето. Аз кат го видях, викам: „Бате, къде, викам, наште, сестрата?” – „Много са добре –
вика – батьовото. Стягай са да идваш със мен, да коля прасе, да ти дам мръвка, да готвиш,
че ша дойдат наште – вика – с ваште на гости”. И аз повярвах и тръгнах. Тръгнах с една
дълга пола, с джапанки…Тръгнах даже с чанта нова да ми дава мръвка. Излизам на шосето.
Гледам аз – брои парите, още сто лв. да напрай работата. Викам-а! Ква е тая кола? Бяла
кола беше. Качи са, вика да видиш колко убаво вози. Оу, аз за пръв път, срам ма и. Виках,
дърпах са – не! Сутринта рано де да знам де ша ма кара. Аз мислех, че за мръвка. И са качих в
колата и кво да видя – едно времи броят парите, мъжа ми. Моя брой парите не на мъжа на
сестрата, а на още един друг.[…] И викам „Срам ма и как ша са кача в колата?” Той даже
до мен  са  качи,  премести  и  кара,  върви колата.  Вика-шура, щото вече  шура  знай,  вика:
„Момиче, ша ходиме, вика за бензин и после на връщане ша земем мръвка, че няма колата
бензин”. Си мълча като не познавам мъжа ми… Нит са срещнахме. Само са запознахме. И
тръгнахме. Га гледам – Ягодово, а! А Ягодово, аз не знам, че това село са казва Ягодово. И
тогава вече ми каза. Каза ми на моя мъж брата. Каза ми: „Мойто момиче, така ти било

153 т.е. осъществен е коитус



късмета”. Той беше напред, аз бех отзад. Вика: „Мойто момиче, така ти било късмета”. Аз
почнах да викам, да викам… Вика-така и било тва, дето са си говорили уговорката. Бърза да
са жени моя, заради баща си. И хареса ми – бял такъв, хубав. Закара ма тука у едни българи,
ресторант имаше тука.  Зад  ресторанта… На  някакви  българи там.  Да  не  ни  открият.
Добре, ама сестра ми нещо тука до ресторанта, за бири нещо била. И аз като гледам сестра
ми и са развиках. Викам: „Нино-о-о!”. Фана ма за главата, буф! Скри ми главата, да не ми чуе
гласа, да не види. Простак! Затваряа ма при него,  заключиа ма. Сестрата нищо не знае.
Веднага баща ми са връща и научи, че ма откраднали. Добре, ама искаа да дойдат ма зимат,
ама като…чичо ми го спря. Вика-недей, вика Петре, щото ти така напрай грешка за дъщеря
ти, щото стана за… Може, вика, късмет да му и на момичето. Нека се радват хората. И
дойде майка да ма зима, той не дойде, обаче… там преспахме. И не мой са върна (ж,48).

Сходен е прецедентът с една жена от групата хорахане рома в
Говедаре,  която  е  открадната  от  цуцуманин,  но  при  действително
упражнено  насилие.  То  обаче  е  прието  като  легитимно  от  рода  й  и  е
оправдано, въпреки намесата на властите: 

“Мъжът ми беше мераклия за мене и той ме откраднаха. Аз бех на 15 години.
Имаха сватба там и аз отивам на сватба и те пък - откраднаха ме. Майка ми беше болна на
легло и аз казвам: “Майко, аз сега ще се върна”. И тука в Септември за първи път отивам аз
и не знаех махалата и... аз води ме едно малко дете до... отивам до тоалетната и от там ме
откраднаха.  И  аз  не  знам.  Пищя.  Пищя.  Ама  кой  ще  дойде  отгоре.  Те  са  цуцумани.
Половината са цуцумани там и той къде ме криеха в Братаница. Там имал сестра и аз не
знаех, че имал сестра там и те ме водиха там. Сестрата като ме гледа вече и вика: “Ама ти
тука снаха ли стана? Майка ми сега ще ти изскубе косата! Ще те бие сега.” - и аз от страх
трепера цялата. И аз ‘ич не й говоря. Пусках мъжа и викам: “Ами аз ще си отивам” - и тя
[сестра му] казва: “О-о, майка ми сега ще те бие. ‘Ич недей отивай! Стой тука при мъжа ти
да те гледа сега!”. И аз после реших - оставих го. И той идва у дома и казал, че как стои
работата, тука при чичовите, че аз оставих го. И чичо ми, по-големите казва: “Щом ‘зима
го, живей с него. Ще има сега сватба. Недей оставя мъжа си!”. ‘Ма аз бях малка - 15 години -
и майка ми казва: “Аз не знам, че си при мъж. Аз знам че си при сестра ти, защо не отиваш
да се ожениш?”. И взимаха ме сега с мъжа ми на МВР-то. Питат ме сега аз ли исках, той ли
ме взема. И аз сега казвам, че той ме открадна. И тогава вече с милициите се разправяхме
два дена, три дена. И отново ме направиха, пак повторно си отидох при мъжа” (ж,43).

Самото насилие може да приеме много драстична форма, което
се  е  случило  с  ерлийка  от  София,  и  въпреки  това  дори  не  стига  до
официалните власти, именно защото ромската традиция  го приема като
легитимно: 

“Учех в седми клас, ученичка бех. На училище бех. И той решил да се жени. Аз със
него немах изобщо нищо общо, така да излизам или да ми е приятел. Не ми беше приятел.
Чисто и просто - требваше да му прават сватба. И той заради това ме открадна мен. Е, как
си вървех от училище със чантата. Взема ми чантата... Така -  със приятелите си беше.
Четирима приятели имаше и той казал: “Абе искам да се женим. Сестра ми на септември
ще прават сватба, баща ми ме кара да се женим”. Той беше 18 години. Аз на 12 години бех. И
решил мене да краде. И аз от училище беше, привечери се вънка, стъмни се, и... и със чантата,
ученическата чанта... бех малка, много по-малка. На 12 години. И той като взема, срещнаха
ме и като взима чантата от мене и я хвърли. И аз почнах да викам, да пищим, казвам: “Ей,
какво искаш от мене бе? Я се разкарай от мен!”- Той затвори ми устата. Биха ме. Биха ме.
Биха ме, да. И приятелите му. Ма ме влачат. Влачат ме и казвам: “Абе бегайте, разкарайте
се от мене!”. Той пак ме удари и хванаха ме и със ръце. Те големи - 18 годишни. 4 човека. И ме
заведе при баба си. При баба си ме заведе. Тя на по-горе, от нас по-горе, така [живее]. И
майка ми, и баща ми чекат ме от училище - нема ме. Цела нощ не се прибрах. И те ме търсат
- а насам, а натам. Аз плачам, не давам да ме пипне. Не давам със пръст да ме пипне. Страх
ме беше от това. Малка - на 12 години. И той ме е бил. Цела нощ ме е бил. Към края се
предадох. Много ме е бил и не го обичах. Така, без обич съм го вземала. И на сутринта бех



като болна. У обриви, просто обриви се напълни тялото ми. Да. Направо се разболех. И на
сутринта имаше той мащеха-майка. Немаше своя майка, носила, та почина. Дойдоха. То се
разчу вече. У целата махала се разчу, че аз се ожених. Аз плачем, плачем. Казвам: “Леле, не го
обичам. Аз нема да спим със него!”. И той играе кючеци, ама един грозен беше, черен. Изобщо
не го обичах. И ме заредиха. Облечеха ме. Почнаха да свират. Свират музика. Мина се 3-4
дена и ми направиха сватба със него” (ж,40).

От научна гледна точка, по-интересен ми се струва фактът, че са
възможни случаи на узус без девойката да обича момчето, но и без да се
чувства отвлечена или уговорена. Ще си позволя да приведа малко по-
дълъг пасаж от житейската история на една калайджийка от с. Катуница,
който разкрива някои социално-психологически аспекти на приставането: 

“Аз съм тук от близкото село и той винаги идваше във нас със колело. Той много
ме искаше, ама аз все са дърпах от него като аз съм си вярваща още от мънинка. И една
вечер, щом ме попитахте, ще ви го кажа. Една вечер идва в съня ми Света Богородица, ама аз
въобще не  го исках.  Въпреки че бяха съгласни и майка ми и баща ми,  бяха съгласни и ме
кандърдисваха за него, ама аз не го исках ‘щото си имах по-хубави приятели. И дойде една
вечер Света Богородица в съня ми, обаче я виждам от небето слиза със криле. И слезна ето
тук, точно до реката във една много голяма, зелена трева. И аз съм до нея. И ми казва така:
“Позна ли ме, чадо мое?”. Пък аз казвам: “Не, не можах да те позная, ‘ма съмнявам се във
някого.”. - “Я ми кажи във кого се съмняваш!” - Аз и казах: “Съмнявам се, че ти си Света
майка Богородица.” - вика: “Да, точно аз съм Света майка Богородица. Снощи със моя син
Исус приказвахме за тебе. Просто къде да те настаня, за да живееш. Щото си раснала във
много хубаво семейство, и си трудолюбива и искам да те дам някъде, където повече ти труд
да не полагаш, а да се труди мъжът ти за теб. Той да те храни и той да ти гледа децата.” -
И аз се почудих, къде ли ще ми избере тва место. Но, докато си приказвах аз във съня със нея,
аз се намерих горе в облаците. А Исус го видях на един златен стол как седна върху един бял
облак и се люлее назад-напред. И аз съм пред него застанала, така, със Майка Богородица и
каза: - “Исусе, кажи, чадо мое, не сме ли приказвали снощи за Танчето?” - той никва дума не
ми каза,  само поклати главата напред в знак, че “да”. Тогава ми се отвориха 2-3 врати.
Навлизам навътре, навътре в едни златни стаи, но стаите бяха цялите обсипани, стените,
лъжиците,  масата,  абсолютно  всичко,  дори  покривката  и  постелката  беше  от  злато.
Слезнах долу, след това се намирам пак долу на земята със нея и аз я попитах: “Много ти са
моля, Майко Богородицо, вече ще ми кажеш ли кой е тоя избраник?” - А тя ми каза: “Знам, че
ще та заболи, чедо мое, но там ти е местото, решавай, вземи Данчо! Вземи Данчо!” - И аз се
събудих сутринта, седнах, коленичих, взех да плача, много взех да плача, защото не го исках,
аз абсолютно не го исках. На другия ден, когато отидох в другата стая, да си легна сама,
някой ми почукна на прозореца, аз се уплаших, толкова години живея там, никой не ми е
почукал на прозореца. Почука ми някой на прозореца, аз дръпнах пердетата, за да не гледам
повече навънка и си легнах. Но когато легнах и заспах, сънувам много голяма месечина и много
обсипано небето с блестящи звезди. Не такива звезди, които ги гледаме сега. Просто не мога
да ти кажа в сън какво означава звезда да сънуваш. И от една огромна звезда, излиза една
златна  ръчичка  и  протяга  ръката  си  към  един  телефон.  И  през  тва  време  гледам,  че
телефонът се вдига и във къщи се звъни на моя телефон. И аз взимам телефона във сън и
викам: “Да, кой са обажда?” - а тя ми казва: “Аз съм чедо мое, твоята Майка Богородица.
Хайде, рискувай, защото други ще ти вземат местото и ти така ще остарееш без мъж!”. И
тогава аз реших, и му пристанах, като той забра братовчед си в нас и дойдоха във нас и аз му
пристанах. Със мое съгласие. Да ти кажа, че аз повече не да го обичам като за любов, като
тва момченце, дето той дойде със него, като за приятел, щото те дойдоха вечерта да му
пристана. Той беше забрал един негов първи братовчед, той вече си почина - Данчо се казва -
като дойде във нас, аз повече обичах това дете като собствен брат и му казвах: “Абе Данчо
бе, не го искам бе, много ти са мола кажи ми кво да права!”. Те са първи братовчеди и той се
казва Данчо и другият са казва Данчо. А пък той казва: “Хайде, хайде сега, хайде при мен -
комшийка ше ми станеш. Ай та пипне, ай те удари, ше го спукам от бой. И аз се смея и аз
така просто изведнъж такава любов ми се обърна в сърцето, че сякаш бях изцяло съгласна. И



когато дойдох тука и да са пишмана вече и да не са пишмана то стана 12 - 1 часа. Не! Край,
не мога да се върна!” (ж,44). 

Ако се застане на психоаналитична позиция, може да се каже, че
чрез механизма на сънуването, не съзнаваните мисли, пориви и усещания
успяват да  си  пробият път до съзнанието  (Бренър 1993: 137).  В случая
калайджийката сключва доста късен брак според социалната представата
на своята общност (на 23 г.) и вероятно е повлияна от общата нагласа, че
ще  си  остане  стара  мома.  Съгласно  теоретичната  постановка  на
психологическата  феноменология,  социалната  нагласа  може  да  се
трансформира в дух, който има тенденцията към персонификация и води
до ярки духовни аспирации (Юнг 1999: 214 - 221). В този план на мисли е
напълно естествено младата калайджийка да разговаря в съня си именно с
Богородица,  след  като  за  тази  ромска  субгрупа  Бачковският  манастир
“Успение Богородично” целогодишно играе ролята на сакрален център, а,
както  бе  казано  по-горе,  по  време  на  манастирския  празник  там  става
“пазар” на булки.

Освен коемпцио и узус, циганите в България познават и трета
форма  на  юридически  нерегламентиран  брак.  Тя  е  най-характерна  за
групата даскане рома, но се среща и при някои от субгрупите хорахане
рома. Предшествана е от арли154 или погодия – акт, с който родителите на
момчето официално искат момичето за снаха. В някои райони от страната
(например гр.  Чирпан) съществува особена  форма на ритуален изказ на
брачното желание, което изявяват родителите на момчето по отношение на
родителите  на  момичето:  “Нашият  кон  е  влязъл  във  вашата  люцерна.
Дошли сме да разберем каква ще е глобата”155. Тук е важно да отбележа, че
в традиционното българско общество подобна практика е позната и много
характерна до началото на ХХ в., а в някои селски райони дори до средата
на  ХХ  в.,  като  отмира  постепенно  в  резултат  от  навлизането  на
гражданските ритуали по времето на социалистическия режим  (Иванова
1984).

Интересното в случая с годежа е, че протича по различен начин
при  представителите  на  една  и  съща  субгрупа,  обитаващи  различни
населени места, но по сходен начин при живеещи в съседство различни
субгрупи. Казано с други думи, брачните практики при ромите проявяват
тенденция към локална детерминираност, което пък може да се приеме за
нормална характеристика на колективната памет, тъй като тя “винаги се
разгръща в някаква пространствена рамка” (Халбвакс 1996:160).

В гр. Петрич и гр. Сандански, след като родителите на момчето
дойдат и поискат момичето, вечерта то преспива в дома на момчето и, ако
е девствена, на другия ден тържествено отнасят в табла “моминството” в
дома на баща й, след което, в зависимост от финансовото състояние на
двете семейства се насрочва  бияв (сватба): от седмица – до три месеца.

154букв. годеж
155 или същото, но на мястото на “кон” стои “петел”, а на мястото на “люцерна” – “градина”



През това време момичето, със статута на  бори (снаха), обитава дома на
своите састро (свекър) и сасуй (свекърва).

В  кв.  Факултета  (София),  ако  момчето  иска  някое  момиче,
събират  се  “по-свои  хора”  [най-близките  роднини]  и  се  отива  на
”споразумение”  [предварителен  годеж].  Роднините  на  момчето,
съпроводени от музика, занасят в дома на момичето ракия и цветя. Ако
родителите на момичето са съгласни да я дадат на момчето, на този етап се
договаря къде ще живеят младите156, какво се очаква от бъдещата булка157,
както  и  какъв  ще  е  размерът  на  зестрата.  След  като  приключи
“споразумението”, и тук вечерта момичето осъществява първия си коитус
в дома на момчето и “ако има чшайпе – веселба до сутринта”. Когато се
събудят младите, се прави башалякерен158 – с музика се обикаля махалата.
За останалите роми това е  “нещо като съобщение, че  пашляргяс-ла”159

(ж: 44,34,27). Краят на този ритуал завършва в дома на момичето, където
се прави “погожба” [същински годеж] – уговарят се “кой кога ще прави
сватба”.  Изразът  звучи  странно  за  българите,  свикнали  да  празнуват
сключването на брачен съюз само веднъж, но за някои ромски групи е
характерно организирането на две сватбени тържества – една от рода на
момичето  и  една  от  рода  на  момчето,  особено  когато  двамата  са  от
различни населени места. За погожбата, както и в българската традиция,
ако момичето е било девствено, родителите на момчето пристигат в дома й
с ракия, оцветена с карамелизирана захар или хранителна боя в червено.
Характерно за ерлиите е донасянето на “варакла-денел-пес”160 – наредени
в разлат съд (тепсия) цветя (най-често чемшир и рози), потопени в бронз.

По време на годежа в с.  Костиево ”разбират  се  старите [кога,
къде и  как  ще  се  прави  сватбата],  ако  се  харесват  младите.  Ако не  се
харесват пък старите прават младите да се харесат”. Ако бъдещата булка
каже, че се харесват [тоест девойката има право на отказ], ако се достигне
до някакво споразумение, на нея й се дава нишан161: “пръстен, купуват й
156 Обикновено семействата доста прагматично преценяват кое от двете има по-добро материално
положение и къде на младите може да се осигури самостоятелна стая, така че най-малко да си пречат със
старите и да не се притесняват от по-малките си братя и сестри. Също така се уговарят, ако момчето не е
отбило редовната си военна служба, къде ще живее момичето през това време.
157 Най-често се обяснява какво работи и би могло да работи момчето и какво се очаква да работи
момичето – часова заетост, тип на професионалната дейност. Разбират се също така, ако тя започне
работа, кой ще има възможност да се занимава с децата и дали ще бъдат дадени в детски ясли. За
съжаление, при тези споразумения често бадещата свекърва настоява младоженката да прекъсне
образованието до нивото, което е достигнала, поради съмнения, че в противен случай може да срещне
друг мъж и да започне да изневерява на своя съпруг.
158 Думата беше преведена от събеседниците като “прогласяване”. Това е следствие от факта, че са
членове на една от протестантските църкви в квартала. В действителност лексемата е производна от
башилиба (музика) и керав (правя).
159 букв. “тя легна” – минало свършено време на пашльовав. Особеното в случая е, че тъй като формата
за 3 л. Ед. ч. не указва рода на действащото лице, глаголната форма е придружена от личното
местоимение за 3 л. Ж.р. ед.ч. във винителен падеж. Дефакто синтагмата е евфемизъм за коитус, а
подобна практика познава и българският език. 
160 букв. “влиза се позлатен”. От тур. varaklı – покрит с тънък златен лист; денел – 3 л.ед.ч. на глагола ден
– влизам (влизам) и пес – възвратна частица в акузатив “себе си”.
161 nişan (перс.) – годеж, годежен подърък; знак, белег



дрехи,  гривна,  обици,  злато,  предимно  злато  се  дава  за  нишан”.  Това
означава, че “тя е пазарена вече, годена и ако се разберат веднага да вземат
булката – я взимат. Ако се разберат на сватбата да вземат булката, изнася
се чеиза162 вънка така на въженце се качва и на прътове се закачва чеиза:
гащи, терлици, чорапи, комбинезони, платове, рокли, пеньоари…”. Както в
изброените  по-горе  случаи  на  годеж,  и  в  Костиево,  ако  уговорката  е
момичето вечерта отиде  да  преспи в дома  на  момчето и  тук се  очаква
къзлък163.  При  неговото  наличие,  след  3-4  дни  се  правят  повратки –
тържествено  се  отнася  “честното”  на  майка  й,  с  музика и  блага  ракия
(м,40; ж:74,42).

Особеното при този тип бракове е, че понеже фактическото им
сключване, сексуалният живот и съжителството изпреварват празнуването,
всяка локална група е намерила специфичен начин да огласи публично, с
което  и  да  легитимира  новия  статус  на  младата  двойка.  Когато
съжителството и първият коитус също са отложени във времето, булката се
“маркира”  посредством  символични  дарове  –  даването  на  нишан и
изнасянето  на  чеиза извън  къщата,  което  изпълнява  същата  роля  –
символизиране на прехода в социалния статус. При разглежданите случаи,
въпреки че обикновено до сватбата живее при родителите на съпруга си,
младата жена остава под властта на собствените си роднини и тук може да
се направи паралел с  римското affectio  conjugalis164.  Всъщност при така
сключените бракове младото семейство е  прието добре  и в двата дома,
запазва връзките си и с двамата pater familias и при местоживеенето му се
наблюдава амбилокалност,  често  билокалност165,  а  понякога  и  директно
неолокалност –  в  зависимост от материалното състояние  на родовете  и
възрастта  на  новобрачните.  Според  проведените  анкети  и  дълбочинни
интервюта  този  тип  бракове  винаги  започват  като  патрилокални,  до
момента, в който се ожени следващ брат на съпруга или се роди първото
дете. Тогава младото семейство има правото, а и често е принудено да се
еманципира.  Бащиният  имот  фактически  се  наследява  от  сина,  останал
последен в дома, и поел грижите за остаряващите родители. Терминът, с
който той бива наричан е гленó.

В резултат от общуването си с представители на други етнически
групи,  някои  от  ромите  практикуват  и  четвърта  форма  на  брак  –
религиозния. Често пъти той е допълнителен модул към разгледаните по-
горе  форми  –  особено  при  афекцио  конюгалис  –  с  цел  окончателна
легитимация на акта. В Говедаре все още съществуват бракове, сключени
само по този начин сред групата хорахане рома:
162 от тур. çehiz/çeyiz – придан. Дарове за булката – дрехи, накити, посуда, тъкъни – които родителите й
дават по време на сватбения ритуал. 
163 kızlık (тур.) – моминство, девственост. Групата хорахане рома в Костиево използва акустично
означаемо от турската езикова система, което е пълен интерпретант на ромското чшайпе.
164 Брачно състояние (лат.) – съжителство, при което момичето остава под властта на своя pater familias,
но децата са законни (Венедиков 1994: 165-170).
165 Амбилокалност – някои двойки живеят с рода на съпруга, някои с рода на съпругата; билокалност –
периодично преместване от единия род в другия и обратно (Harris 1987: 167).



 “Нашият брак е станал в Пазарджик, в джамията – отиваме там, подписваме
се.  Никях166 се казва. Избрахме по-своите [за свидетели]. Той избрал от него си двамина –
троица [мъже]; аз от мене си двамина – троица [мъже] и никях стана. И стана никях при
ходжата. ‘Оджата казва: “Приемаш ли тоя съпруг за теб, да живеете с него, да остареете,
да побелеете?” – и аз викам: “Ами искам да живея с него”. Подписахме се там. И моят мъж
питат и той казва така” (ж,76).

В Костиево  дори  в  групата даскане  рома  е  запазен спомен за
практикуван религиозен брак в джамия: 

“Едно  време,  ‘щото  нямаше  [граждански]  брак  и  такива  работи,  брак  са
сключвали  в джамия. Баба ми се е женила направо във джамия със булчински… Никях се
казва тва нещо” (м,40).

След 1989 г., в резултат от широкото навлизане на евангелските
църкви  в  България,  разпространение  получава  и  християнският  брак  в
протестантската  му  форма.  По  време  на  теренните  изследвания  бе
установено, че той може да се срещне сред групите хорахане рома, даскане
рома,  калайджес  и  лудари.  Бракосъчетанието  се  извършва  в  някоя  от
сградите,  използвана  от  съответната  църква.  Ритуалът  започва  с
“хваление”  –  останалите  членове  на  църквата  изброяват  добрите  дела,
извършени от младоженците, на които са станали свидетели. След това се
пеят песни в прослава на бога и ги “представят за мъж и жена” – двойката
изразява желанието си да сключи брачен съюз. Кулминацията на ритуала
е,  когато  “ръцете  на  пастера,  ръката  му  бди  над  нейната  глава  и  на
момчето” и “те вече стават едно цяло”, “благословени са от Бога”. Едно от
условията  да  се  сключи  такъв  брак,  освен  и  двамата  да  са  приели
християнството,  е  “това,  дето отиват законно за граждански брак да  се
подписват” (ж,43),  “трябва  да  имаш  граждански  брак  –  иначе  е
прелюбодейство” (ж,31). Друга отличителна черта на протестантския брак
при  ромите  е,  че  “християнските  братя  и  сестри  когато  се  женят,  те
предимно нямат полово сношение до деня на гражданския брак. След деня
на  гражданския  брак,  след  като  сключат  брак,  те  –  младежите,  които
стъпват в първи брак, като младежи, идват, благославят се от пастира и от
цялата църква отправят молитва за тях.  И след туй вече имат право на
полово сношение. Бог казва в “Евреи”, 13-та глава, 4-тия стих: “Женитбата
да бъде на почит у всички народи, но леглото да бъде неосквернено!”167 –
Т’ва иска да каже, че докато не подпишеш брак, не трябва да встъпваш в
полово сношение.” (м,45)168.

На практика и четирите разпространени сред ромите форми на
брак  не  са  юридически  признати  в  макрообществото  без  наличието  на
граждански  акт.  В  годините  на  социалистическия  режим  остро  са
критикувани “нерегистрираните им съжителства”  (Георгиева 1966: 33) и
нежеланието им да се обвържат по “новите социалистически граждански
166 nikâh (тур.) – бракосъчетание, брак; откуп, който младоженецът плаща на бащата на булката
167 “Бракът е нещо честно у всички, и брачното легло – чисто; а блудниците и прелюбодейците ще съди
Бог (Евр.13:4). Според протестантския превод на Библейското дружество у нас (UBS 1990-10-043), с.259:
“Женитбата нека бъде на почит у всички, и леглото неосквернено; защото Бог ще съди блудниците и
прелюбодейците”.
168 Респондентът е пастор на Петдесятната църква в с. Катуница.



ритуали”  (Соколова  1976:  34).  Събеседниците  ми  във  всички  населени
места признават,  че  след 1980  г.  много  от тях са сключват граждански
брак, не поради външен натиск /какъвто е смяната на имената/, а защото се
отпуска значително висок “младоженски заем”, който дава възможност за
известен  самостоятелен  старт  на  всяка  новобрачна  двойка,  чрез
закупуването  на  собствени  къща,  мебели  и  лека  кола.  Структурата  на
разпределението на циганското население в България по пол, възраст и
юридическо семейно положение (граждански брак) в относителни дялове
към датата на първото преброяване след разпадането на социалистическия
лагер е представена на таблица 13. 

Таблица 13. Ромско население в България по пол, възраст и 
юридическо семейно положение към 4 декември 1992 г. (в %)

Пол
Възрас
т

Неженени/
Неомъжени

Женени/
Омъжени

Разведени Вдовци/
Вдовици

общо

Мъже
<15 38.50 0.01 - 0.01 38.52
15-19 9.03 1.66 0.02 0.01 10.72
20-29 4.18 13.09 0.30 0.02 17.59
30-59 1.32 25.88 1.01 0.47 28.68
60+ 0.16 3.38 0.08 0.87 4.49
Мъже
Общо

53.19 44.02 1.41 1.38 100

Жени
<15 36.84 0.19 0.01 - 37.04
15-19 6.61 4.18 0.16 0.01 10.96
20-29 2.35 13.89 0.83 0.08 17.15
30-59 1.04 24.03 1.74 2.36 29.17
60+ 0.12 2.41 0.09 3.06 5.68
Жени
Общо

46.96 44.7 2.83 5.51 100

Източник: РПН-92:274-278

За  съжаление,  резултатите  от  това  преброяване  не  обхващат
фактическото  брачно  състояние,  породено  от  трите  типа  традиционни
брачни  практики,  представени  по-горе  –  коемпцио,  узус  и  афекцио
конюгалис.  Пропускът  обаче  е  коригиран  от  НСИ  и  през  2001  г.  в
преброителните  карти  се  появява  въпрос  за  фактическото  брачно
състояние.  В  публикуваните  окончателни  резултати  обаче  данните  за
разпределението  на  ромите  по  признаците  юридическо  и  фактическо
брачно състояние отсъстват. Те могат да бъдат разглеждани единствено
въз  основа  на  изнесените  предварителни  резултати,  на  базата  на  2.5%
извадка, представени в таблици 14 и 15.

Таблица 14. Структура на ромското население в България 
по юридически брачен статус към 1 март 2001 г.

Статус Брой %
неженен/неомъжена 231223 63.21
женен/омъжена 113196 30.95
вдовец/вдовица 15010 4.10
разведен/разведена 6328 1.73
Непоказано 40 0.01
Общо 365797 100.00

Източник: РНП-01/6: 71



Таблица 15. Структура на ромското население в България 
по фактически брачен статус към 1 март 2001 г.

Статус Брой %
Не в брак 197137 53.89
Граждански брак 109257 29.87
Кохабитация 59403 16.24
Общо 365797 100.00

Източник: РПН-01/6: 72

От предложените предварителни таблици не може да се прецени
от  кои юридически статуси –  неженен,  разведен,  вдовец  –  е  формиран
фактическият “не в брак”. Това, което се вижда с просто око е, че 1.08% от
ромите  към  критичния  момент  на  преброяването  са  прекъснали
съпружеските си връзки без да са прекратили юридическия си брак. На
практика това е фактическото състояние на бракоразводност, а вероятно
относителният  му  дял  е  по-висок,  понеже,  според  методиката  на
регистрация,  онези от тях,  които,  по терминологията приета  от  мен,  се
намират в повторен афекцио конюгалис, без да са прекъснали гражданския
брак с първия партньор, са регистрирани като лица “в брак”, вместо като
лица  в  кохабитация.  Позволявам си  да  предположа,  че  по-подробното
представяне на данните би променило вида на структурата, като намали
относителния  дял  на  неженените  (неомъжените),  разведените  и
вдовстващите най-вече при възрастовите групи между 15 г. и 29 г. 

Всъщност, тук ми се иска да кажа, че по принцип имам сериозно
основание  да  се  съмнявам в  психологическия  аспект  на  методиката  на
регистрация, свързано с икономически и юридически причини за скриване
на  фактическото  брачно  състояние.  Не  случайно  според  едно  от
съпътстващите  изследвания на  преброяването през  2001  г.,  проведено с
понятия близки до опита на респондентите се оказва, че 39.7% от ромите
живеят “като семейство с партньор” – тоест намират се в състояние на
фактически  брак  (РРП-01:  76).  Друг  фактор  за  дискредитиране  на
достоверността като цяло са параметрите на ромския брачен модел. За да
обясня  какво  имам предвид,  ще  направя  кратък  ескиз  на  фактическата
брачност.

По данни от представително емпирично изследване към 1995 г.
40%  от  ромите  фактически  са  сключили  първи  брак  до  16  годишна
възраст; 32% в интервала 17 – 18 г. и 22% между 19 и 22 г. (Томова 1995:
42-43).  Разминаването  между  юридическата  достоверност  на
преброяванията  и  фактическата  достоверност  от  теренното  изследване,
прави статистическия подход при обработката на данните само частично
неадекватен. Частично, защото като числова стойност получените крайни
коефициенти  и  относителни  дялове  не  отразяват  обективно
съществуващите  характеристики  на  ромската  общност.  Въпреки  това,
данните  позволяват  открояването  на  общите  тенденции  в  брачността.
Първата е, че женската брачна възраст е по-ранна от мъжката. Към 1992 г.
приблизително всяка пета жена от хиляда е сключила граждански брак под



15 годишна възраст (при мъжете става дума за 0.4‰); 38,13% – между 15 и
19 г. и 76,72% от 20 до 24 г. При мъжете от 15 до 19 г. са се оженили
15,5%,  а  от  20  до  24  г.  –  64,3%  от  ромите.  Пределното  насищане  по
индикатора “омъжена” при циганките се отнася за възрастовата група 25-
39  г.,  когато  варира  в  границите  от  85,79%  до  86,88%.  Пределното
насищане  по  аналогичния  признак  “женен”  при  мъжете  се  отнася  за
възрастовата  група  30-49  г.  като  достига  стойности  между  89,84%  и
90,95%. Високото  ниво  на  юридически  легитимна  брачност  в  средните
възрасти  ми  позволява  още  веднъж  да  застъпя  тезата,  че  данните  от
преброяванията  не  бива  да  бъдат  безусловно отричани.  Те са  годни за
употреба,  ако  се  мисли  за  тях  като  за  фиксирани  реалности,  касаещи
определени  генерационни  кохорти,  а  не  се  съпоставят  отделните
поколения помежду им. 

Проблемен момент при данните от националните преброявания е
невъзможността да  се открои фактът, че  първият юридически брак при
циганите  често  е  легитимация  на  втори,  трети  или  още  по-късен
фактически   брак  (предимно  от  типа  афекцио  конюгалис  и  по-рядко
коемпцио).  За  да  обясня  какво  имам  предвид  ще  приведа  емпиричен
материал,  събран  посредством  дълбочинни  интервюта  и  полу-
структурирани  анкетни  карти.  “Щом  момата  си  заглежда  дупето  на
огледалото, значи е готова за женене. Ако мине 16 г., значи е остаряла”
(м,41) – с тези думи един от бившите гюпски кметове в Петрич обобщи
нагласите по отношение на брака в двете ромски махали. Впоследствие
думите му се потвърдиха от останалите респонденти в града. Момичето се
жени “когато й дойде времето” – “на 12, 14, 15 години” (м: 30,40,41; ж:
25,43); “Тук на по 13 г. се женат”  (ж:18,32); “Мене ме крадоха на 16 г.,
защото ни пречеха” (ж,18), “на 13-14 г., но мойте дъщери – едната на 15 г.,
другата  на  17  г.”  (ж,46);  “от 15  до  18  г.,  рядко  след 18  г.,  защото се
съмняват, че има нещо нередно в здравословното състояние” (м,44); “от 13
до 20,  21,  22,  но след 18 г.  са стари моми”  (ж,38).  Всъщност сред по-
младите жени в Петрич вече се оформя представата: “след 20 г. – да е
завършила поне средно”  (ж:16, 19169, 26170), “на 23 г. – за да се научи от
майка си първо” (ж,18171) – но това все още е нагласа, породена най-вече
от негативен личен опит, отколкото утвърдена социална практика.

В гр. Сандански, момичетата също се омъжват “малки” (ж, 33172),
а разрешението да се задоми “зависи от бащата. Аз съм решил до 19-20 г.,
но некои гледат да ги гонат от 15-16 г.”(м, 33); “на 13 г. от бедност” (ж,

169 Самата тя се омъжва на 17 г. Ражда първото си дете на 18 г. Има завършен 10 клас.
170 Самата тя се омъжва на 13 г. Ражда първото си дете на 14 г., а към април 2001 има 5 деца. Има
завършен 4 клас. 
171 Самата тя се омъжва на 16 г. Ражда първото си дете на 17 г. Има завършен 4 клас.
172 Респондентката е родена в Кюстендил. Встъпва в афекцио конюгалис на 15 г. – три години след
развода на родителите си. Граждански брак сключва “след третото дете”, защото преди това е “малка”,
т.е. не е навършила изискваните от Семейния кодекс 18 г.



25173); “на 14”(ж, 19174); “на 14-15” (м, 29); “може и по-рано [от момчетата]
– след 16 г.  (ж, 52); “от 18 до 20 г., най-много до 22 г. След това вече е
стара  мома”  (м,  55).  Момиче  от  групата  “плоскалии”  открои  един  от
факторите, определящ възрастта: “18-19 г. е нормалната възраст, защото
момичето трябва да има чеиз – родителите го събират и го дават, като се
омъжи. Някои се женат и на по 15 г. – зависи от възможностите” (ж, 15). 

Калдерашите в с. Габровница определиха като нормална за тях
възрастта 14-15 г. и при момчетата и при момичетата. Критерият е “ако е
добро  момичето,  го  искаме  –  да  не  го  вземат  други”  (м:  37,  45,  68).
Всъщност,  калдерашите  са  групата  с  най-ендогамна  характеристика  и
търпят много по-малки локални влияния от останалите цигани. В Петрич
единствено при тях възрастовият критерий бе заменен от професионален:
“След като си има професия, иначе няма да я вземат. Де ще проси или
врачува –  трябва  да  донесе  в  къщата”  (ж,35).  Критерият  за  момчето  е
сексуалната активност: “Ако разбереме, че момчето почва много да шари
нагоре-надолу и така нататъка, по-добре е да го задомиме, като ние му
поемаме всички останали издръжки и задължения и т.н. Но по този начин
успяваме  да  го  накараме  да  върши  т’ва,  което  ние  искаме.” (м,40).
Интересно  е,  че  при  някои  от  калдерашките  субгрупи  се  срещат  и
символични  бракове  –  при  които  се  прави  годеж  и  сватба  между  8-9
годишни  деца,  без  връзката  да  бъде  консумирана  в  сексуален  аспект
(Марушиакова & Попов  1993:  182).  Подобен  прецедент  бе  регистриран
сред  джанкешите  в  Йоаким Груево.  Момиче  е  сгодено  на  13  годишна
възраст  за  свой  първи  братовчед  в  София.  Сватбата  е  насрочена  за
времето,  когато  тя  ще  навърши  16  години.  Въпреки  че  живее  при
семейството  на  момчето  и  участва  в  икономическите  стратегии  на
домакинството  в  продължение  на  две  години,  момичето  запазва  своята
девственост.

В рамките от 14 до  18 г.  е  нормалната брачна възраст според
ерлиите в кв. Факултета. Въпреки това съществуват прецеденти на узус
при  жените  на  12  г.,  но  и  момичета,  които  до  24  г.  са  неомъжени.
Интервалът между 15 и 20 г. бе най-често споменаван в с. Катуница. В с.
Костиево след 22 – 23 годишна възраст мъжът става  пхурано чшаво,  а
жената пхурани чшай175 (м,40; ж,38). Колко травматично се приема това,
личи от коментара, който една майка от същото село прави по отношение
на неженената си дъщеря: “Ние [родителите й] да умрем, тя сама остава –
неженена. Неженена! Притеснявам се да не разбират децата. Срам ма а.
173 Респондентката е родена в Петрич, кв. 182. На 13 одишна възраст встъпва в узус с пет години по-
възрастен от нея мъж от Сандански. Към момента на изследването все още живеят без граждански брак.
Двойката има 6 деца
174 Респондентката е родена в Сандански. На 14 годишна възраст встъпва в коемпцио с момче на нейната
възраст от Дупница. По време на пребиваването му в казармата се скарва с неговите родители и се връща
в Сандански. Към момента на изследването, от три месеца е в афекцио конюгалис с 15 години по-
възрастен мъж.
175 П’урано ч’аво – букв. остаряло момче, тоест. “стар ерген”. П’урани ч’ай – букв. “остаряло момиче”,
т.е. стара мома.



Неженена! Неженена! 45 [години] кара – неженена! Неженена! При мен си
седи. Таа щерка, ей тука. Соня. Мъжомразна била. Ходи тук – таме [по
лекари], все вика, че е била мъжомразна. Неженена!”(ж,74). Калайджиите
в пловдивско, освен влахичкия интерпретант  пурани чей, използват като
еквивалент и  означаемо,  повлияно  от  българския език  –  пурани мома.
Въпреки относителната големина на социалната им мрежа,  по време на
теренната работа на “пазара за булки” бе откроен прецедент само с една
жена от с. Камено, която е преминала 40 години и все още е мома. Като
причини за този факт, респондентите изтъкнаха – от една страна високата
сума, която нейните родители са искали, от друга страна надменността на
момичето и връщането на годениците, които са били склонни да платят
исканата  сума.  Според  пловдивските  калайджии,  подходящата  брачна
възраст за момичето е между 14 и 18 години. Специфичен индикатор е
завършването  на  основното  образование  и  страхът,  че  ако  остане  в
образователната система момичето ще има нерегламентирани сексуални
контакти:  “…ний  се  грижим  повече  за  честността.  Понеже  те  като
пораснат от 8-ми клас нататъка става друг акълът.” (м, 52). Ниската брачна
възраст при момичетата в от групата хорахане рома в Ягодово – между 12
и 14 г. – също се обяснява с развитието на сексуалността, а значително
разпространена е метафората: “Стане ли динята червена – си иска ножа”
(м: 17, 18, 20). 

За разлика от момичето, момчето в Петрич се жени “когато му
дойде меракът [за сексуален контакт]” (ж: 19, 43); “Когато поиска” – “от
12, 13 до 21 г.” (м, 41) или “от 14 до 24 г.” (ж,38); “на 12-13” (ж: 18, 25,
32);  “преди  [около  1975-80  г.]  –  навърши  ли  15-16  започва  да  прави
семейство, сега – първо казармата като задължително условие, иначе има
допълнителни катаклизми”  (м,44),  “ще си пусна сина да се ожени,  след
като изкара казармата”  (ж,26). В действителност обаче “след казармата”
(м,13;  ж:  16,  18,  19176,  38) все  още  е  само  пожелание  сред  младите
[потърпевши към момента на изследването], а по-често “булката го чака,
ако  е  в  казарма”  (ж,25),  защото  се  женят  “когато  си  реши,  но  преди
казармата”  (м,30),  “мине ли 14 г. – преди казармата и рядко след това”
(м,40; ж,46). На практика момчето е зависимо от родителите. То може и да
се ожени “и на 10 г., и на 15 г. – когато родителите искат да си вземат
снаха”  (ж,35),  но “след 17-18 г. може и сам да се ожени”  (м,28),  затова
“щом му се припикае – и бащата е съгласен” (м,41177).

Нещата привидно стоят по същия начин в Сандански, но там бе
регистрирана  поредица  от  прецеденти  на  висока  брачна  възраст  при
мъжете и като цяло се споменават по-високи възрастови групи, близки с

176 Към момента на изследването през 2001 г. военната служба все още е предстоящо събитие за нейния
съпруг.
177 Сарказмът в думите на този респондент се дължи на факта, че той счита себе си за представител на
ромската интелигенция – има висше образование, оженил се е на 23 г. с граждански брак и има 2 деца от
него



данните от преброяването през 1992 г.: “когато реши, че е готов” (м,22 178);
“като изчука кьоравата неделя – от 14 нагоре” (м,29 179); “на 13-14” (м,33),
“на 15-16 г. – старите не могат да го спрат. Аз на 29 г. се ожених, поживях
си” (м,40); “от 18 до 30” (ж,52) или “от 18 до 25 годишна възраст. Кога той
си реши, после си тегли последствията. Аз не искам след време да ми каже,
че насила съм го женил” (м, 55 180). Сходството с Петрич е, че и тук мъжът
се жени “когато си поиска” – “някои се женят преди да влязат в казармата,
някои преди да се уволнят, а други след това” (м,26 181; ж,33).

Според  резултатите  от  представително  извадково  изследване,
съпътстващо преброяването  на  населението  през  2001  г.,  представата  в
ромската  етническа  група  за  подходяща  брачна  възраст  на  жената  се
разпределя в следните оценки: от 15 г. до 19 г. – 31.6%; от 20 г. до 24 г. –
37.4%; от 25 г. до 29 г. – 2.8% и над 30 г. – 0.4%, при 27.8%, които не могат
да преценят. Подходящата възраст за мъжа е съответно: от 15 г. до 19 г. –
8.6%; от 20 г. до 24 г. – 45.5%; от 25 г. до 29 г. – 16.5% и над 30 г. – 2.6%,
като  26.8% от респондентите не  определят конкретна възраст  (РРП-01:
71). Тенденцията, която може да се открои, спрямо останалите етнически
групи в страната е, че съществува нагласа за значително по-ниска брачна
възраст. Въпреки че при жените и в другите етнически групи насищането е
във възрастовата група 20-24 г., то при ранжирането следва групата 25-29
г., докато при ромите, както се вижда от резултатите по-горе, тежестта на
групата  15-19 г.  е  почти толкова голяма,  особено  като се  има  предвид
високият дял на неопределения отговор. При мъжете тази разлика е още
по-осезаема,  тъй  като  при  останалите  етнически  групи  насищането  в
оценките  е  при  възрастовата  група  25-29  г.,  а  при  българите  дори
ранжирано следва групата над 30 г.

Всъщност,  юридическата  не  валидност  на  традиционните
цигански  бракове  и  ранната  брачна  възраст,  водят  до  високо  число  на
фактическите  разводи,  различно,  при  различните  видове  брак.  За
съжаление, използваните от мен качествени методи не позволяват да се
подаде делът им спрямо фактическите бракове, но според насищането с не
индивидуална информация най-често се разпадат браковете от типа “узус”
(особено в случаите с действително насилствено отвличане), следвани от
“афекцио конюгалис” при ниска брачна възраст на момчето. Най-стабилни
са браковете от типа “коемпцио” и “афекцио конюгалис” при по-висока
брачна възраст на партньорите и съответно натрупан жизнен опит (такива
най-често са вторите фактически бракове).  Освен от брачната възраст и
вида  на традиционния брак,  фактическата бракоразводност  се намира в

178 Към момента на изследването през 2001 г. респондентът не е женен. Отговрът му е своеобразна
реакция срещу общата нагласа за брачната възраст
179 Към момента на изследването през 2001 г. респондентът н е женен. Приятелката му е българка.
180 Към момента на изследването през 2001 г. , най-малкият син на респондента е на 25 г. и не е женен.
181 Респондентът е на 20 г. (след казармата), когато встъпва в афекцио конюгалис с 18 годишната си
съпруга. В следващите 6 години двойката създава 3 деца, но към момента на изследванетопрез 2001 г. все
още нямат оформен граждански брак.



сложна  корелация  и  от  броя  на  децата  по  време  на  кохабитацията,
трудовата  заетост  на  съпрузите  и  местоживеенето  на  брачната  двойка.
Въпреки  неточните  показатели  (поради  включването  само  на
юридическите бракове) преброяването от 1992 г. позволява да се откроят
няколко тенденции. Бракоразводността в младите възрастови групи (15-24
г.) при циганките е два пъти по-висока от общата за страната. Освен това
до възраст 60 г. е по-характерна за жените, отколкото за мъжете, след това
тенденцията  се  обръща  (Сугарева  1995:  120).  Статусът  “разведени”  е
почти 2 пъти по-висок в градовете – 60,86%, отколкото в селата – 39,14%
(РПН-92: 274-284). От предварителните резултати 10 години по късно не
може да се разбере структурата на статуса “разведени” по възраст и пол.
Разликата между градовете и селата е намаляла, но все още е чувствителна
– 59.5% за градовете и 40.5% в селата (РПН-01/6: 71).

Тук е мястото да отбележа, че резултатите от проведеното през
1997  г.  представително  изследване  “Раждаемост  и  семейство”,  което
установява,  че  в  България  “повторните  бракове  са  традиционно
редки...само  3,5% от  жените  са  имали повече  от  един  брак”  (Филипов
1999: 73) – ми се струват неадекватни по отношение на ромския брачен
модел: първо, защото под брак се разбира само юридически легитимния;
второ, защото моделът на извадката обхваща само жени на възраст над
18182 г.,  което  веднага  нарушава  представителността  по  отношение  на
възрастовата  група  14-18  г.  Това  води  до  разминаване  между средните
възрасти при брак – 18 г. и при първи полов акт – 17 г.  (Филипов 1999:
73,76),  което  противоречи  на  културния  стереотип  при  ромите,
възприемащ дефлорацията  като  легитимираща  първия  фактически  брак
или казано иначе на времевото съвпадение между двете събития – първи
коитус и брак – в жизнения цикъл на ромската жена, показани по-горе чрез
емпиричния материал. Именно в този план на мисли не съм съгласен с
хипотезата,  че  при  етническите  групи  “няма  съществени  различия  по
отношение  на  повторната  брачност”  (Сугарева  1995:  119),  въпреки
нейната  статистическа  коректност.  Дори  при  относително  строгия
социален  контрол  по  време  на  социалистическия  режим,  лицата  от
цигански произход, които сключват по два, три и повече “нерегистрирани”
бракове 183 са близо 12%. Особеното е, че във възрастовата група 20-39 г.
близо  42%  от  респондентите  имат  четири  и  повече  от  четири  брака
(Димитров, Чакалов et al. 1980: 112-113).

За да разкрия механизма на повторната фактическа брачност при
ромите и част от социалнопсихологическите му аспекти, ще приведа данни
от  няколко  дълбочинни  интервюта.  Думите  в  курсив  могат  да  бъдат
разглеждани като аксиални кодове за интерпретацията:

“Дъщеря ми беше бременна преди сватбата и пристана. Сега свекървата иска
кръвна проба. Дори и да излезе, че е дете от мъжа й, пак ще я изгонят щом момчето влезе в
182 Обхавати са три жени на 17 г., но освен, че са недостътъчен брой при едно репрезентативно
изследване, в статията не е указана етническата им принадлежност.
183 според терминологията възприета от мен – фактически бракове



казармата. Тогава ще си я прибера при мен. Ако след казармата той не я иска, ще й намеря
друг мъж. Даже мога по-скъпо да я продам, ако е добра къщовница и не е курва. При нас е
така - след като я изгонят от къщата свекъра и свекървата, баща й и майка й пак я пращат
на мъж” (ж,39);

“Които [момичета] са по-опърничави, по-хитри, като видят, че ги тормозят [в
рода на мъжа],  ужким за хляб ще идат до магазините, хващат влака или рейса, бягат и
си идват. И като плачат и казват вече какъв е тормозът им, събират се роднините, пъдят
ги  [сватовете]  вече  най-жестоко  и  никакви  пари  даже  не  им  връщат.  Да,  [момичето]
отново се жени, защото я знаят, че е от много хубаво семейство, не е някаква дето да
проституира,  не е някаква дето... въпреки че е парясница184,  тя ще стои да кажем една
година, или 5-6 месеца като парясница в семейството си, не е излезнала от дома, да ходи
да са разчуе, много ясно, че тя даже минава по-скъпа и от мома. Ако тя се държи до сега
както трябва” (ж,45);

“Първият ми мъж ме излъга та му пристанах. Забременях още веднага, но след
три месеца майка му и баща му ме изгониха и му купиха друга. Дойдох да живея при майка
ми и единия ми брат. Гледах си детето. Не мислех пак да се жена. Но на една сватба Митко
ме натисна [т.е. упражнено е сексуално насилие]. След това направих опит за самоубийство
и той ме взе [за жена]. И на него му е втори брак. После по едно време ме напусна заради
сестрата на майка ми, която е с 14 години по-стара. Но се върна след 3 месеца, защото се
разбра, че съм бременна, а той много искаше момче” (ж,39);

“Като се  оженихме,  всичко  се  дължеше на  мене.  Ако бях  казал,  както моят
родител не искаше тя да е [снахата] – не я искаха родителите [ми]. Преди това те бяха
намерили  друга.  Живях два  месеца  с  една,  която  те  ми  намериха. Не  искам  са  да  Ви
разказвам  подробности...  Имаше  [сватба],  ама  вкъщи,  ей  така  между  нас  само.  Във
семейството само си е имало. Не така събираш 100 човека. Върнах я. Ами всичко беше ток и
жици! Просто тя е малко...щото е...абе много хубаво момиче, ама е малко недобре с мозъка...
След това, нали, аз...вече с нея [втората си жена] се запознах, лично аз сам се вече запознах с
нея и пък нашите [родители] бяха против. Викам щом не искате, взимам си палтото и се
махам от...къщи. Няма да ставам на десет жени [съпруг].  Дойде ми мозъкът в главата.
Иначе щях да стана до 5-6 булки най-малко. Да ме женат, да ме разженват.  Може да се
жениш за 5 булки и петте да са девствени. Ама щом не ги одобряват родителите – вън
от чадъра! Жени се [всяка от тези жени] за мъж, който и той е бил женен един път, нали”
(м,40);

“Три снахи ги имам сега – смених ги три снахи. Ами не слушат, братче, и тва е.
Излизат [по кафенета]. При нас [ромите] е така –  малко да бъде криво – айде дузпата!”
(м,53);

“Като се оженихме аз бях на 16 [години]. Когато се роди тая [дъщеря], тя беше
на 6 месеца, той тогава отиде войник. И аз го изчаках. Удари го ток [след уволнението]. Ток
го удари, щото ние бяхме отрязани от тока и той се качи така да ни закачи, обаче тока го
удари – счупи му се гръбначния стълб. [Сега] при майка ми живея и всички са съгласни да
взимам тоя [втория мъж]. Викат: “Взимай го!”. Гледа ми двете деца. Спиме при неговата
баба, обаче той, като е на работа, аз цял ден съм тука [при майка си]. Няма сватба, втория
път не се прави” (ж,27);

“Не съм със него [първия мъж], защото откраднал една вила, откраднал разни
части. Дойде милицията у тех. Той не беше и добро момче. Дойде милицията и го взема.
Имаше присъда. И не го чеках аз. Седех си при майка ми. Мина се много време така, 6 месеца
и майка ми дойде и ме взима и казва: “За какво да седиш тука? “За какво? Само да им
слугуваш?”. Много малка бех аз [12 г.]. И се прибрах при майка ми и така вече. Кой ше ме
иска да уча? Те майка ми беше я страх да ме пуска да не ме изнасилят па некои други деца.
Да забременеем със некое друго момче. След 6 месеца отивам да си търсим работа, казвам
ше работим. Много малка бех, да. И казвам, нали едно време със едни служебни бележки
работехме. По столовата, така пак чистачки. Казвам аз требва да си търса работа, нещо
да помагам на майка. Тя свекърва ми сега, на тоя мъж, на втория ми брак - майка, ме виде и
казва:  “Много хубаво момиче  си.  Ела ше  те  заведем при домоуправителката, там да си

184 букв. “изоставена” от гр. παρειασα  − изоставих [съпруг/съпруга]



работиш на стола!”. Тя като ме виде: “О, вие циганите! Жените се, правите бременни. Не,
не!”.  И аз се ядосвам и казвам: “Леле, няма да мож да работим,  много малка съм!”. Тя
[свекървата]  като ме виде и почна да говори от мъжа ми: “Имам син. Георги. се казва,
искаш ли да те запознаем със него?”. Казвам: “Ооо, бегай, бегай! Аз съм била женена, не
искам със мъж да имам допир!”. Тя казва: “Ама той е добър, той е добър, само къде пуши, не
обичам  сина  ми  че  пуши”.  Тя  не  пушеше.  И  ми  казва:  “Къде  точно  живееш?” –  и  аз  и
обяснявам. “Ооо, там ми е родата, там до вас ми е родата!” – и тя през това време отива
там при родата си, пита за мене, даа. Аз изобщо хабер немам за това. Той беше на 23 години.
7-8 години ни е разликата. Аз бех некъде... чека се малко време. После станах на 14 години.
Станах, не го земах веднага, не се жених. Станах на 14 години. Той дойде. Искам да гледам
момичето да видим каква е, що е! Ей, и ме излъгаха там братовчедките му. Аз имах общо, със
техната сестра учех. И те един път ме викнаха и те нарочно ме викнаха. И нещо са оставили
пари – нарочно са казали, че 5 лева им изчезнаха. Аз станах и си заминах. И със приятелката
си. Свиреха там на Факултета. И тя казва: “Таня, Таня, ела – казва – бе ти защо взима
петте лева?”. Пък казвам кога съм отишла във вас – тя заради да ми види очите. Ай, казвам,
аз не съм пипала пари. Изобщо не съм ви пипала парите. Абе, ела, да си даваш очна ставка със
другата ми сестра – те са големи жени, аз – малко дете. И отидох у тех, казвам: “Леле,
майка ми ще ме утрепа от бой, казвам. Аз не съм пипала никогаж. И отидох и той момчето
беше вътре. Той беше с голема коса! Обаче аз просто не обърнах на момчето внимание, страх
ме беше за парите. и той като ме виде – той ме хареса. И казва: “Искам с това момиче да
отивам на кино”. Те казват: “Веднага да си го взимаш! То е добро. Едни тука се подиграваха
със него, даже сватба е видело това момиче. Ама това момиче е само за тебе, да си живееш
със него”. С него сватба не сме [правили].  Празнувахме една вечер. Баш на 8-ми март се
ожених, точно за 8-ми март се ожених за него. Ама той ме излъга, че ще ме води на кино. Аз
не исках. Айде братовчедките му: “Бе ходи със него, иди, то момчето няма да те изяде”.
Мъжът ми е културен, много културен. Така възпитан. И български хубаво говори. Просто
нали запознах се със него. Той казва: “Ела със мене – нема да те пипам със пръст. Така стана
– не ме е пипал въобще... [Майка ми] казва: “Внимавай, че сега си женена, да не фане некое
момче да те прави за резил. Тука да си за резил между махалата!”.  И аз не ходех много
насам-натам. Седех си в къщи. Перех. Чистих. И после се ожених за Георги.. Точно за 8-ми
март. Той ме заведе у тех. Казвам: “Как ме доведе – така да ме заведеш”. Тя майка му почна
да се радва: “Виде ли, виж какво хубаво момиче” – казва – “Сега че се жените!”. Казвам:
“Не!”. На същата вечер не съм останала – “Как си ме земал, така да ме заведеш!”. И той ме
заведе у нас. Но не ме е пипал. Въобще не ме е пипал. И после се ожених при него. Родих три
деца от него. И до днеска си живеем със него. Законно [с подписан граждански брак] съм със
него.” (ж,40).

От  разказите  на  респондентите  се  вижда,  че  –  освен  лошото
психическо или физическо състояние, лишаването от свобода или смъртта
на единия от партньорите – най-често причина за разпадането на даден
фактически брак се оказва нарушаването на някоя традиционна норма или
групов стереотип. Разтрогването на брака не води до социалната смърт на
участвалите  в  него  индивиди,  но  жената  изпада  в  особен  период  на
апробация.  Тя  е  длъжна да  се върне при  родителите  си  и  повторно да
възприеме ролевия комплекс, характерен за статуса “мома”, дори да има
едно или повече деца от първия си брак. Тъй като сватбената обредност е
много силно свързана с  кръвта от дефлорацията,  обикновено вторият и
следващите фактически бракове не се празнуват тържествено.



Всъщност  “бияв”185 (сватбата)  като  ритуал  на  прехода  при
циганите драматизира най-вече женската промяна на социалния статус от
“чшай”  (момиче)  в  “ромни” (съпруга)  и  по  тази  причина  “бори”
(булката) е централният персонаж. Подобно на годежа, и при сватбените
обичаи се усеща локална детерминираност, но като че ли по-определящ е
видът  на  брака.  Въпреки  различията  помежду  им,  съгласно  понятията
близки  до  опита  на  респондентите,  сватбите  могат  да  бъдат
типологизирани в три вида: “традиционна”, “комсомолска” и “духовна”.

Традиционната  сватба  трае  няколко  дни  и  съдържа  елементи,
които  са  характерни  за  българската,  турската  и  изобщо  балканската
обредност. При ерлиите от кв. Факултета сватбата започва в четвъртък със
замесването на погачите и купуването на алкохолните и безалкохолните
напитки. В петък около 14:00 ч. група жени от двата рода отива заедно с
булката на баня.  Обикновено свекървата,  зълвата или етървата я  къпят,
като  използват  за  търкане  на  тялото  босилек.  Булката  е  облечена  с
шалвари,  пърлента186 и  папучи187,  а по време на къпането всички пеят.
Пред банята се чупи погача и всяко не омъжвано момиче трябва да яде, за
да я стигне същото [т.е да се ожени]. Булката все още е с пърлента. Върху
клонче  се  палят  свещички  и  неженените  момичета  играят  около  него
“момино хоро”. Вечерта в стая в къщата на момичето в една тепсия се
сипват  2  кг.  брашно или прясно  мляко и  в  тях  стъпва  булката.  Малко
момиче  намазва  ръцете  й  с  къна188.  В  шепите  на  булката  се  поставя
монета,  за  да  дойде  с  късмета си.  Къната  символизира статуса  чшай –
тоест, че булката е била девствена преди годежа. Въпреки че от годежа до
този ден младата жена е живяла в дома на мъжа си, тази вечер остава да
преспи  в  дома  на  родителите  си.  В  събота  към  10:00  ч.  сутринта
свекървата, придружена от наети за случая музиканти, отива с дрехи – три
рокли,  с  прилежащите към тях обувки и  аксесоари,  ушити по  поръчка,
докато булката е живяла при нея. Първата рокля,  която облича булката
обикновено е синя или розова; втората рокля е бежова и се облича около
обед;  към 16:00-17:00 ч.  за ресторанта се облича бялата рокля. Вечерта
след сватбата булката отново се прибира в дома на съпруга си. В неделя
сутринта чаршафът, по който е покапала кръвта от първия коитус по време
на  годежа  или  “кражбата”,  се  пали;  Пие  се  блага  ракия  –  оцветена  с
карамелизирана захар и се играе хоро в дома на момчето. В понеделник
свекървата приготвя баница и с нея придружава булката до дома на майка

185 Освен бияв (София, Петрич, Чирпан, Болярци), в различните групи са познати различни диалектни
деривати: биау (Костиево, Ягодово), бев (Габровница). Някои представители на хорахане рома и групите
с преферирано турско самосъзнание употребяват дюн и дюнлер – от тур. dügün – сватба и dünürlük –
сватовство. Лударите в пловдивско използват думата лунта – диалектен вариант на румънското nuntă
186 Копринена кърпа за глава. Етимологията на думата е от ит. през тур. pırlanta – брилянт, но прен.
Лъскав плътен плат.
187 От пер.-тур. pabuç – чехъл, пантоф; обувка
188 от араб.-тур. kına – багрилно жълто-червено вещество, което се получава от листата на лавсонията
(Lawsonia inermis) и сред много племена от Североизточна Африка до Индия служи за боядисване на
косата, ноктите и тялото.



й. Подобно на ритуала с банята и къната и сега се събират само жени;
майката измива главата на дъщеря си.

Сватбеният  ритуал  протича  по  сходен  начин  при  всички
субгрупи хорахане  и  даскане  рома в  Петрич и  Сандански.  Обикновено
новобрачната двойка преди 1989 г. празнува два пъти – тоест минава през
два еднакви сватбени ритуала, организирани съответно първо от мъжкия, а
след  това  от  женския  род.  В  условията  на  икономическата  криза  след
разпадането  на  социалистическата  система,  все  по-често  родовете  се
събират  заедно  или  сватба  прави  това  семейство,  което  е  с  по-добри
финансови възможности.  Според обичайното  циганско право сватбата е
задължение на мъжкия род, но, ако те са зле финансово, тържеството се
организира  от  женска  страна,  “за  да  не  се  срамува  момичето”189.
Обикновено  на  такива  сватби  не  присъстват  гости  от  мъжка  страна.
Организираните от двата рода сватби траят три дни – от петък до неделя
или от събота до понеделник. Започва се с ритуално къносване в дома на
момичето. И тук тя е с червен воал на главата, но стъпва в тепсия пълна с
жито и дребни стотинки. В кръг около краката й се пали памук, а между
палеца и втория пръст на краката се поставят запалени свещи. В средата на
дланите се слага едра монета или пендара и ръцете се свиват в юмрук.
Къната се нанася от шаферка – малко момиче, близко до рода на булката
(най-често  братовчедка  или племенничка):  на  ръцете –  до  китките,   на
краката  –  до  глезените,  “като  обувка”.  Къносаните  части  на  тялото  се
омотават с лента от бял плат или бинт. И тук булката преспива в дома на
родителите си. На втория ден към 10:00 ч. се прави  алай190 – от дома на
жениха се изнася булчинската рокля с музика и се обикаля цялата махала
така, че всички да видят роклята, което се приема като сватбена покана
към  съседите.  Роднините  са  поканени  2-3  дена  по-рано.  Шествието
завършва  в  дома  на  булката.  Около  обед,  след  като  се  е  облякла  и  е
завършен макиажът й, булката също обикаля махалата с музика, преди да
отиде  в  ресторанта.  Важна  част  от  ритуала в  ресторанта  е  даруването.
Булката минава и дава на всеки гост потник, риза, кърпа или 2 м парче
плат.  На  когото  му  идва  ред  да  бъде  даруван  се  провиква:  “Спирай
музиката!”  –  след  което  отправя  пожелание  към  младоженците,  а  на
музикантите  поръчва  песен,  която  да  изсвирят.  В  зависимост  от
договорката  между оркестъра  и  сватовете  (дали  музикантите свирят на
твърд хонорар или за бакшиши), спрелият музиката обявява колко пари
дава  на  младоженците  и  отделно  дава  пари  на  музикантите  или  на
специално  лице,  което  събира  парите  за  музиката191.  На  третия  ден
189 Липсата на сватбено тържество е една от социалните санкции за онези момичета, които са започнали
да водят полов живот преди годежа или брака с друг партньор, а сегашният им, въпреки волята на
родителите си, настоява да са заедно.
190 От тур. alay – шествие, процесия
191 Според публикувано дълбочинно интервю подобно лице се нарича “магаре” (Томова 1995: 41) – на
ромски хер. Функцията се изпълнява обикновено от брат, братовчед или чичо на този от съпрузите, чийто
род е организирал тържеството. В с. Болярци лицето е познато като шпикер (от англ. Speaker –
говорител), тъй като само то обявява кой колко дава и каква песен поръчва.



сутринта,  ако  е  била  девствена  булката,  се  коли  петел  в  дома  на
родителите й и се играе хоро. Който не е имал възможност да дойде на
сватбата в ресторанта, а иска да поздрави младоженците, се дарува, както
и самият той им дава някаква сума. Сега е моментът, в който родителите
на  булката  дават  приготвената  за  нея  прикя192,  обявена  по  време  на
годежа.

При групата хорахане рома в Чирпан ритуалът с къната в къщата
на момичето се прави в петък. Особеното тук е, че освен краката, ръцете и
главата  на  булката  се  намазва  и  дисталната  фаланга  от  кутрето  на
младоженеца.  Освен  със  символиката  на  пречистването,  ритуалът  е
натоварен допълнително с профетически елемент: ако се разсмее булката –
бракът ще бъде щастлив; ако заплаче – цял живот ще плаче. Преди години
се е спазвал ритуалът с посещаването на баня, но днес не се практикува
поради липсата на такава. В петъчния ден булката е облечена с “индийски
дрехи”: скроени по особен начин блузи и поли, облечени върху шалвари и
“корона”  с  було.  За  разлика  от  останалите  места,  съботата  е  “ден  на
младоженека”. Съсредоточие на социалните практики за деня е ритуалното
обръсване  на  брадата  му,  което  е  съпроводено  с  даруване  на
присъстващите и даване на пари на младоженеца. През този ден невестата
е  облечена  в  синя  или  розова  булчинска  рокля.  Първият  коитус  на
момичето – пашлярдъ-ла193 – се състои в неделя привечер. Това е и денят,
в който булката задължително облича бяла рокля. В понеделник чшайпето
се изнася в поднос и се минава през махалата – който го види е длъжен да
остави пари в подноса (м,42; ж,39).

Жена от  групата хорахане рома в  Калековец, за  да разкаже за
традиционната ромска сватба, акцентира на ритуала с банята като ситуира
наратива в своята младост и в пловдивската махала “Столипиново”, където
е родена: 

“В Столипиново, знаеш – всеки ден сватби. Всяка седмица. Правихме си косите
модерно [и] излизахме на сватби. Там почти правят всеки ден, три – четири дена и правят
сватбата. Тука [в Калековец] няма. Един ден [е]  тука. В Столипиново ходеха на баня, на
Чифте баня ходеха, тая баня – “Здравец”. Отиват. Къна слагат на булката. Трябва в къщи
[да е]  къносана. Отива там и я  мият. Мият я в  банята; играят там; хвърлят бонбони.
[Сега] всякой си има в къщи [баня], нали апартамент си имат. Някои, по-богатите, отиват,
фащат коли, имат си коли – отиват в Хисаря. Водят булката на баня” (ж,50).

В Говедаре “взимат  къна,  правят  една  голяма  чиния,  разбъркват  я  и  на
момчето родата отива у момичето. Правят тая къна, почват игрите, пускат музика, и сред
един час вече слагат един стол в средата [на стаята]. Булката седи и почва една жена да я
маже [с]  къна косата. Коя ще да е [жена] – роднина, може и да не е роднина. И това се
казва  кънагеджеси194”.  “Като стават сватби –  в  неделя  сутринта водят булката да  я
правят [при] тоя, който прави булките. И на обяд, когато вече отиват у майка й, свекъра...,
да  речем  младоженеца,  отива  у  баба  си  [тъща  си]  да  си  вземе  булката,  от  майката,
192 От гр. προικεια – букв. “за в къщи” – придан, чеиз
193 Респондентите превеждат израза като “обезчестяване”, но практически става дума за диалектен
вариант на синтагмата “пашляргяс-ла”, показана по-горе. Разликата е, че тук се използва конструкцията
за 3 л. мн.ч., съчетана с акузативна форма на личното местоимение в 3 л. ед. ч. 
194 от тур. kınagecesi – тържество ден преди сватбата, на което се къносва булката. Производно от kına и
gece – нощ, вечер



момичето взимат от майката, с музика отиваме, качват я на колата, пак с музика почваме:
с хора, с ръченици, с кючеци – кой както знае да играе. Отиваме, караме булката. Взима я
младоженека, почваме пак там веселби, пак кючеци и към 5-6 ч. [17:00-18:00] вече слагат кой
колкото обича, даряват на младоженците, и влизат в палатките, и ядат и пият. Даряват се
[от младоженците]. [След първата брачна нощ] танцуват, играят.  Къзлък му викаме ние.
Играят на момчето родата и на момичето родата. Ако се  оженят да речем отиват на
момичето родата, само че не майката, сестра било, снаха било, отиват у момичето, отиват
у момичето. Карат тва нещо, дето му викат къзлък, ядат, пият, изкарват на снимка, викат
там жените. Сипват ракия”(ж,42).

Всъщност по отношение на традиционните сватби съм напълно
съгласен с мнението на етнографите, че “цикълът на сватбените обичаи
при различните подразделения на циганската общност е в основни линии
твърде сходен” (Марушиакова & Попов 1993: 184), но само ако се държи
сметка за регионалните влияния от другите етнически групи в България. 

Вторият  тип  сватба  обозначавам  като  “комсомолска”,  защото
това е понятието близко до опита на моите респонденти. То се отнася до
онези  случаи,  при  които  сватбата  протича  по  общоприетия  образец  в
макрообществото – един ден, със завършек в ресторант. Обикновено тя е
следствие или от по-лошото материално състояние на семействата, или от
стремежа им да се интегрират към българската културна традиция, или и
от двете: “Комсомолска се казва, например, в един голям панер се купуват
булчински малки цветчета. И на всяко едно цветченце се слага една носна
кърпичка,  копринена  или  няква  друга  с  бродерия.  Това  е  комсомолска
сватба...  По-бедна”  (ж,45).  С  понятието  “комсомолска  сватба”  във
Факултета  обозначават  повлияното  от  макрообществото  егалитарно
участие  на  двата  рода  в  организирането  на  сватбата:  “Да се  разбираме
сватовете. Они да слагат половината пари. Ние – половината. И като се
прави  комсомолската  сватба,  след  сватбата  –  какво  изкарат  [дарените
пари] – всичко на младоженците. А иначе като правиме тия сватби, наште
къде  са  [“традиционни”],  правиш  сватбата  –  на  младоженците  нищо  –
всичко за тебе. Всичко за родителите.” (ж,45).

Терминът “духовна сватба” също е понятие близко до опита на
респондентите,  но  е  свързано  с  онези  от  тях,  които  принадлежат  към
енориите  на  евангелските  църкви.  В  този  случай  сватбеният  ритуал
протича  без  корелация  от  субгрупата  и  региона,  но  в  зависимост  от
религиозната идентичност. 

Обикновено в Катуница  “се  отива на  ресторант, които са  вярващи не
пият алкохол, само безалкохолно, кафета, сладки – е такива чайове и други неща. А които са
невярващи – да кажем от рода – на тях се дава алкохол, други неща. Те си употребяват, нали,
невярващи хора. И се свири предимно духовна музика, не светска музика. Светската музика –
те  са  такива  народни музики. Идват свират тука,  хората играят,  танцуват,  невярващи
пият алкохол, и всички други неща като всеки друг народ, нали. Обаче те могат да се женат
като  православни  християни  нали,  женат  се  без  граждански  брак  и  имат  си  [полови]
сношения.  Всъщност порокът е голям грях,  когато човек живее така...незаконно. За пред
човешките власти то е легална проституция. А пък за пред бог е блудство. Грях!... Наш'те
християнски сватби се придържаме изобщо към божието слово да протича. Пееме хваления,
ядеме всяква друга храна, само алкохол на употребяваме като християни Докато другите,
невярващите  употребяват  алкохол.  Имат  си  други  традиции  там.  Не  държат  на



честността. Християните държат на честността, ако тая жена е повярвала, след като е
извършила грях и се е изповядала, и тя е обезчестена... Прощават й се [греховете]. Бог й го
прощава да. Той не държи сметка за тва. Докато не го познаваш, всичко можеш да правиш,
но  след  като  го  познаеш  вече  бог  ти  забранява  от  тоя  ден  да  извършваш  блудство.
Прелюбодейство... Фактически една скромна сватба" (м,45).

В Калековец “щом е вярващ и двамата, и семейството е вярващ, отиваме в
Петдесятната църква, Коматевския възел там, в църквата и там ги благославят. Молят се
за тях. И след това вече в някой си ресторант се събираме най-своите близки хора. Може да
се поканят и от другите села [вярващите] и се събираме. Свирят ни, наистина свирят ни –
имаме и вярващи музиканти, само дето свирят песните. И без алкохол. Яденето го има само.
Има си месо и безалкохолно също си има, но алкохол – не!” (ж, 43). 

Във Факултета “духовната сватба” започва “Със молитви, цела нощ със
молитви. Готват, пеят. Само със Бога. И вече като се облича булката нали със булчинската
рокля, и младоженецът – пасторът си ги слага пред себе си и почват да се молат. Протяга
ръце. На святия дух молитви, песни. И вече си посрещат гостите. Има [даруване и пари], но
съвсем друго се прави като тия сватби. Само сладки и ядене се сложи. Безалкохолно. Там се
молиме, пееме за тех, за младоженците”. Не се слага къна на булката и не се води на баня
(ж:45,40).

Освен  като  церемония,  която  осигурява  публичност  на  даден
фактически  или  юридически  брак,  сватбата  изиграва  още  една  роля  в
брачните  взаимоотношения  при  ромите.  Макар,  че  на  циганите  не  са
чужди  местата  за  запознанство  характерни  и  в  макрообществото  –
квартално кафене, учебно заведение, работно място, селски събор и т.н. –
наблюденията ми показват, че много голяма част от тях са срещнали своя
брачен  партньор  именно  на  сватбено  тържество.  Всъщност  сватбите
събират  множество  хора  от  едно  населено  място,  с  дошлите  за  случая
роднини  и  приятели  от  други  населени  места.  Афектът  от  празника,
желанието “да те стигне такова щастие” и сред жените и сред мъжете води
до действия, които практически осигуряват брачен партньор – от простото
запознанство  с  флирт,  водещо  до  различните  форми  на  афекцио
конюгалис, до двата аспекта на узус – приставане и отвличане.

От друга страна, в резултат от значителната степен на локална
дефинираност,  при  ромската  сватба  се  оформят  специфични  ареали  на
брачност, обвързващи едно селище с мрежа от други селища, където може
да бъде намерен брачен партньор. Самата мрежа не е константно явление,
а  проявява  тенденция  към  разширяване,  в  резултат  от  вътрешната
миграция,  трудовата  мобилност  на  индивидите  от  двата  пола,  както  и
военната  служба  при  мъжете.  По  принцип  ареалите  на  брачност  са
характерни  най-вече  за  групите  хорахане  и  даскане рома,  които  са
традиционно  уседнали.  Въпреки  това  могат  да  бъдат  забелязани и  при
групата на калайджиите, макар и с много по-широк периметър. Всъщност,
условно  въведеното  в  българската  етнография  понятие  “тракийски
калайджии”, отразява именно този брачен ареал. Де факто, географската
детерминираност на  брака не се  среща само в групата на  калдерашите,
където  ендогамните  изисквания  към  субгруповата  и  дори  родовата
принадлежност са много строги.



При групите хорахане и даскане, с които съм работил, най-често
се наблюдава широчина на брачния ареал, припокриваща се с границите
на бившите 9 области. По данни от ромите в Петрич една от причините за
това е  социалистическото съревнование между регионите,  при което са
осъществявани гостувания за обмен на професионален опит, завършващи с
тържества в столовите на предприятията. В случая може да се предположи
модел на афект, подобен на този от сватбата. Освен това, според ромите от
Сандански,  по  линия  на  ОФ  са  организирани  регионални  футболни
първенства и редица културни надпревари от читалищната сфера между
по-големите ромски махали. По този механизъм първоначално се формира
основата на мрежата “Гоце Делчев – Петрич – Сандански – Благоевград –
Кюстендил – Дупница”, която впоследствие е доразвита от механизма на
запознанство, чрез участие в сватбено тържество. 

Брачната мрежа може да бъде ограничена и само на субгрупово
ниво  и  именно  такъв  е  случаят  със  споменатите  в  първа  глава  “Сиви
гълъби”. В разговорите ми с тях се очерта модел, в който влизат градовете
Пазарджик,  Сопот,  Карлово  и  Чирпан  и  около  30  села,  разположени
предимно  по  долината  на  р.  Марица195.  Особеното  тук  е,  че
представителите на тази група в гр. Чирпан и с. Калековец например имат
стабилно  фиксирана  преферирана  българска  идентичност  и  съответно
стремеж  за  екзогамен  брак  с  лица,  социално  признати  за  етнически
българи. Въпреки това в собствените им населени места нагласата към тях
е, че са “български цигани”. Те трудно намират партньор извън кръга на
групата  си  и  живеят  обособени  в  отделни  махали.  В  селата,  където  се
срещат  представители  на  групата,  употребяващи  ромския  език  като
майчин, етническата им идентичност не е фиксирана, но се предпочитат
ендогамните бракове в описаната мрежа. 

Всъщност,  като  цяло  екзогамните  бракове,  водещи  до
образуването  на  смесени  в  етническо  отношение  семейства,  според
резултатите от преброяването през 1992 г. заемат 7.33% от гражданските
бракове с ромско участие  (РПН-92/5: 65).  При този процес се получава
сравнително  балансиран  обмен  и  ромската  общност  по  полов  признак
отдава  и  приема  почти  сходен  брой  индивиди  спрямо  останалите
етнически  групи.  Казано  с  други  думи,  1551  българки  се  намират  в
състояние  на  граждански  брак  с  роми,  а  1636  циганки  са  омъжени  за
българи; 790 туркини са създали семейство с роми, а от турците 773 са
женени  в  тази група.  Партньор сред  по-малките  етнически общности в
България са намерили съответно 291 от  мъжете и 289 от жените роми.
Разгледани  през  опозицията  “град-село”  екзогамните  бракове  по
отношение на турската общност също са балансирани, докато смесените
браковете  с  българи и българки са много  по-характерни за градовете и
заемат  61.37% срещу 38.63% в селата.  Смесените  бракове  на  ромите  с

195 Списък със селищата в ареала е представен в §1.2., вж. също така приложение G



другите етнически общности са 56.72% в градовете срещу 43.28% в селата
(РПН-92/5: 65-66).

Десет години по-късно в понятието “семейство” са включени и
брачните съжителства. Броят на семействата с ромско участие нараства от
72686 на 99850 души или казано с други думи се увеличава с 37.4% (РПН-
01), но относителният дял на екзогамните бракове остава приблизително
същият – 7.51%. Въпреки това се нарушава балансът на обмена по пол
между различните етнически групи. Така 1818 българки имат за партньор
ром, докато с българин споделят живота си 2263 циганки;  970 туркини
живеят с  роми,  докато 889 циганки са с турци. Броят на мъжете роми,
които живеят с жена от по-малките етнически групи в България е намалял
на 242, а на циганките, живеещи с представител на друг етнос е спаднал на
283 (РПН-01/6: 75). 

През опозицията “град-село” балансът при браковете с турската
общност  се  е  запазил,  но  се  е  балансирал  обменът  и  с  българската.
Неравностойният обмен се е засилил при другите етнически групи като
разпределенията са 66.67% в градовете и 33.33% в селата (РПН-01/6: 75).
Макар  че  ромската  етническа  група  като  цяло  е  приблизително
балансирана по признака местоживеене – 53.8% в градовете срещу 46.2% в
селата, разпределенията не са симетрични при останалите етнически групи
в  България  и  това  налага  известен  коментар.  73.98%  от  българската
етническа група обитава градовете, докато в селата живеят 26.02%. При
сходни  абсолютни стойности  на  екзогамна  брачност  през  2001  г.,  това
означава,  че  в  периода  на  прехода  интензитетът  на  смесени  бракове  в
селата между българи и роми неколкократно се е повишил и днес е пъти
по-висок,  отколкото  в  градовете.  Това  явление  може  да  се  обясни  с
депопулацията  в  селата,  особено  при  младите  възрасти,  и  намалялата
възможност  да  се  намери  брачен  партньор  в  подходящата  възраст  при
собствената  етническа  група.  При  турската  общност  37.09%  живеят  в
градовете, а 62.91% в селата. Запазената пропорция на екзогамен обмен от
1992 г. говори за трайна тенденция за приемане на смесените бракове най-
вече в градовете, което може би се дължи на анонимността и отпадналата
необходимост от  легитимация пред  собствената етническа група.  Тук е
важно  да  се  отбележи,  че  в  квартали  от  типа  на  пловдивския
“Столипиново” ромската и турската етническа общности живеят смесено и
е  много трудно да  се диференцира  обемът им,  поради особеностите  на
механизма  на  идентификация  и  възможността  за  смяна  на  етническата
референтна  група  в  зависимост  от  социалната  ситуация.  Подобно  на
ромите,  другите  етнически  групи  са  балансирано  разпределени  между
градовете  и  селата.  Високият  интензитет  на  екзогамност  в  градовете
показва  тенденция  подобна  на  тази  в  турската  общност,  свързана  със
социалната приемливост.



Отношението към екзогамните бракове в самата ромска общност
е различно. Аспектите могат да бъдат илюстрирани чрез два примера от
дълбочинни интервюта:

“...има от нашия род, калайжиити де, 3-4 момичета съ женени за българи. За
българи, да... Не [за турци], не! Нашта нация е друга, тяхната нация е турска и не са женим
за тях. Да. Ми защото нацията е друга. Турци. Ние сме български цигани - е така....Не. Ами
чисто и просто тяхната нация е турска, нашта е българска и не моам да се свождаме.
Например да пристане някое момиче от наште - ше има война. Ше кажем, че не е от нашта
нация, нали, и ни пущаме децата така да са женат за друга вяра”. (ж,45);

“Преди много държаха наште хора калайджийте само за нашта нация - ний да
си са женим само за наште хора. Обаче сега много, особено тука пловдивско, имаме хора
които са женени момичета за българчета. Българчета. Имаме български момичета снахи,
български момченца имаме зетьове. Обаче, даже аз в една моя първа братовчедка дъщеря й е
женена тук в Катуница - мъжът й е учител по карате. Мъжът й е учител по карате, обаче
сега живеят в Пловдив някъде и той е към СОТ - полицията, охрана. А иначе има [смесени
бракове]. Имаме така е тук във първата къща, е тая вилата където е. Също на моя мъж
първи братовчед, той е ром, женен за българка има две дечица от нея. Живеят си много
хубаво.  ....А...към центъра тука, към гарата в една бяла сграда, голяма триетажна къща
също живее наша роднина там. Майката, асъл старата домакиня, е българка от помашкия
край българка, женена за акордеонист, който е ...той си почина Чичо Васил, ром, от ромски
произход. Тази жена си има двама сина и една дъщеря, като едната и дъщеря е в нас снаха, в
Ягодово - брат ми [е женен за нея],  а пък двата й сина живеят тука, но ако влезнете в
къщата им никога няма да кажете, че тук живеят хора роми” (ж,44).

Всъщност, наличието на екзогамни бракове и на родени от тях
деца  отново  показват  колко  важен  е  проблемът  за  преферираната
идентичност.  Естествено  възниква  въпросът:  какво  да  се  разбира  под
“ромско семейство” – дали онези 99850 двойки, регистрирани през 2001 г.,
в  които  главата  на  семейството  е  ром,  и  техните  деца,  или  трябва  да
отпаднат  формите  на  екзогамна  кохабитация,  както  и  екзогамните
граждански бракове? 

За съжаление, академичните изследвания, касаещи семейството,
домакинството и родствените връзки при ромите, са недостатъчно на брой
и обикновено не навлизат в дълбочина. Най-често авторите се задоволяват
да достигнат до констатацията, че “семейната структура е много силна”
(Vaux de Foletier 1970: 96), че “за рома семейството и родът са неговата
родина”  (Нунев  1997:  59) –  “есенциалното  ядро”  (Clébert  1961:  165),
“базовият  елемент  на  социалната  организация”  (Liegeois  1994:  77) и
“бастион на цигански бит, душевност и култура” (Мизов 1992: 49). Важно
е да се отбележи също, че семейните статуси и роли се намират в пряка
зависимост от вида на брака и семейството и затова опитът да се говори за
“ромското  дете  и  неговата  социална  среда”  (Нунев  1998),  крие  доста
подмолни  камъни.  Не  съм  склонен  да  приема  елементарната
типологизация  на  семействата  като:  „традиционни”,  „аномирани”  и
„нетрадиционни”,  защото  тя  би  могла  да  бъде  източник  на  нови
недоразумения между ромите и макрообществото. 

Практически  съществуват  три  типа  традиционни  семейства  –
корелация  от  формата  на  брак  в  зависимост  от  легитимацията  му:
коемпцио  (купуване),  узус  (приставане  или  отвличане)  и  афекцио



конюгалис (взаимно споразумение). От своя страна всеки от тях съдържа
два  подтипа  в  зависимост  от  това  дали  семейството  принадлежи  към
уседнала  или  към  чергарстваща  група.  Всеки  от  подтиповете  също  се
разделя на две според това дали професията на мъжа изисква активното
участие на жената в нея (както е при урсарите например) или напротив –
женската професия е напълно необвързана с мъжката. Както е показано на
графика 7,  по тази схема се оформят 12 типа традиционни семейства, а
цитираното по-горе изследване според мен е валидно само за два от тях:
уседнали, с брак след споразумение – познати като ерлидес. 

Не  съм  съгласен  и  с  определението  за  “нетрадиционни
семейства”  в  разглежданото  съчинение.  Групите  на  калдерашите  са
“проспериращи в частния бизнес”, голяма част от по-младите мъже в тях
имат средно и по-високо образование, но същевременно са един от най-
силните  носители  на  ромската  традиция.  Във  връзка  с  калдерашите  и
формулировката  за  “аномирани  семейства”  търпи  критика,  защото  при
някои  от  субгрупите  им  джепчийството  и  просията  са  женските
традиционни професионални занимания: “де ще проси, де ще влачи или
врачува – важно е да донесе нещо в къщи”  (ж,35),  както и не е прието
жената да проявява интерес към високо образование: “по-шашава е”(ж,65;
м,37,68). 

Въпреки  очертаната  сложна  картина,  събраните  теренни
материали дават възможност да се изведе обща характеристика в статуса
на децата. В кърмаческия период те са третирани еднакво – независимо от
пола си и са обект на грижа най-вече на майката. При отглеждането им
почти не се използва хумана и други изкуствени храни. Като заместител на
кърмата  най-често  служи  биберон  пълен  с  разредено  кисело  мляко.
Абсорбиращите пелени за еднократна употреба са познати, но също не се
използват  често,  предимно  поради  високата  им  цена.  Бе  регистриран
случай,  при  който,  след  първата  употреба,  пелената  се  разрязва  леко  в
единия  край  и  пълнежът  бива  заменян  с  памук,  като  се  запазват  само
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Графика 7. Класификация на традиционните типове ромски семейства според традиционната 
легитимация на брака, уседналостта на групата и участието на жената в мъжката професия.
С  е обозначено участието на жената в мъжката професия, а с  не обвързаността й



горните  непропускливи  слоеве.  В  кърмаческия  период  своеобразен
подпериод са първите 40 дена. До настъпването им детето фактически се
възприема  като  особено  застрашено  от  злите  сили.  Поради  това
съществуват редица традиционни социални практики, имащи за цел да го
предпазят. 

Втората  възраст  започва  от  прохождането  на  детето  и
продължава  до  около  5  годишнината  му.  Началото  се  маркира  с
характерния за България обред на прехода – прощъпалник. Може да се
каже, че това е фазата на безгрижното детство. Над детето фактически не
се упражнява пряк индивидуален контрол и е оставено да си играе на воля.
Властта на майката е преотстъпена в ръцете на най-възрастния индивид от
поколението  на  детето –  брат,  сестра,  братовчед  или  съседско дете,  на
което родителите имат доверие. Районът в който детето си играе се намира
в непосредствена близост до дома му – двор, улица, зелена площ, а често и
на самия праг на къщата. 

В зависимост от физическите данни на детето, по-рано или по-
късно,  постепенно  то  преминава  към  следващия  си  статус,  в  който  е
натоварено с отговорности: наглеждане на по-малките от него, събиране
на гъби, диви плодове, билки и съчки, носене на вода.  През това време
задачите  му  са  определяни  от  жена,  принадлежаща  към  някое  от
възходящите поколения – майка, баба, леля – а целта е “да се научи на
уважение към по-възрастните и най-вече на срам” (м,40). 

Около 9-10 годишна възраст трудовата социализация на детето е
пълна  и  то  започва  да  играе  нова  роля  в  семейството.  Тук  вече  се
наблюдава  разпределяне  според  полово  специфични  роли.  Момичетата
остават  в  къщи  и  започват  да  извършват  почти  всички  домакински
функции, под надзора на по-възрастна жена от същото или от възходящите
поколения.  Може  да  се  каже,  че  това  е  периодът  на  моминството.  В
същото време момчетата минават под опеката на бащите и започват да им
помагат  в  традиционния  занаят  или  временната  заетост.  Ако  такава
липсва,  проявата на всякаква инициативност,  водеща до осигуряване на
по-качествена  прехрана  и  по-висок  жизнен  стандарт  е  толерирана  и
поощрявана. За момчетата това е периодът на юношеството.

 Както бе показано по-горе, следващият период за момичето е от
около 13 г. до 19 г. когато се очаква, че момичето ще се омъжи. След това
общността започва да гледа на нея като на стара мома и често става обект
на подигравки. При момчетата подобни очаквания има от 15 г. до 21 г.

Традиционната роля на циганката е да бъде домакиня. В този си
статус, при разширеното семейство тя е подчинена на жена от първо или
второ  възходящо поколение,  най-често  съпругата на  pater  familias.  При
нуклеарните семейства е длъжна “да сготви, да се подмие и да ме чека” (м,
41). Тя трябва “да набляга на децата, дома и мъжа си” (м,27) и е “човекът,
който е само за в къщи. Тя няма думата. Мъжът взима решение, той налага
решението, той каквото казва – това е” (м,42). При по-специфичните групи



е  длъжна  “да  помага  в  нашия  занаят”  (м,40,68).  В  Сандански,  в
пловдивските села и  при покръстените196 цигани част  от събеседниците
очакват от нея “да допринася” с работа вън от дома. Това “допринасяне”
може  да  бъде  в  много  големи  размери  –  ако  калдерашката  успее  да
направи успешна “разходка” до София или Слънчев бряг, но може да не
достига  дори  само  за  храните  от  първа  необходимост,  когато  турската
циганка се включва в програмата за временна трудова заетост. От друга
страна, при “сивите гълъби”, даскане рома и лударите, които са много по-
свързани с ценностите на макрообществото, жената често пъти може да
поеме водещата роля в семейството. Всъщност, почти всички информанти
от тези три субгрупи твърдят че мъжете командват, ама жените държат
“парата”, което им дава фактическа, официално не проявена власт. Тази
тенденция изглежда засилена след 1989, когато мъжете загубват работата
си в АПК, но жените успяват да намерят препитание – пък макар и в сивия
сектор  –  като  шивачки,  гладачки,  чистачки.  В  резултат  от  това  бяха
регистрирани  случаи при  които  мъжът поема  част от  женските  полово
специфични дейности – най-често готвенето и чистенето.

Освен за тях, мъжът традиционно отговаря и за пазаруването на
ежедневно необходимите хранителни продукти – хляб, варива, зеленчуци,
месо, млечни продукти. Тази му роля може да се обясни с обстоятелството,
че жената обикновено не излиза извън махалата, ако не се налага, докато
традиционните  полово специфични дейности при мъжете са  свързани с
гаджé,  често  с  работа  дори  вън  от  населеното  място  и  същевременно
работа в близост до някой пазар.

Според  ерлийки  от  Факултета, ролята  на  жената  изглежда  по
следния начин: “ше перем, ше гледам децата, ше чистим. Идва мъжа ти –
ше го посрещнеш. Всичко сами правиме ние жените. Покоряваме се на
мъжете”  (ж,45), защото “срамотно е ако мъжът готви, чисти”  (ж,40). По
същата схема във всички ромски махали на мъжа се разчита да е глава на
семейството – “да отговаря за изцялото прехранване и оцеляване”  (м,34).
Негова задача, освен това, е “да направи по една стаичка на мъжкарите”
(м,33,39).  От  него  се  очаква  да  помага  на  жената  с  децата  и  внуците
(м,16,46),  което до голяма степен се изразява в налагане на дисциплина
чрез физическо насилие: “ако не слушат – шамари” (м,40). Макар че след
определена възраст “Бащите със момичетата немат работа. Само майките.
Доколко  бащите  говорат  с  майките,  майките  говорат  със  щерките  им”
(ж,45). Особено специфична е мъжката роля в семействата, изградени на
базата на брак от типа coemptio. Пазаренето става между мъжете от първо
и  второ  възходящо  поколение  спрямо  момчето  и  момичето.  Когато
отсъства такъв човек, което се случва много рядко, момчето фактически е
pater  familias  и  може да  се  представя  сам,  а  пълномощия от  страна  на

196 В с. Габровница българите наричат “покръстени” циганите от групата даскане, които от своя страна
пазят спомен за насилствено кръщаване от православен свещеник около 1888 г. Калайджиите и
калдерашите в селото обикновено ги наричат цуцумани.



момичето получава неин достатъчно голям брат и в изключително редки
случаи жена от първо или второ възходящо поколение. По принцип при
определянето  на  цената  жените  имат  само  съвещателни  функции,  но
същевременно с авторитета си и доброто си име бабата или майката може
да гарантира за изградените качества у момата.

Откроените  по-горе  висока  фактическа  брачност  и  висока
фактическа  бракоразводност  от  своя  страна  водят  до  високо  ниво  на
практикувана  “серийна  моногамия”  (Крейпо  2000:  160),  създаваща
“стъпаловидни  отношения” (Радклиф-Браун  1997:  62).  Това,  определя
особена  роля  на  второто  възходящо  поколение.  Освен  че  бабата  в
разширеното семейство е стопанка на къщата, разпределяща домакинските
задължения и следяща нуждите на дома, дядото често се превръща в pater
familias на семейство, съставено от него, съпругата му, неомъжените деца
и  внуците  от  встъпили в  повторен affectio  conjugalis  синове  и  дъщери.
Причина  за  това  е  опасението  по  отношение  на  доведеничетата  и
завареничетата, което може да бъде уловено в чист вид във фразата: “чужд
човек нема да го чува [отглежда] като свое”(ж,19). Поемането на такива
функции  от  най-възрастното  активно  поколение,  води  до  сложни
роднински  взаимоотношения  в  ромските  групи,  често  неразбираеми  за
изследователите: “Циганското братовчедство може да приема неочаквани
пропорции. Думата  братовчед,  както тази за  брат,  служи да опише по-
скоро приятелство или друга отдалечена връзка” (Clébert 1961: 165). Това
от  своя  страна  налага  по-задълбоченото  изследване  на  родствените
взаимоотношения и родствената социална мрежа в ромските групи.



§2.5. Циганското братовчедство 



Наличието на стъпаловидни взаимоотношения в дадено семейство поставя
на  изпитание  авторитета  на  традиционните  семейни  статуси,  поради
сливането  на  елементи  от  ролевите  им  комплекси  или  поради
нелегитимността на някои роли в подобна ситуация. Но, докато модерното
бинуклеарно сeмейство може да се задъха от конфликта между доведения
родител и заварените деца, то в традиционното разширено семейство този
конфликт бива овладян чрез системата от родствени връзки по произход,
която също генерира авторитети и властови взаимоотношения, почиващи
върху  легитимни  статуси.  Всъщност,  границата  между  разширено
семейство и род е много тънка. Но докато разширеното семейство е близко
и  до  понятието  за  домакинство  –  лица,  които  живеят  заедно  в  едно
жилище, имат общ бюджет и се хранят заедно – то концепцията за род не
изисква тези предпоставки, но съдържа в себе си идеята за общ произход
на индивидите.



При  изследването  на  роднинството  при  ромите  обикновено  се  търси
обемът на социално признатите връзки по произход и по брак, при което
се  открояват  няколко  лексеми,  маркиращи  нива  на  родствена
идентификация. Повечето автори използват метода на терминологичната
дедукция,  тръгвайки от общото понятие за родство към частното. Така,
като  максимален  предел  на  родството,  в  зависимост  от  групата,  бива
посочвана  “нацията”  [natsia]  или  “расата”  [rasa],  което  се  приема  от
циганолозите като аналог на “племе” (Sway 1988: 61; Fraser 1992: 239) или
„нация” (Sutherland 1975:  10;  Weyrauch &  Bell 1993:  352).  Следващото
ниво  присъства  в  по-голям  брой  разработки  и,  в  зависимост  от
произношението, е регистрирано като “вича” [vitcha] или “вица” [vitsa]. За
някои автори именно това е терминът за “племе” (Stoyanovitch 1974: 103),
според други понятието обозначава формирование от типа  “клан” (Fraser
1992:  239;  Weyrauch &  Bell 1993: 352),  а  според  трети това е по-скоро
разширената  семейна  група  (Sway 1988:  62).  Стоянович  счита,  че
съществува  разлика  между  понятията  “вича”  и  “вица”  [vica],  съгласно
която второто служи за обозначаване на линиджа (Stoyanovitch 1974: 104).
На мен самия най-добро ми се струва обобщението, че вичата е когнатна
родова група, съставена от няколко фамилии [familiyi], независимо дали е
клан или чета197 (Kephart 1987: 158). Като ясен белег за това, че вичата е
родова  група,  може  да  се  приеме  фактът,  че  всяка  вича  си  има  свой
ендоним, свързан най-често с името на реален или митичен предшественик
(Stoyanovitch 1974: 103;  Sutherland 1975: 183;  Fraser 1992: 239). В някои
диалекти на субгрупата Ловара този вид родова връзка се  обозначава с
“церха”  [tserha],  но  в  други  случаи  “цера”  [tsera]  е  денотат  за  всяка
резидентална  единица  или  домакинство  в  рамките  на  фамилията198

(Sutherland 1975: 181;  Fraser 1992: 239).  Макар че съществува социална
представа за  наличието на  подобна  когнатна  връзка,  членовете на  една
вича може никога да не се съберат заедно или да действат като група. По
тази  причина  главното  функционално  звено  в  ромската  социална
организация е “фамилията” [familia]. Фамилията представлява разширено
семейство,  което,  както  бе  посочено  в  предходния  параграф,  често
включва  съпружеската  двойка,  невстъпвалите  в  брак  деца,  някои  от
семейните  синове  и  дъщери,  техните  партньори  и  деца,  както  и  други
различни  по  близост  роднини  и  приети  или  осиновени  деца.  Понеже
циганската  двойка  обикновено  има  голям  брой  деца,  фамилията  често
наброява между 30 и 40 члена. Членовете живеят заедно, работят заедно и
заедно празнуват празниците си (Sutherland 1975: 183-184;  Kephart 1987:
158; Fraser 1992: 239; Weyrauch & Bell 1993: 352).

197Англ. band
198 освен палатка думата, означава и покривало за каруца. Понякога с думата се обозначава целият лагер,
или керванът от каруци, въпреки че в България по-популярните думи за това са катун, табор и черга.



Авторите, акцентиращи върху номадската традиция на ромската култура,
разглеждат  като  основни  родови  групи  циганският  “табор”,  който  се
приема  като  “голямото  семейство”  (Мизов  1992:  49) или  циганската
“чета”199, която се състои от 2, 3, 4 или 6 домакинства, при възможност в
едно домакинство да има до петдесетина души (Vaux de Foletier 1970: 92).
В  същия  интерпретативен  контекст  се  появява  понятието  “кумпания”
[kumpania]. В периода на чергарството то обозначава групата от каруци,
които пътуват заедно в рамките на една територия,  а  в урбанистичната
среда обозначава група, която осъществява своята специфична дейност в
определена  част  от  града  (Kephart 1987:  168).  Съгласно  различните
възгледи за фамилията и вичата, кумпанията се разглежда като съставена
от група разширени семейства, често, но не винаги от една и съща нация,
които заемат определена географска територия (Sway 1988: 61) или група,
съставена  от  хора  от  повече  от  едно  племе  и  от  няколко  клана  или
разширени семейства –  съюз на  индивиди,  обединени  от  икономическа
необходимост  за  експлоатиране  на  определена  територия  (Fraser 1992:
240;  Weyrauch &  Bell 1993:  352).  Въпреки че  a priori кумпанията  не  е
родствена група, в хода на взаимодействие между отделните индивиди и
домакинства, може да се наблюдава брачен обмен между различните вичи
и нации. Това е своеобразен допълнителен механизъм за регламентиране и
легитимиране на правата и задълженията на едно семейство по отношение
на членовете на кумпанията, с които до сега не е било в родствени връзки
(Fraser 1992:  240).  За  съжаление,  нито  цитираните  теоретични
конструкции,  нито  публикуваният  емпиричен  материал,  касаещи
кумпаниите,  сочат какъв е  резултатът от подобен  брак.  Казано с  други
думи,  не  става  ясно  дали  той  може  да  послужи  като  основание  за
формиране  на  метагрупа от  двете  групи;  на  нова  група,  независима от
двете или на субгрупа към една от двете групи. Ако бракът не служи като
подобен  механизъм,  то  би  трябвало  да  се  проследява  дали  младото
семейство  само  избира  груповата  си  принадлежност  в  рамките  не
кумпанията  или  тя  му  е  наложена  и  дали  съпрузите  запазват  своята
групова принадлежност или единият от тях е принуден да приеме нова
идентичност.

Както  бе  показано  в  началото  на  предходния  параграф,  по
отношение  на  ромите,  в  научната  литература  съществува  задочен  спор
дали ромите са етнос с патрилинеарни  (Acton 1974; Томова 1995) или с
матрилинеарни характеристики (Clébert 1961: 165; Марушиакова & Попов
1993).  Наблюдаваните  от  мен  прецеденти  в  България  открояват  ясни
тенденции  за  когнатни  линиджи  при  признаването  на  родството,  с
патрилинеарен рудимент при избор на  първичен референт200.  Тук ми се
199 Фр. bande
200терминологията за произход използвам съгласно Марвин Харис (Harris 1987: 162-172), а именно:
патрилинеарност – родство по бащина линия; матрилинеарност – родство по майчина линия;
амбилинеарност – родство по бащина и майчина линия; когнатен линидж - родова група основана на
амбилинеен произход.



струва важно да отбележа, че това е обща тенденция сред ромските групи,
позната в редица страни от Европа, САЩ и Канада. Всъщност, циганите
имат  право  да  изберат  към  коя  вича  принадлежат  –  бащината  или
майчината. Де факто, ромите избират по-често бащината, но по-късно през
своя живот те имат право да сменят своето предпочитание (Kephart 1987:
161), защото “циганите са извънредно практични хора – за тях родството
означава идентификация с тази страна от семейството, която предлага най-
добрата  финансова  подкрепа”  (Sway  1988:  62).  По този  начин  напълно
релевантно за периода на номадизъм е твърдението, че линиджът е много
нестабилен  и  се  образува  и  преобразува  в  курса  на  всяко  пътуване
(Stoyanovitch  1974:104) –  тоест  преди  началото  на  топлия  сезон  всяка
година.

По време на  прецедентните  теренни  изследвания,  върху които
стъпва  настоящатата  работа,  не  бе  регистрирана  употребата  на  думите
“вича” и “кумпания”. От смисъла, който има в българския език, думата
“компания” се използва за обозначаване на “приятелски кръг”. Понятията
“раса”  и  “нация”  са  употребявани  по-скоро,  за  да  разграничат  ромá
(циганите) от  гаджé (нециганите),  отколкото отделните видове групи и
субгрупи, но във всички случаи не става дума за роднински връзки. Във
всекидневната  реч  ромите  са  инкорпорирали  българските  думи “род” и
“семейство”,  а  като  “по-цигански”  използват  съответно  турските
“джинс”201 и  “тайфа”202.  В  това  отношение  е  особено  интересна
използваната  от  софийските  ерлии  дума  “енданя”.  Тя  служи,  за  да
обозначи  всички  лица,  с  които  един  индивид  има  социално  призната
връзка по  произход,  независимо да  ли тя  е  по права или по  съребрена
линия  и  независимо  от  степента  на  родството.  Като  интерпретант  на
българското понятие “семейство”, ромите обикновено използват една от
двете  синтагми –  “аменде  саворе”203 или  “амаре  мануша”204.  От  своя
страна това за пореден път поставя проблема за трудното дефиниране на
лимеса  между  социалните  представи  за  род,  разширено  семейство  и
домакинство, както и за границата на родството изобщо.

За  да  се  фиксира  някакъв  предел  на  родствените
взаимоотношения, могат да бъдат използвани забраните, регламентиращи
допустимата близост на родствената връзка при брачния обмен. Тук обаче
пречат  ендогамните  изисквания  в  някои  групи,  което  довежда  до
констатации от рода: “Ромите разширяват все повече и повече подкрепата
на браковете между братовчеди – с изключение на първите братовчеди,
които са чувствани твърде близки – и се предпочита партньорът да е от
същата вича, или от майчината, или от бабината  (Fraser 1992: 204), като
съществува строга забрана за инцестни връзки между деца и родители и

201от араб. cins - род; порода; пол
202от араб. tayfa - екипаж, свита
203 букв. “всички у нас”
204 букв. “нашите хора”



между брат и сестра (Stoyanovitch 1974:125). За съжаление подобен анализ
откроява  нуклеарното  семейство  като  ясна  родова  група,  но  отново  не
поставя предел на циганското братовчедство.

В това отношение много добра е монографията на Илона Томова,
която  успява  да  отграничи  субгрупови и  регионални  диференциации  в
признаването  на  роднинството  при  различните  ромски  общности.
Сключването на брак между трети братовчеди е допустимо при хорахане
рома (Варненско, Горнооряховско, Гоцеделчевско, Добричко, Дупнишко,
Ловешко,  Разградско,  Русенско,  Силистренско,  Старозагорско  и
Шуменско);  при  даскане  рома  (Благоевградско,  Видинско,  Врачанско,
Котленско,  Монтанско  и  Шуменско);  както  и  сред  някои  групи  на
влашките  цигани  (Софийско  и  Горнооряховско).  В  групите  на
калдерашите, както и в някои групи хорахане рома, калайджии и катунари
родството  е  патрилинеарно.  По  тази  причина  може  да  се  срещнат
фактически  бракове  между  втори  и  дори  между  първи  братовчеди  по
майчина линия  (Томова 1995:  43).  Въпреки това, съществуват групи от
типа на хорахане рома в гр.  Чирпан, където бе регистрирана нагласата:
“Има един род в махалата, които се женат братови деца. Но иначе дори
трети братовчеди не се женат – знае ли се, че са род – не може”  (ж,39).
Всъщност,  от социалната  практика  на гражданските бракове,  ромите  са
запознати с изискванията на семейния кодекс в България, който забранява
браковете между роднини по права линия205 и по съребрена линия до IV
степен206.  В резултат от етнографски регистрираната негативна социална
нагласа  между отделните  ромски субгрупи  (Марушиакова  1993:7),  като
пристъпващи границата на роднинството при брачния обмен обикновено
са изтъквани “другите” роми, което може да се усети в думите на ерлия от
Петрич: “Те [калдерашите] се женат братови деца, доколкото в циганското
население това е абсолютно забранено. Забранено е кръвосмешението и
във много държави Например в Германия кръвосмешението се наказва със
смъртна присъда. Сред циганското население това е кощунство! Моралът
сред  циганското  население  е  изключително  висок!”  (м,41).  Във  всички
населени места  сочената  възможна  близост  обикновено  е  между  втори
братовчеди,  но  събраните  първични  данни  съдържат  информация  за
редица  прецеденти  и  инцестни  взаимоотношения  от  по-близка  степен.
Практически, фактът на отговаряне според социалната желателност при
подхода през призмата на забраната за брак, компрометира достоверността
на данните, но въпреки това задава ориентир за границата на роднинството
– между ІV и VІІІ степен по съребрена линия.

Това оформи у мен възгледа, че е необходимо да се погледне на
родството  като  на  “социална  класификационна  система”  (Крейпо  2000:
205 Родство по права линия е връзката между две лица, от които едното пряко или непряко произхожда от
другото – дядо, баща, син, внук
206 Родство по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да
произхожда от другото – брат и сестра, чичо, вуйчо, племенник братовчед. Връзката между двама братя е
от ІІ степен, между чичо и племенник – ІІІ степен, а между първи братовчеди - ІV степен.



140),  изградена  върху  “идеята  за  връзка  след  брак  или  по  произход”
(Harris 1987: 160), където терминологията за родство е съществена част от
родствената система, която от своя страна трябва да осигури подредена и
работеща мрежа от социални взаимоотношения, определени от социалната
практика (Радклиф-Браун 1997: 72-73).  Казано с други думи, трябва да се
приложи  индуктивен  метод  –  чрез  открояването  на  съществуващата
родствена  терминология,  да  се  улови  границата  на  родствените
взаимоотношения.  Водещ  тук  е  възгледът,  че  съществуват  само  онези
социални факти, които са осъзнати като такива и съответно са назовани от
респондентите.  Липсата  или  промяната  на  определени  думи  може  да
послужи  като  белег  за  промяна  в  социалните  взаимоотношения  и
ценностната система (Гадамер 1997: 619).

В  изследванията,  свързани  с  ромската  култура,  почти  не
съществува систематично проследяване  на връзките при генеалогията и
сватовството.  Най-често  хаотично  са  подхвърлени  няколко  термина,  по
примера, който бе даден по-горе със семантиката на phuri day. В отделни
статии  могат  да  се  срещнат:  бори  [невеста],  дай  [майка],  дад  [баща],
джамутро [зет], прал [брат], пхуро [старец], чаво [момче] и чай [момиче]
(Костов 1956: 414-421); пхрал [брат] и пхури дай (Clebert 1961: 165); ром
[съпруг]  и  ромни  [съпруга]  (Acton  1974:  62);  биби  [леля]  и  пхури  дай
(Stoyanovitch 1974:  110);  бори [снаха] и ромни [съпруга]  (Kephart  1987:
164);  бори  [невеста]  и  сакра  [свекърва]  (Sway  1988:  71);  биби  [леля],
жамутро [младоженец], бори [булка], пхури дад [бащата на семейството],
пхури дей [бабата] (Марушиакова & Попов 1993: 162,197).

По-пълен  списък  присъства  в  издадените  речници:  бабо,  ами
[баба],  биби,  бибио  [леля], бори,  вахри [младоженка],  дат,  бабо [баща],
дай,  дадо  [майка], как, кхало [чичо и вуйчо], пен,  бено [сестра], папус,
бапир  [дядо],  чаво,  чо,  чагху  [дете],  саштро,  сасро  [тъст  и  свекър],
джамутро  [зет  и  шурей],  сашуий,  шашуий,  сасуй  [тъща  и  свекърва]
(Paspati 1870); биби [баба], бори [булка и снаха], дад [баща], дада [кака],
дай [майка], дайджос [вуйчо], джес [девер] как [чичо], папус [дядо], пхен
[сестра], пхрал [брат], ром [съпруг], ромни [съпруга], сало [шурей], састро
[свекър], сасуй [свекърва], чшаво [син],  чшай [дъщеря]  (Маликов  1992);
пхурадий, мами [баба], адес, нана [батко], дад [баща], пхрал [брат], бабас,
пхуродад, папу [дядо], абла, абба, дада [кака], хала, тета, биби [леля], дай,

дей, нина [майка], чхаво, шаво, чшаво [момче], чхей, чшей [момиче]
(Кючуков, Янакиев & Илиев 1995);  мами, биби [баба], дад [баща], пхрал
[брат], пхен [дъщеря, сестра], папус [дядо], джамутро [зет], дай [майка],
чшаво [син], састро [свекър], сасуй [свекърва], бори [снаха], ром [съпруг],
ромни [съпруга], енга [стринка], како, енище [чичо], тете [леля], дайджо
[вуйчо], непото [племенник], кумнато, сало [шурей] (Попова 1999).

Събраните по този начин термини, освен че са свидетелство за
разнообразието  на  ромските  диалекти,  показват  практическата
невъзможност  без  теренно  изследване  с  дълбочинни  интервюта  да  се



направи систематичен анализ.  За много от означаемите има по няколко
означаващи,  а  значителен  дял  от  означаващите  имат  по  няколко
интерпретанта, често противоречащи си семантично. 

В резултат от двегодишно етнографско изследване сред ромска
кумпания  от  Калифорния,  принадлежаща  към  субгрупата  Ловара,  Ан
Съдърленд  предлага  задълбочен  анализ  на  родствената  терминология.
Оригиналността  на  нейния  подход  се  състои  в  това,  че  разкрива
социалните  взаимоотношения  в  мрежите  по  произход  и  по  сватовство.
Описани са  социалните връзки между различните статуси в  рамките на
родствената  мрежа.  Заключението  от  изследването е,  че  за  момичето  е
болезнен контрастът между ролята и да дъщеря и ролята и на снаха. При
мъжа съществува конфликт в статусния комплекс между ролята му на син
и ролята на съпруг. Детето не прави разлика между ролите си на син и на
внук, а братовчедите са най-добри за сватове  (Sutherland  1975:139-180).
Изследването  обаче  има два  недостатъка.  От една  страна,  то  не  спазва
стандартния класификационен подход, приет в социалната антропология,
и  по  този  начин  нейната  работа  е  несъпоставима  със  съществуващите
теоретични  и  емпирични  разработки  върху  родствените  структури.  От
друга страна, работата е ограничена до много стеснен кръг респонденти и
ролевите  интерпретации  са  твърде  индивидуални  –  в  друга  кумпания
статусите биха могли да имат друг смисъл.

Тук е мястото да  отбележа,  че една моя по-ранна  публикация,
която  представлява  доклад  от  прецедентно  теренно  изследване,  дава
възможност да се види структурата на ромското родство в рамките на пет
поколения  (Пампоров 2001: 11).  Въпросната статия обаче също има два
недостатъка. Първият е, че родствената схема де факто отразява плана на
израза в семиотичното поле на калдерашката общност и онова, което те
разбират  под  рудé207 [роднини],  докато  интерпретантите  на  групите
хорахане  рома  и  даскане  рома  са  вторично  въведени,  а  понятията  на
другите субгрупи, особено на онези с  преферирана идентичност,  са  по-
скоро пренебрегнати. Вторият недостатък е обстоятелството, че в доклада
не  е  засегнат  проблемът  за  наличието  на  хенамика [сватове]  –  тоест,
родството чрез брак. Въпреки това,  предложеният модел е адекватен по
отношение  на  родствената  терминология  и  може  да  се  използва  като
матрица за систематичната типологизация на родството при различните
ромски групи.

В  представените  по-долу схеми  са  използвани  символите:  ρ -
мъж,  - жена, ═ - брак, │- произход от, ┌──┐братя и сестри (Harris 1987:
162),  ■ -  ego (Крейпо  2000:  140).  С  цел адекватност  към изследваните
групи, при съкращенията посочващи родствената терминология, няма да
се  използва  нито  българският  (Радклиф-Браун  1997:  65),  нито
англоезичният стандарти (Крейпо 2000: 140), приети в социалните науки.

207 Вероятно производно от рум. rudă – роднина; rudenie – роднинство



Всяка групова система от интерпретанти ще бъде обяснена веднага след
схемата, която я отразява, в съответствие с ромския понятиен апарат.



Калдерашя

                   

Схемата отразява връзката на М (ме – аз, Ego) с три възходящи и
три  низходящи  поколения.  За  него  всички  мъже  от  второ  и  трето
възходящо  поколение  са  П (папу –  дядо),  а  всички  жени  от  същите
поколения са пд (пурани дей – стара майка). Според някои респонденти е
възможно към мъжа от това поколение да се обърнеш с “пурано даде”
(стари татко), а към жена му с “мама” или с българското “бабо”.

С  изключение  на  Д (дад –  баща),  всички  мъже  от  първо
възходящо поколение са К (како), което на български се превежда с чичо,
вуйчо, свако, лелин, тетин или калеко – в зависимост от линиджа, вида на
връзката (съребрена или сватовство) и локалния диалект. Подобно на това,
с изключение на  д (дей – майка) всички жени са  бб (биби) – леля, вуйна,
стринка, тетка или чина.

В  поколението  на  протагониста  роднините  му  по  съребрена
линия от втора степен са наричани съответно Пр (прал – брат) и пе (пей –
сестра), а обръщението към по-възрастните е  нане (батко) и  лале (кака).
При  роднините  по  съребрено  сватовство208,  съпругът  на  пей е  Ж
(жамутро – зет), а съпругата на прал е  бр (бори – снаха). Роднините от
четвърта степен по съребрена линия са назовавани с лексеми от румънски
произход В (воро – братовчед) и в (вара – братовчедка)209.

В първото низходящо поколение децата на егото са  Ш (шяв –
син) и  ш (шей – дъщеря). Термините за техните съпрузи са същите като
при съребреното  сватовство в  поколението  на  респондента –  съответно
жамутро и  бори.  Роднините  по  съребрена  линия  от  трета  степен  са

208Използвам термина съребрено сватовство, за да обознача роднинството на ego, със съпругата на брата
или съпруга на сестрата. По-долу ще се прави разлика от пряко сватовство – родството на ego с брата и
сестрата на съпруга или съпругата.
209 Рум. văr – братовчед; vară - братовчедка
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наричани Н (непото – племенник) и н (непата – племенница). Всъщност
термините  непото и  непата се  използват  предимно  във  второто
низходящо поколение за обозначаване на родствениците от втора степен
по права линия – внук и внучка. В този случай планът на израза изяло
повтаря  както  лексиката,  така  и  структурата  по  отношение  на  същите
означаеми в румънския език210. За съпругата и съпруга на непото и непата
се употребяват бори и жамутро, както в предходните две поколения. Ако
е необходимо в речевата ситуация, след термина следва обяснение за кого
точно става дума.

На  практика,  родствената  връзка  най-често  се  изразява
дескриптивно  също  и  по  отношение  на  третото  възходящо  и  третото
низходящо  поколения:  ПД (папоско  дад –  бащата  на  дядо  ми);  Пд
(папоско дей – майката на дядо ми); НШ (непотоско шяв – сина на внука
ми);  Нш (непотоско шей – дъщерята на внука ми). Вместо  папоско дад,
калдерашите в с. Габровница употребяват синтагмата “папу пурано” [стар
дядо],  а  за  жените  от  трето  възходящо  поколение  се  е  наложило
българското  “баба”.  Под  влияние  на  българския  език,  където
формообразуването се осъществява с представката “пра-“, в диалекта на
калдерашите е  влязъл в употреба префиксът “пре-” и  по отношение на
третото низходящо поколение може да се срещнат понятията “пренепото”
(правнук)  и  “пренепата”  (правнучка).  Подобно  на  предните  три
генерации,  и  в  това  поколение  за  изразяване  на  статуса  на  брачните
партньори се използват термините бори и жамутро.

При прякото сватовство причина за роднинството е отношението
на суримпе (брак) между Р (ром – съпруг) и р (ромни – съпруга)211. В първо
възходящо поколение Со (сокро) служи за обозначаване на свекър и тъст, а
са (сакра) – съответно за свекърва и тъща. В обръщението си към сокро
човек  може  да  използва  даде (татко),  а  към  сакра –  мами  (бабо).  В
поколението  на  съпрузите,  Ко (кумнато)  на  български  има  няколко
съответствие:  шурей,  баджанак,  девер  и  зет.  При  ка (кумната)  те  са
съответно: шуренайка (или снаха), балдъза, етърва и зълва.

Практически  терминологията  за  роднините  по  сватовство,  в
поколението на родителите и поколението на брачната двойка, е изцяло

210Рум. nepot (de unchi) – племенник; nepot (de bunici) – внук; nepoată (de unchi) – племенница; nepoată
(de bunici) – внучка
211 С цел опростяване на нагледа, на схемата и двамата брачни партньори са ego. Следи се терминологията
с преките и съребрените роднини на другия.
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заета от румънския език212. Разликата е, че към калдерашкото понятие за
мъжките индивиди е добавено  –о,  което е типично окончание за мъжки
род  в  ромския  език.  Използваната  от  калдерашите  система  за
разграничаване на роднините по сватовство е характерна за голяма част от
индоевропейските  езици  и  като  пример  може  да  послужи
формообразуването с “-in-law” на английски и с “beau-/belle-” на френски
език.

212 Рум. cumnat  - баджанак, девер, зет, шурей; cumnată – балдъза, етърва, зълва, шуренайка; socru – тъст;
soacră –  тъща, свекърва



Калайджес (с. Габровница)

Структурата  на  родството  при  тази  калайджийска  субгрупа  е
сходна с модела на калдерашите и до голяма степен планът на израза е
запазен.  В  трето  възходящо  поколение  се  е  утвърдила  формулата  пП
(препапу –  прадядо)  и  пм (премами –  прабаба).  Във  второ  възходящо
поколение най-употребяваният термин е мм (мами – баба), макар че може
да  се  срещне  и  предпочитаното  от  калдерашите  пурани дей.  В  първо
възходящо поколение  по  отношение  на  роднините  по  съребрена  линия
терминологията  се  запазва.  По  отношение  на  роднинството  по  права
линия, при бащата също най-често срещан е интерпретантът дад, но като
аналог на обръщението “тате” са познати  бабо и  нине.  За майката като
традиционно и по-истинско се счита дей, но в резултат от общуването със
субгрупи даскане рома, които са най-разпространи в региона, все по-често
се налага диалектния вариант дай.  

В поколението на протагониста за роднините от втора степен по
съребрена  линия  от  мъжки  пол  терминът  п’рал (брат)  се  запазва,  при
женския пол се използва диалектния интерпретант пе (п’ен – сестра). По
отношение  на  роднините  от  четвърта  степен  по  съребрена  линия  се
употребява  българската  терминология  –  Бч (братовчед)  и  бч
(братовчедка).

В първото низходящо поколение се използват понятията Ч (ч’аво
–  син)  и  ч (ч’ай –  дъщеря),  което  е  най-разпространения  диалектен
вариант  в  България.  При  калайджиите  в  Габровница  обаче  отсъства
какъвто и да е термин за роднините по съребрена линия от трета степен в
низходящото поколение, а подходът към тях е дескриптивен: “ме п’еняко
ч’аво” [син на сестра ми]. Понятията за роднините по пряка линия във
второ и трето низходящи поколения са повлияни от локалния български
диалект и,  с  ромски суфикс се  използват:  У (унуко –  внук),  у (унука –
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внучка),  пУ (преунуко –  правнук) и  пу (преунука –  правнучка).  В трите
низходящи поколения и в поколението на егото, понятията за  брачните
партньори  на  роднините  по  произход  са  същите  като  в  групата  на
калдерашите – жамутро и бори.

В  терминологията  за  прякото  сватовство  остават  непроменени
само понятията за  съпруг и  съпруга.  В първо възходящо поколение  Сс
(састро) и сй (сасуй) отразяват най-популярния ромски диалектен вариант
в  България  и  са  пълен  аналог  на  калдерашките  сокро и  сакра.  В
поколението на протагонистите съребрените роднини на съпруга са  Жс
(жъс – девер и зет /съпруг на зълва/), жщ (жъщай – зълва) и ет (етърва) по
отношение  на  съпругата.  За  съребрените  роднини  на  съпругата  се
използват  българските  областни  диалектни  определения  -  Шр (шура –
шурей),  шр (шурнаковица –  шуренайка),  Бж (баджо –  баджанак)  и  бз
(балдъза).
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Калайджес (Пловдивско  213  )  

Структурата  на  родството  при  тази  калайджийска  субгрупа  е
почти идентична със структурата на субгрупата от с. Габровница. В плана
на  израза  е  характерно  това,  че  не  се  прави разлика  в  терминологията
между второ и трето възходящи поколения; а също така и между второ и
трето  низходящи  поколения.  Основните  различия  са  фонетични  и  се
наблюдават при означаващите за родство от първа степен по права линия и
женски пол, където се появява характерният за влашките диалекти звук
“е”,  познат  от  калдерашката  терминология.  Понятието  за  майка  се
произнася съответно д* (дей), а за дъщеря ч* (ч’ей). В терминологията за
роднините  от  мъжки  пол  по  съребрено  сватовство  в  поколението  на
протагониста и в низходящите поколения се проявява друга характерна
особеност  на  ромския  език  и  употребяваното  понятие  за  зет  е  Дж
(джамутро).  По  същата  схема  понятието  за  девер  звучи  като  джес.
Всъщност терминологията за пряко сватовство няма да бъде представена
тук, тъй като в нея няма разлика от тази при калайджиите в Габровница, с
изключение  на  обстоятелството  че,  за  сестрата  на  съпруга  се  използва
българското зълва.

213 Интервютата са проведени в с. Костиево, с. Катуница, с. Куклен, с. Ягодово и на пазара за булки при
гара Филипово в Пловдив
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Калайджес (гр. Петрич)

Структурата  на  родството  при  тази  калайджийска  субгрупа
значително се различава от другите две. До голяма степен това се дължи
на  високото  число  смесени  бракове  с  представителите  на  субгрупите
хорахане  рома  и  даскане  рома,  довело  до  фактическото  оформяне  на
метагрупова  ромска  общност  в  града.  Понятието  “калайджес”  се  е
запазило като спомен за престижна субгрупова принадлежност. Въпреки
това,  усвоените  културни модели  са  довели  до  промяна  на  културните
първообрази и възникването на модел несводим до съставните си части,
което  е  стандартен  резултат  от  опита  за  компромис  при  срещата  и
взаимодействието  на  два  социума  (Леви-Строс  1952:  490).  Именно
промяната  в  културните  параметри  води  до  желанието  на  местните
калайджии  да  се  разграничат  от  другите  сходни  групи  в  региона
(резидиращи в Сандански и Гоце Делчев), макар че запазват езиковата си
близост с тях.

Основните  понятия,  които  са  се  съхранили,  касаят  предимно
роднинството по права линия от първа степен. Запазили са се най-вече
разгледаните  по-горе  характерни  за  влашките  диалекти  фонетични
интерпретанти дей и  ч’ей. При последните и при понятията  п’рал и  п’ен
специфичното придихание е много силно изявено.

Най-значителната  промяна  в  терминологията  е  осъществена  в
първото  възходящо  поколение.  Подобно  на  българските  и  турските
родствени системи, се появява разграничение между съребрените роднини
от трета степен. Думата како започва да обозначава единствено чичото, а
интерпретантът за вуйчо е Дч (дайчо), което произхожда от турското dayı.
Думата биби изцяло изчезва и е заменена от специфични понятия за всеки
един статус. За сестрата на майката се използва регионалното диалектно
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българско означаващо  тт (тета);  за  сестрата на  бащата се използва  ал
(ала), което е дериват от турско-арабското  hala. За съпругата на  како се
използва иг (инге), което може да се преведе като стрина214; а за съпругата
на дайчо се използва  дц (дайница) – формообразуване за женски род от
мъжки, с типичен за българския език суфикс. За съпрузите на роднините
от женски род се използва Ищ (инище), което е диалектно произношение
на турската дума enişte – съпруг на сестра или леля.

По  отношение  на  низходящите  покорения  се  забелязва
терминологична  близост  по-скоро  с  калайджиите  от  с.  Габровница,
отколкото  с  тези от  Пловдивския  регион.  За  преките потомци от втора
степен се използват Но (нуко) и на (нука), а техните деца са съответно пН
(паранук)  и  пн (паранука).  Също  така  зетьовете  са  обозначавани
посредством понятието жамутро. Приликата с пловдивските села е, че и
тук по отношение на племенниците се прилага терминологията за внуците.

Подобно на калдерашката терминология за сватовство, съпругата
не  прави  разлика  между съребрените  роднини  на  мъжа.  За  нея  всички
индивиди от мъжки пол са Дв (девер), а всички индивиди от женски пол са
ег (енге),  което  в  случая  се  употребява  на  мястото  си.  За  разлика  от
съпругата,  съпругът  прави  разлика  между  Кч (каинчо –  шурей)  и  кг
(каинга – шуренайка)215 от една страна и понятията Бж (баджанак) и бз
(балдъза), възприети и от другите калайджийски групи.

214Думата е с частично изопачена употреба. В турския език inge [или enge] служи за обръщение на една
етърва към друга, без собствено да означава етърва. Това е причината да го преведа като стрина – по-
стара жена от рода, която не може да е баба на егото.
215Двете думи се производни от тур. kayın – девер, шурей
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Хорахане рома (гр. Петрич и гр. Сандански)

Общият термин, служещ за обозначаване на социално признатото
родство в тази група е акраба216. От схемата може да се види колко малка е
разликата  в  терминологията  с  разгледаната  по-горе  калайджийска
субгрупа, локализирана в Петрич. В поколението на егото придиханието в
думите  п’рал и  п’ен почти  отсъства.  По отношение  на  индивидите  от
женски пол в първо низходящо и първо възходящо поколение се използват
съответно  ч’ай и  дай.  Във  второ  и  трето  низходящи  поколения  са
възприети  понятията  от  българския  език  –  внук,  внучка,  правнук  и
правнучка. Внук и внучка се използват и по отношение на племенниците.

По-големи са промените в терминологията, касаеща възходящите
поколения, в чиито генерационни кохорти турският език е имал много по-
силно влияние. В трето възходящо поколение възрастните индивиди биват
наричани Пх (пхуро – старец) и пк (пхури кожана – стара баба), макар че
отделни  семейства  използват  баро  папу и  бари  мами.  Към  второ
възходящо поколение се прилагат понятията папу и кж (кожана – баба)217,
макар  че  за  жената  е  позната  и  думата  мами.  В  първо  възходящо
поколение към дад (бащата), наравно с ромското даде (татко) се среща и
обръщението  бабá218.  В  това  поколение  се  наблюдава  много  ясно
разграничение между съребрените роднини от мъжка и женска страна, за
разлика  от  общата  терминология  по  отношение  на  техните  брачни
партньори.  Подобно  на  петричките  калайджии,  представителите  на
хорахане  рома  в  същия регион  използват  како и  ала за  роднините  по
бащина линия и  дайчо и  тета за роднините по майчина линия. Всички
216 От араб.-тур. akraba – роднини, сродници, близки
217 От тур. kocakarı – баба, стара жена, старица
218 От тур. baba – баща, татко

   Пх 

    П П

пк

кж кж

Д дК  Дчалиг тт

Мпе пебрбч Ж

ЖчЧ

П П

бр

бр

ВкВк вчвч

Вк вч

Бч Бч бч

Ж

пВ
В

пв

игИщ Ищ



роднини  по  съребрено  сватовство  от  женски  пол  биват  обозначавани
посредством инге, а тези от мъжки пол с инище.

По  отношение  на  роднините  по  пряко  сватовство  от  първо
възходящо поколение в тази група също се използват понятията састро и
сасуй. Особеното спрямо другите групи е, че съпругата нарича съпруга на
сестрата на своя мъж жамутро (зет), с което обикновено се обозначават
роднините по съребрено сватовство в низходящите поколения. Подобен
модел на понятийна употреба напълно съвпада с българската родствена
терминология  от  този  тип.  По  отношение  на  останалите  роднини  от
поколението  на  брачната  двойка  се  прилагат  повлияните  от
макрообществото  термини –  деверос,  етръви,  зълва,  шура,  баджанак и
балдъза, както и фонетичен дериват от турски – каинче219.

 

219от тур. kayın – роднина чрез брак
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Хорахане рома (с. Болярци) 

                                                    
Родствената  терминология  на  тази  ромска  субгрупа  напълно

потвърждава тезата за локалната дефинираност на колективната памет. Тя
е много различна от тази на субгрупата с идентичен ендоним от Петрич, но
е  почти  тъждествена  на  родствената  терминология  използвана  от
калайджийските  групи  в  Пловдивския  регион.  Разликата  тук  е,  че
влашкото произношение бива възприемано като чуждо и за индивидите от
женски  пол  се  използват  фонетичните  варианти  дай и  ч’ай.  Другата
разлика  е,  че  по  отношение  на  жените  от  второ  и  трето  възходящи
поколения се използва българската дума баба, което може да се обясни с
обстоятелството,  че  в  Болярци  хорахане  рома,  живеят  в  една  и  съща
махала със значително превишаващите им броя даскане рома.

Терминологията за прякото сватовство също е сходна с тази на
калайджиите в региона, с разликата, че се прави разлика между девер (брат
на съпруга) и жъс (съпруг на зълвата).
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Ерлидес (кв. Факултета, София)

Родствената  терминология  на  тази  ромска  субгрупа  съдържа
елементи, познати от другите схеми, но комбинирани по различен начин,
което  се  дължи  на  особеното  смесване  на  хорахане  и  даскане  рома  в
урбанистичната  среда  и  фактическото  им  превръщане  в  метагрупова
общност.  В поколението  на  егото  тук се  появява  разграничение  между
съпругите на братята, като по отношение на жената на по-възрастния се
използва ег (енга – стрина), което е специфичният термин при съребреното
сватовство за индивидите от женски пол в първо възходящо поколение. За
жената на по-младия се употребява бр (бори – снаха), което е характерното
понятие  при  съребреното  сватовство  за  индивидите  от  женски  пол  в
низходящите поколения.

Друга особеност е, че в първо възходящо поколение сред всички
роднини по съребрена линия от мъжки пол е откроен братът на майката,
който в  този  диалектен вариант звучи като  До (дайжо),  докато  всички
останали са  К* (какос).  При индивидите  от  женски пол  се  прави  ясно
разграничение  между  съребрените  роднини  тт (тета)  и  роднините  по
съребрено сватовство ег (енга).

В  първо  низходящо  поколение,  подобно  на  калайджиите  от
Габровница, за племенниците не съществува конкретен термин и подходът
е  дескриптивен,  например “ме п’еняко ч’ай”  [дъщеря  на сестра ми].  За
роднините  по  права  линия  от  втора  и  трета  степен  в  низходящите
поколения  се  използват  У (унукос),  у (унукиня),  пУ (параунук),  пу
(параунука) – деривати на българските думи.
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Особеното  в  терминологията  за  прякото  сватовство  е,  че  по
отношение на брата на своята съпруга протагонистът използва собствено
ромската дума Сл (сало), докато за жена му се употребява шр (шурнанка).
За роднините  от  мъжки пол от  страната  на съпруга съпругата използва
думата  Жс (жес).  Същевременно се прави разлика между съпругата на
девера  –  наричана  ако  е  по-възрастна  ег (енга),  както  жените  от
възходящите поколения при  съребреното сватовство (иначе се използва
етърва) – и сестрата на съпруга, наричана с българското  зв (зълва) или,
ако е по-възрастна – дада (кака).
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Даскане рома (гр. Петрич и гр. Сандански)

Родствената  схема  на  тази  субгрупа  е  характерна  с  това,  че
спрямо всички роднини по съребрено сватовство от първо възходящо и
следващите поколения се прилага един и същи термин в зависимост от
пола  им,  съответно  бори при  жените  и  жамутро при  мъжете.  Много
специфично е  и  това,  че за  роднините от мъжки пол -  трета степен по
съребрена  линия  -  думата  како,  позната  в  другите  групи  е  напълно
заменена от турския дериват Дч (дайчо), когато се използва ромски, макар
че в разговорите на български език се прави ясна разлика между чичо и
вуйчо.

В  низходящите  поколения  терминологията  е  напълно
тъждествена с тази на групата хорахане рома от същия регион. Идентичен
е  планът  на  израза  и  по  отношения  на  понятията,  касаещи  прякото
сватовство, затова то няма да бъде представено тук. Единствената отлика
от  хорахане  рома  е,  че  на  мястото  на  турското  “каинче”  се  използва
българското “шурнайка”.
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Даскане рома (с. Болярци)

                                            
Тази  ромска  субгрупа  е  известна  като  “Сивите  гълъби”,  а

собствената й представа за себе си е “Старите българи”. В местата, където
циганската групова идентичност е напълно отхвърлена (както в Чирпан)
няма  никакви  запазени  следи  от  ромска  родствена  терминология.  В
Болярци,  въпреки  че  има  съзнание  за  принадлежност  към  ромската
общност, де факто е запазена само терминологията за родство по права
линия от първа степен:  дад,  дай,  ч’аво и ч’ай и по съребрена линия от
втора  степен:  п’рал и  п’ен.  Запазени  са  и  понятията  за  зет  и  снаха  –
джамутро и бори – свързани с родството от първа степен.

Във всички останали случаи се употребява българската родствена
терминология, която съответства на преферираната идентичност в групата:
прадядо,  прабаба,  дядо,  баба,  чичо,  леля,  вуйчо,  вуйна,  племенници,
братовчеди, внуци, правнуци.

По  същия  начин  в  терминологията  за  прякото  сватовство
единствените ромски думи са ром (съпруг) и ромни (съпруга). Понятията
састро и  сасуй започват  да  обозначават  единствено  родителите  на
момчето – свекър и свекърва, докато за родителите на момичето са приети
българските думи тъст и тъща.
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Даскане рома (с. Габровница)

              

В Северозападна България сред ромите тази субгрупа е известна
като “цуцумани”, а сред българите като „покръстените цигани”. Подобно
на  сходната  група в Болярци,  и  тук в  употреба  влизат  понятията  чичо,
вуйчо,  племенник,  племенница  и  баба.  Но  на  фона  на  редуцираните
цигански  думи  прави  впечатление,  че  се  появява  трето  възходящо
поколение, представено с ромска дескрипция:  Пх (пухро – старец) и  пх
(пхури – старица).

Осезаема  особеност  е  фактът,  че  цуцуманите  не  правят
понятийна разлика между жените от първо възходящо поколение, с които
на  са  в  преки  родствени  отношения.  Ромското  биби е  реципрочно
заместено от регионалният български диалект –  тт (тета). Въпреки това
мъжете са разделени според патрилинеен и матрилинеен принцип.

Прякото  сватовство  е  почти  идентично  с  петричките  даскане
рома, със забележката, че думата за девер е джес, а останалите термини се
произнасят според областния български диалект.
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Лудари

Лударите  са  преобладаващата  ромска  група  в  Ягодово  и  Йоаким
Груево.  Всъщност  терминът  “ромска”  тук  може  да  бъде  поставен  под
въпрос и заменен в най-добрия случай с “циганска”, тъй като групата не
говори ромски, а диалект на румънския език. Родствената терминология,
както може да се очаква в такъв случай, следва предимно плана на израза
на румънския език. За мъжете от второ и трето възходящи поколения се
използва Мш (мошу – дядо)220, а за жените – българското баба. 

По отношение на бащата се употребява Т (тата) или паринти221 – в
случая,  втората  дума е  повлияна  от  регионалната  изговорна  особеност,
която омекотява звука  Е, превръщайки го в  И. За майката се използва  м
(мама)222,  но  при  разговори  в  по-младите  поколения  е  навлязла  и
българската  дума  майка.  Всички  останали  мъже  от  първо  възходящо
поколение са наричани У (унки)223, а всички жени – мш (моаша)224.

Респондентът самообозначава себе си като Й (йо)225. Понятията, които
се използват за роднините му по съребрена линия от втора степен са  ср
(сора – сестра) и Фр (фрати – брат)226. Подобно на понятието за “баща”,
понятието за “брат” също е повлияно от регионалното изговаряне на звука
Е. Съпругът и съпругата на  сора и  фрати биват назовавани с понятията
кумнат и  кумната,  които  се  срещат  в  терминологията  на  прякото
сватовство  при  калдерашите,  но  тук  те  означават  “зет”  и  “снаха”  в

220 Рум. moş - старец
221 Рум. tată; părinte – баща
222 Рум. mamă – майка
223 Рум. unchi – чичо, вуйчо
224 Рум. moaşă – акушерка. Вероятно става дума за погрешно диалектно произнасяне на думата mătuşă –
леля, вуйна
225 Рум. eu – ego, аз
226 Рум. soră – сестра; frate – брат
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поколението на респондента. Роднините от четвърта степен по съребрена
линия,  подобно  на  калдерашите,  са  В (вър –  братовчед)  и  в (вара –
братовчедка).  Понякога  първите  братовчеди  биват  отграничавани  от
останалите с термина вар бун227.

В първото низходящо поколение децата на егото са Бт (бъят – син) и
ф (фата – дъщеря)228.  Термините за техните съпрузи са  Дн (джинири –
зет) и нр (нора – снаха)229. Роднините по съребрена линия от трета степен,
както и роднините по права линия от втора степен са наричани Н (нипот –
племенник, внук) и н (нипоата – племенница, внучка). В случая, лударите
произнасят  румънските  означаеми  като  джинири,  нипот и  нипоата,
съгласно регионалната изговорна специфика, която бе отбелязана по-горе
в текста. Преките роднини във трето низходящо поколение са наричани
пранипот и  пранипоата или  със  съответните  български  означаващи  –
правнук и правнучка, а румънските интерпретанти230 са непознати.

При  терминологията  за  прякото  сватовство,  планът  на  израза  на
лударите по отношение на възходящото поколение, както и за съребрените
роднини  напълно  следва  този  на  румънския  език.   Понятията  сокро,
соакра,  кумнат и  кумната изчерпват  дескрипцията  на  роднинската
мрежа231.

В  терминологията  за  прякото  сватовство  се  открои  едно  много
особено паралелно използване на три термина по отношение на брачните
партньори.  Съгласно  очакванията  на  екипа,  една  от  двойките  думи,
описващи  съпружеския  статус,  са  понятия  от  румънския  език.
Използваните думи  върбат и  фомяй232 всъщност са частично фонетично
променени термини за “мъж” и “жена”, които в  ежедневния език често
заменят думите “съпруг” и “съпруга”. Втората двойка са думите  лудар и
лударка.  Тяхната употреба следва логиката, която имат понятията  ром и
ромни в  ромския  език,  където  етнонимите  съвпадат  с  термините  за

227 Рум. văr – братовчед; bun – добър. Означаващото е част от ежедневната лексика, докато в официалния
румънски език интерпретантът е văr primar
228 Рум. băiat – момче, син; fată – момиче; девойка, севда. Въпреки очакванията, думата fiică (дъщеря) не
бе регистрирана по време на изследването
229 Рум. ginere – зет в низходящите поколения; noră – снаха в низходящите поколения
230 Рум. strănepot – правнук; strănepoată - правнучка
231 Рум. socru – тъст, свекър; soacră –  тъща, свекърва; cumnat  - баджанак, девер, зет, шурей; cumnată –
балдъза, етърва, зълва, шуренайка
232 Рум. bărbat – мъж; femeie – жена
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брачните партньори. В този план на мисли, особено интересно за мен бе
откритието,  че  третата  двойка  думи,  които  описват  брачното
взаимоотношение са цигáн и цигáнка. Именно това ми позволи да включа
тази група в изследването и дори да акцентирам на нея и различията й
спрямо ромите в рамките на анализа.



Турчес (гр. Сандански)

          
Групата определяща себе си като турчес [турци] и позната като

Плоскалий [от с. Плоски] в град Сандански представлява друг случай на
преферирана  идентичност.  В  следствие  на  утвърдилото  се  турско
етническо самосъзнание, при тази група повечето от термините за родство
не  са  цигански:  Б (бен –  аз),  ББ (бабá –  баща),  ан (ана –  майка),  Кр
(кардаш – брат),  кк (къскардаш – сестра),  Ол (олум – син),  кз (казъм –
дъщеря), Аж (ажи – чичо), Чж (чужук – внук), кч (късчужук – внучка) и
гн (гелин –  снаха)233.  Практически,  субституцията  при  означаващите  е
реципрочна, с изключение на обстоятелството, че съпругът на сестрата на
бащата е приравнен с брата на майката –  дайчо, а сестрата и майката на
майката също са наричани майка –  ана. Братовчедите и племенниците са
определяни  посредством български думи.  Характерно е,  че  подобно  на
останалите субгрупи в региона, племенниците са наричани внучета. Това
което прави впечатление е, че самите внуци по пряка линия се дефинират с
турските  думи за  момче  и  момиче,  а  понятията  torun и  kız torun –  са
непознати.

Много силно се откроява фактът, че по отношение на второ и
трето възходящи поколения е запазена ромската терминология. Това може
да послужи като основание за хипотеза, че турската идентичност сред тази
субгрупа  се  формира  постепенно  в  рамките  на  последните  няколко
поколения. Ромската терминология се използва и за обозначаване на зетя –
джамутро,  вероятно  поради  смесените  бракове  с  групите  хорахане  и
даскане в региона.

233 Съответните турски думи са: ben - аз; baba – баща; ana – майка; kardeş – брат, kızkardeş – сестра; oğul
– син; kız – дъщеря; amca – чичо; çocuk – момче, чедо; kız çocuk – момиче; gelin - снаха
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В терминологията при прякото сватовство, тъщата е ана (майка),
докато тъстът е Дд (деде – дядо). За техните сватове се използват деривати
на турски: Кт (кайнатам – свекър) и кн (кайнанам – свекърва). Понятията
за съпрузите също принадлежат на плана на израза в турския език:  Кж
(кожан – съпруг) и кр (кари – съпруга)234.

За мъжете родственици от втора степен по съребрена линия, от
страна на мъжа е в употреба ромското  Сл (сало), докато при жените се
използва  дублетната  форма  за  етърва  –  енге.  Употребата  на  ромското
понятие сало в случая спомага за преодоляване на двузначността в турския
план  на  израза  и  за  конкретизация  и  сегментация  на  родствената
терминология. Докато в турския език думата enişte служи за да обозначи
както  съпруга на  лелята,  така  и  съпруга на  сестрата,  то  в  диалекта  на
разглежданата  субгрупа понятието  Ещ (енище)  се  съотнася  единствено
към съпруга на сестрата на майката.

За родствениците от втора степен по съребрена линия от страна
на съпругата в терминологията са възприети понятията, употребявани от
макрообществото,  подобно  на  останалите  ромски  субгрупи  в  региона:
баджанак, балдъза, шурей, шурнайка.

234съответните понятия на турски език са: dede – дядо; kaynata – свекър и тъст; kaynana – свекърва и
тъща; koca – съпруг; karı - съпруга
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Макар  че  на  ниво  план  на  израза  изследванията  открояват
множество  различни  класификационни  системи,  според  структурата  на
плана на означаемото всички принадлежат  към т.нар.  “ескимоски тип”:
термините  за  членовете  на  нуклеарното  семейство  не  се  използват  за
родственици  извън него;  в  разширеното  семейство  няма  разграничение
между членовете  на  фамилията  от  бащина  и  от  майчина  страна;  не  се
прави разлика между кръстосани и паралелни братовчеди  (Harris 1987,
Крейпо  2000).  На  практика,  с  изключение  на  турчес,  членовете  на
нуклеарното семейство са класифицирани посредством уникални понятия,
докато  по-далечните  роднини  са  групирани  заедно,  в  зависимост  от
степента на съребрено родство. Родствениците от низходящите поколения,
които  не  произхождат  пряко  от  егото  са  отграничавани  с  един  и  същ
термин, а във второто възходящо поколение не се прави разлика между
роднините от майчина и бащина страна. Осезаема разлика между групите
има при първо възходящо поколение. Тя може да се обясни с факта, че в
зависимост  от  брака  се  създават  диференцирани  властови
взаимоотношения, предпоставени от различното следбрачно съжителство
и  различния  статус  на  брачните   партньори.  Серийната  моногамия
допълнително усложнява ситуацията, като същевременно благоприятства
възприемането  на  термини от  макрообществото,  даващи възможност за
дефиниране  на  различията  в  състояние  на  полуродство.  По  същество
адаптираните  по  този  начин  понятия  са  допустими  в  ескимоския  тип
терминология, въпреки че според статистиката се срещат само при 5,63%
общества от този клас (Harris 1987: 173; Крейпо 2000: 148).

При турчес на пръв поглед може да се съзре класификационна
система тип „омаха” – разграничаване между родственици от майчина и
бащина  страна;  употреба  на  един  и  същи  термин  за  жените  в
матрилиниджа на его (Крейпо 2000: 148). Според мен това се дължи не на
функционално различие, а на преферираното турско самосъзнание, водещо
да механичен превод на означаващите. На практика, при по-настоятелно
питане от моя страна, събеседниците показват познаване на термините дай
и биби, но изпитват срам, че ромските думи са малко и постоянно изтъкват
употребата  на  „по-хубавите” турски  думи,  които  на  практика  са  доста
дескриптивни. Определянето на майката, лелята  и бабата с един и същ
термин  се  дължи  на  спецификата  на  турската  дума  ana –  показваща
превъзходство и влизаща в  състава на редица синтагми със смисъла на
„главен”. Казано с други думи, става дума за своеобразен речеви етикет,
който  може  да  се  усети  и  в  широката  употреба  на  думата  енга при
софийските ерлии.

Поради  преобладаващото  разграничаване  на  непосредствените
членове на семейството, ескимо терминологията обикновено се появява в
общества,  където  от  голямо  значение  е  нуклеарното  семейство,  а  не
разширеното семейство или родствената група. Най-често това се свързва
с  икономическите  стратегии  в  социума,  които  стимулират  нуклеарното



семейство  да  бъде  по-независимо.  Терминологията  е  характерна  за
обществата, където в социалните взаимоотношения конкуренцията играе
по-основна роля от сътрудничеството и където икономическите ресурси са
относително ограничени.

Индуктивният подход  към системата на  родството при ромите
открои четвърта степен по съребрена линия – първите братовчеди – като
граница  на  родството.  Отвъд  тази  граница  може  да  се  очаква  брачен
обмен,  който  е  дори  предпочитан  в  групи  като  калдерашите,  които
практикуват  брачен  обмен  чрез  коемпцио.  Причината  за  подобно
предпочитание е, че обикновено на руде може да се разчита, че ще спазват
паричните договорки и традиционните нравствени норми. Може също така
да  се  разчита и  на  реципрочност при обмена на  жени – така,  че  да  се
поддържа равновесието във и между родовете, което дава възможност за
по-продължителна  ендогамия.  В  случай  на  нарушен  баланс,  би  се
нарушила или границата на родството, или принципът на ендогамия.



   Глава 3   

ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

§3.1. Раждаемост и репродуктивно поведение

Родството  като  социална  класификационна  система  регулира
социалните взаимоотношения и гарантира социалното възпроизводство на
групата,  изграждайки  мрежа  от  социални  статуси,  обвързани  с
легитимизирани властови и идентификационни ролеви комплекси. Ако се
приеме тезата, че “спрямо всички роднини, обединени от един термин, се
прилага  някакъв, повече или по-малко определен,  модел на  поведение”
(Радклиф-Браун  1997),  ромската  родствена  терминология  е  белег  за
съществуването на динамични групи от билатерални роднини. Тя отразява
възможността големината на отделното семейство да варира от брачната
двойка до разширено семейство, в което съжителстват до 7 поколения, без
да  съществува  основание  за  конфликт  между  статусите  на  отделните
индивиди,  същевременно  запазвайки  ролевите  комплекси,  чрез
функционална взаимозаменяемост.

Но,  освен  че  детерминира  идентичността  на  индивидите  при
тяхното раждане на основата на взаимоотношения на филиация с някои
или  с  всички  от  предхождащите  ги  роднини,  родството  предполага
социален  контрол  върху  сексуалността,  репродуктивното  поведение,
отглеждането и присвояването на децата  (Годелие 2001). В този план на
мисли е напълно коректно при разглеждане на родството да се акцентира
върху обстоятелството, че в основата му стои “преотстъпване” на  жена
(Леви-Строс 1973) от една социална група на друга дотолкова, доколкото
от  принадлежността  на  женските  индивиди  към  дадена  група  зависи
биологическото възпроизводство на групата.

Всъщност,  придобиването  на  първия социален статус от даден
индивид  в  рамките  на  жизнения  му  цикъл  е  свързан  с  момента  на
раждането  (Крейпо 2000), но периодът преди появата му е съпроводен с
физиологична  промяна  на  женския  организъм,  където  е  заченат.
Бременността  при  женските  индивиди,  от  една  страна  служи  като
естествен код за социалната група, че в нея ще настъпи промяна в ролевата
мрежа, а от друга страна, че групата съумява да се възпроизвежда, тоест,
че  ще  продължи  да  съществува.  Очакваната  промяна  в  социалните
взаимоотношения  е  особено  важна  за  групата  и  обикновено  води  до
промяна в статуса на бременния индивид, която се драматизира от една
страна  чрез  “ритуал  на  прехода”,  а  от  друга  страна  с  обреди  на
предпазване и предсказване (Ван Женеп 1909).



Ромските групи в България обикновено обозначават статуса на
бременната  жена  с  понятието  к‘амни.  Съгласно  събрания  от  мен
емпиричен материал, не мога да се съглася с твърдението, че “названията
на  бременната  са  табуизирани,  както  и  думите  свързани  с  раждането”
(Марушиакова  1992b:  63).  Действително  к‘амни,  особено  при
напредналата бременност, бива заменяно с  п‘ари235, но всъщност вторият
интерпретант семантично стои много близо до използваните в българския
език  понятия  “бременна”  и  “трудна”.  За  разлика  от  акцента  върху
затрудненията,  които  предизвиква  бременността,  в  плана  на  израза  на
българските  интерпретанти,  ромското  понятие  к‘амни е  изпълнено  с
виталност.  Фактически  суфиксът  за  женски  род  “-ни”,  подобно  на
понятията  ром –  ромни, е добавен към думата к‘ам236, което още веднъж
подчертава важното място на статуса на бременната жена в социалните
взаимоотношения.

Както  бе  показано  в  предходната  глава,  ромската  социална
организация  е  от  много  ясно  изразен  патриархален  тип  и  основните
властови  статуси са  съсредоточени  в  ръцете  на  мъжете. За  разлика  от
очертаните  „обслужващи”  всекидневни  социални  практики,  които  са
характерни за женските полово специфични роли в семейството, по време
на бременността статусният комплекс на жената напълно се променя. От
момента, в който се разбере, че тя носи дете и особено, ако това е вече
видимо,  тя се  превръща в  своеобразен център на  властта и  социалните
взаимоотношения. По тази причина, когато циганската жена е сигурна, че
е бременна, тя обявява факта колкото е възможно по-бързо, не само на
своя  съпруг,  но  и  на  всички  жени  в  своето  социално  обкръжение.
Бременната жена е “с предимство във всичко”  (ж, 39).   Тя е “чиста” в
сакрален смисъл и обикновено бива освободена от всичките си домашни
задачи: пране, готвене, пазаруване, чистене. Функциите й се поемат най-
често от жена от нейното поколение – сестра или зълва. Терминът, с който
бива  наричана  е  “бахтали”237.  Срещата  с  бременна  жена  на  улицата  е
сигурен  знак,  че  работата,  която  си  се  запътил  да  вършиш  ще  е
сполучлива. Бременната бива освободена от работа не поради рационални
причини, а чрез механизма на традиционните представи и суеверия. Тя не
бива  да  повдига  и  носи  тежки  предмети,  не  бива  да  докосва  мръсни
предмети, въже или нож. Не бива също така да меси и пече хляб. Всички
забрани са легитимирани чрез здравето на  бъдещото дете и процеса  на
раждане: 

“Докато е бременна, тежка работа не трябва да дига, тежка работа не трябва,
тежка физическа.  Въже не са дава да се прескача или ластик, или нещо такова, защото
детето щяло да му се навива пъпната връв. Ако много бара ножове, детето ще бъде ножар.
Ако пие майката, детето щяло да бъде пияно. Или примерно като седи бременна и слушаш
някаква музика, детето също се свързвало и с тая музика може и да спи после като се роди.

235 букв. тежка
236 слънце
237 щастлива; носеща късмет



За храната не знам специално, но също при нас бременните жени трябва да ги гледаш малко
по-о-о, и при нас е така, но зависи вече от финансовото положение за сега” (ж, 39). 

Бременната не бива да прескача въже – за да не се удуши бебето
в  пъпната  връв.  Не  бива  да  стои  на  прага  на  къщата,  за  да  няма
новороденото белег на лицето. Тя трябва да не краде – ще излезе по бебето
белег и ако не се изповяда на някого за кражбата до 40 дена, няма да се
махне белега. С нож срещу нея не бива да се реже – за да не се роди детето
с вълча устна, без ръка или с някоя друга тежка малформация. Бременната
не бива да гали или рита куче или котка, защото бебето ще се роди грозно
и космато. Не бива да се стряска, защото бебето ще е страхливо.

От  храните  особено  забранена  е  рибата,  като  “най-мръсното
животно”  (м, 68).  Причината за това е,  че  съгласно ромската традиция,
абортираните фетуси, плацентата и околоплодните води, както и кръвта от
раждането  биват  изхвърляни  в  реката,  където  стават  храна  на  рибите.
Вярва се,  че  ако  бременната жена яде  риба,  детето  ще бъде болнаво и
податливо на зарази, както и че ще бъде нямо или ще има говорен дефект.
Друга забранена храна е заешкото месо, защото се смята, че яденето му
може да  причини заешка устна на бебето.  Яденето на охлюви може да
стане причина за проблеми с ринита и въобще с жлезите в устната кухина
на детето.

Самото раждане традиционно също е съпровождано от редица
ритуални  забрани.  Основната  от  тях  е  да  не  се  ражда  в  собственото
жилище – палатка или къща. В Западна Европа и Северна Америка има
регистрирани  прецеденти  от  средата  на  20  век,  при  които  за  целта  на
раждането  се  построява  специална  палатка,  която  след  това  се  изгаря
заедно с всички вещи, използвани в процеса на раждане. Онова, което не
може да  се  изгори,  бива  продавано  на  гаджé  (Clébert 1961:206;  Sway
1988:55).  Причина за подобни действия е представата, че,  за разлика от
бременната, родилката е “мръсна” в сакрален смисъл и всичко, до което тя
се докосва, също е омърсено. Поради наложилата се практика в годините
след Втората световна война децата да се раждат в болница, този аспект от
обичая не се среща днес. 

Въпреки това представата,  че  жената е “омърсена”, се  запазва.
Според респондентка, турска циганка от Чирпан: “След като жената роди
и си излезе от болницата до 40 дена тя трябва да е къносана, защото не е
чиста. Ръцете й не са чисти. Нищо не пипа с тия  ръце. Ние казваме тя е
лохостница238 – това значи родилка, прясна родилка, че не е чиста, трябва
да  бъде  къносана”  (ж,  39).  Подобна  нагласа  съществува  и  сред
българските цигани в Пловдивско: 

“Жената, като роди, 40 дена бебето не трябва да се изкарва вънка. Жената също
и тя не трябва да излиза. Особено през нощта не трябва да излизаш. Дори и до тоалетна да
излезеш, трябва мъжът ти да бъде до теб. И най-важното, мъжът ти додето 40 дена,
докато не направиш изобщо да не е легнал до тебе и да та е докоснал. Да не е седнал до тебе.
Бабата на детето – задължително свекървата – спи с майката до 40 ден. Всичко тя прави.

238 От гр. Λεχουσα – Родилка



Не дават на тази, която е родила да пипа хляба, манджа да сготви. Тя е лохоска. Лохосни и
това е просто родилка, разбираш ли? И тя е като “мелали” – мръсна. Не трябва да пипа
яденето, не трябва да пипа всичко”(ж,37). 

Сходни  представи  и  нагласи  съществуват  и  сред  останалите
ромски субгрупи и са характерни както за жените, така и за мъжете. В
случая,  когато  жената  не  се  разбира  със  свекърва  си,  домакинските  й
функции биват поемани от нейната собствена майка или друга жена от
възходящите поколения, обикновено в извън фертилна възраст.

Периодът на омърсяването продължава 40 дена след раждането.
На 40-тия ден се къркладисва239. В корито с вода се слагат точно 40 неща,
най-често от метлата се взимат 40 клечици. С тази вода се къпе родилката
и детето и се изхвърля извън къщата в нарочно изкопана за целта дупка,
която след това се зарива. “Както метлата измита мръсотията просто от
къщата, така да бъде измита и тази жена от тези лоши, нечисти сили” (ж,
45).  На  ритуала  по  пречистването  по  принцип  присъстват  само  жени.
Освен  къпането  той  включва и  варосване  на  стените  в  стаята,  в  която
родилката е спяла и изпиране на всичко което се намирало там – дрехи,
завивки, пердета.  Пречистването е своеобразен обред на прехода,  който
драматизира статусната промяна от “джувли” в “ромни” – тоест жената,
след  40-тия  ден,  придобива  завършен  статусен  комплекс  на  възрастен
индивид. Вечерта при нея в леглото се завръща съпругът й. Обикновено
при втора и следваща бременности жената  и социалното й обкръжение
приемат  нещата като естествено случващи се  и  грижите  и  предпазните
мерки биват редуцирани. Бременната и родилката могат да участват в по-
леката  домакинска  работа,  а  родилката  не  бива  отделяна.  Това  е  така,
защото се смята, че след първото раждане тя вече знае как да се предпазва
от злите сили. Въпреки това, преди къркладисването, вечер тя не излиза от
дома си нито външен човек може да влезе.

От  тази  гледна  точка  стерилитетът  е  най-голямото  нещастие,
което може да сполети циганската жена. След превръщането й от “чшей”
[момиче]  в  “джувли” [невеста]  посредством  дефлорацията  в  първата
брачна нощ, всички индивиди от нейното социално обкръжение очакват,
че тя ще забременее и ще има дете. Употребата на контрацептиви, преди
да е родила едно дете, се смята за грях и тя може да бъде изгонена от
свекървата  си.  Нещо повече,  ако до една година  след сватбата младата
жена не забременее “започват недоразумения”  (м,19) –  тя е  ожалвана и
презирана. Мъжът й започва да се оглежда за друга жена, а нея има право
да върне на  родителите й.  При групите, които практикуват плащане на

239 от Тур. kırklamak – прекарвам 40 дена след раждане; kırklı – четиредесетдневен. Въпреки употребата
на понятие от турската езикова система, практиката на 40 дневен очистителен период е характерна също
за  юдейството и  християнството, така  че  не  би следвало да  се  интерпретира като  ислямски обичай
възприет от ромите: „кажи на синовете Израилеви: жена, кога зачене и роди мъжко, да бъде нечиста
седем дена; тя ще бъде нечиста, както през дните на месечното си страдание от очистяне; а на осмия ден
да му обрежат крайната плът; и трийсет и три дена тя трябва да седи, за да се очисти от кървите си; тя не
бива да се допира до нищо свещено и не трябва да се доближава до светилището, докато не изтекат дните
на очистянето й (Лев.12:2-4).



откуп  за  булката,  родът  на  мъжа  може  да  претендира  за  връщане  на
половината или цялата сума, която е била платена, в зависимост от това за
какъв  период  от  време  е  останала  бездетна.  Най-толерантни от  всички
цигански  групи  са  лударите.  В  случай  на  бездетие  те  обикновено
осиновяват  дете,  което  се  вярва,  че  ще  донесе  и  собствени  деца  на
семейството.

Въпреки  наличието  на  медицински  изследвания,  при  всички
ромски субгрупи бездетието се приписва на магически причини – лоши
очи, таласъм в къщата, проклятие над семейството. Обикновено подходът
е чрез ядене на билки или пиене на отвара от тях, както и чрез сеанси при
врачки  и  баячки  [§3.4].  Независимо  от  религиозната  идентичност  се
практикува преспиването  в  манастир или църква в  нощта  срещу някой
голям  религиозен  празник  –  особено  свързаните  с  Богородица  –  или
преспиването в алианско теке, ако в района на местоживеене има такова.
Счита  се,  че  посещението  при  ходжа  също  би  могло  да  помогне.  Във
всички случаи обаче процедурите са насочени към жената – традиционно
мъжът не носи вина за бездетието на двойката.

Съгласно  социалните  представи  на  циганите  от  Централна
Европа,  бездетната  жена  е  имала  полово  сношение  с  вампир,  което  е
причинило нейния стерилитет. Когато луната нараства, стерилната жена
трябва да  яде  трева,  откъсната  от  гроба  на  жена,  починала  от  родилна
треска.  Също така  тя  може да  събере  есенни паяжини и  да  ги изяде  в
присъствието на мъжа си. В същото време добрите самодиви – Кешалий –
трябва да бъдат призовавани. Бъдещата майка може също така да пие вода,
в която нейният съпруг е еякулирал. При други обстоятелства, съпругът
може да вземе едно сурово яйце да пробие по една дупка от двата му края
и да издуха съдържанието му в устата на съпругата си, която трябва да го
изяде незабавно (Clébert 1961:201).

Репродуктивните  представи  и  нагласи  оказват  пряко  влияние
върху  раждаемостта  в  ромските  групи.  Разликите  в  репродуктивното
поведение  често  пъти  остават  неразбрани  от  макрообществото  и  биват
разглеждани  като  ниска  сексуална  култура.  Раждаемостта  на  ромите,
особено  в  младите възрастови групи,  обикновено  се  интерпретира  като
процес,  който  заплашва  да  промени  драстично  етническата  картина  в
страната. Всъщност, съгласно окончателните резултати от преброяването
през 2001 г. ромите в България са 370 908 души или 4,68% от общия брой
на населението в страната. Ромският прираст в периода декември 1992 –
март  2001  е  11,25%,  а  поради  общата  депопулация  в  България
относителният дял на  ромите,  спрямо останалата част от населението е
нараснал с 1%. Всъщност ромите са единствената традиционна етническа
група в страната, която увеличава своя размер. Тези данни предизвикват
вълна  от  засилен  интерес  към  демографското  развитие  на  ромското
население  в  България  през  последните  няколко  години.  Някои  автори
интерпретират  изнесените  от  Националния  статистически  институт



резултати  като  демографски  “бум”  на  ромското  население,  който
застрашава страната с “циганизация”,  тълкувана като мултиплициращ се
стил  на  живот,  характеризиран  с  нарастваща  мизерия,  неграмотност  и
престъпност (Кертиков 2002).

Както  бе  казано  в  началото  на  изложението,  интересът  на
научните  среди  към  демографското  състояние  на  ромите  рязко  се
увеличава след преброяването през 1992 г. Появяват се редица „експертни
оценки”,  в  които  поради  различни  политически  и  социални  цели  се
спекулира с броя на ромското население в България. Вместо 370 000 души
през  2001  г.  различни  политически  и  неправителствени  организации
обявяват  стойности  между  800  000  и  1  100  000,  базирайки  се  на
екстраполирани данни от МВР от 1989 г. или на лична преценка. Липсата
на ясна методика в такъв случай води до заключението, че прирастът на
ромите е между 39 и 91%, вместо откроените от преброяването 11,25%
[§1.1.]. 

Хиперболизирането  на  ромската  раждаемост  противоречи  на
събираните от националната статистика данни, според които при ромите
статистически се наблюдава спад в средния брой деца на кохортите жени
със завършена плодовитост (над 45 години), докато общо за България в
тези възрасти се поддържа една и съща стойност [вж. Графика 8]. Тук е
важно  да  се  акцентира  обаче  и  върху  факта,  че  поради  изключително
високата  смъртност  в  ромската  общност,  завишената  плодовитост  е
естествен механизъм на възпроизводството. На практика, за да се осигури
простото  възпроизводство  (естествен прираст  =  0)  в  ромската  общност
средният брой деца на една жена трябва да бъде 2.4 (Филипов 1999).

Всъщност, дори отчитането на естествен прираст от 11,25% би
било  грешка.  На  практика  голяма  част  от  тази  стойност  се  дължи  не
толкова на висока раждаемост, колкото на промяна в декларираната през
1992  г.  друга  етническа  идентичност.  Реалният  прираст  на  ромската
общност би могъл да се изчисли приблизително чрез прираста на лицата,
декларирали ромски като майчин език. През 1992 г. те са 310 425 души или
99,1% спрямо деклариралите ромска идентичност. През 2001 г. ромският е
майчин за 327 882 души или за едва 88,4% спрямо самоопределилите се
като роми. Прирастът между двете преброявания по този критерий е 5,62%
и вероятно тази цифра е много близка до реалният прираст или дори по-
висока, тъй като преферираната “друга” идентичност често е резултат и от
следването на друг начин на живот и демографско поведение.
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Специфичните тенденции в ромската раждаемост са разкрити по
превъзходен начин чрез  изследването  на  относителния  риск  за  първо и
второ раждане. В две последователни разработки Койчева откроява факта,
че  вероятността  ромска  жена  да  осъществи  прехода  към  първо  дете  е
нараснал с приблизително 40% след 1989 г. (Koytcheva 2003a), докато след
това вероятността да има второ дете е спаднала със 110% след 1990 година
(Koytcheva 2003b).  Днес вероятността ромска жена да роди първо дете е
5,51 пъти по-висока отколкото вероятността българска жена да претърпи
същото  събитие.  Същевременно  при  относителния  риск  за  второ  дете
разликата е 1,36 [вж.: таблица 16]. 

  Таблица 16. Относителен риск за първо и второ дете в България по етнически групи
Първо дете Второ дете

преди 1989 след 1989 Преди 1985 1985-1990 1990-1995 след 1995
Българи 1 0.35 1 1.02 0.58 0.33
Турци 0.91 0.44 1.11 0.84 0.72 0.43
Роми 1.54 1.93 1.37 1.58 0.92 0.45
Други 0.81 0.30 1.39 1.12 1.00 0.53

Средният  брой  живородени  деца  при  българите  е  1.26,  а  при
ромите 1.53. Ако се разгледа структурата на плодовитостта при жените,
излизащи от фертилна възраст към 2001 г., впечатление прави фактът, че
моделът  на  семейство  с  три  (31.2%)  или  повече  деца  (37.6%)  е  най-
характерен  за  ромската  общност,  докато  за  българите  е  най-типичен
моделът на семейство с две (64.6%) или едно (21.4%) деца, а при турците с
две  (50.6%)  или  три  (27.4%)  деца  (Балев  &  Цветарски  2005:  14-16).
Съществени различия могат да се наблюдават не само в демографското
поведение,  но  също и в  нагласата за броя  на децата  в едно  семейство.

0

1

2

3

70
+

65
-6

9
60

-6
4

55
-5

9
50

-5
4

45
-4

9
40

-4
4

35
-3

9
30

-3
4

25
-2

9
20

-2
4

15
-1

9
<1

5

Роми

Бълг ария

Графика 8. Среден брой деца по възрастови групи при ромите и общо 
за България
Източник: Национален статистически институт, София, Резултати от преброяването на 
населението и жилищния фонд през 2001 г. , Том.1, кн. 8



Според  извадковото  изследване  на  раждаемостта  и  репродуктивното
поведение,  съпътстващо преброяването  на  населението  през  2001  г.,  за
ромите,  както  и  за  българите  основен  приоритет  заема  двудетното
семейство  като  репродуктивен идеал  [вж.:  графика  9].  Въпреки това за
ромите нагласата да имат трето дете е все още силна, докато при българите
едното дете започва да се превръща в идеален модел.

Статистическият  анализ  на  данните  откроява  като  основна
причина за отлагането на раждане на дете или изобщо отказа от второ и
следващо  раждания  с  безработица,  други  икономически  причини  и
недостиг на средства (Белчева 2004). На практика обаче, статистическият
подход  не  обяснява  разликата  в  първите  раждания  и  репродуктивните
нагласи, които се дължат на културни различия между ромската етническа
общност и макрообществото.

Съгласно  хипотезата,  която  искам  да  застъпя  тук,  процесите,
свързани с раждаемостта и репродуктивното поведение на ромите днес,
могат да  бъдат обяснени с някои промени в колективната идентичност,
които  настъпват  успоредно  със  социалните  промени  в  България.
Актуалната  ситуация  на  икономически  и  социални  трансформации  в
страната води до преход в социалните нагласи и ценностни ориентации.
Търсенето  и  формирането  на  идентичност  в  либерализираното  и
разширяващо се социално поле обаче усилва онзи аспект на колективната
идентичност,  който  я  свързва  с  представите  за  минало  и  традиционни
ценности [§1.2.] Вероятно именно това оказва най-голямо влияние върху
ромското  репродуктивно  поведение.  Вторите  и  следващите  раждания
спадат  именно  поради  откроените  от  статистиката  характеристики:
влошено  икономическо  състояние  и  повишена  социална  несигурност.
Същевременно първите раждания се увеличават и се изместват към по-

Графика 9. Идеален брой деца в едно семейство при българите и при 
ромите в България, към март 2001 г.
Източник: Белчева 2004
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ранни възрасти, защото това е моделът на традиционна социализация при
ромите. Без раждане ромската жена не може да стане пълноценна жена в
социален смисъл.  Нейният статусен комплекс остава незавършен и тя е
застрашена от постоянно външно негативно редефиниране на социалния й
статус  –  отхвърляне  от  семейството  на  съпруга  й,  отхвърляне  от
собственото  й  семейство,  отхвърляне  от  социалната  й  среда  в  района,
където  живее.  Това,  на  което  изрично  искам  да  акцентирам  е,  че
раждаемостта  при  ромите  в  България  също намалява.  Да  се  говори  за
демографски “бум” сред ромите не е коректно, защото той не съществува.
Съществува твърде рязък спад сред останалото население. Не е коректно
също да се говори и за “ниска сексуална култура” (Мирчев 1998), защото
това е просто различна репродуктивна култура.

На практика ромската репродуктивна култура и съпътстващото я
сексуално  поведение могат изцяло да  се  впишат в  традиционния  юдео-
християно-мюсюлмански  модел,  който  обръща  огромно  внимание  на
съхраняването на девствеността на  девойката преди  брака –  чистота на
брачното  ложе240 и  моминското  целомъдрие241.  При  хорахане  рома
девствеността  дори  експлицитно  се  определя  като  „елемент  от
мюсюлманството”  (м,41).  Независимо  от  вида  на  практикувания
традиционен брак като и от вида на ромската субгрупа, девствеността се
възприема като изконна социална норма: 

„При нас се държи, с извинение, много на честността. Да бъде мома, когато се
ожени.  И тва е защото тва си го държат от много, много години,  как до га  кажа, от
самото начало на света ли. Тогава се е появило и тва се държи много към нас” (ж,45).

Спазването на тази норма „показва моралните устои на момата и
семейството й”  (м, 44) и именно „това е достойнството на една девойка”
(м,34), „защото хигиената държи всичко” (м,40), „ако не излезне мома... е
това е срамно. Трябва да е мома” (ж,41).

Съхраняването  на  девствеността  като  норма,  отсъствието  на
какъвто и да  е  вид сексуално предбрачно  общуване се санкционира  не
само външно на нивото на субгрупата, но често пъти се интернализира от
ромските девойки поради повишения им социален статус:

„Мойте родители и братята ми не дават и аз се съобразявам с тях. Защото
калайджиите много гледат дъщерите си, като цветя. Ние не работим, не копами, ние сме
изнежени,  моите майка, братя казват: „Ти трябва да се разхубавиш, да си пълна, да си
хубава,  да  те  дадем  по-скъпо”. Купуват ти хубави дрехи,  тука  на  пазара трябва да  те
забележат, да бъдеш забелязана на пазара, като се облечеш с вечерна рокля – всички ще ма
харесат” (ж, 23, мис Калайджийка 2003).

Първият коитус  е  социален  акт,  който  играе  водещата  роля  в
легитимирането  на  всеки  един  от  видовете  традиционен  брак,  а
празнуването  на  дефлорацията  е  основна  част  от  сватбената  обредност
[§2.5.].  На практика  първият коитус при ромите  е  не  толкова интимно,

240 Ако ли казаното излезе истина, и момата не бъде намерена девица, то нека доведат момата при вратата
на бащината й къща, и градските жители да я пребият с камъни до смърт, понеже е извършила срамно
нещо (Втор.22:20-21)
241 Целомъдрените жени са послушни, пазят съкровеното си, както Аллах ги е запазил. (4:34)



колкото публично събитие, което понякога води до напрежение у младите
хора  и  неговото  временно  отлагане.  Стресът  от  публичността  бива
„преодоляван” чрез насилие и унизителни социални практики – което на
практика  го  усилва  или  чрез  частично  интимизиране  –  използване  на
съседска  или роднинска  къща, където  присъства по-тесен  кръг  от  хора
(най-често само двете майки и домакинята):

„Затварят ги в една стая, като вратата се оставя отворена. Понякога ги водят
в съседска къща – така е по-добре. Някой път се чака по цял ден. Момчето от напрежение не
може нищо да направи. Не му става… Сто човека чакат – двама се оправят. Тва е най-
гадното, най-долното нещо – двамата да легнат и да стоят на вратата. Как това момче ще
се настрои да легне при тва момиче (м, 40).

„Вратата стои открехната и  гледат какво правят младите.  Ако  момчето е
виновно де не стане работата – бият го. После му дават вода със захар. На мене ми дадоха
вода, в която един циганин с много деца си е бил измил краката. Аз пих от нея, ама не знаех
каква е. Това е за мъжка сила, за да се успокои. Ако момичето е виновно бият я нея. Да не си
стиска краката, да не се дърпа. Е, ако видят, че младите не могат да се справят, оставят ги
на мира. Да се успокоят и опитват пак след 5-6 часа или на другия ден, щото без това няма
сватба” (м,38).

„Когато ги затваряме момичето и момчето, аз съм опитна – има си там дупчица
и гледам какво правят. Ако много се помотва момчето ние му подвикваме. Той моят [син] се
усети и сложи чаршаф, та нищо не видяхме” (ж,38).

Може да се каже че в известна степен първият коитус е ритуален.
Той не цели толкова сексуалното удовлетворение и сближаване на младата
двойка,  колкото  доказването  на  „мъжествеността”  на  момчето  и
„честността”  на  момичето.  Обикновено  членът  само  се  въвежда
еднократно във влагалището и след това се изважда, без да се осъществи
по  продължителен  акт.  В  пловдивските  села  е  разпространена
дефлорацията  „на хасър”242 върху земята  –  „за да  не  мърда момичето”.
Самата „ритуалност” не се дължи на определена социална норма, а често
пъти произтича просто от неопитността и младата възраст на момичето,
което отхвърля момчето от себе си:

„Ей толкова го пуснах да влезе – главичката (първа фаланга на показалеца) – и го
изхвърлих. Болеше ме. Мислех, че си е направил кефа. Имаше кръв. Чак след месец разбрах, че
не му е било кеф и че трябва да влезе целия” (ж,27).

Някои  момичетата  обаче  започват  да  водят  сексуален  живот
преди определения от традицията подходящ момент. Наличието на такива
прецеденти е специфична публична тайна – факт, който не се дискутира
свободно.  Когато  половият  живот  е  започнал  със  същия  партньор  или
когато настоящият партньор знае за това, но въпреки всичко иска да се
омъжи  за  даденото  момиче,  често  пъти  се  получава  така,  че  момчето
порязва  с  джобно  ножче  някой  пръст  или  изкуствено  предизвиква
кръвотечение  от  носа  си.  Получената  по  този  начин  кръв се  оставя да
покапе върху съответното място върху чаршафа. Тази практика обаче води
след себе си друга –  публична проверка на представената кръв. Самата
проверка  се  извършва  по  привидно  наивен  и  едва  ли  не  метафизичен
начин: върху т.нар. чшайпе243 се сипва мастика или ракия и, ако наистина
242 От тур. hasır – рогозка от папур
243 Букв.  Моминство – Кръвта от дефлорацията [§2.5., supra note 134]



е  кръв  в  резултат от  дефлорацията,  тогава  тя  разцъфва като  лулуди244.
Всъщност  обаче  става  дума  не  за  магия,  а  за  естествено  познание  на
химичните свойства на кръвта, получено вероятно по пътя на пробите и
грешките. Кръвта в областта на гениталиите и по специално при химена е
артериална, за разлика от кръвта в пръста или носа, която е венозна. Освен,
че  се  отличава  с  по-светъл  цвят,  артериалната  кръв  има  по-високо
съдържание  на  кислород  и  по-висока  концентрация  на  глюкоза.  При
взаимодействието с етанола от високо алкохолните напитки върху плата
може да се  наблюдава по-интензивна дифузия – явление определено от
ромите като „разцъфване на моминското цвете”.

В  зависимост  от  резултата  от  този  своеобразен  полеви  тест,
общността реагира по два различни начина. Ако се окаже, че девойката е
девица, то тогава се пристъпва към същинското празнуване на сватбата.
Част от обредността включва пиенето на  голир ракя245 или познатия и в
традиционната българска култура ритуал „блага ракия”:

Благата ракия тва е вече кото се изясни – те носят ракия и почват вече,
взимат двамата младоженци по  едно  шише ракия,  тва се  казва  благата  ракия,  и
почват – отиват първо при свекъра си,  целува му ръка, той й дава пари. Отива у
свекърва си, целува й ръка, дава й ракията, тя пие, дава й пари, и така вече са по
всичките роднини… (ж,45)246.

Чшайпето  се  поставя  в  поднос,  покрит  с  червен  (Петрич,
Сандански)  или  бял  (Пловдивско)  воал,  изнася  се  извън  къщата  и
първоначално момичето, а в последствие майката и свекървата танцуват,
държейки  подноса  в  ръце.  В  танца  участват  само  жени.  С  подноса  –
подобно на църковен дискос – се минава около събралата се на улицата
тълпа и всеки е длъжен да остави някакви пари – банкнота или монета
върху  подноса.  При  калайджиите  в  Пловдивско  свекървата  маркира
събралите се хора с червило върху бузата  като пожелание за късмет.

В случай, че девойката не е детствена247 обаче, следва процедура
– позната и от българската фолклорна обредност – която цели публично да
я опозори не само пред събралите се за сватбата хора, но и пред цялата
общност. При бракове от типа coemptio сумата бива връщана.

„Ако вече е минал кондуктора и няма чайпе, ще я качвам момата на бяло магаре и
ще я разкарвам из махалата. Пари за такава не давам!” (ж,28);

„Която булка не е честна, качват я на магаре и връзват зад нея тенекии и така я
разкарват из цялата махала” (ж,42).

От своя страна проверката на кръвта от дефлорацията води до
различни  практики,  за  преодоляване  на  срамната  ситуация –  особено  в
244 Букв. Цвете; Роза
245 От тур. gelir – доход; rakı – ракия (често с лек анасонов дъх). В монтанско и София изразът се среща
като „Гудли тари”, което е буквален ромски превод на „блага (сладка) ракия”.
246 Освен че в ракията се слага захар, което действително я прави блага, в различните населени места са
регистрирани три различни типа на маркиране на девствеността: два чрез оцветяване – съответно с
червена хранителна боя (Костиево) или карамелизирана захар (Петрич) и третият – чрез завързване на
червен конец върху гърлото на бутилката (Чирпан). В Калековец присъствах на празнуване на чшайпе
при което благата ракия бе заменена с ягодова (розова) пинаколада и кампари.
247 Ромите във всички селища, говорейки на български, обикновено правят грешка и казват „детствена”
вместо девствена



случаите,  когато  момчето  не  знае  за  предишния  сексуален  опит  на
девойката.  Характерна  тук  е  проявата  на  друг  тип  „естествено”
всекидневно познание, сходно с това за взаимодействието между алкохола
и кръвта:

„Ако знам че момичето е парясано, демек, ако е перфориран билетът, хващам
едно гълъбче, режа му главичката и от сърчицето се капват 2-3 капки. С ракията после пак
става разцъфнала розичка – лулуди” (ж,38).

Де факто, след смъртта на птицата в сърцето й остава определено
количество не изтласкана кръв и по този начин то служи като временна
мини кръвна банка. Изборът на гълъба – по ирония на съдбата символ на
обич в макрообществото – е  по-своему също естествен. От една страна
гълъбът е по-дребен от домашните птици и съответно сърцето му е по-
малко и по-лесно за скриване, от друга страна отглеждането на пощенски
гълъби  е  много  популярно  хоби  сред  ромските  общности  в  България
съответно осигуряването на такава птица не е трудно.

Пазенето  на  “честта”,  под  влияние  на  масовата  култура,
постепенно  губи  своето  значение  сред  младите  ромски  поколения  или
добива една напълно атрофирала форма. По време на теренната работа са
регистрирани три различни възможни решения как да бъде заобиколено
изискването за запазване на девствеността до първата брачна нощ. От една
страна,  двойките,  които  са  влюбени,  започват  да  водят  полов  живот,
момичето  пази  кърпата,  ризата  или  чаршафа,  върху  който  е  покапала
кръвта от разкъсването на химена и след време признават на родителите
си, след което сключват брак. В други случаи обаче двойката се разделя –
ако момичето и  роднините  й  искат да  избегнат “срама” от  публичното
опозоряване, момичето се подлага на операция и хименът бива козметично
възстановен. Различни респонденти реферираха клиника “N” в Пазарджик
като  възможно  място,  където  извършват  подобни  хирургически
интервенции от 1999 г. насетне. По данни от респондентите при някои от
операциите  се  използва  ципа  от  свински  пикочен  мехур.  Цената  на
услугата варира в различните случаи от 250 лв. до 500 лв. Коментирайки
разкрепостяването  на  сексуалните  нрави  в  ромските  групи  и
псевдовъздържането, респондент от Куклен каза: “На кура си ли да вярвам
или на  тъпана”248 (м,75).  При третия случай, момичето действително не
осъществява вагинален коитус, но се практикува фелацио и анален коитус,
често с различни партньори. Подобни случай са регистрирани в София,
Петрич,  Сандански,  Чирпан,  Габровница,  Костиево,  Болярци  и  Йоаким
Груево.  Основен  принцип  при  предбрачните  контакти  е  „ако  имаш
приятел – да те знае от тука [кръста] на горе (ж,27).

По-възрастните  преживяват  много  драматично  промяната  в
ценностните ориентации, свързани със сексуалното поведение. Говорейки
за сватбата и брачните практики, лударка коментира, че ако днес искаме да
намерим девствено момиче, трябва да отидем “в детската градина” (ж,48).
248 Под “тъпън” респондентът има предвид откроеното по-горе тържествено празнуване на т.нар. чшаяке
лулуди

Източник: Koytcheva 2003a; Koytcheva 2003bИзточник: Koytcheva 2003a; Koytcheva 2003b



Подобно мнение споделят и калайджиите на “пазара на булки” край гара
Филипово в Пловдив. Според тях, младите калайджийки “не са като едно
време честни. Петдесет процента и те морално пропаднаха” (м,40), “не са
стабилни вече. От ден на ден се изживя и при нас тва нещо” (м,52).

На  практика  може  де  се  наблюдава  относително  безсилие  на
старите  поколения  пред  социалните  практики  на  новите  поколения.  То
води от една страна до негативни оценки на репродуктивното поведение и
начините  за  формиране  на  семейство  при  младите  поколения,  от  друга
страна до специфична адаптация към новите норми и практики:

„Ами ний си мълчим веч. То стана какво стана. Нали знаеш – младежът щом си я
прибира, на мен какво пада? Мога ли да кажа – пъди я! Да смени мойто сн… Не! Аз не обичам
да сменяват! Кък аз не съм сменила и той няма да смени […] Взимат българки – щеш не щеш.
Майко! Взимат циганка – щеш не щеш! Либи се. Айдеее! Хване къра. Мина някой ден – идва си.
Прибират се, ядат, пият. Чудато не било хич. Ний сме терикати цигани” (ж, 74).

Появата на пред брачното сексуално общуване се възприема като
негативно въздействие на макрообществото: „При нас едно момиче, когато
се взима, трябва да е честна. Докато при вас може със 101 да лежи, със сто
и втория да се жени”  (м, 40).  Контактите водят до опити за сваляне на
цената – понякога чрез преувеличаване на преживяното. От своя страна
това  води  до  по-строгото  придържане  към  традиционно  приемливото
поведение у някои девойки:

„…Ти самата трябва да се пазиш,  щото никой няма да те погледне,  ако има
някой слух. Ако аз не съм направила нищо, то на пазара ти ставаш, излизаш на средата,
ставам взимам икона, прекръстиш се и се заклевам с целия си род, с баща, майка, че аз нищо
съм нямала с този човек и тогава той, това момче, което пуснало този слух, излява също
става и се заклева пред народа, той не може да лъже… Има го например едно момче ма
обича, пък аз не го харесвам, понеже той много ме желае и казва, че бях с тази Елена, какво
ли не съм правил, и слухът е пуснат. Затова много момичета се пазят, което е правилно,
например, то да ги няма тези закони аз ‘неска един си харисах, утре друг – щях да ги сменям.
Пък тези традиции аз се съобразявам с тях (ж,23).

Освен  девствеността  на  девойката,  шукарипе249 е  другото
особено ценено качество. Де факто, красивото момиче и красивата жена не
биват изолирани и не губят своя социален статус и своята цена, въпреки че
девойката може да не е девствена, а жената може да е парясница250 с дете
от предишен брак: 

„Мойта сестра, кака ми, беше женена два пъти…Първия брак – тя пристана.
От Чоково едно момче, Сливенско. Тя пристана. След това я взимахме. Тя беше на 14 години,
малка. Той я е излъгал… Дете. 67-ми набор. Вземахме я от там. После се ожени. И за трети
път се ожени. За едно момче – ергенче. Синеок, красив,  интелигентен. Живее с  него.  Три
момчета има… ‘Ма и тя беше пък много искана. Може да е била разведена. Парясница. Ама
беше много искана…Красива. Не щото ми е сестра го казвам”(м,28).

Социалната представа за красива жена при ромите е различна от
съвременната  концепция  на  макрообществото.  Макар  и  неосъзнато  от
ромите, естетическото им разбиране е близко до представата за красота в
предмодерното  българско  общество  –  акцентиращо  на  доброто  здраве,
като гаранция за работоспособност и плодовитост:

249 Букв. Красота
250 Използва се от ромите със значение на разведена [§2.5., supra note 166]



„Да е бяла… Да не е слаба много…Абе най-се търси при нас да е бяла - черната,
колкото и да се маже, пак и личи251” (м,52);

„Да не е висока. Да не е слаба. Да има любовни дръжки… Тук, лицето и да си
маже, по ръката ще я видиш” (м,28);

„При вас, българите, гледате кършавите, а при нас се гледа да има ръка хубава,
крак да има. Да не е ниска, да не е висока; да е ни дебела, ни тънка. Да има коса голяма (м,40).

Именно работоспособността на младата жена и професионалните
умения,  които  е  усвоила,  са  много  по-важни  от  красотата  при  някои
специфични  субгрупи,  а  понякога  това  може  да  бъде  основание  и  за
компромис  с  девствеността.  Подобни  случаи  в  рамките  на  теренните
изследвания  са  регистрирани  сред  калдерашите,  занимаващи  се  с
джебчийство в Петрич и Йоаким Груево и кошничарите в Болярци.

„Жена  ми  не  можеше  да  прави  кошници,  когато  ми  пристана,  ама  като
определихме дата за сватбата – за една седмица се научи” (м,25).

251 Сред калайджиите и хорахане рома е популярно употребата на т.нар. Сюлюмен – вещество, което се
слага в помадата за избелване, носеща същото име. Вероятно става дума за цинков окис (цинквайс) ZnO



§3.2. Прехрана и икономически стратегии

Изследването  на  социалната  организация  и  в  частност  на
родството,  дават  възможност  да  се  открои  още  един  научен  проблем.
Обикновено се приема като аксиома твърдението, че ромите са етническа
група,  в  която  основна  роля  играят  разширеното  семейство,  рода  и
родствените  взаимоотношения.  Както  бе  казано  по-горе  обаче,  ескимо
структурата на  ромското родство индикира обратното –  една по-голяма
независимост на нуклеарното семейство и по-високото му значение във
функционалните  механизми  на  ромското  общество.  Нещо  повече,  това
може да се проследи дори чрез терминологичния апарат на ромския език,
свързан  с  етническата  идентичност.  На  практика  “ромá”  може  да  се
преведе на български език не просто като “цигани”, но също така и като
“съпрузи”. По този начин се откроява един особен социален феномен –
брачният статус е трансформиран в групова етническа идентичност.

В социалните науки ескимо терминологията бива приписвана от
една  страна  на  примитивните  общества,  занимаващи  се  с  лов  и
събирачество, от друга – на високо индустриализираните общества. При
първите, природните ресурси са в недостатъчно количество и съществува
силна конкуренция от която зависи оцеляването на групата – споделянето
на ресурсите е споделяне на глада и съответно умирането на цялата група.
При втория тип общества е на лице висока степен на индивидуализация, а
социалните  мрежи  се  формират  и  разрастват  в  най-голяма  степен  в
зависимост  от  професионалното  развитие  на  индивида.  В  този  случай
конкуренцията е за определена социална позиция, носеща различни видове
взаимосвързани блага – власт, пари, информация.

Изследванията на традиционните ромски начини на препитание и
икономически  стратегии  обаче,  не  позволяват  циганите  да  бъдат
класифицирани  нито  като  примитивно племе на ловци и/или  събирачи,
нито като високо развито индустриално общество. Научните разработки
обикновено  открояват техния предмодерен начин на прехрана, обвързан с
практикуването  на  определен  занаят  (Маринов  1962,  Георгиева  1966,
Марушиакова  &  Попов  1993).  Видът  на  практикуваните  от  циганите
занаяти  позволява  на  изследователите  да  класифицират  начина  им  на
живот като “паразитиращ номадизъм” (Cozannet 1973:41). Казано с други
думи,  традиционните  ромски  икономически  стратегии  представляват
дейности в сферата на услугите, засягащи предмодерното общество и едно
по-ниско стъпало на технологичното развитие. Подобен начин на прехрана
е  свързан  с  продаване  на  съответната  дейност  –  калайдисване,
копанарство,  кошничарство  –  на  определен  кръг  от  потребители  в
определен интервал от време. Така се поражда специфичен  парадокс на
занаята –  децата  на  занаятчията  усвояват  занаята,  помагайки  му,  но
достигайки  брачна  възраст  те  създават  свои  семейства,  които  се
препитават,  практикувайки  същия  занаят  и  конкурирайки  стария



занаятчия. По този начин едно разширено семейство или роднинска група
съдържа в себе си прекалено голям брой единици, които се конкурират за
определено  количество  потребители.  Запазването  на  голямата  родова
група –  както при ловците и събирачите –  би означавало споделяне на
глада. По тази причина обикновено достатъчно възрастните индивиди се
отделят  от  първичното  си  семейство,  създавайки  свое  нуклеарно
семейство, а понякога и сменяйки района на местоживеене. Въпреки това,
те  не  прекъсват  мрежата  на  социалните  си  взаимоотношения  с
разширеното семейство и рода. От една страна, това се дължи на факта, че
родът играе фундаментално важна роля в избора на брачен партньор. От
друга страна – за разлика от модерните професионални социални мрежи –
практикуването на определен традиционен занаят означава пребиваване в
една затворена, гъсто изплетена професионална социална мрежа, в която
всеки познава повечето от останалите индивиди.

В периода след Втората Световна война, постепенно ромите са
включени  в  плановата  икономика  на  социализма.  Техният  основен
поминък  стават  средно  и  нискоквалифицираният  труд  в  големите
промишлени заводи, АПК и ТКЗС. Съгласно данните от представително за
ромската общност изследване, през 1980 г. 26.7% от циганите са заети в
промишлеността, 26.6% са заети в селското и горското стопанство, 6.3% са
заети в строителството, 5% в транспорта и съобщенията, 4.9% в услугите и
3.4%  в  търговията,  снабдяването  и  изкупуването.  Сред  заетите  в
промишлеността  41% са  общи  работници  и  товаро-разтоварачи,  8%  са
оператори на металообработващи машини и 8% са занаятчии. Сред заетите
в селското и горското стопанство 27% са животновъди и пастири, 20% са
пастири  и  20%  са  общи  работници  и  товаро-разтоварачи  (Димитров,
Чакалов et al. 1980: 46-49).

В рамките на системата на АПК в селата и малките градове, на
част  от  ромите,  практикуващи  специфични  занаяти  –  калайджии,
кошничари,  копанари  –  е  дадена  възможност  да  произвеждат
традиционната  продукция  предимно  със  сувенирна  цел.  Друга  част  от
субгрупите със съхранен занаят, са интегрирани в производствения процес
посредством  целева  преквалификация  (Бюксеншютц  2000).  Новата
професия е свързана със традиционната, но ромите са обучени за работа с
модерни средства за производство. Лударите и в частност субгрупата на
лингурарите  са  пренасочени  от  копанарството  към  дърводобивната  и
дървопреработвателната  промишленост.  Ковачите,  демирджиите  и
бургуджиите са обучени за работа с металорежещи и металообработващи
машини.  Въпреки  това,  част  от  ромите  намират  начин,  чрез  който  да
запазят  традиционния  занаят,  въпреки  че  привидно  са  интегрирани  в
социалистическата  система.  Механизмът,  чрез  който  ромите  занаятчии
продължават  да  упражняват  занаята  си  може  да  бъде  проследен
посредством спомените на един калайджия от село Куклен:



„Е кво правех? Работех по ТКЗС-то, калайдисвах тука, хигиенизирах тука цялата
околия. Който ма вика – пак обслугвам. […] Да, баща ми беше джамбазин, калайджия. И аз
съм калайджия по начало. […] За 10 дена, аз пътувам от тук с мойта баба, тя млада беше.
Тя  е  от Сливен. Отивам в  Сливен със  каручка и  кон.  От там като тръгнах,  отивам до
Кубрат. Карта имаш ли да видиш къде е Кубрат? А така. От Кубрат са връщам с каруца във
село Куклен. От Кубрат със каручка! […] Имам палатка. Сега от тука тръгнах…Ти не ги
знайш, ‘ма щ‘и кажа. Минавам, само градове щ‘и кажа, не села - Чирпан, Стара Загора, Нова
Загора,  Котел, Сливен, Омуртаг, Търговище, Разград, Кубрат. […]  И от там, работихме,
квот  работихме,  обаче  аз  бех  във  клон  Първи  в  Пловдив.  Рабóта  със  документи  аз,
държавно. Клон първи, Пловдив. Документи, касови… такова,  касови фактури и некасови.
Клон първи, Пловдив – там работа аз.  Един документ, кат’ тебе едно момиче ми напрай
документа: „Има право Гошо да работи из страната ни”. Обаче, къде отивам, някой кмет –
кой ти го писа тоа документ, бе? Град Пловдив, викам, град Пловдив командва! Аз съм член
на кооперацията. А не казват - има право да работи в онова село, а директно – из страната
ни!  Значи  из  цяла  България.  И  къде  минавам,  значи  аз,  пътят  ми  е  отворен.  Касови
документи, к‘во не щеш...” (м, 67 г.).

Друга  част  от  ромите,  под  влияние  на  модернизационните
процеси  и  социалния  контекст  на  правителствената  политика  за
развитието  на  селското  стопанство,  по  свое  желание  заменят
традиционния занаят с адекватна за времето на социалистическия режим
професия. Причините, поради които отделният индивид взима решение за
подобна промяна,  могат да  бъдат открити във фрагмента от интервю с
лудар от с. Ягодово:
- Майка ти и баща ти с какво се занимаваха?
- Занимаваше се с дърводелство и корита прайше. Одише тука, Асеновград на пазара.
Е това е, основно това беше.
- А теб научили ли са те?
- Не, не можаха. Ама и да бяха ма научили, примерно, сега откъде да отрежеш един
кавак или една върба да напрайш. И плюс това, да има каваци и върби да има,  сега
излезна голяма техника. Няма вече дървено...И кой шти купи на тебе това? Сега
има  черпаци,  има  всичко.  И  оттам  с  жената  кат  са  опрайхме.  Отидох,  карах
курсовете за тракторист. Станах тракторист, работих 17 години във фермата. Тя
беше като  доячка,  аз  бях тракторист.  И  горе-долу  са  опрайхме  –  телевизор  си
купихме, фотьойли, дивани...Къща, га да фляза в мойта къща, моят брат, бог да го
прости, беше към софийско работеше някъде. И нямаше кой да живее и аз живях там,
в къщи. И действително, зимах хубави пари, тогава жената зимаше хубави пари…
(м,56).

Всъщност, направените от мен преки наблюдения и дълбочинни
интервюта в рамките на всички теренни изследвания оборват една наскоро
публикувана  теза,  според  която  –  в  контекста  на  пазарна  икономика  –
ромите възстановяват някои традиционни за тях занаяти: калайджийство,
копанарство,  кошничарство  и  ковачество  (Кертиков  2002).  Тъкмо
обратното,  данните  дават  възможност  да  се  издигне  напълно
противоположна теза, а именно, че изкуствено поддържаните по времето
на плановата икономика традиционни занаяти изпадат в криза. С други
думи, не само че останалите без работа нискоквалифицирани работници от
закритите  индустриални  предприятия  и  земеделски  стопанства  не
възстановяват  занаятите,  а  напротив  –  от  традиционния  за  определена
ромска субгрупа занаят постепенно се отказват значителен брой индивиди.



Кризата на традиционните занаяти е резултат от неконкурентно
способността  в производствената цена спрямо фабричните вещи, както и
нарастващата нефункционалност на самите произвеждани артефакти или
предлагани  услуги.  Освен  нея  обаче,  съществува  цяла  поредица  от
контекстуално  обусловени  и  взаимосвързани  причини,  касаещи
икономическото положение на ромите в началото на прехода, които могат
да бъдат да бъдат откроени. На първо място това е ниското образователно
и квалификационно  равнище на  основната  част от  ромското население,
което  води  до  естественото им отпадане  от  пазара  на  труда.  На  второ
място са широко разпространените стереотипи, че циганите са крадливи,
мързеливи,  безотговорни  и  недисциплинирани  (Георгиев,  Томова  et al.
1993: 64),  който пък води до трудовата им дискриминация, дори когато
имат подходящ за дадената длъжност ценз. На трето място това е липсата
на  аграрни  средства  за  производство  –  земеделска  земя,  машини,
посадъчен материал,  торове  –  което  изисква значителни предварителни
инвестиции. Именно поради липсата на материални активи ромите имат
недостатъчен  достъп  до  системата  на  банковото  кредитиране  (Томова
1995: 70-71; Ringold 2002: 6 ). На последно място, но не и по значение се
намира самосегрегацията и етнобариерите, изграждани в семейната среда
(Тилкиджиев 2004: 34).

Две  представителни  изследвания  на  домакинствата  в  Източна
Европа, осъществени от Световната банка през 1997 и 2001 г. позволяват
да  бъде  откроена  и  оценена  картината  на  бедността  при  ромите  в
сравнение с останалите етноси в България (таблица 17). 

Таблица 17. Оценка на бедността в България по етнически групи към 1997 и 2001 г. (в %)

Коефициент на бедност * Дълбочина на
бедността **

Дял от
населението

Дял от
етническат

а група

Дял от
бедните в
страната

Дефицит Дял от
бедните в
страната

Българи, 1997 83.6 31.7 73.5 8.5 62.1

Българи, 2001 82.3 12.9 50.6 3.2 37.8

Турци, 1997 8.5 40.0 9.5 12.8 9.5

Турци, 2001 7.1 44.6 15.2 12.2 12.7

Роми, 1997 6.5 84.3 15.2 46.6 26.5

Роми, 2001 8.8 75.6 30.6 37.5 48.0

Други, 1997 1.4 46.9 1.8 15.0 1.9

Други, 2001 1.8 30.5 2.6 5.8 1.5



Общо, 1997 100 21.0 100 6.9 100

Общо, 2001 100 36.0 100 11.4 100

Това което се очертава като тенденция е, че бедността по време
на кризата от 1997 г., обща за всички жители на страната, е значително
преодоляна от българите, остава относително константна при турците и е
все още много силна при ромите. Де факто, към 2001 г. повече от 3/4 от
ромите в България са под прага на бедността, като разликата в качествено
отношение е значима – 37.5% от ромите дори не могат да го достигнат. На
практика  почти  половината  от  най-бедните  жители  на  страната  са  от
цигански произход. Доклад на  UNDP показва, че приблизително 40% от
ромите в страната гладуват няколко дни седмично, а други 25% гладуват
няколко  пъти  месечно.  От  субективна  гледна  точка,  30%  възприемат
домакинствата  си  като  мизерстващи  и  почти  50% като  бедни.  Ромите,
които  смятат,  че  се  справят  относително  добре,  са  около  20%  (Ivanov
2003:44). 

Безработицата  и  бедността  след  промените  в  икономическата
система на страната от една страна, а от друга страна свободата на личния
избор, който им предоставя промяната на политическия режим водят до
формирането  на  различни  видове  икономически  стратегии  в  ромските
общности,  целящи  в  повечето  случай  единствено  осигуряването  на
прехраната и простото физическо оцеляване. През 1995 г. Илона Томова
откроява типовете стратегии, които ромите използват. На първо място това
е  „каквато и  да  е  работа”,  на  второ място това  са  различни девиантни
дейности, на трето място е употребата на детския труд и на четвърто място
употребата  на  социалния  капитал  в  лицето  на  разширеното  семейство
(Томова  1995:  34,  70-71).  През  2002  г.  Кирил  Кертиков  предлага
систематизация  на  ромските  икономически  дейности.  Икономическите
стратегии  са  разделени  в  две  основни  групи  –  легални  и  полулегални
дейности  от  една  страна  и  нелегални  от  друга.  В  първата  група  той
включва:  наемния  труд  в  отделите  „Чистота”,  почистване  на  жилищни
входове,  възстановяване на  традиционните  занаяти,  събиране  на  билки
гъби и охлюви, тротоарна търговия, получаване на социални помощи. В
нелегалните  дейности  са  включени:  кражба,  просия,  клошарство,
проституция  и  сутеньорство,  наркопласьорство,  нелегален  хазарт,
продажба на невести, продажба на  кръв,  шоубизнес,  гадателски услуги,
нелегална  емиграция,  нелегално  производство  на  спиртни  напитки
(Кертиков 2002).

Източник: Ringold 2000:11; Ringold 2002:5
* Прагът на бедността е определен като 2/3 от средното потребление на член от домакинството.
Коефициентът на бедност показва относителния дял от населението, който се намира под линията на
бедността.
**  Дълбочината на бедността е средната разлика от прага на бедността. Служи за измерване на
интензитета на бедност



В  действителност,  всеки  опит  за  подобна  изчерпателна
систематизация рискува да остане незавършен или неточен и съответно да
бъде подложен на два различни типа критики. От една страна, от списъка
отсъстват професионалните дейности, които упражняват интегрираните в
макрообществото  роми.  От  друга  страна,  ако  се  приеме  че
професионалните  дейности  са  изключени  поради  наличието  им  в
макрообществото,  то  тогава  част  от  включените  легални  и  нелегални
дейности  трябва  да  бъдат  изключени,  защото  също  са  характерни  за
макрообществото. Пример може да бъде даден с т.нар. куфарна търговия.
В своя статия от 1994 г. Константинов я представя като „циганска тактика”
за икономическо оцеляване в условията на икономическия преход, целяща
да  подобри  жизнения  стандарт  и  начин  на  живот  сред  ромите
(Konstantinov 1994). Продължаването на теренната работа и съпоставката
на  данните  с  данни  от  другите страни  в  преход  водят  анализа  в  друга
посока и две години по-късно същият автор ревизира заключението си,
констатирайки че това е икономическа стратегия много по-характерна за
руснаците,  украинците  и  китайците  в  страната,  а  етикетът  „циганска
търговия” се  запазва поради  непрестижния  й характер и  същевременно
негативните стереотипи по отношение на ромите (Konstantinov 1996: 770).

През  2004  г.  Лилия  Димова  добавя  два  много  важни  акцента
(Димова,  Тилкиджиев  et al.  2004:  29-33).  От  една  страна  тя  изтъква
икономическата  важност  на  пасивните  форми  за  осигуряване  на
прехраната  –  социални  помощи  и  пенсии.  От  друга  страна  откроява
специфичния профил на ромите, които никога не са работили: предимно
жени (66.1%) на възраст до 25 години (74.4%), живеещи в селата и малките
градове (77.7%).

Ако се разгледат източниците на доход на ромските домакинства,
според техния произход, половината от ромските домакинства разчитат на
социални плащания от държавата. От тях 23-24% са пенсии, 20% разчитат
на социални помощи, около 5% на парите, отпускани като детски добавки
и едва около 2.5% на обезщетения за безработица. На доходи от легална
работа се осланят малко под 20% от домакинствата, а на заетост в сивата
икономика малко над 20%. Това, което може да се каже, че е характерно за
ромските икономически стратегии е наличието на 10% друг източник на
доход, което на практика индикира дела на участие на домакинствата най-
вече  в  престъпните  или  не  добре  регламентирани  от  закона  дейности
(Ivanov 2003:44).

В  настоящата  работа  искам  да  спра  вниманието  си  на  една
поредица  от  икономически  стратегии,  практикувани  от  циганите  в
България,  която  според  мен  най-точно  описва  основните  начини  на
прехрана сред ромската общност.  Списъкът не и изчерпателен и,  както
казах по горе, винаги биха могли да се намерят аргументи за включването
на едни или за изваждането на други от тези дейности. Тук си поставям за
цел  да  представя  онези  икономически  стратегии,  които  –  въпреки



различните социални контексти в различните изследвани от мен махали,
обусловени  от  регионалните  географски  специфики,  големината  и
местоположението на населените места в националната инфраструктура –
са  типични  и  сходни  за  всички  ромски  групи. В условията на  пазарна
икономика  и  контекста  на  глобализация  някои  от  тях  са  по-развити  в
определени селища, други – в други, но в една или друга степен се срещат
във всички населени места. Почти всички представени социални практики,
са  част  от  сферите  на  сивата  икономика  и  незаконните  дейности.
Няколкото изключения на включени легални икономически стратегии са
много  различни  от  гледна  точка  на  ромските  нагласи  и  ценностни
ориентации спрямо тях и съответно са различни в социалния смисъл който
притежават по отношение на ромските общности в страната.

§ 3.2.1. Гурбет

Сезонната работа в чужбина, както и трайната трудова емиграция
са една от най-характерните икономически стратегии за всички етноси,
обитаващи  Балканския  полуостров  още  от  времето  на  Османската
империя.  Гурбетът  е  социален  механизъм,  който  дори  тоталитарната
държава не успява да пресече. Социалистическият режим обаче променя
посоките,  в  които  е  възможно  да  бъде  намерена  работа.  Съгласно
стратегията за утвърждаване на комунизма по света, потоците са насочени
от една страна към „братските” социалистически страни, от друга страна
към развиващи се държави с републиканска форма на управление. Като
участници  в  плановата  икономика  на  държавата,  част  от  циганското
население в страната се включва в тази насърчавана форма на временна
работа в чужбина.

Изключително  силно  е  включването  от  страна  на  групата  на
лударите и особено на субгрупата на лингурарите. Поради традиционното
добро  познаване  на  дървото  и  дървения  материал,  те  биват  целево
преквалифицирани  и  насочени  към  дърводобивната  промишленост  в
Коми. В резултат от тези пътувания, в Ягодово и Йоаким Груево има по
няколко семейства, в които живеят „руски снахи”. Лингурарите, които са
работили в Коми, поради направените тогава спестявания, живеят при по-
добри  материални  условия.  Интегрирани  са  изключително  добре  в
макрообществото  –  като  бит,  като  социални  практики,  обикновено  и  в
момента имат легална работа. В някои от тези домакинства употребата на
румънския  език  е  сведена  до  рамките  на  родствената  терминология  и
някои хранителни продукти, а в други българският изцяло го е заместил.
Поради множеството смесени бракове в Йоаким Груево между лингурари
и българи, вече е много трудно да се проследи даден индивид към коя
група по-скоро принадлежи и идентичността става въпрос на личен избор,
макар и донякъде предопределена от местоживеенето в рамките на селото.



След  1989  г.,  в  първите  години  от  прехода,  част  от  лударите
преоткриват  своята  румънска  идентичност  и  започват  да  търсят
препитание  в  Румъния.  Поради  разликите  в  говореният  от  тях  влашки
диалект и книжовният румънски език, там те са приети като “румънски
цигани”  и  се  ползват  с  много  по-нисък  обществен статус, отколкото  в
България. Оставайки без работа и без да успеят да се сдобият с недвижимо
имущество, по-голямата част от тях се завръщат обратно в България.

Това, което прави впечатление, в теренните материали събрани
от мен, е, че република Коми и крайният север на Руската федерация са
дестинации като цяло добре  познати в южна България. Освен масовото
включване  на  лингурарите  в  дърводобивната  промишленост,  в
строителството  там  препитание  намират  отделни  представители  на
калбурджиите от  Болярци,  бургуджиите от  Куклен и  Сивите гълъби от
Болярци, Маноле и Чирпан. Работа в строителството извън България преди
1989 г. калбурджиите намират също в Чехия и Унгария. За разлика от тях,
строителните работници хорахане рома от Петрич и Сандански намират
препитание в Либия и Йемен. Продължителността на трудовите договори
обикновено е между две и три години във всички споменавани случаи.

Отварянето на националните граници след 1989 г. дава много по-
големи възможности пред гурбетчиите. Същевременно сезонната работа в
чужбина  или  по-дълготрайната  трудова  емиграция  се  превръщат  и  във
единствения относително  достъпен източник на  достатъчно средства  за
издръжката на едно домакинство. Северна Гърция252 се превръща в нещо
като обетована земя за представителите на хорахане рома, даскане рома и
лударите  в  Пловдивско  и  Благоевградско.  В  периода  2001-2003  почти
всеки  респондент,  с  когото  съм  разговарял  в  рамките  на  теренните
изследвания,  има  член  от  семейството,  който  работи  легално  или
незаконно  в  Гърция  или  самият  той  има  опит  със  сезонна  работа  там.
Съществува поредица от причини, които оказват влияние върху избора на
ромите. От една страна Северна Гърция е близо – за около приблизително
4 до 6 часа път253 могат да стигнат от мястото където работят до родното
си място, а по този начин и транспортните разходи са по-малко. От друга
страна Северна Гърция е район с много хетерогенно население. В него
живеят  значителен  брой  славяноезични  християни,  турци,  помаци,
арумъни и  роми.  Всички те  се  превръщат в  естествен медиатор  между
ромите и гръцките работодатели или дори самите те са в позицията на
работодател. От трета страна в ромския език има значителен обем гръцки
думи, някои от които с ключово значение в икономическите стратегии –
какъвто е случаят с числата. Както се изрази представителка на Сивите

252 Областите Тракия, Македония и Тесалия
253 Ако не се включва граничния контрол, при който ромите задължително биват сваляни от автобуса, а
багажът и наличните суми са проверявани. По време на включено наблюдение през 2003 г., от нощния
автобус Солун – София за проверка на багажа бяха свалени само пътниците от ромски произход – 3 жени,
пътуващи сами и група от 5 мъже – земеделски работници. Гръцките студенти и останалите български
граждани не бяха обезпокоени.



гълъби в Ягодово: „ромският и гръцкият малко се свождат така”  (ж,40).
Казано  иначе  –  на  лице  са  множество  предпоставки,  които  дават
възможност на ромите да нямат усещането за напълно чужда страна и да
не изпадат в езикова изолация, което би възпрепятствало намирането на
работа.

Лударите  обикновено  работят  легално,  а  професионалната  им
заетост е средно- и нискоквалифицирана. По-дългият престой е свързан с
намирането  на  по-добра  работа,  а  членовете  на  рода  и  разширеното
семейството, които  са живели в България като нуклеарни семейства,  се
събират, за да си помагат. Един кратък фрагмент от дълбочинно интервю,
може да покаже какви са практикуваните професии: 

“…снахата  работи  на  таверна,  синът ми  работи  с  един  майстор,  другите
работат кърска работа, децата ходат на училище […] Имат си документи. Не са жители,
но имат документи. Право имат да работат там. Децата посещават училище. Ами сина ми
вече 5 години, дъщерята – 2 години. […]  Другите двама [дъщерята и зета]  – по полето,
снахата работи на таверна.  Берат маслини.  Е са –  домати, чушки, заразават.  Зимата
берат маслини…” (ж, 46).

Трудовата заетост на  хорахане и даскане рома от Пловдивско,
Благоевградско и Чирпан е в повечето случаи нелегална. Работата, която
вършат, обикновено е ниско- и неквалифицирана – миячи, чистачи, берачи
на  плодове,  общи  работници  на  строежи.  Жените,  ако  не  работят  по
полето, слугуват в къщите на възрастни хора. В почти анекдотичен вид се
разказва  за  едно  семейство  бургуджии  от  Куклен,  живеещо  на  ул.
Еделвайс, членовете на което в Кипър са работели във ферма за щрауси.
При  субгрупите  от  Пловдивско  и  Чирпан  също може  да  се  наблюдава
изграждане  или  възстановяване  на  разширеното  семейство  от
съществувалите преди това нуклеарни единици. Ако член от семейството
намери работа през април, може да се наблюдава смяна на роднините, на
същата позиция – ако друг член от семейството пристигне през юли или
август,  а  първият  се  върне  в  България,  за  да  избегне  черния  печат  в
паспорта254.  Друга  тактика  на  запазване  на  работното  място  за  по
продължително време е започването на работа през септември. Тогава при
изтичането на трите месеца през декември индивидът се връща в България,
за да отиде в началото на януари отново. Множеството църковни празници
в края на годината, които в Гърция са и официални почивни дни дават
възможност конкретната позиция да не бъде загубена. По-дългия престой
позволява намирането на постоянна работа и „стабилен” – тоест готов да
предложи трудов договор – работодател. Обикновено в такъв случай през
март се подават документи пред „милицията за чужденците” за право на
работа,  които  често  пъти  са  одобрявани,  поради  локалния  натиск  на
гръцките  фермери  и  нуждата  от  работна  ръка.  След  получаване  на
254 От 10.04.2001 г. посещението на Р Гърция и останалите страни от Шенгенското споразумение с цел
туризъм и гостуване е безвизово, като се разрешава престой до деветдесет дни в рамките на шест месеца
от датата на първото влизане. „Черният печат” бива поставян в паспортите на лица, които са включени в
забранителните списъци на страните подписали Шенгенското споразумение. Включването в тези списъци
става поради пресрочване на разрешения срок, нелегална работа, липса на адресна регистрация. 



разрешителното  за  работа  и  продължителен престой,  мъжът  довежда  в
Гърция  съпругата  си.  Това, което  ми направи впечатление по  време на
теренната работа е,  че подобен тип стратегия подготвят най-вече млади
мъже  на  възраст  25-30  г.,  които  са  с  високо  за  ромската  общност
образование  (основно  и  професионална  квалификация  или  средно-
специално), все още нямат дете или имат само едно, и които към момента
на  изследването  имат  работа  в  България,  но  не  са  удовлетворени  от
заплащането.  Тоест,  това  са  индивиди,  които  до  голяма  степен  са
интегрирани в макрообществото и следват неговите социални модели.

За  разлика  от  ромите  от  пловдивските  села  и  град  Чирпан,
гюпците от Петрич и Сандански не живеят в Гърция. Обикновено гръцки
фермери или строителни предприемачи идват сутрин рано на определени
места в двата града255, от където наемат работна ръка, и ги връщат вечерта
до границата или обратно в населеното място. Заплащането на работата,
която ромите трябва да свършат, на практика се извършва предварително,
поради изискването на  граничния пункт да бъде представена сумата от
5000 драхми256 на ден или неин еквивалент в друга валута. В някои случаи,
след  първото  подобно  наемане,  при  второто  ромите  остават
приблизително две седмици – докато бъде свършена конкретната полска
работа  или  завършен даден  етап  от  строителния  обект.  Повечето роми
обаче избягват да се наемат за такъв срок, защото в такива случай най-
често  гръцките  работодатели  на  се  коректни  –  заплащат  по-малко  от
предварително уговореното, или дори не заплащат нищо, а направо викат
полицията и отричат, че те са поканили конкретните индивиди в страната.

Втората  държава,  която  се  откроява  като  особено  важна  за
ромите от гледна точка на сезонната работа е Германия. От селищата, в
които  съм  провел  теренни  изследвания,  на  там  се  насочват  предимно
пловдивските и чирпанските хорахане рома и ромите от с.  Габровница.
Поради турския език, който за част от тях е дори майчин, хорахане рома
влизат  в  лесен  контакт  с  многобройните  турски  гастарбайтери.  Често
скривайки ромската си  идентичност,  те  бързо се  интегрират  в турската
общност,  намират  работа  и  подслон.  За  калайджиите  и  цуцуманите от
Габровница  гурбетът  в  Германия  е  по-скоро  социална  инерция  от
следването на културния модел в съседна Сърбия и практиката още преди
1989 да има гастарбайтери в Германия. За разлика от хорахане рома, които
използват  турски  посредници,  габровнишките  роми  използват  сръбски.
Това обстоятелство е фатално за тях, защото след хуманитарната криза в
Косово (1998-1999г.), връзките със сръбските посредници са прекъснати и
към времето на последното ми теренно изследване в селото (май 2001)
повече  от  3  години  никой не  бе  използвал този  маршрут. На практика
гурбетът  е  заместен  от  куфарна  търговия  –  продажба  на  петролни

255 За Петрич това е Автогарата, за Сандански – пространството пред една закусвалня на централната
улица, малко след х-л Спартак
256 Приблизително 28.70 лв. (14.70 евро) приравнени на 15 евро според новата валута



продукти  и  дамско  бельо  в  Неготин,  Цариброд  и  Пирот,  която  се
практикува и от българите в района.

За  разлика  от  пътуването  към  Гърция,  престоят  в  Германия
изисква  по-сериозна  предварителна  подготовка  от  финансова  гледна
точка. Пътуването до Германия излиза от около четири до осем пъти по
скъпо,  отколкото  това  до  Гърция257,  изискването  за  25  евро  на  ден  и
здравна застраховка в случай на злополука също затруднява събирането на
парите. Същевременно обаче заплащането в Германия е от четири до десет
пъти по-високо258, което служи като сериозен стимул дори за взимането на
паричен заем на черно, който има значителна лихва. При хорахане рома в
Пловдивско се открои специфичен социален феномен, който може да бъде
обозначен  като  стъпаловиден  гурбет –  първата  година  се  работи  в
Гърция, за да бъдат събрани средства за втората година, когато се търси
работа в  Германия.  Работа, разбира се,  се  търси в различни градове на
Германия, но две зони се очертават като важни точки на първоначалното
пристигане  –   от  една  страна  Нюрнберг  и  Мюнхен  от  друга  Кьолн  и
Дуисбург. За избора се откроиха няколко причини. Първата и най-важната
от тях е, че провинция Бавария (Мюнхен, Нюрнберг) и провинция Северен
Рейн-Вестфалия (Кьолн и Дуисбург) са едни от най-богатите райони, не
само в Германия, но и като цяло в Европа. Високо урбанизираната и силно
индустриализирана Рурска област изпитва непрекъсната необходимост от
работна ръка, а същевременно заплатите и стандартът на живот там са най-
високи.  От  друга  страна,  като  най-южна  провинция  Бавария  инвестира
значителни  ресурси  в  земеделското  стопанство.  Важен  фактор  тук  е
строящата  се  в  момента  железопътна  линия  за  високоскоростен  влак
между  Нюрнберг  и  Мюнхен,  строежът  на  която  също  се  нуждае  от
нискоквалифицирана  работна  ръка.  Втората  причина  е  политиката  на
транспортните компании. Обикновено един автобус покрива поредица от
дестинации  в  няколко  страни,  макар  и  неофициално.  Така  цените  на
билетите до градове, които се намират в близост до големи пътни артерии,
са  по  ниски  от  тези,  на  градовете  намиращи  се  в  страни  от  тях.  В
конкретния случай това дава  предимство на  Кьолн и Дуисбург,  спрямо
останалите големи градове в района. 

Една конференция на EURESCO, която се проведе в Белгия през
юни 2003 г. ми даде възможност да осъществя включено наблюдение на
транспортирането  на  гурбетчиите  към  Западна  Европа.  Въпреки
предоставените ми достатъчно средства от Европейската научна фондация,
провокиран от работата на Юлиан Константинов  (Konstantinov 1994),  аз
реших  да  пътувам  с  автобус,  за  да  наблюдавам  какво  се  случва  при
257 Цената на автобусния билет отиване и връщане от София до Серес е 52 лв, до Солун 68 лв.; Цената до
различните градове в Германия е различна, но варира от 200 до 400 лв. Практиката на всички гурбетчии е
да взимат двупосочен билет с дата на връщане след седмица, който след това не използват, но показват
пред граничните власти при влизане.
258 По данни на респондентите дневната надница в строителството в Германия варира от 100 до 150 евро,
докато заплащането в земеделския сектор на Гърция е 15-25 евро, понякога плюс храната.



пресичането на границите. Няколко факта, свързани с гурбета, се откроиха
на фона на цялото пътуване. Първо, при пресичането на трите граници
(Сръбска,  Унгарска,  Шенгенска  –  в  Австрия)  сякаш  по  предварително
споразумение на митничарите, от автобуса бяха сваляни всички пътници с
мюсюлмански имена (18 души), петте млади жени на възраст 18-25 г. и
хората с български имена, но по-мургав цвят на кожата (7). Багажите им
бяха щателно претърсвани и при влизане и при излизане от страната. А
декларираните от тях суми в пътния лист на автобуса бяха проверявани.
Вторият  факт  е,  че  някои  гурбетчии  тръгват  неподготвени  да  покрият
финансовите изисквания за налични пари на ден. За разлика от тях, други
пътници отиват да закупят автомобил на старо или имат нагласата за по-
продължителен престой и носят в себе си повече от разрешените от закона
4000 евро или техния еквивалент. Двата типа пътници бързо се сработват и
едните пренасят парите на другите, като същевременно безпрепятствено
минават границата. Това откроява третия факт. В автобуса пътуваха трима
патрони – посредници при намирането на работа зад граница. Патроните
имат изградени връзки в даден град и водят групи от 5-6 до 10 души от
България там, срещу процент от първата надница. В моя автобус двама от
патроните  бяха  българи,  а  единият  –  български  турчин.  Двама  от
патроните  носеха  повече  от  4000  евро  в  себе  си.  Преди  да  стигнем
Германия, всеки един от тях успя да убеди по едно момче – платили билет
до Амстердам, да слязат съответно в Мюнхен и Нюрнберг. Това открои
четвъртия факт,  автобусът пристигна  с  три часа закъснение в Брюксел,
защото  срещу  сума  от  20-30  евро,  беше  отклоняван  от  първоначално
заявения маршрут, минавайки през някой град. Петият факт е, че седмица
по-късно  автобусът  пристигна  празен  от  Холандия,  а  шофьорите  бяха
искрено  учудени,  че  за  седмица  в  Белгия  не  съм  търсил  работа  и  не
оставам там.

Последната причина за предпочитанията към Бавария и Северен
Рейн-Вестфалия  е  по-скоро  куриозна,  отколкото  икономически
обоснована, но  в същото време е  много силно свързана със социалната
феноменология и не мога да не я отбележа – футболът. Популярността на
немските  отбори  Байерн  (Мюнхен),  Борусия  (Дортмунд),  Байер
(Леверкузен) и Шалке04 (Гелзенкирхен) в България формира интерес към
районите в които се намират и своеобразен футболен фолклор. Липсата на
високо  образование  у  ромите  води  до  това,  че  спортните  прояви  на
практика изграждат географските представи. От друга страна, нагласата че
силните  отбори  идват  от  значими  за  страната  селища,  формирана  от
ситуацията в българския футболен шампионат, води до заключението, че
районите със силни отбори са значими. Въпреки странните на пръв поглед
премиси,  логическото  следствие  се  оказва  вярно  –  Бавария  и  Рурската
област играят водеща роля в икономиката на Германия.

Освен Германия и Гърция, по време на теренните изследвания
беше регистрирана поредица предпочитани от гурбетчиите дестинации. За



пловдивските роми Холандия и Испания са следващите възможни посоки.
Причината  е,  че  и  в  двете  страни  се  набляга  на  производството  на
селскостопански култури259,  а  именно това отговаря  на техните умения.
Има и отделни прецеденти свързани с Австрия, Англия, Израел, Кипър и
Канада. Престоят на ромите от пловдивските села в Европа обикновено е 3
месеца – колкото е възможността за безвизово пребиваване. Въпреки това,
към момента на теренното изследване, шестима бургуджии пребиваваха
незаконно  в  Холандия  от  година  и  половина.  Работата  в  Израел
обикновено продължава около две или три години подобно на договорите,
сключвани  преди  1989  г.  Отиването  в  Канада,  освен  ако  не  възникнат
проблеми с властите там, във всички случаи означава емиграция.

За  ромите  от  Петрич  и  Сандански  след  Германия  другите
дестинации  по  значимост  са  Македония  и  Косово.  Изостаналото  в
техническо  отношение,  но  съхранено  земеделие  там изпитва  постоянна
сезонна  нужда  от  наемна  работна  ръка.  Езиковата  близост  между
диалектите в района, както и липсата на необходимост от виза в рамките
на  едномесечен  престой  предоставя  лесна  възможност  за  влизане  в
страната и намиране на работа.  Ако конкретната полска работа изисква
оставането  за  по-дълъг  период  от  време,  не  без  съдействието  на
митническите служители, границата се пресича колкото да бъде положен
нов „влезен” печат. По време на теренната работа в Петрич и Сандански бе
регистрирано  предпочитание  към  арабските  страни  –  Дубай,  Йемен,
Саудитска арабия и Кувейт, отколкото към европейските, с обяснението,
че  договорите  там  са  сигурни  и  за  продължителен  период  от  време.
Разликата в социалните нагласи на ромите в благоевградско спрямо тези в
пловдивско  може  да  произтича  обаче  и  от  различния  период  на
провеждане на теренната работа. Изследванията, в които съм участвал в
Петрич и Сандански са проведени в периода 1998-2001 г., докато тези в
Пловдивско са проведени 2002-2003 г. Промяната на визовия режим със
страните от  шенгенското споразумение (април 2001)  може да  е  оказала
влияние на социалните практики днес.

§ 3.2.2. Запазване на занаята

Практикуването на традиционния занаят при някои от ромските
субгрупи е от фундаментално важно значение. За тях занаятът не е просто
професия,  а  начин на живот,  който е  свързан с  поредица  от позитивни
усещания.  Това  може  много  добре  да  се  улови  в  спомените  на  една
калайджийка от Катуница за времето преди 1989 г.

„Ми ний особено – калайджиите – си живеехме много спокойно и много обичахме
да  живеем със  катуни през  Тодорживково време,  когато беше спокойно,  когато  нямаше
такива убийства, нямаха такива изнасилия, нямаше такива неща и ний тогава си ходехме с

259 В Испания работата е сходна с тази в Гърция, но по-добре заплатена. Същевременно мургавият цвят на
кожата там не се набива на очи и интеграцията се осъществява относително много бързо. В Холандия
работа се търси предимно в парниците за домати и ягоди и в оранжериите за цветя.



родителите. Впрягахме си каручките, слагахме вътре обикновено по един-два чифта лятни
дрехи, и си взимахме материалите с които си работим като – гюрук260, чук, матриал, бакър –
ний сме бакърджии хора, и си работихме много спокойно. Ходихме си, ний сме по Пловдивския
край,  ходихме Пазарджишко,  ходихме Смолянско,  даже някои са достигат до  Варненско,
Шуменско,  Толбухинско,  Разградско  и  много  ходат  така.  Обаче  чувствахме  се  свободни,
защото наоколо в селата винаги има по някоя хубава каба261 и там си кундисвахме по 4-5
палатки, обикновено приятелите се събират или роднините, да ходат да работат. Излизахме
винаги след Гьоргьовден, след 6 май и се прибираме след Богородица, тва значи след 28 август.
Като през това време ходим по селата, кундисваме си палатките,  работим си.  Имаше и
много  тогава  бакърени  съдове  –  казани,  тави,  тигани  и  т.н.  работихме  си.  Просто  си
изкарвахме прехраната много спокойно и много хубаво. Разбирахме, че животът тогава беше
много лек и много спокоен  за нас,  за децата, за семействата ни.  Като сега има голяма
разлика. Ни на тармозат, никой ни на е казал да не излизаме с палатки или да имаме забрана
нещо, да ни забраняват сега седесарите или другите партии, които бяха спичелили, но там е
работата, че ний нямахме този кураж – да си кундисваме палатката…” (ж,40).

Любовта към традиционния занаят, престижът от упражняването
му в собствените им очи, както и специфичните умения, които притежават,
подтикват част от калайджиите да търсят ниша, в която упражняването на
занаята да продължи. За някои от тях, възможността която виждат е в по-
примитивното  земеделие,  което  все  още  съществува  в  Сърбия  и
Македония. За калайджия от Ново село (Пловдивско) обаче, последното
му  пътуване  до  Сърбия  е  несполучливо,  вероятно  поради  Косовската
криза, и  той  е  особено  скептичен  по  отношение  на  съществуващите
възможности в западните ни съседки:

„Преди 5 години [1999 г.] лично аз съм спрял. Ходил съм в чужбина. Не ми хареса
и се върнах […] Да права казани за ракия. Сърбия. 4 дена съм седял, на 5-ия ден съм бил в
България. От България навънка няма да изляза, ако не се наложи нещо. От България навънка
–  не.  Ако  ще  турско  да  стане.  […]  Имало.  Имаме тука  4-5  човека,  на  чичовците ми  –
заминават там… За калайджииство работат. Докарват некой лев. Във Македония. Там дали
калайдисват, с извинение, дали тоалетни чистат – те си знаят. А дали калайдисват не се
знае, щото мисла, че и там занаятът е загинал” (м,40).

За разлика от него обаче, калайджиите от Катуница, подобно на
ромите от Петрич и Сандански, описват Македония като страна с доста
патриархален начин на живот и традиционно всекидневие, а съответно и
място където бакърените съдове все още са в употреба:

„…  Аз  съм  ходила  във Македония,  със  мъжа ми 3-4 пъти.  Но във  Македония
никога не може да се сравнят македонците със наште хора тука, като на всяка една крачка
казват „циганска работа” или „изчезвай, циганко, да не ме крадеш!” или нещо така… Обаче
аз не ги обвинявам, защото в нашата България има много такива, които ходят и крадат,
което в другите държави го няма. В другите държави…, аз когато отидох в Македония да
калайдисвам и там македонците, въпреки че ни на познават, за пръв път на виждат – софра
ни сложиха… Миналата година (2001)… Живот и здраве като си направя международния
паспорт,  ще  отида.  Искам да  отида…[…]  Ние  там като отиваме,  искахме  така  да  си
сложим палатка, но там македонците са много по-различни. Сякаш са вярващи много към
бога ли да го кажа. Традициите им са много по-големи от нашти българските традиции,
въпреки че и ние са пишем на много големи християни, дори евангелисти и т.н. православни.
Нии не можем да изпълняваме тяхната религия. Защото македонците например като имат

260 От тур. körük – духало. По време на интервюто тя използва местната дума иначе в калайджийския
диалект духалото се нарича пишот.
261 Ресондентката говори за свободна поляна. Турската дума kaba – мек, бухнал – може би реферира
качествата на тревата. Другата възможност е да става дума за погрешно произнасяне на думата kara, за
да се отграничи смисълът й „черен”, от смисълът й „земя”, „биосфера”.



две или три деца  и  във  всеки един  двор те имат фурна построена.  Те си печат хляба и
например тяхната религия е такава, че ако случайно едно дете им липсва от къщата и е
отишло по махалата или на телевизия или на компют… на компания някъде, те не слагат
софра, докато не се върне онова дете… За македонците, независимо дали са роми или чисто
македонци. Те не слагат софра, докато не се прибере цялото им семейство в къщи и тогава
да вечерят. Закуската им е два пъти – сутрин в 10 часа и вечер в 8 часа закусват. Тва е –
сутришната закуска и вечерята – два пъти. Сутринта като имат ли крава, теле, добитък,
нещо за извеждане на къра да го оставят, докато не го извеждат, те метла не хващат – да
метат след добитъка. А също съм забелязала, че в съботния ден не барат нито метла, не
барат нито чиния,  не  барат нищо.  В  петък си  готват за  следващия  ден.  Хранат се  на
масата, опитват се да не бутат трохи долу, за да им е чистичко и чак на другия ден си
измиват паниците и така нататъка” (ж,40). 

Освен в Македония, някои от калайджийските семейни групи се
стараят  да  поддържат  връзка  с  помашкото  население  в  Родопите  и
Ловешко и като цяло с жителите в планинските местности и Предбалкана.
Освен  на  калайдисването,  те  разчитат  и  на  ислямското  разбиране  за
милосърдие като едно от задълженията на правоверния мюсюлманин. 

„…Сега към помаците като отидем те дават за садака262, казват за здравето си
дрехи на децата. За здраве дават дрехи от чеиза си. И ние от там като просяшка работа,
ама все пак намирахме със занаята, една тава ще калайдисам, след като я разбера, че е много
добра. Тя ми дава ядене за децата, дава ми нещо, нали така се вика „за садака, за здраве”
Вика „булка зимай!” вика „да покриваш децата си”. Това е нещо вика много за нас. Вика „за
здраве”, аз пък не и взимам парите за калайдисване. И тя остава много доволна и ядене ми е
давала, нали, и дрехи. Обаче нямаме възможност да отидем към тия села да поработим. Сега
лято идва, искаме нещо да направим ( по къщата), ама много назад дадохме. Ами и те се
оплакват вече. Едни от наще отидоха и те казват „няма вече садака”(ж,46).

Трети  семейства  разчитат  именно  на  споменатото  по-горе
правене  на  частни  казани  за  варене  на  ракия,  но  не  зад  граница,  а  в
България.  Тази  възможност се  открива пред  тях  от една страна  поради
въвеждането на акцизите за домашно приготвян алкохол263 и по-строгия
контрол върху обществените казани, последвано от нагласата, че акцизът
трябва да бъде избегнат и по-широкото навлизане на частните казани. От
друга страна, по различни причини от този бизнес постепенно се отказват
калдерашите и по специално представителите на субгрупата харкомяря264 и
макар и смалена, пазарната ниша се освобождава. Какъв е механизмът по
който калайджиите намират нови клиенти именно с този тип дейност може
да се проследи от групово интервю със семейство калайджии от Загорци,
интервюирани на пазара за булки в Пловдив:
Син: …Кой където го познават там обикаля.
Баща: Всякой си тръгва с родата, със децата. Да кажем има женени деца – 2, 3 или едно –
взима ги и отива по… Някои с каруци, някои с коли.
Син: Закачим зад колата ремаркето…[…] Ходихме преди няколко години във Михалци и там
се запознахме със 5-6 семейства във селото. Така се запознахме. Като работим добре, те ни
похвалиха на други хора. И така ни излезе авторитет. В нашата работа нямаш ли
авторитет и доверие – няма и работа.

262 от араб. sadaka – милостиня, подаяние
263 От1 януари 2004 е въведен акциз правенето на ракия в селските казани.Всеки има право да вари до 50
литра алкохол за собствено потребление, ако домакинството произвежда плодове. Над 50 литра, на
всеки литър се плаща акциз от 0,05 лв. на алкохолен градус. По тази схема литър от традиционно
силната домашна ракия ще струва на производителя 2.5-3 лв.
264 Букв. Бакърджии от ромското харкома - бакър



Баща: На палатка, някой път на квартира. Почти сме на палатка в Михалци, защото
работим околните села – Тимча, Лесичери, Дъскот… обикаляме.
Син: Русаля
Баща: Целият район Търново. Правим казани за ракия, тави за сладко, за лютеница. От
стари съдове правим казани за ракия…Ами от тигани, от разни работи.
Син: Един път мина един журналист и ни писа там по вестника на втора страница. И ний го
казахме това по вестниците – че правим казани за ракия. И дори питаха ни къде ще отидем.
Казахме, че отиваме към Ново село, Балван… Това е за Севлиево пътя. От Търново за
Севлиево – по магистралата. И се отбихме в това село – Ново село. Там имам много
приятели, много познати и те ни питаха къде ще тръгнем от Михалци. По вестника. И ни
питаха, че правим казани за ракия от стари съдове. В Ново село ни откриха много хора.
Баща: Ние го събираме, изчукваме, заваряме.
Син: Ръчна изработка. Джезвета правим.
Баща: И големи казани правим – 500 литра… Имаме ножици такива хубави, бадкърджийски и
режем с тях. (м: 52, 28)

Необходимото  време за изработването на  един казан  от  двама
или трима калайджии е от около 3-4 дена до седмица, в зависимост от
големината на казана, състоянието на бакъра и формата на бакъра (тава,
джезве, медни листове). Пазарната цена на един произведен казан варира в
широките граници от 200 до към 500 лв. Освен  от изброените фактори, тя
зависи и от това, дали калайджиите са отговорни за намирането на бакъра
или  клиентът  предоставя  необходимия  материал,  както  и  от  видимото
финансово състояние на клиента. 

Освен  калайджиите,  различните  субгрупи  кошничари  също
успешно  адаптират  занаята  си  към  новите  условия.  Характерното  при
кошничарите е, произвежданите от дадена субгрупа предмети притежават
специфични характеристики,  като своеобразен групов подпис,  по  който
може да се познае селището или района, където са произведени. В Петрич
субгрупата  е  позната  като  рамошари265,  става  дума  предимно  за  група
кошничари,  преселили  се  да  живеят  в  града  от  съседното  село
Кавракирово.  По данни на респондентите в селото занаятът все още се
практикува, но за живеещите в града практиката е напълно загубена. За
разлика от тях, в Сандански живеят 3 семейства сепетджии266, при които
занаятът  е  все  още  съхранен  във  второто  възходящо  поколение.
Произвежданите от тях предмети са бели на цвят, моделите приличат на
правените по времето на АПК и разпространявани в „Домашни потреби”
кошове за пране и кошници за плодове. Освен кошници, едното семейство
сепетджии произвежда и решета. Причината е,  че в рамките на групата
хорахане рома, живеещи в района, е сключен брак с момче от субгрупата
на  калбурджиите267,  което  в  последствие  идва  да  живее  при  тъста  си.
Клиенти  на  продукцията  на  сепетджиите  са  предимно  селяните  от
околните  села  и  Гърция,  както  и  туристите,  посещаващи  Сандански.
Мястото  на  което  се  предлага  продукцията  е  пазарът  в  близост  до
автогарата.

265 От ромското рамош – кошница
266 От тур. sepet – кошница;  sepetçi - кошничар
267 От тур. kalbur - решето



Браковете  между  калбурджии  и  кошничари  не  са  новост  в
България.  Показателен  е  фактът,  че  кошничарите  в  Болярци  се
самоназовават  калбурджии,  без  да  има  историческа  памет  за
произвеждането  на  решета  в  субгрупата.  За  разлика  от  сепетджиите  в
Сандански,  калбурджиите  от  Болярци  са  намерили  пазарна  ниша  в
големите градове. Предметите, които те произвеждат, обслужват по-скоро
градския  бит  –  ниски  масички,  табуретки,  поставки  за  телефон,
цветарници.  Поради  начина  на  оплетка,  формата  и  цвета  на  лака,
продукцията  на  калбурджиите  много  успешно  наподобява  мебелите  от
индонезийски  ратан.  Разбира  се,  употребяваните  от  тях  ракита  и  кавак
нямат качествата на ратана и тиковото дърво и са по-нетрайни, но при по-
внимателна  употреба  това  не  е  проблем.  Именно  поради  приликата  с
ратановите мебели практическите печалби, които се реализират, са много
по-големи. По данни на респондентите, в средата и втората половина на
90-те  години,  ако  една  оригинална  маса  от  ратан  и  тиково  дърво  се
продава на цена около 200 лв.,  калбурджиите от Болярци първоначално
предлагат сходен модел за 100 лв. В заложената цена обаче е включена
възможността за пазарене. Ако клиентът е по-опитен, обикновено сваля до
60 лв. Поради насищането на пазара, което се получава в даден момент,
първоначалната пазарна цена към 2002 г. е около 50-60 лв. с тенденцията
да се свали до не по-малко от 30-40 лв. Въпреки това печалбата, която се
реализира е значителна. Производствената стойност на вложените в една
масичка материали е 2.5 лв. Времето, необходимо за направата на една
масичка – сковаване и изплитане – е между 20 мин. и 1 час, в зависимост
от сръчността на майстора. Де факто, ако се отиде на място в махалата, с
добавената стойност за труд, една масичка може да бъде закупена за 4-5
лв. В зависимост от нагласата им към търговия или към полагане на труд,
при  калбурджиите  на  практика  се  получава  естествено  разделение  на
труда. Индивидите, склонни към малка, но сигурна печалба и полагане на
по-голям  обем  от  труд,  стоят  в  махалата  и  произвеждат  масичките  и
останалите  предмети.  Тяхното  излизане  от  махалата  е  свързано  със
закупуването на ракита и кавак от Караджово. Калбурджиите, склонни към
инвестиционен риск, но съпроводен с бърза печалба, обикновено наемат
микробус  за  три  дни,  срещу  сумата  от  150  лв.,  купуват  от  другите
калбурджии наличните произведени артикули и отиват във София, Варна
или  Бургас.  В  стремежа  си  да  сведат  риска  и  евентуалната  загуба  до
минимум, за подобно пътуване се сформират групи от по 3-4 души, които
си  разделят  парите  за  наема  на  микробуса.  Предпочитаните  зони  на
пласиране на стоката в София са Орлов мост, Руски паметник и Съдебната
палата; във Варна – Катедралата и входът на Морската градина, в Бургас –
районът  на  хотел  България.  Третият  тип  поведение  е  може  би  най-
традиционното – майсторът сам пласира продукцията си. В общия случай
това се осъществява в Пловдив – на централния площад и в Стария град.
Транспортните разходи, които прави един калбурджия в такъв случай са 8



лв.,  от  които  5  лв.  взима  шофьорът  на  автобуса  като  „такса”  за
натоварването на продукцията в багажното отделение.

Занаятът, макар и загубен в по-младите поколения, понякога се
практикува от старите поколения не толкова като икономическа стратегия,
колкото  именно  заради  откроената  в  началото  специфика  –
удовлетвореността от умело изработената вещ. Такъв прецедент може да
се наблюдава в Созопол. В средата на май, в горичката срещу входа на
къмпинг „Златна рибка” възрастен лингурар си прави колиба. Ежедневно
между  1000 и  1700 ч.  той  сяда  облегнат  на  едно  дърво  в  близост  до
автогарата в Созопол и прави лъжици и гаванки. Максималната му печалба
за деня  варира между 10 и 15 лв.,  но  има и дни в които не успява да
продаде  дори  една  лъжица.  Въпреки  това,  направеното  от  мен  пряко
наблюдение показва, че често пъти от съжаление купува храна на различни
представители  на  младежките  субкултури,  нощуващи  на  пейките  в
морската градина или дава пари на някои просещи хлапета. 

§ 3.2.3. Смяна на занаята

Тогава,  когато  кризата  на  даден  традиционен  занаят  е  ясно
осъзната от практикуващите го роми – „Занаятът загива геройски” (м,40),
те  търсят  начин  да  го  заменят  с  друг,  който  е  по-адекватен  на  новите
икономически условия – „Вече всичко стана модерно” (м,40). Данните от
теренните изследвания показват, че могат да се наблюдават два типа на
смяна на занаята. При първия тип традиционният занаят се запазва, макар
и с частично променена насока и скъсен времеви интервал, а доходите от
него се допълват с доходи от практикуването на съвсем друга професия.
При втория тип, традиционният занаят изцяло бива заменен от друг тип
традиционна  икономическа  дейност,  характерна  по  принцип  за  друга
ромска субгрупа.

Пример за съчетаване на традиционния занаят с втора професия е
цитираното по-горе калайджийско семейство от Загорци. Трудовият сезон
за тях започва в края на март – началото на април. Тогава мъжете отиват в
Бургас  или Поморие и  се  включват като тенекеджии –  специалисти по
улуците и водосточните тръби – в изграждането на новите частни хотели.
Работата е рискована, но за сметка на това е добре заплатена. Те работят
там до началото на същинския туристически сезон края на май – средата
на юни. Това съвпада и с края на учебната година на децата в семейството.
Мъжете минават през Загорци, взимат цялото семейство и палатките и се
отправят  по  предварително  определен  маршрут от  общини,  в  които  се
намират  селища,  където  имат  вече  изградена  мрежа  от  клиенти  сред
населението: Врачанско – Вълчедръмско – Ловешко – Великотърновско –
Габровско. Краткият период, който имат за чергарстване, не позволява на
калайджиите да губят време в  обикаляне на случайни селища. Това, на
което те разчитат, е доволните клиенти да влязат в ролята на своеобразни



рекламни агенти благодарение на социалните мрежи във и между селата в
дадена община. Така постъпват всъщност не само семейството от Загорци,
но и всички все още практикуващи занаята си калайджии. На практика
всяка чергарстваща група има предварителен план кои селища ще посети.
С  цел  съпоставка,  както  и  по-добро  пространствено  онагледяване,  в
приложение 2 са представени няколко примерни маршрута на тракийски
калайджии, регистрирани по време на теренната работа.

При калбурджиите от Болярци също се среща подобна частична
смяна на занаята. Тя е особено характерна за разчитащите на по-сигурни
доходи  индивиди.  Като  пример  мога  да  дам  младо  семейство,  което
произвежда на ден 3-5 маси и ги продава на калбурджиите, търгуващи в
Пловдив  и  София.  Същевременно  семейството  отглежда  под  аренда  5
декара фъстъци. От един декар излизат между 600 кг и 1 тон, които се
продават  съгласно изкупните цени  на  различните  фирми между 2,5-2,8
лв./кг. Казано с други думи, след края на земеделския сезон, семейството
очаква печалба между 7 500 и 14 000 – сума, която, за да достигнат със
традиционния  си  занаят,  би  трябвало  да  произведат  и  продадат  по
максимална  им  цена  между  120  и  230  маси.  Освен  отглеждането  на
фъстъци, сред калбурджиите е популярно също отглеждането на пъпеши и
мента. Тук е важно да отбележа, че тези култури не са непознати за тях,
защото по принцип това са основните направления на селското стопанство
в Болярци и българското население има същото препитание. Продукцията
се търгува на селскостопанската борса в Плодовитово.

Приходите  от  земеделие  като  цяло  са  силна  мотивация  и  за
калайджиите в пловдивския регион да сменят занаята си.  Калайджия от
Ново  село,  напълно  изоставил  традиционния  занаят,  се  заема  с
оглеждането на 6 дка домати. За разлика от фъстъците, които имат около
три  месеца  вегетационен  период  и  са  своеобразна  дългосрочна
инвестиция,  от  всекидневна  гледна  точка,  мотивът  за  отглеждането  на
домати е продиктуван от видимия приход  за  кратък период от  време –
„Вчера  съм  събрал  –  днеска  съм  продал”(м,40).  Краткосрочната
инвестиция  обаче  носи  и  по-ниски приходи.  По  данни  от  респондента,
добивът от декар домати е около 3.5-4 тона. Изкупната цена на борсата в
Огняново, където той продава доматите си е между 0.05 и 0.20 лв./кг (50-
200 лв./т), в зависимост от качеството на доматите и целта на прекупвача –
тоест  дали  са  за  българския  пазар  или  са  за  износ  в  чужбина.
Приблизителната очаквана печалба от сезона е между 1100 и 4800 лв. Тъй
като  от  една  страна  това  е  недостатъчна  сума  за  издръжката  на
семейството  му,  а  от  друга  доходът  е  сезонен,  допълнително  той  се
занимава  и  с  прекупуването  на  кожи.  Обикновено  около  големите
религиозни празници – Гергьовден, Великден, Коч Байрам – в селата всяко
домакинство коли агне, чиято кожа после продава. Респондентът изкупува
агнешките кожи на цена между 5 и 10 лв./бр. от селяните, след което с
договор ги продава на цена между 15 и 20 лв./бр. на кожарски фирми. 



Всъщност, търговията не само с кожи, но и с живи животни носи
добри приходи. Тя е причина част от бургуджиите в Куклен да изоставят
характерния за тях традиционен занаят – ковачеството и да го заменят с
джамбазлък268.  Стратегията е с микробуси или ремаркета да се обикалят
подбалканските  села.  Там често  се  срещат самотно  живеещи възрастни
хора, които не могат повече да се справят с отглеждането на домашния им
добитък  и  са  склонни  да  се  разделят  с  него.  По  време  на  теренното
изследване бе регистриран случай, при който купена за 500 лв. крава от
Хисарско село бе продадена за 1000 лв. на пазара в Асеновград. Това бе
определено като изключително добра  сделка,  защото най-често чистият
месечен доход от джамбазлък за едно домакинство е около 800 лв. или
средно по 200 лв. седмично.

Смяна на занаята в същата посока може да се наблюдава и при
разширеното  семейство  даскане  рома  в  Йоаким Груево.  Въпреки че  се
определяха  като  кангляри269,  на  практика  живеещите  там  13  души
разчитаха  най-вече  на  парите,  които  изкарват  “бабата”  и  “дядото”,
обикаляйки  селата  и  животинските  пазари.  Включено  наблюдение  на
дейността им на пазара в Стамболийски показва, че не само обикалянето
на  селата,  но  и самият  пазар също може да  послужи като  източник на
евтини животни. Въпреки, че продават доведената от тях свиня майка още
в 800 ч. сутринта, търпеливото изчакване до 1330-1400 ч., когато пазарният
ден по отношение на джамбазлъка, е към своя край води до резултат, че
стопаните на животни, които искат непременно да се освободят от тях,
свалят цените значително. Това дава възможност евтино да бъде закупен
млад  и  хубав  петел,  който  ще  бъде  продаден  на  следващия  или  по-
следващия ден на пазара в някой друг град. Ареалът, в рамките на който
семейството търгува, се простира от Пазарджик до Димитровград, така че
възможности за това има достатъчно. По сведение от калайджийка от с.
Строево, която гостува на дядо си и леля си в с. Куклен, нейният годеник –
също  калайджия  –  се  “разкарва”  в  момента  [т.е.  обикаля],  защото  “В
момента има бизнес… Коне, магарета продава – търговец [e]” (ж,22).

При мъжката професия на калдерашите в Йоаким Груево също се
наблюдава  смяна  на  занаята.  Традиционното  производство  на  медни
съдове е заменено с включване в строителството. Особено характерен в
последните години е монополът, който субгрупата започва да създава в
България,  при  полагането  на  покривни  хидроизолации  на  асфалтова
основа. Другата посока, в която калдерашите сменят занаята, е свързана с
практиката на гурбета. Изградените от  тях връзки в Холандия водят до
създаването и развиването на мрежа за внос, дистрибуция и продажба на
цветя.  По  преценка  на  респондентите,  повече  от  половината  цветя,
продавани във София, Пловдив и Варна, са внесени от техни роднини. 

268 Търговия с добитък. От тур. cambaz – 1. Акробат; 2. Търговец на добитък
269 гребенари



§ 3.2.4. Социални помощи

Освен смяната на традиционната професия, в селата може да се
наблюдава  и  скрито  практикуване  на  някои  от  занаятите.  Например  в
Куклен все още има трима или четирима бургуджии, които се занимават с
ковачество,  но  нито  един  от  тях  не  пожела  да  говори  за  занаята  си.
Причината е, че приходът, който реализират от тази дейност, е сезонен и
непостоянен,  а  поръчките  все  повече  намаляват  –  успоредно  с
намаляването на интереса към вратите, оградите и решетките от ковано
желязо.  Фактически  само  един  от  бургуджиите  частично  се  е
“преквалифицирал” и официално работи като тенекеджия, а баща му все
още  произвежда  подкови  и  петлици  за  кон  и  магаре.  Разликата  от
традиционната  технология  е,  че  духалото  е  заменено  от  вентилатор.
Останалите бургуджийски домакинства разчитат най-вече на социалните
помощи,  които  получават  от  общинските  власти.  Официалното
практикуване  на  занаята  би  довело  до  загубата  на  този  малък,  но
постоянен източник на финанси. 

По същия начин стои въпросът при калайджиите в Габровница,
Катуница,  Куклен  и  Ягодово  –  при  първа  среща  официално  отричат
наличието  на  знания,  условия  и  материали.  След  по-продължителен
престой на терена, когато вече са сигурни, че не съм инспектор по труда,
получавам оферти между 5 и 20 лв. в зависимост от големината на съда –
от джезве за кафе до тава за печене на агне, както и ден и час в който да
мина, тъй като мъжете обикновено са някъде извън селото, за да работят. В
Катуница  бе  направен  теренен експеримент,  документиран  посредством
снимков материал. Голям, стар – омазнен от вън и патиниран от вътре –
меден тиган бе калайдисан и възстановен от млад мъж за приблизително
20 мин. На практика в дома му имаше всичко необходимо за процедурата –
духало, сода каустик270, нишадър271, калай и цинк.

Всъщност, макар и малки, в селски условия социалните помощи
гарантират,  че  семейството ще има финанси да покрие нуждите за ток,
вода и отопление, както и че домакинството няма да е обречено на глад.
Това е от изключително важно значение особено през зимата, когато дори
употребата на природни ресурси – лов, риболов, събиране на гъби и диви
плодове е  невъзможна. На практика в пловдивските села,  както и в гр.
Чирпан всяко ромско домакинство се старае по време на топлия сезон да
заобиколи закона и да осигури още един източник на прехрана, без да губи
този. Една от най-добрите стратегии е пастирството. В Чирпан различни
представители на сивите гълъби се грижат за три стада крави. Един от
козарите на село Калековец също е  хорахано ром. В тези две населени
места, в периода на пастирството те не получават помощи. За разлика от
тях  козарят  и  овчарят  в  Болярци,  представители  на  Сивите  гълъби,  са
270 Натриев хидроксид – HNaO
271 Амониев хлорид – NH4Cl



официално  регистрирани  като  безработни.  Въпреки  това  единият  всеки
ден извежда на паша 150 кози, а другият 60 овце. Парите, които получават
от стопаните на добитъка са по 4 лв. на глава на месец и по 2 лева на
заплодено женско животно. Съгласно закона за социално подпомагане и
двамата трябва да полагат определени часове труд във временната трудова
заетост.  Вместо  тях  обаче  този  труд  –  обикновено  „тесане”272 –  бива
полаган от съпругите им. Тази практика са очерта като много типична за
всички  изследвани  места  и  субгрупи  –  при  дейностите  свързани  с
озеленяването и почистването на селището могат да се срещнат само жени
– те изпълняват своите задължения и задълженията на мъжете си, защото е
срамно за мъжа да мете улиците. В същото време мъжете се стремят да
намерят почасова работа като аргати273: 

„Дойде  време  да  бъдем  пак  ратаи. Който е  чорбаджия  е  чорбаджия.  Днеска
идваш –  трябват ми 5 човека или 10  човека,  нали,  елате работете,  плащам ви,  вечерта
плащам за деня. Утре няма работа – стоиш, чакаш, ако дойде някой да те извика на работа,
да отидеш да работиш... Аз съм бил 20 години товаро-разтоварач, 20 години тука в селото,
тогава за нас криза нямаше, не само за нас, за всичките. Криза нямаше тогава, като настъпи
тая демокрация край вече, ромите отиват на кино” (М,53). 

Заплащането в региона на гр. Пловдив се движи между 10 лв. за
12 часа  труд (0,83 лв./ч) и  8  лв. за  8  часа труд (1  лв./ч). Наемането на
работници  се  осъществява  по  четири  различни  модела.  В  Ягодово,
Болярци  и  Куклен  собственикът  на  земята  обикновено  създава  трайни
връзки с една и съща група от хора или отделни индивиди и наема само
тях.  Заплащането  се  движи  в  долната  граница  на  приетите  суми,  но
наемането е относително по-регулярно. В Калековец, Костиево, Катуница
и Говедаре собственикът на  земя идва в  махалата и  просто пита кой е
свободен и иска да работи дадена работа този ден. Заплащането се движи в
горните  граници,  но  е  прецедентно,  често  пъти  свързано  с  вдигане  на
тежки предмети (бали сено) или с много навеждане (вадене на моркови). В
Йоаким Груево на площада на селото всяка сутрин от 500 до 630-700 ч. се
образува неформална трудова борса. На нея се събират най-вече лударите
от  Йоаким  Груево  и  роми  от  съседните  села  Кадиево  и  Брестовица.
Заплащането,  което  се  предлага  обикновено  е  1  лв./ч.  За  разлика  от
богатите пловдивски села, в Монтанското село Габровница българите от
средните  поколения  сами  вършат  земеделската  работа.  Ромите  биват
наемани  предимно  от  хора  в  пенсионна  възраст,  които  вече  нямат
физически  сили  да  извършат  определен  необходим  обем  от  труд.  Тук
много ясно могат да наблюдават връзки от колонатен тип.  На практика
всеки възрастен индивид или всяко възрастно семейство поддържа връзка
със  строго  определено  ромско  домакинство.  Когато  се  налага  някаква
полска работа да бъде свършена, дадените роми я вършат безвъзмездно
или срещу заплащане в натура – малка част от продукцията, ако става дума
за събиране на реколтата примерно. За сметка на това, конкретното ромско

272 Почиствене на поникналите чимове по тротоарите и площада
273 От гр. εργάτης - работник



домакинство може да разчита на заем в рамките на 5 – 10 – 15 лв., когато
се налага, както и на буркани с месо и консервирани плодове и зеленчуци
през зимата.

За  разлика  от  селата  обаче,  в  градовете  социалните  плащания
често са единственият възможен източник на прехрана. Като такива, те са
от  съществено значение  за  оцеляването  на  индивидите  и  на  тях  им се
придава  свърхсмисъл  от  общността.  Освен  ниската  квалификация  на
ромите, важна причина за оставането без работа е открояващата се трудова
дискриминация:

„Ето зет ми сега, той е черноок, възпитан е много, отиде да пита за работа –
казват, че няма, не може, мястото е заето. След малко, пак се обажда по телефона – викат
свободно е мястото. Отива пак и пак му казват – заето е. Просто като видят външността
на човека и няма да му дават работа. Ето, за това я има тая беднотия навсякъде, защото
няма, няма къде да работят затва… (М,40).

Дългото  отсъствие  от  пазара  на  труда  обаче  е  свързано  с
постепенна загуба на трудовите навици във възходящите поколения и с
практическа  невъзможност  да  бъдат  формирани  такива  навици  в
низходящите.  Като  сериозен  проблем  се  откроява  фактът,  че  много  от
младите роми, „още не започнали работа, се включват в контингента на
социално подпомаганите”  (Димова, Тилкиджиев  et al. 2004: 33).  По тази
схема дефинираната  от  стереотипите  ситуация се  превръща в  реална  –
ромите  извън  трудовия  пазар,  стават  са  мързеливи,  безотговорни  и
недисциплинирани.  Казано  с  други  думи,  разчитането  на  социални
помощи, води до едно специфично и, като че ли неизбежно, състояние на
маргинализация на някои от групите. 

Системата  на  финансовото  подпомагане  в  България  включва
участието  на  местните  власти  като  медиатор  в  процеса  на  контрол  и
разпределение на отпусканите субсидии. Същевременно, това ги превръща
и в  особен отдушник на социалното напрежение,  свързано с  бедността.
Когато финансовото подпомагане бъде прекъснато или когато се получи
отказ, за назначаването му – независимо дали това е съобразно закона или
не – се стига до един вид особен  етнически рекет с легални средства,
основан на основата на етнически интерпретации и негативните нагласи
спрямо  гаджé в ромската общност. Въпреки че живеенето на палатка в
границите на селото не дава право на жителство, калайджиите в Куклен
заплашват местните власти със “министерството” и тълкуват прилагането
на  закона  като  “постановление  за  нас”  [т.е.  калайджиите].  Данните  от
теренните  изследвания  в  Куклен  и  Болярци  показват,  че  ромите
спекулират и се опитват да извличат полза, като настояват за изопачено
прилагане  на  юридическото  и  фактическото  състояние  в  един  и  същи
момент. Казано с други думи, когато за тях е по-удобно да настояват, че са
многочленно  домакинство  и  трябва  да  получат  по-висока  месечна
социална  помощ – те декларират това;  ако същата  декларация включва
параграф за еднократна целева помощ, обвързана с броя на домакинствата,
а  не  на  членовете –  тогава те  попълват максималния  брой  двойки  или



индивиди,  които  могат  да  бъдат  разглеждани  като  самостоятелни
домакинства. Така се създава документален абсурд и поради попълването
на неверни данни от юридическа гледна точка такива декларации биват
отхвърляни, а техните податели остават без което и да е от социалните
плащания. Това обаче бива интерпретирано като целенасочена етническа
дискриминация и води до две следствия – ромите блокират някоя пътна
артерия или се обръщат за защита към медиите или някоя от ромските или
правозащитните неправителствени организации.

Освен  чрез  попълването  на  неверни  данни  за  семейното
състояние, в Болярци бяха наблюдавани други два метода за заобикаляне
на ограничителните клаузи в Закона за социалното подпомагане. Тъй като
притежаването на  къща, лек автомобил,  крава  и значително количество
собствена земя или земя под аренда води до редуцирането на социалната
помощ  или  до  отказ  за  отпускането  на  такава,  обикновено  цялото
имущество бива регистрирано на името на един – най-често pater familias
или  най-възрастния  син.  Тогава  останалите  нуклеарни  семейства  в
разширеното  домакинство  получават  съответните  помощи.  Проблемът
обаче  е,  че  като  бе  казано  по-горе,  подлъгани  от  някоя  по-висока
отпускана  сума,  понякога  ромите  се  записват  като  едно  домакинство  и
съответно биват третирани като такова и тогава процедурата с протестите
и жалбите се повтаря. Другият метод е възможен, когато има изградена
добра връзка с някой пенсионер – българин, който не желае да получава
социални помощи. Срещу малка сума колата например бива записана на
негово име,  а  в  кметството той попълва пълномощно на  рома,  в  което
пише  две  ключови  фрази:  „може  да  преопълномощава”  и  „може  да  я
продава,  дори  и  на  себе  си”.  В  рамките  на  теренното  изследване  бе
регистриран прецедент, при който възрастен дядо бе търсен от полицията
след  катастрофа,  а  колата  на  три  пъти  е  „преопълномощавана”  и
последният реален собственик живее в Караджово. Истината е, че втората
процедура  се  осъществява  със  знанието  и  съдействието  на  местните
власти,  които  проявяват  разбиране  към  затрудненото  материално
положение на ромите.

По  неофициални  данни  от  кардиологичен  кабинет  в  София,
обслужващ определен континент от ромски пациенти във връзка с ТЕЛК,
ромите използват и клинична измама, като начин да се осигурят високи
социални плащания, с които домакинството да живее. Според разказания
ми прецедент, млад ром на 18 г. възраст се явява с рентгенова снимка и
анамнеза  „туберкулоза”.  Тъй  като  върху  направената  кардиограма
специфичният  за  туберкулозата  ЕКГ  образ  отсъства,  пациентът  е
съпроводен до рентгеновия кабинет за повторна снимка. Тя разкрива, че
първата  рентгенова  снимка  е  фалшифицирана  и  пациентът  е  напълно
клинично здрав. По данни от същия кабинет,  на ромско домакинство с
четирима възрастни индивиди ежемесечно се изплащат над 500 лв. поради
инвалидизирането в категория „първа група с придружител”. Тук ми се



струва важно да акцентирам върху два факта, свързани с този феномен. От
една  страна  клиничните  измами  се  осъществяват  със  съдействието  на
медицински лица срещу еднократно нерегламентирано плащане. От друга
страна  –  подобна  стратегия  може  да  се  наблюдава  и  сред  някои  от
пенсионерите от български произход.

Като  начин  да  бъде преодоляно  оставането на  циганите  извън
пазара  на  труда,  с  развитието  на  гражданското  общество,  в  Куклен  е
изграден “Ромски център за бизнес и взаимопомощ” с председател Албена
Черкелова.  Фактически  той  възстановява  съществуващата  през  80-те
години  на  ХХ  в.  практика,  въведена  от  Отечествения  фронт,  да  се
провеждат безплатни квалификационни курсове за шев и кройка. Липсата
на  тоталитарна  принуда,  както  и  споменатата  по-горе  маргинализация,
свързана  със  социалните  помощи,  водят  до  следствието,  че
бургуджийските жени системно отказват да се включват в програмата с
израза “Дай 50 лв., за да ме обучаваш!”.

Въпреки проблемите и недоверието на част от ромите, в Куклен,
в  рамките  на  програма  ФАР,  ромският  център  със  съдействието  на
кметството  все  пак  осъществява  няколко  курса  за  преквалификация  на
социално слаби и безработни индивиди. Основните направления, по които
се  работи,  са  курсът  по  шев  и  кройка,  курс  по  фризьорство,  курс  по
строителство и курс по металообработка. В тези инициативи се включват
роми не само от Куклен, но и от гр. Перущица, с. Брестовица, с. Куртово
Конаре и с. Устина. Проблемен момент от това обучение обаче, е фактът,
че  получилите  сертификати  и  нова  квалификация  на  практика  не  се
реализират на пазара на труда. Например никой от завършилите курса по
фризьорство не отваря салон поради потенциалния недостиг на клиенти и
несъобразеният с него патентен данък. За да се справи с тази ситуация,
ромския  център  създава  база  данни  за  безработните  роми  и  ромите,
притежаващи занаятчийска квалификация, функционирайки по този начин
като етническа трудова борса.

§ 3.2.5. Събирачество

Малкият размер на социалните помощи, както и нерегулярността
на ратайската работа в селата, води до преоткриването на първобитната
техника на събирачеството – обикновено свързвана в социалните науки с
низшето  дивачество  и  примитивните  орди.  Употребявам  понятието
„преоткриване”, защото събирането на билки и гъби не е ново социално
явление  в  България,  но  същевременно  ромските  групи  му  придават
хиперболизиран смисъл, както на  социалните  помощи. От друга страна
може да се твърди, че има специфичен „ромски” подход в събирачеството
– резултат от масовизирането на тази практика в общността: 



„Чакаме тука, може би да се оправи времето. Четири – пет дена да пече слънце,
гъбата почва да излиза. И като гледаш – жива душа няма да намериш тука. Всичко бяга за
гъба... Челядинка берат. Идват тука на място, с коли и изкупуват. Изкупуват ги – само да
има гъба!” (м,45).

Според  представително  изследване  от  2003  г.,  събирането  на
билки  като  икономическа  стратегия  е  характерно  за  3.9%  от  ромите  в
България  (Димова,  Тилкиджиев  et al.  2004:  29).  В  рамките  на  моята
теренна  работа събирачеството бе  регистрирано в Калековец, Костиево,
Куклен и Болярци. Основният ареал в който се събират гъби са Родопите и
по-специално  района  на  язовирите  Доспат,  Голям  беглик  и  Широка
поляна, но  в Калековец и Костиево е популярен и Карловският балкан.
Сезонът на брането на гъби продължава около пет месеца – от средата на
май до средата на октомври. На ден едно семейство може да събере от 5 до
15 кг.  гъби. Изкупуват се основно четири вида гъби:  манатарка274,  пачи
крак275, челядинка276 и смрачкула277. Приходът обаче е много относителен и
зависи от това кой ще е „брокерът”, тоест коя фирма ще изкупува гъбите,
както и в кой период от годината е изкупуването. В началото на сезона
изкупните цени са много високи – около 10-15 лв./кг и постепенно падат,
за да достигнат 0,5-1,5 лв./кг. в края на сезона. Реалната сума, която едно
семейство може да заработи за месеците престой в планината, е  между
3000 и 6000 лв., особено ако има късмет да намира смрачкула и борова
манатарка.

Стратегията на събирачеството често е свързана със създаване на
импровизирани лагери, в които палатките са изградени от клони, черги и
найлон. Отсядането в даден район дава още една възможност – брането на
съответните за сезона билки, макар че има групи, които не берат гъби, а
отиват  само  за  билки  и  обратното.  Най-често  се  бере  лайка  (2,50-3,50
лв./кг),  жълт  кантарион  (1-1,50  лв./кг)  и  цвят  от  липа  (2-3  лв./кг).  В
районите, където има боровинки (2 лв./кг) те също биват събирани, но по
принцип това не е сред предпочитаните дейности, защото отнема твърде
много време и усилия, а заплащането не е достатъчно.

Ромското  събирачество  на  билки  и  гъби  обаче  предизвиква
екологични микрокатастрофи в района на  временното му практикуване.
Заради катуните биват изсичани долните клони на голям брой дървета – за
палатките, за сушилките за билки, за огньове, на които се готви. Освен
това,  поради  своята  некомпетентност,  ромите  на  практика  унищожават
източника си на доход – билките биват изкоренявани, клоните на липата и
хвойната биват отсичани или кършени, гъбите биват изскубвани заедно с
пънчетата. Така с всяка следваща година възможността да бъде използван
този ресурс намалява.

274 Boletus edulis
275 Cantharellus cibarius
276 Marasmius areadis
277 Marechella uonica



В  градски  условия  събирачеството  има  други  измерения.  Тук
може  да  се  каже,  че  то  има  обратния  екологичен  ефект.  Липсата  на
разделно сметосъбиране в градовете бива компенсирана от ромите, които
на  практика  отделят  стоманените  отпадъци,  картона  и  хартиените
отпадъци, стъклените бутилки, алуминиевите кутийки от останалата маса
на боклука. Ровенето в боклука се приема от някои индивиди почти като
професия,  а  във  Факултета  има  изнамерен  шеговит  термин  за  това  –
кофермен –  симбиоза  между  кофа  и  супермен.  Супермен,  защото
теглената  на  ръка  количка  понякога  тежи  значително.  Въпреки  това
кофермените  често  отказват  работа  във  временната  трудова  заетост,
губейки  социалните  помощи.  По  данни  на  респондент  от  София,  от
събиране  на  желязо  на  месец един  индивид  печели  около  300  лв.  При
изкупни цени на стоманата между 0.1-0.15 лв./кг, това означава, че един
индивид предава на вторични суровини между 2 и 3 тона старо желязо. По
данни на същия респондент, печалбата в големите жилищни комплекси е
по-висока с 30-40 лв., защото поне веднъж месечно в кофата за боклук
може да  се  намери златен пръстен или гривна.  Събирането  на  метални
отпадъци е основна икономическа стратегия за 6.1% от ромите в страната
(Димова, Тилкиджиев et al. 2004: 29).

Градското събирачество също предизвиква микрокатастрофи, но
не  екологични,  а  със  социален  и  икономически  характер.  На  практика
брането на желязо – какъвто термин се употребява от ромите е един от
най-видимите в градска среда признаци на аномията, тъй като рядко се
ограничава само до  ровенето в  боклукчийските кофи.  На практика  под
заплаха  от  обиране се  намират всички метални  канализационни  шахти,
оградите  на  спирките  за  обществен  транспорт,  проводниците  на
далекопроводите, бронзовите скулптори. Поради лицензионния режим на
пунктовете  за  вторични  суровини,  в  градските  махали  районите  около
къщите  на  кофермените  се  превръщат  в  своеобразни  междинни  депа,
където новите метали – често нарязани до неузнаваемост, биват оставяни
да  ръждясат  и  да  придобият  необходимия  вид.  По  време  на  теренната
работа такива депа бяха регистрирани в Петрич, Чирпан и София.

В никакъв случай обаче не може да се каже, че кражбите на метал
са  плод  на  мързел.  Често  те  са  свързани  с  часове  усилена  физическа
работа. Например, в Габровница, след закриването на авиационната база,
ромите  изкопават  километричен  ров  с  дълбочина  около  1-1.5  м,  за  да
извадят  кабелите  на  съобщителната  инфраструктура. На  много  места  в
страната може да се наблюдава разбиването на бетонна плоча на сграда с
кирки,  за  да  бъде  извадено  арматурното  желязо  от  нея.  Във  връзка  с
откраднатите  наскоро  8  тона  метал от  товарен влак  в  Перник,  вестник
„Монитор” предлага „хроника на циганските престъпления”, в която ясно
може да се види разнообразието от обекти за бране – железопътни релси;
водопроводни  тръби;  арматурно  желязо  и  винкелни  конструкции;



електрически  проводници;  чугунени  радиатори;  стари  коли  (Монитор,
6.04.2005).

Разрушаването на  жилищни сгради –  класифицирано от  някои
българи в Габровница като „обезкостяване” – обаче може да бъде и съвсем
законно. Закриването на базата в Габровница е свързано с обезлюдяването
на  т.нар.  „градок”  –  жилищен  микрокомплекс  за  военните  и  техните
семейства. Предприемчив калдераш от селото закупува част от пустеещите
постройки,  наема  няколко  души  от  местните  калайджии  и  започва
внимателното разрушаване на сградите. На практика сградите са източник
на дървен материал,  който бива продаван и използван за отопление;  на
тухли – преизползвани от селяните в региона за постройката на стопански
сгради, огради, външни тоалетни или за своеобразно павиране на онази
част от двора, където стои каруцата, леката кола или селскостопанската
техника; и на арматурно желязо – предавано на вторични суровини. При
легалното  разрушаване  на  сградите,  има  роми  които  действат  и  като
пласьори-посредници на тухлите и дървения материал, съгласно принципа
на  директния  маркетинг.  Те  закупуват  материали  от  онези  които
разрушават и ги продават на онези, които търсят. По време на теренната
работа, такива случаи са регистрирани в Габровница и Йоаким Груево.

§ 3.2.6. Лихварство и лонджи

Може да се каже, че сред ромските общности в България, не само
в  случая  с  Габровница,  но  по-принцип,  калдерашките  групи  са  най-
предприемчиви по отношение на икономическите стратегии. В неясните
години на прехода и нестабилната съдебна система, благодарение на по-
стабилното  си  икономическо  състояние,  сред  част  от  калдерашите  в
градските  ромски  махали  особено  силно  се  развива  лихварството.
Обикновено изпаднали в тежко материално положение роми от квартала
се обръщат за заем към някой от по-заможните. На практика бедните роми
нямат друг избор, тъй като поради липсата на постоянна работа, а често и
поради  живеенето  извън  регулация,  те  не  могат  да  получат  заем  или
кредит по банков път. Лихвите при подобни заеми обаче са много високи и
понякога трябва да бъде върната двойна сума за много кратък период – в
противен случай дадено семейство губи къщата си или бива подложено на
физически тормоз.

През юни 2002 г. след рекетиране във Видинския квартал „Нов
път”, следва саморазправа на група рекетирани с лихварите, която стана
известна като случая „Зрънкови” – цял лихварски род обиколи страната в
търсене  на  подслон.  Въпреки  поредицата  от  инциденти,  гражданските
протести, опитите за самозапалване на част от членовете от фамилията, на
практика държавните институции все още не могат да намерят механизъм,
чрез  който  да  се  преборят  с  това  социално  явление.  Разследване  на
списание  „Етнорепортер”  и  Фондация  „Междуетническа инициатива  за



човешки  права”  показва,  че  година  по-късно  няколко  души  лихвари  в
същия квартал дори са иззели дебитните карти от социално слабите, за да
гарантират плащанията на лихвите, които достигат до 30%.  (Данаилова
2003).

Освен  новите  форми  на  лихварство  обаче,  сред  ромите  в
България  е  позната  и  т.нар.  лонджа278.  Лонджата  има  своите  корени  в
годините на Османското владичество. Татяна Кметова първа регистрира
подобен прецедент като прави паралел между него и еснафската каса. За
разлика от еснафската каса обаче, лонджата не е само мъжка икономическа
стратегия,  а  може  да  бъде  също  женска,  смесена,  родова  и  семейна.
Съставът  е  от  произволен  брой  членове,  но  не  повече  от  тридесетина
(Кметова 1992: 68-73).

В  началото  на  2002  г.,  в  поредица  от  тематични  интервюта с
жени от квартал „Факултета” се опитах да уловя структурата и социалните
механизми  на  женска  лонджа  от  същия  квартал.  По  данни  на
респондентите съставът на лонджата не е от произволен брой членове, а
напротив, стремежът е те винаги да са четен брой – 10-16-20-30: „да са 2
по 2,  за да не остане някоя сама за 8 март”  (Ж,45),  когато се разменят
подаръци. 

По традиция лонджата се сформира през януари, в дните около
Васильовден Бъдещите членове на лонджата се събират в някоя къща и
избират помежду си четирима от тях, на които имат най-голямо доверие.
Всеки един от тях получава определен пост – председател, касиер, ключар
и глобар.  Задължение на  председателя е  да  напише устав, да  ръководи
заседанията,  да  следи  спазването  на  устава,  както  и  за  добрите
взаимоотношения между членовете – вътрешните разпри биха могли да
доведат  до  разпадане  на  лонджата.  В  устава,  освен  принципите  на
набиране на суми и отпускане на заеми се записва и кои са празничните
дни  на  лонджата.  При  женските  лонджи  във  Факултета  обикновено
празнични дни са 8 март (Ден на жената) и 13 май (празник познат във
Факултета под името „Мая”). Жените от лонджата периодично ходят на
екскурзия заедно – до Панчаревското езеро, по големите манастири, а за
Нова година се посещава ресторант. Подобно на еснафските сдружения от
ХІХ в. присъствието на различните обреди на прехода – сватба, кръщене,
изпращане на  войник,  погребение –  са  задължителни, защото лонджата
трябва да е „като екип” (ж, 34). При всички социални събития членовете
на лонджата си помагат в организацията, подготовката и провеждането им.

След като уставът бъде написан, членовете на лонджата отиват да
„направят клетва”279 на свято място – „да не лъжем, да изпълняваме устава
до края на годината, да не крадем, да бъдем точни със сумите, да няма
измама”. В София има две строго определени места, на които това може да

278 От итал. през тур. lonca – еснафско сдружение
279 Совéл – ж.р. клетва; хав совел – заклевам се; хал совел – заклел се



се случи – „пред ходжата при ЦУМ280 или в Княжево281” (ж:41,28). Вярва
се, че която не изпълни клетвата си, с нея ще се случи нещо лошо и тя ще
стане  кутурми282 –  саката.  След  полагането на  клетва,  жените  запазват
мълчание до срещата си с непознат,  по принцип българин. Тогава най-
често  председателката на  лонджата  го  пита  нещо съвсем обикновено  –
„Колко е  часа?”  например.  Ако той им отговори се вярва, че  „клетвата
няма да хване мая” върху ромските жени, последствията от нарушаването
й ще причинят вреда на някой  дас или неговите близки. Полагането на
клетва обикновено се отпразнува в сладкарница.

Членовете  на  лонджата  се  събират  веднъж  седмично  в  точно
определен час. В случая с изследваната от мен лонджа, този ден е събота,
от 1400 ч. Това е моментът, в който всеки член на лонджата трябва да внесе
съответното бекае283 – „сума”, определена в устава (10 лв.). Всяка вноска се
записва и следи от  глобаря в  тефтер –  нарочна  тетрадка,  на която на
всеки  член  името  е  на  отделна  страница  със  записани  бекадес  (суми),
лихви и глоби. По тази причина глобарят бива наричан и писар от някои
роми  (ж,27).  Парите се съхраняват в специална каса – кутия с катинар.
Характерно  за  ръководенето  и  отчетността  на  касата  е  разделянето  на
ролите  така,  че  никой да  не може да  злоупотреби. Само  глобарят има
право  да  пише  в  тефтера.  Председателят  съхранява  тефтера  и  той
контролира  колко  пари  има  в  касата,  така  че  да  не  може  глобарят  да
надписва на едни или да додава на други. Касата обаче се съхранява в дома
на касиера, така че председателят да няма достъп до парите. На свой ред
само ключарят има ключ от катинара, така че да не може касиерът да се
изкуши.  На  практика  отварянето  на  касата  става  в  присъствието  на
четиримата.

Тук  искам  да  подчертая  основната  разлика  между  еснафската
каса  и  ромската  лонджа.  Еснафската  каса  е  взаимо-спомагателна
институция  и  обслужва интересите  на  една  затворена  общност,  докато
ромската  лонджа  е  отворена  към  външни  лица.  Де  факто  лонджата  е
създавана, за да предлага заеми най-вече на външните лица и да печели от
налаганите лихви. Самите лихви на се фиксирани и зависят от размера на
сумата и от времето за което трябва да бъде погасена. По-високата сума,
взета за по-дълъг период гарантира по-ниска лихва; малката сума за кратък
период  е  облагана  с  огромна  лихва.  Пазарната  логика  на  подобен
механизъм  е,  че  по-малкият  относителен  дял  отнесен  към  по-голямата
абсолютна  стойност  е  по-висок  приход  в  абсолютна  стойност.
Практическата цел на подобна схема е от една страна плащането да бъде
извършвано на време, от друга страна – да се отпускат по-дългосрочни
заеми,  гарантиращи  по-високи  приходи.  Основният  принцип  е,  че
280 в джамията „Баня баши” на бул. Мария Луиза
281 гробницата на Бали Ефенди, мюсюлмански светец от ХVІ в., наричан от ромите Али баба
282 От тур. kötürüm – сакат; парализиран в краката
283 Вероятно изопачена употреба от тур. bekaret – девственост, моминство – поради факта, че за чшайпе
(моминството) се заплаща определена сума (§2.5 & §3.1)



предварителното  погасяване  на  заема  не  отменя  предварително
договорената  лихва,  но  закъснението  в  погасяването  на  заема  води  до
геометричното й увеличаване. Към февруари 2002, по време на теренната
работа, са регистрирани следните лихви:
•  Заем от 5 лева взет за една седмица се облага с 2.5 лв. седмична лихва (50% лихва)

при плащане на време. Заем от 5 лева взет за един месец се облага с 10 лв. месечна
лихва (200%) при плащане на време. В случай на просрочване, седмичният заем се
облага с 5 лв. за всяка просрочена седмица (400% месечна лихва), а месечният с 10 лв.
за всяка просрочена седмица (800% месечна лихва).

•  Заем от 50 лв. взет за две седмици  се облага с 15 лв. (15% седмична лихва), ако не
бъдат върнати в срок, то сумата става 15 лв. на седмица – тоест в края на месеца
трябва да бъдат върнати 60 лв. (120 % месечна лихва)

•  Заем от 100 лв. се облага с 30 лв. на седмица (120% месечна лихва) или 60 лв. на
месец (60% месечна лихва). Ако седмичният заем не бъде върнат на време длъжникът
може да се опита да намали тежестта през седмицата на просрочването чрез пазарене
с председателя. Обикновено в такива случаи сумата не бива удвоявана автоматично,
защото е много висока, но може да бъде качена на 50 лв. на седмица (200% месечна
лихва).

Налаганите  лихви  обясняват  и  размера  на  дохода,  който
членовете на лонджата имат, както и по-високия им стандарт на живот.
Чистият  доход,  който  се  получава,  след  годишното  разпределение  на
лихвите е минимум 48 лв. месечно срещу 40 лв. бекае на месец. Тоест,
месечната печалба за всеки член на лонджата е приблизително 120%. В
края на годината лонджата се разпуска. Тогава всеки член взима личните
си пари (520 лв.) и равен дял от събраното от лихви (не по-малко от 576
лв.). Приходът обаче е много по-висок, защото на практика разходите по
ресторантите и екскурзиите се заплащат от касата на лонджата. (ж: 45, 34,
28).

§ 3.2.7. „Мангипен”284 и „Чорипен”285

Просията  и  джебчийството  са  социални  явления  познати  във
всички времена и епохи. Обикновено те биват отнасяни към аномирали
индивиди и маргинали, живеещи в бедност и оскъдица. През времето на
Османското владичество просията  се  свързва най-често  със сираци  или
инвалиди, които нямат друг източник на прехрана и затова обикалят около
църквите и имаретите. При някои от ромските субгрупи обаче, просията и
джебчийството,  заедно  с  врачуването се  считат  за  традиционна  женска
професия: „де ще проси или врачува – трябва да донесе в къщата” (ж,35),
„през деня с просене ли, с крадене ли, с врачуване ли пак ще взема два
лева”  (ж,39) и  биват  практикувани  независимо  от  материалното
положение на семейството.

284 Букв. Просия; от ромското мангав – искам, прося
285 Букв. Джебчийство, от ромското чорав – крада



На 17.12.1958 г. в Държавен вестник излиза постановление №258
на МС на НРБ “За уреждане на въпросите на циганското население”,  с
което  се  забраняват  “скитничеството  и  просията”  в  НРБ,  а  всички
граждани се задължават “да се занимават с обществено полезен труд и да
работят според своите сили и възможности”. Наказателните мерки, които
полицията  прилага  спрямо  просяците  –  принудителното  заселване,
въдворяването  в трудови лагери – в много голяма степен поне външно
ограничават просията. Ромските жени започват да просят по-скоро скрито
– от хора в собственото си селище, които познават добре. 

Кризата  в  първите  години  на  прехода  обаче  ограничава
възможностите на местните хора, които дават на ромите храна, дрехи и
пари.  По  този  начин  ромите  се  насочват  към  големите  градове  като
източник на  повече ресурси.  Две от  лударските субгрупи –  урсарите и
маймунджиите – са най-малко повлияни от тоталитарния режим и бързо
възстановяват социалните практики, свързани с традиционния им занаят.
Въпреки  опитите  на  Министерството  на  околната  среда  и  горите  и  на
Фондация  „Четири  лапи”  в  Старозагорско  все  още  има  отделни  села,
където този занаят се запазва. Другите традиционни занаяти, свързани с
просенето  на пари на обществено място  –  кукличарството например –
загиват.

Загубата  на  специфичните  артистични  умения,  свързани  с
просията, благодарение на които тя има вида на спектакъл, връщат ромите
в България към формите й познати от Средновековието. В градската среда
могат  да  се  наблюдават три основни типа  манге286.  При първия тип на
показ бива изкарвана недъгавостта в уродливи форми: отрязани крайници,
гноясали рани, опърпани млади мъже с патерици. Вторият тип включва
много млади жени с дете на ръце, малки деца в предучилищна или начална
училищна възраст и побелели старци. И двата типа са свързани с груба
демонстрация на неравностойно социално положение и разчитат на това
да предизвикат съжалението и гузната съвест на минувачите. Основните
места  при  първия  тип  просия  са  входовете  на  църкви  или  финансови
институции – тоест насочени са към две определени таргет групи – от една
страна  смирените  и  богобоязливите,  от  друга  страна  финансово
стабилните. Стратегията при този тип просия е, да предизвика у минувача
чувство  на  щастие  и  благодарност  на  Бога,  че  не  се  намира  в  такова
положение.  Вторият  тип  се  среща  предимно  в  пешеходните  зони  и
превозните средства. Насочен е към ежедневието на обикновения човек.
Стратегията  при  този  тип  просия  е  да  се  предизвика  съчувствието  на
минувача  чрез  вчувстване  в  демонстрираното  социално  положение  на
просещия – всеки има връзка с много възрастни хора и с майки с малки
деца в семейната си среда.

Третият  тип  просия  се  различава  от  другите  по  това,  че  не
разчита на съчувствие или съжаление, а на натрапването на услуга. В този
286 Просяци - мн.ч. от ромското манго – просяк, искащ



смисъл той е по-агресивен в социален смисъл, докато първите два типа са
агресивни в психологически смисъл. Третият тип има два основни подтипа
–  децата  миещи  прозорци  на  коли  и  музикантите  „дебнещи”  сватбени
церемонии.  Децата  използват  средни  по-големина  кръстовища,  но
натоварени  като  трафик,  където  имат  около  две  минути,  за  да  измият
предното  стъкло  на  някоя  от  чакащите  коли.  По  време  на  пряко
наблюдение на кръстовищата бул. Цар Борис ІІІ – бул. Никола Петков и
бул.  Драган  Цанков  –  ул.  Граф  Игнатиев  в  София  бе  регистрирано
агресивно поведение във физически смисъл: чупене на странично огледало
или  чистачка,  плюене  върху  предното  стъкло  –  тогава,  когато  след
натрапеното  измиване  на  стъклото  е  отказано  заплащане.  Музикантите
използват изходите за младоженци на църковните храмове и изходите на
обредните общински зали. Изпълняват се две основни песни, свързани със
сватбените тържества „Ела се вие превива” и „Пий куме!”. От една страна
те  разчитат  на  обстоятелството,  че  голяма  част  от  хората  харесват
„традиционни”  песни  и  в  състоянието  на  еуфория  ще  им  се  заплати
подобаващо.  Неформално  интервю  с  музикант  открои  обаче,  че  те
разчитат дори повече на хората които не харесват „чалга”287 – така често
пъти се случва да им се плати, не за да свирят, а за да не свирят изобщо.

Характерно  за  просията  е,  че  всеки  просяк  има  определен
периметър, който бива строго спазван от останалите просяци. До голяма
степен това зависи от факта, че в повечето случаи просяците на практика
„работят” не за себе си, а за друго лице – баща, друг роднина,  локален
субгрупов авторитет.  Обикновено  „работодателят” стои на  близо,  следи
получаваните суми и периодично прибира банкнотите. 

Просенето  чрез  измиване  на  предното  стъкло,  просенето  чрез
музика, просенето от възрастни хора и инвалиди обаче не е изцяло ромска
практика.  Тази  икономическа  стратегия  по  едни  или  други  причини  е
характерна и за някои българи в страната, а като цяло може да се срещне и
навсякъде  в  Европа.  За  разлика  от  тях,  просенето  чрез  употребата  на
пеленачета  може  да  се  наблюдава  при  различни  ромски  субгрупи  и
притежава някои характерни специфики, на които искам да акцентирам.

На  първо  място  това  е  фактът,  че  в  голяма  част  от  случаите
бебето,  което  жената  или  мъжа държат  на  ръце,  не  се  намира  в  пряка
родствена връзка с тях. Ако става дума за просещо разширено семейство,
това  може  да  е  роднина  от  възходящото  поколение,  трета  степен  по
съребрена  линия  или от  същото поколение,  втора  степен  по  права  или
четвърта степен по съребрена линия, ако има голяма възрастова разлика
между последното и първото дете в едно поколение. Във Факултета обаче
бе регистрирано „наемане” на бебета. Срещу сума от 5 до 10 лв. на ден
някои от крайно бедните семейства, живеещи в „Камбоджа”, предоставят
пеленаче на някоя просеща група.
287 Тъй като в случая става дума за едни и същи песни, оценявани и назовавани „традиционни” или
„чалга” според естетическия вкус и двата термина са в кавички.



Втората специфика е, че възрастните работят на смени от по два-
три часа, тъй като държането на дете уморява ръцете. Де факто по тази
схема едно бебе изкарва цял ден на улицата, докато двамата или тримата
възрастни,  които  го  използват,  почиват  периодично  на  някоя  пейка,  в
някое кафене или у дома си. За да бъде кротко бебето с храната му се дават
приспивателни или успокоителни, а за да плаче в „подходящия” момент –
го щипят.

Както  бе  казано  в  началото  на  настоящия  параграф,  редом  с
просията  и  уличната  хиромантията  (която  в  градска  среда  може  да  се
разгледа като вид просия), при калдерашите джебчийството официално се
признава  като  традиционна  женска  професия.  В  следващия  откъс  от
тематично  интервю  с  калдерашка  от  с.  Йоаким  Груево,  може  да  се
проследи механизма, чрез който се осъществяват уличните кражби:
- Ако момичето може да готви, да чисти, да пере или нещо друго, дават ли повече пари за
нея?
- Зависи от много неща. Не само това. Ако е за едно чистене, тя и свекървата може да си го
напрай. Ми те искат, да ти кажа, искат да крадат. Най-важното е да крадат.
- Ама обучава ли ви някой?
- Да.
- Малките момиченца ли?
- Да.
- На колко годинки почват да ги учат?
- На 11, на 12, на 10.
- А водят ли ги с тях?
- Да.
- Значи, това си е занаят?
-  Да.  Например,  ако  та  хващат  полицаите,  на  това  малкото,  ако  по-голямата  го  е
откраднала кара това малкото да хвърля билята на нея, разбираш ли? Да не яде бой тя,
щото тя е малка и няма да яде бой от тях. И затова.
- Ако я хванат има ли някакво наказание за тях?
- Има. И с ток ги бият.
- Кой ги бие?
- Полицаите.
- А, не полицаите. Тука ваште дали ги наказват?
- А не. Защото не е виновно детето. Ми тя е малка още, не може да умее. Ако хванат по-
голямата полицаите, бият я, слагат й ток да си признава и я пускат.
- А тук като се прибере карат ли й се, че е хваната?
- Не. Изобщо не са карат за тия работи, щото днеска, нали днеска не можа да земи пари,
утре ша земи. Ако не земи утре, другиден ша земи. (ж,22).

Неспособността  да  бъде  усвоена  професията  чори288 от  друга
страна,  може  да  доведе  до  физическо  и  психическо  насилие  върху
момичето,  упражнено  от  заинтересованата  семейна  група.  Житейската
история  на  едно  калдерашко  момиче  в  това  отношение  е  много
показателна.  Навършвайки  десетгодишна  възраст,  тя  е  принудена  да
“изкарва пари” чрез просия и да се грижи за семейството си, тъй като баща
й  и  майка  й  постъпват  в  болница  за  продължителен  период  от  време.
Финансова помощ в този етап от живота й и оказват чичо й  и леля й.
Големият житейски проблем за нея обаче настъпва, когато на 13 годишна
288  В други диалекти чоради – букв. джебчийка, ж.р. от чор/чоре – крадец



възраст е “сгодена” в София за свой първи братовчед срещу сумата от 3500
лв.  В  новото  си  семейство  тя  се  сблъсква  с  джебчийството  като
професионално задължение:
-… карат ме да крада, термозят ме. Леля ми, дет съм си при нея, [на] майка [ми] сестра –
[за] първи братовчед ме женат. [...] Онзи свекар [чичо й], също взе да ме тормози, с моята
зълва ме караха да крада. Аз не можех да крада, фащат ме първия път. Представяш ли си
да идеш да крадеш! Те ме караха да казвам – “ми търся си бомбони”. […] И викам - искам
да крада, искам да се науча да крада - ма аз малка съм била. […] Караха ме да крада, обаче аз
не исках да се, да крада.
- Ама ти каза, че все пак, то щот си малка?
- Да, аз сега не можех – тормоз. Фащат ме и ме удрят с ток.
- С ток?! 
- В Раковска289… Там ма биха с ток, аз се уплаших. И аз се уплаших, когато се уплаших аз, от
тогава ме е страх вече да пипам. И когато си отидох,  моят свекър ми би 50 колана на
ръката.  […]  Обаждат се на майка [ми]:  “Вземи, вика, сина ти и ти, вика и елате, вика,
щото да видиш дъщеря ти какви бели прави тука, и ми върни парите”. Обаче те ме карат
да си слагам на дъщеря му името, на Е.  Да не си слагам името И.В.А., а да си го слагам
Е.М.И. тъй да си слагам името. Обаче, аз му викам така – как ще си сложа аз така името,
викам, щото аз не съм човека, нали, а той вика да не казвам колата, щото момичето се е
качило в колата и е избягало.
- Да не я издаваш?
- Да, да не я издавам. И аз викам - добре няма да я издавам, но остана така проблем и
от тогава почнаха, тогава нали… (ж,17).

Съгласно данните получени от друга калдерашка (ж,32), групите
от джебчийки работят предимно в големите градове – София, Пловдив,
Варна,  Бургас,  както  и  курортните  селища  по  време  на  туристическия
сезон  там.  В  селището  се  пристига  сутрин  –  напоследък  с  личен
автомобил, за да не се набива на очи – и се отпътува привечер или веднага
в  случай  на  възникнал  инцидент.  Самата  тя  разказа  пред  мен  и  две
студентки  от екипа  ми,  за  една  от  своите  “разходки”  до  Слънчев бряг
няколко  дни  преди  теренното  изследване.  За  съжаление,  поради
деликатността на темата, респондентката помоли да изключим диктофона
и да не пишем, така информацията бе съхранена само във вид на теренни
бележки записани след края на разговора.

След изваждането на България от негативния Шенгенски списък
и установяването на част от ромите в Западна Европа, джебчийството при
калдерашите бива изнесено зад граница – предимно в Германия, Испания,
Австрия  и  Бенелюкс,  където  има  относително  стабилни  калдерашки
колонии.  Докато мъжете  са  заети  в строителството,  жените упражняват
своята професия. Отдалечаването от роднините на момичето, сключването
на традиционен брак с представители на местните субгрупи обаче има и
негативни  последици.  По  време  на  теренната  работа  бе  регистриран
случай  на  мутилация  на  пръстите  в  резултат  от  прилагането  на
традиционното право и връщане на момичето обратно в България.

 „… те живеят далече, далече живеят. И тя беше момичето малка, на 14 години,
и те… Ония са по-опасни са от нас, по-опасни са, както седиш така ще те откраднат, няма

289 Става дума, че е заловена от полицията и е разпитвана с ток, в помещение на ул. Г. Раковски



да може да разбереш. […] И зеха отрепаха детето от бой, и наркотици, слагат балтията в
ръката й, и трябва да влезе в някоя къща, да тръгне да краде. А тя не можела, не умеела и
свекърва й и свекъра й с балтия са й отрязяли пръстите […] Върнали са я […] Не са правили
[мешере], ония не са дошли… Те [майката и бащата на момичето] са знаели, не че не са
знаели, обаче те не може да дойдат у България (ж, 39).

§ 3.2.8. Проституция и трафик на жени

Подобно на просията и джебчийството, проституцията не е нова
професия  за  някои  от  ромските  субгрупи.  Тя  присъства  в  данъчните
регистри на Османската империя и е описана в някои Западноевропейски
пътеписи за Балканите (Vaux de Foletier 1970: 196; Марушиакова & Попов
2000a:  54).  В закона за циганите във вилаета Румели (1530)  жените на
циганите от четирите големи града на Османската империя – Истанбул,
Одрин, Пловдив и София, които се занимават с проституция са обложени
със своеобразен месечен патентен данък – кесим290, който е с размер 100
акчета291 (ТИИП:  309).  По  време  на  социалистическия  режим,
проституцията е относително контролирана, но въпреки това в рамките на
теренната  работа  са  регистрирани  данни  за  упражняването  на  тази
професия  в  Габровница.  Причината  е  наличието  на  поделение,  което
няколко жени от калайджийската махала „обслужват” нощно време край
оградата. Самите калайджии не обсъждат и не коментират тези случаи, но
промяната  на  антропологическия  генофонд  е  силно  визуално осезаема.
Иначе в анекдотичен вид се разказва как една от проституиращите жени е
нападната от „извънземни” – войници, които решили да не плащат и си
сложили противогази, за да не бъдат разпознати впоследствие.

С началото на промените след 1989 г., в резултат от драстично
нарасналата  безработица  в  ромската  общност  и  изпадането  на  цели
субгрупи  в  състояние  на  социална  аномия,  проституцията  придобива
огромни  размери  в  някои  ромски  махали  и  на  практика  често  е
единственият източник на доход. Проституцията е много видимо явление в
Петрич  и  Сандански.  Близостта  на  Гърция  и  Македония  на  практика
осигурява основните клиенти на проститутките в двата града. Смяната на
генофонда в Петрич е дори по-осезаема от тази в Габровница. Причината
е,  че  през  уикендите  в  града  идват  войници  от контингента  на  КФОР,
които  се  възползват  от  по-ниските  цени  на  хотелите  и  ресторантите  в
България при по-добро обслужване, отколкото в Македония и Сърбия, а
същевременно и от ниските тарифи, по които работят ромските жени. На
практика уикендите са основното време за работа и в Сандански, защото
тогава в града идват гръцки „бизнесмени”, които търсят женска компания.
За  Сандански  е  характерно,  че  сводниците  са  роми,  които  предлагат

290 Kesim – отсек, отрез. Определена сума пари, която се дава за конкретен период от време.
291 Akçe – дребна турска сребърна монета с диаметър 11 мм тежаща 0.20 гр. Намира се в обръщение в
периода ХІV-ХVІІ в. Обичайният данък на ромите-мюсюлмани е 22 акчета, на ромите-християни е 25
акчета, а на вдовиците – 6 акчета.



жените си – българки или джоревки292, но никога ромки или туркини. По
тази причина в града има известно напрежение между българите и ромите
и опити за саморазправа –  какъвто бе регистриран в близост до моста,
водещ към ул. „Рила” по време на теренната работа през април 2001 г.
Сводниците  поддържат  връзка  с  множеството  частни  хотели  и  момиче
може да се поръча по телефона от рецепцията, а услугата е маскирана като
едночасов „масаж” с цена 38 лв. Проституцията в Петрич е по-пасивна и е
извършвана като краен акт на отчаяние:

„Жените за 5 лв. ходат с гърци и македонци, а мажо се трае […] Вижда, че жена
му ходи с некой грък, ама не може да й каже нищо – тя носи хляба” (м,41).

Подобна  пасивна  проституция  може  да  се  наблюдава  и  в
пловдивските  села.  Отдалечеността  на  региона  от  границата  води  до
търсенето на местен ресурс – възрастни мъже в пенсионна възраст, които
под влияние на масовата култура и излъчваните от кабелните оператори
еротични  програми  са  готови  да  заплатят  за  секс  с  млади  момичета,
независимо от тяхната етническа принадлежност.

„В нащо село преди нямаше такова нещо – проституция. Бяхме много честни и
порядъчни  ромите. Наистина се  държеше много  на  честността,  но  сега  в  последните 5
години масово се тръгна към проституция поради финансови затруднения… Значи сега в
момента,  тия  по-социално  слабите,  вече  дори  чайпето  пренебрегват, само  и  само да  си
изкарат препитанието от някъде… В момента знам поне 2 семейства, дето техните дъщери
проситуират и тя е доходна тази работа, и те се задоволяват с това, защото никъде не
работят и просто трябва да живеят… тези дето проситуират те нямат мъже. Ние имаме
тука една, дето е с четири или три деца. Беше женена за един и мъжа се ожени, напусна я с
две деца. След това, тя си роди две и едно извънбрачно и си ходи, проституира в Пловдив, в
Германия, в Сърбия… Те почти взърастните хора ходят с тях тука, понеже за парички…
Мераклии дядовци, пенцията взимат… Мераклии дядовци, дават пенцията – мило и драго; Те
са доволни, че изкарват по някой лев  и има за ядене и пиене.  Пък половината, повече,  са
женени с деца, женени, ах не са женени, те са всички разведени. Всъщност нямат брак. Така
фиктивен, пробен… (ж,42)

Огромен проблем пред ромските общности в България обаче е
принудителната  проституция.  Традиционно  ниската  брачна  възраст  и
практиката  на  бракове  от  типа  coemptio дава  възможност  на  различни
организирани престъпни групи да получават лесен достъп до малолетни и
непълнолетни момичета. Социалната аномия, загубата на традиционните
ценностни ориентации водят  до това,  че в някои случаи проститутките
биват  рекрутирани  от  индивидуалната  родствена  мрежа  или  дори  от
низходящото поколение в нуклеарното семейство. В София и Петрич са
регистрирани  случаи  при  които  родители  системно  предлагат  деца  в
предучилищна или начална училищна възраст на  педофили.  Стремежът
по-късно  да  се  получат  пари  за  чшайпето  обаче  остава  и  клиентите  са
задължени да практикуват само анална и орална любов с децата.

Особено много са застрашени момичетата под 18 г., които вече
имат  разтрогнат  един  традиционен  брак.  Регистрирани  са  случаи  при
които недоволни от развръзката сватове се опитват „да си изкарат парите”,

292 Екзоним за обозначаване на поколението, плод на смесени бракове между българи и роми в България.
От ромското джоро – катър. 



отвличайки момичето или давайки информация за него на заинтересовани
престъпни групи, срещу определена сума. При подобен случай в Йоаким
Груево, момиче е отвлечено, групово изнасилено и разкарвано по различни
населени места – предлагано и продавано като бяла робиня от различни
сводници – спасявано и пак отвличано няколко пъти293. Направен е един
опит с  фалшив паспорт  да  бъде  отведена  в  Германия,  а  втори път и е
предложено да замине там като любовница на семеен мъж. След целия
този период, тя е купена от рода на Лейнашите. Може де се предполага, че
Лейнашите са подведени от Джанкешите. Първо, защото момичето не е
девствено, нещо повече – поради принудата да проституира, тя е имала
много  голям  брой  сексуални  партньори.  Второ  –  поради  травма  след
залавянето й от полицията при кражба в София – тя се страхува и отказва
да  бъде  джебчийка.  Тоест  Лейнашите  заплащат  твърде  висока  цена  за
момиче,  лишено  от  традиционно  търсените  качества.  От  друга  страна
обаче,  субгрупата  на  калдерашите  представлява  относително  гъсто
изплетена социална мрежа и всеки знае новините за всички останали или
може много бързо да ги научи. Практически между тези две семейни групи
това  е  четвъртият  случай  на  обмен,  в  рамките  на  последните  три
поколения – т.е. дори роднинската връзка е много близка и семействата
знаят достатъчно много едни за други. Казано иначе, вероятно Лейнашите
имат много ясна представа какво момиче купуват и вероятно се планирали
поредното  й  превръщане  в  бяла  робиня.  По  този  начин  интерпретира
събитията самата респондентка:

„…Обаче аз не знам, щото тя [свекървата] има такава цел – да ме вземат мене
да ме продадът в Германия.  […] Да, за повече пари. Тя е дала, тука да е дала 10, а тя ще
изкара двойно и тройно, ще ги изкара тя тия пари. Но майка ми, когато дойде тука, да ми
изкарат, на мен,  чужбински паспорт, да ме минават оттатъка, майка ми ги предупреждава
и  им  вика  така:  “Слушайте,  ако  става  въпрос  моята  дъщеря,  да  я  вземете,  [за]  да  я
продадете някъде, това вашето няма да стане”.  И майка ми вика така, а те викат така: “А
свато..., сватаначке, как може такива работи ние да правим?”, кат че не е вярно. И аз им
викам – добре де. Майка вика: “Добре”. Ние си заминахме, обаче когато изля…  когато се
каза, щото не може да излезне паспорта, […] И  те от там почнаха вече гюрунтийте,
разбираш ли? […] Защото, нали те не ми казват, щото искат да ме продадът, обаче така се
разбира, разбираш ли? Защото те се скришно говореха… […]  Моята свекърва вика – ще
взема, вика, снаха ти и племенничката ти, вика, и тя когато порасне аз ще имам файда от
нея, защото ще я продам в Германия, да си изкарам от нея пари. […] Демек малкото чак,
чак малкото. То малкото беше тогава, още се повиваше, в пелени беше”.

Именно трафикът на жени зад граница е вторият много сериозен
проблем  пред  ромските  общности.  Българките,  които  стават  жертва  на
този трафик в повечето случаи са пълнолетни и са подведени по обява за
добре  платена  работа.  Те  имат  изградена  по-стабилна  психика  както  и
самочувствие да се обърнат към съответните власти за помощ при първа
възможност. За разлика от тях ромските жени са обвързани с роднински
връзки  –  те  са  купени  като  булки  и  фактически  принадлежат  на
сводниците  в  качеството  си  на  снахи  или  съпруги,  съгласно
293 От етични съображения тази част от житейската история на респондентката няма да бъде представена в
текста. 



традиционното разбиране. По тази схема те са напълно зависими от своите
сводници  и  остават  при  тях  до  физическото  или  психическото  си
изчерпване  или  след  определено  време  биват  продадени  на  сводници-
чужденци.

Специфична част от трафика на жени е трафикът на бременни
жени и продажбата на бебета зад граница. По данни от сектор „Борба с
трафика на хора”  към Гранична  полиция,  жените въвлечени в  този вид
дейност,  са  най-често  от  ромски  произход  от  районите  на  Бургас,
Пазарджик,  Пещера  и  Сливен,  а  крайните  дестинации  са  предимно
страните от Южна Европа – Гърция, Италия, Португалия, Франция  (bTV
новините, 5.8.2004) – където вероятно по-мургавият цвят на кожата не би
направил впечатление. Бебетата са изкупувани от майките на цена между
5000 и 10000 евро в зависимост от пола им (Стандарт, 2.8.2004). Подобен
прецедент  бе  регистриран  сред  лударите  в  Йоаким  Груево.  Жена  се
разделя с мъжа си, но не му съобщава, че е бременна. Заминава за Гърция
и  ражда  там.  Мъжът  обаче  научава  и  чрез  полицейските  власти
предотвратява продажбата на  детето.  Родителските права на майката са
отнети, а реално за бебето се грижат баба му и дядо му по бащина линия,
защото бащата работи в Гърция.



§ 3.2.9. Сватбата като икономическа стратегия

В настоящата работа оспорих тезата на Кертиков (2002) за брака
и купуването на булките като ромска икономическа стратегия, изтъквайки
неговият  традиционен  смисъл  и  ценностна  натовареност,  както  и
функционалната му значимост при формирането на ромското семейство
[§2.5.]. Купуването на булката – “капарото”, „бекаето” или “баба хакът” –
са  своеобразна  гаранция,  че  девойката  ще  бъде  третирана  като
равноправен член в новото си семейство, че няма да бъде малтретирана
физически и психически, че няма да бъде изоставена от съпруга си след
раждането  на  децата.  При  липсата  на  писан  закон  в  традиционната
общност, парите играят ролята на легитимиращ фактор по отношение на
брака.

Във връзка с брака обаче съществува друга социална практика –
сватбата,  която  в  някои  от  ромските  субгрупи  не  е  просто  обред  на
прехода, а  играе ролята на съществен източник на финансови средства.
Механизмът на тази стратегия може да бъде проследен, в представения по-
долу откъс от тематично интервю с лидера на калдерашите в Петрич: 

„…Значи на една сватба,  едно младо семейство, във днешно време, може да
събере…  100-150  до  200  хиляди  лева.  Значи,  на  последната  сватба,  на  която  аз  съм
присъствал на мой племенник, аз съм събирал парите, едно над друго в левове и в злато, бяхме
събрали повече  от 600 хил.  лв.  […]  Затова калдерашите са малко по-напред от другите
племена на циганите в България, родове така наречени. При нас предимството е това, че ние
се събереме да речем цялата рода от едната и от другата страна. Значи правиме много
богати и пищни сватби – събираме се 200-250 до 300 човека на сватби и най-интересното е
че при нас парите са възвращаеми. Значи, аз идвам при теб,  поканил си ме на сватба на
твоето дете, ние сме близки и т.н. аз не ти, при нас няма подаръци, да речеме да се прават
подаръци на младото смейство. Преди всичко, всички се отчитат с пари. И ако аз дойда на
сватба, когато аз отида на сватба на калдераши и т.н., значи аз не хода с по-малко от 1000
лв. С по-малко от 1000 лв. никога не съм ходил. Но това са пари, които са на връщане. Да
речеме най-близките, майка, баща, братя сестри, дядо, баби, по златна линия – чичовци, лели
и т.н. се товарат много яко, много яко. Значи, погледната реално, аз бях на мой братовчед на
син на сватба и му хвърлих 1000 долара. Добре, аз съм хвърлил 1000 долара, но  те са на
връщане тези пари. Във момента във който аз направа сватба и той дойда не сватбата на
моя син, значи той ми дължи вече 1000 долара. Той ще ми хвърли на мене,  ако аз сам му
хвърлил 1000, той трябва да ми хвърли на мене 1100-1200-1300 долара. И в последствие
вече, аз пък ще му дължа на него вече 300 долара. Тва е една много силна инвестиция бих
казал и  страшно подпомагане. Значи събираме се цялата рода – 300 човека. Даваме ти по
1000 лв. – тва са 300 000 лева. Ти тръгваш напред с тези пари, стига да умееш да въртиш и
да вършиш някакъв бизнес. Малко са глупавите между нас, погледнато реално. В следващия
момент, ти имаш да връщаш на година или на 2 години или различен период от време –
връщаш на един братовчед, който ти е хвърлил 1000 лв., на другия, който ти е хвърлил 2000
лв…”
То се знае кой колко е дал?

„…Да. Знае се. Записва се. Директно се записва. Водат се тефтери. Видео камери
и така нататъка и всичко тва се знае – кой какво дължи на другия. Това е вид подпомагане
на младите. Значи същото това нещо се повтаря и, се повтаря и при евреите. Абсолютно
същото се повтаря и при евреите. Много хора казват – евреите си помагат и т.н. – но никой
не знае по какъв начин. Това е начинът. Защо? Ако ти имаш близки, ако ти имаш в рода да
речем 200 човека и ти си направил нещо такова – събиране. Значи… Най-често къщите ни
излизат без пари, жените за които се женим ни излизат без пари, кръщенето – когато



правиме също ни излизат без пари. По простата причина, защото ние каниме цялата си
рода.  Значи, аз съм построил къща. Кана цялата си рода на освещение. Както при всеки
нормален човек. На това освещение кана 200 мой роднини – приятели, братя и така, и така, и
така. Тия 200 човека идват и всеки от тях ми хвърля по 500 лв., на мен къщата ми остава без
пари. Ако аз съм си похарчил парите, за да си построя къща, къщата ми остава без пари и
имам пари да продължа да се занимавам с някакъв редовен бизнес, нещо нормално. Това е
подпомагането между калдерашите. Ако направа да речем, взел съм снаха – оставил съм в
гаранция, в залог, 15 000 или 20 000 лева, че аз няма да се подигравам с детето на тоя човек.
Права сватба. На сватбата събирам 100-150 хиляди лева, значи дори съм във печалба от
цялата тая страна, не съм в загуба. И  впоследствие ще възстановя задължително тези
пари, които аз съм взел от моите близки, приятели, братя и т.н” (м,40).

Сватбата  и  кръщенето  обаче  са  специфични  източници  на
кредитиране  не  само  при  калдерашките  субгрупи.  Практиката  може  да
бъде  наблюдавана  при  калайджиите  в  Пловдивския  регион,  при
калбурджиите в Болярци и при бургуджиите в Куклен. Основната разлика
е във „хвърляните” суми. Докато дори най-бедните калдерашки фамилии
споменават цифри сходни до тези,  то сумите,  за  които става дума, при
бургуджиите  са  около  два  пъти  по-малки  (250-300-500  лв.).  При
калайджиите  и калбурджиите разликата е около десет пъти (50-100-200
лв.). Ако гостът на сватбата дава същата сума, която е получил преди, се
счита  за  уместно  към парите  да  бъде  добавено  и  златно  украшение  –
пръстен, гривна или накит. И в четирите групи обаче, по време на сватбата
има шпикер, който по микрофон обявява кой колко дава на младоженците
и днес сумите се документират на видеозапис. Характерно за групата на
калайджиите е,  че събраните по време на  сватбата пари –  пендари или
банкноти  –  се  подреждат  като  мирикле294 или  като  риза.  Булката,  а
понякога и младоженецът, “обличат” така подредените пари и се появяват
с тях на първия “пазар на булки”, който посетят след сватбата. Във всички
случаи събраните суми остават за този,  който  организира  сватбата (във
въпросните групи най-често бащата на момчето) и той разполага с тях,
както намери за добре.

294 букв. Гердан, огърлица



§3.3. Подслон и пространствена стратификация

Откроеният  парадокс  на  занаята [§3.2.]  е  онзи  социален
механизъм, който подтиква ромските групи към перманентна миграция, с
цел  осигуряване на  прехраната.  До  голяма  степен  той  сработва  в  тази
посока  поради  негативните  нагласи  и  представи  на  гаджé,  които
възприемат ромите като заплаха за социалния ред. На практика, дори и
днес  в  Западна Европа голяма част от  ромите запазват „паразитиращия
номадизъм”  (Cozannet 1973:41) като  стил  на  живот.  Поради
съществуващите  там  закони,  насочени  срещу  скитничеството  и
езичеството  през  Средновековието,  ромските  групи  са  принудени  да
мигрират от едно място на друго и това се запазва като траен модел.

За  разлика  от  Западна  Европа,  където  ромите  се  препитват
предимно  с  просия  и  водят  скитнически  живот,  в  Югоизточна  Европа
циганите се прехранват от ковачество, кожарство и дървообработка, като
от  ХІV  в.  насетне  има  данни  за  трайното  им  усядане.  Някои  автори
намират този факт за изненадващ и го обясняват с обстоятелството, че за
разлика от българите и арабите, циганите не влизат в империята, за да я
завоюват.  Хипотезата  е,  че  нивото  на  циганската  престъпност  е  много
ниско  и  те  остават  почти  незабележими,  защото  са  малко  на  брой  в
мултиетническата  империя.  Самата  теза  е  ценностно  натоварена  и
акцентира върху православната толерантност, в противовес католическия
фанатизъм.  (Деметер  &  al.  2000).  Тя  обаче  не  обяснява  разликата  в
икономическите  стратегии  и  начина  на  живот.  На  практика  ромите  не
правят опит да завоюват която и да е държава на запад от Балканите, но за
сметка  на  това  от  занаятчии  се  превръщат  в  просяци,  от  уседнало  и
полууседнало население – в скитници.

За да се обяснят разликите в икономическите стратегии и начина
на  живот  на  ромите  на  Балканите  и  в  Европа,  трябва  да  се  обърне
внимание  на  разликата  в  икономическите  режими  и  политическото
устройството  на  държавите  през  Средновековието.  Моята  хипотеза  е
свързана с различните възможности за прехрана, които ромите получават.
По времето по което циганските групи се появяват в Европа, правото на
практикуване на определен занаят е свързано с принадлежността на даден
индивид  към  определена  занаятчийска  гилдия.  В  Западна  Европа
феодалната  децентрализация  и  независимостта  на  градовете  дават  на
гилдиите реална власт и съществена роля в управлението на обществото.
Ромите  не  могат  да  практикуват  занаята  си  свободно  в  провинцията  и
селата,  защото  зависят  от  милостта  и  волята  на  местните  феодали.
Проблемът е, че те не могат да практикуват занаятите си и в градовете.
Причината е, че от една страна първо трябва да преминат през дългия и
сложен процес  на  инициация,  който  отнема  между 10  и  15  години,  от
друга  страна  може  да  се  предполага,  че  след  Черната  смърт  (1347)  и
високата  депопулация  на  градовете,  градските  управи  –  съставени



предимно от главните майстори на гилдиите – ще им откажат достъп, за да
запазят за себе си ограничения ресурс от клиенти. Освен това, социалната
представа за произхода на чумата по това време се свързва с евреите и
чергарстващите  групи,  дошли  от  Близкия  изток  при  завръщането  на
кръстоносците и е нормално на „египтяните” да бъде отказвано жителство
(Painter 1951; Бродел Ф. 2001). По тази схема, пред ромите озовали се в
Западна Европа единствена възможност остават просията и врачуването,
съчетани със скитнически живот.

За  разлика  от  Западна  Европа,  държавното  устройство  на
Византия е силно централизирано. Професионалната дейност при някои
занаяти е организирана в задължителни гилдии [συστηµατα], които са под
прякото  ръководство  на  държавата.  Освен тях  съществуват доброволни
организации [σωµατεια], които са под ръководството на местните власти –
най-често  свързани  с  корабоплаването  и  дребната  търговия.  Занаятите
свързани  с  всекидневните  нужди  на  населението  са  практикувани
неорганизирано,  като  клиентите  са  фактическия  регулатор  на  пазара.
Важно  е  тук  да  се  отбележи,  че  ковашките  занаяти,  дърводелството  и
копанарството,  грънчарството,  производството  на  вълна  и  лен
принадлежат именно към неорганизираните занаяти (Maniatis 2001).  По
тази  схема  ромите  лесно  се  интегрират  в  даден  район  в  рамките  на
Византийската  империя  и  осигуряват  своето  препитание  чрез  сезонно
чергарство и установено зимно местожителство.

Последвалите  исторически  събития  допринасят  за
задълбочаването на този процес. На практика основната ромска вълна идва
в днешните български земи заедно с Османската инвазия [§1.1]. Циганите
формират  военните  оркестри  и  тиловите  части  на  османската  армия  –
татари295, мюселеми296, ямаци297 и джамбази298 (ТИИП:312-313), а ковачите
и  кожарите  са  особено  полезни  при  поддръжката  на  средновековното
въоръжение. Именно в този контекст се появява и Циганският санджак. На
практика през ХVІ век районът на Одрин е главната база при военните
кампании  на  османските  султани,  а  погледнато  географски,  циганският
санджак е съсредоточен именно в тази част от Румелия. Именно в този
план  трябва  да  бъде  разглеждани  и  опитите  на  Османската
административна  система  да  регистрират  и  регулират  движението  на
циганските групи,  които  са  източник  не  само на  данъчен приход,  но  и
население от стратегическа важност за армията.

Създаването на първите ромски махали трябва да се разглежда в
хоризонта  на  Османската  градоустройствена  концепция.  По  своята
същност тя се крепи на обособяването на етнически и най-вече религиозно
чисти  махали.  Централните  части  на  градовете,  търговските  улици  са

295tatar – (тур.) бързоходец; куриер на правителствена кореспонденция
296müselem – (тур.) тиловак
297yamak – (тур.) граничар; помощник тиловак
298cambaz – (тур.) в Османската военна терминология – редник в тиловите войски



привилегия  на  мюсюлманите,  докато  различните  джемаети299 от
покореното  население  са  изтласкани  към  периферията  (Vucinich 1962;
Raymond 1994).  Поради  факта,  че  част  от  циганите  са  християни,  а
останалата част са мюсюлмани в селищата, под натиска на официалните
власти, се формират две различни махали. Между тях обаче може да се
наблюдава обмен на население, което е санкционирано от местните органи
на властта, тъй като създава предпоставка за смесване между различните
религиозни  общности  и  съответно  „омърсяване”  на  мюсюлманите  в
ритуален план в рамките на всекидневните социални практики. Стремежът
на  официалната  власт  е  да  интегрира  циганите  християни  посредством
циганите мюсюлмани, предлагайки по-ниски данъчни ставки за  вторите
(ТИИП:29-30). Политиката към контролиране на чергарстващите групи в
Османската  империя  е  сходна  и  заселването  на  ромските  групи следва
модела на заселване на арменските и еврейските общности. От запазени
документи  от  XVІІ  и  ХVІІІ  век може да  се  види,  че  ромските  къщи в
София например се  намират в непосредствена близост  до  еврейските –
района на Съдебната палата и Централните хали днес  (ТИБИ6: 234, 321,
334).  Някои роми продават парцелите си именно на евреи. На практика
връзката между цигани и евреи в града остава много силна. Значителна
част даскане рома с преферирана българска идентичност живеят в района
на  днешната  улица  „Пиротска”,  където  традиционно  е  съсредоточена
еврейската общност, а познатата на българите ромска махала под името
„Татарли” е наричана от ромите „Жутане махала”300. 

Политиката на Българската държава след Освобождението цели
постигането на обратния ефект – интегрирането на турските цигани към
българското  общество.  Стремежът  към  прекратяване  на  чергарството,
особено свързаното с Турските земи, се запазва. През 1882 г. са забранени
етническите  махали,  макар че  тези във Варна и  София продължават да
съществуват. През 1886г. се забраняват циганските миграции “от” и “към”
онези  дялове  на  Санстефанска  България,  останали  извън  рамките  на
Княжеството след съединението с Източна Румелия. А през 1901 г. с указ
271 на княз Фердинанд влиза в сила “Закон за изменение на избирателния
закон”, с който се отнемат избирателните права на “циганите нехристияни,
както и на всички ония цигани, които нямат установено местожителство”.
(Zang jr. 1991: 8; Марушиакова & Попов 1993: 84; Crowe 1994: 11). 

След края на Втората световна война, в съзвучие с политиката в
СССР  и  Чехословакия,  където  съответно  след  1956  г.  и  1958  г.
чергарството се счита за незаконно, на 17.12.1958г. в Държавен вестник
излиза постановление №258 на МС на НРБ “За уреждане на въпросите на
циганското население”, с което се забраняват “скитничеството и просията”
в НРБ, а всички граждани се задължават “да се занимават с обществено
полезен  труд  и  да  работят  според  своите  сили  и  възможности”.  В
299 От тур. cemiyet - общност
300 Букв. „Еврейска махала”



следващите 10 години започва принудително усядане на чергарстващите
ромски групи и частично разместване на вече уседналите. Изградени са
около 17 000 нови жилища, в които са настанени над 75 000 роми – повече
от  1/3  от  циганите  в  България.  В  някои  райони  на  страната  обаче
политиката  по  заселване  на  чергарстващите  групи  започва  по-рано  и
практически още през 1954 г., заедно с каракачаните и ромите получават
жилищни  кредити.  Парите  са  отпускани  от  Българска  инвестиционна
банка с 2% лихва и срок на погасяване 20 години, а размерът на заемите е
до 5000 лв. В рамките на планираното заселване възникват ромски махали
в 160 от общо 237 града и в 3000 села от общо 5846. Министерството на
земеделието  е  задължено  да  провери  в  кои  ТКЗС-та  има  недостиг  на
работна сила, като особено внимание се обръща на планинските райони.
Семействата трябва да бъдат приемани като местни жители в селищата,
където  са  разположени  съответните  стопанства.  По  отношение  на
заселването и преселването на роми се спазва политика на деконцентрация
и  се  избягва  заселването  в  райони  с  компактно  турско  население.  В
процеса  на  урбанизация  на  страната,  през  60-те  години  на  XX в.  се
построяват  еднофамилни  двустайни  къщи  в  големите  градове  и  се
отпускат  апартаменти  в  някои  жилищни  блокове  (Досев  1959;  Генов,
Таиров & Маринов 1968: 29-38; Kenrick & Puxon 1972:200;  Crowe 1994:
22; Бюксеншютц 2000).

Промените в икономическата система на България след 1989 г.
водят до продължителна безработица и драстично обедняване на ромското
население  [§3.2.].  Успоредно  с  процеса  на  обедняване  на  циганите,  в
страната се наблюдава процес на трансформация на ромските етнически
махали  в  изолирани  пренаселени  зони  (Томова  1995:  65-69).  Подобно
развитие  може  да  се  счита  за  закономерно,  тъй  като  в  социологията
връзката между безработицата и географската концентрация на бедността
е доказана в редица изследвания. Трайната безработицата и интензивното
струпване на  бедни  в  ограничена  жилищна  среда  водят  до  появата  на
редица негативни социални феномени. Концентрацията на бедността води
до  концентрация  на  девиантните  форми  на  поведение.  Може  да  се
наблюдава  нарастване  на  престъпленията  и  насилието;  разпадане  на
стабилните  семейни  форми;  ранно  отпадане  на  индивидите  от
образователната система и зависимост на трудоспособното население от
социални помощи. Може да се наблюдава също така рязко покачване на
броя на самотните майки и извънбрачните раждания, на адолесцентната
фертилност и снижаване на възрастта при първия полов контакт (Massey &
al.  1994:  425-427;  Wilson 1997:567).  Изследването  на  ромското
всекидневие показва, че тези процеси съществуват и са социално видими
най-вече в градска среда. Там ромските групи се превръщат в особен вид
етническа долна класа301, а ромските махали се преобразуват в етнически
301 С  долна класа превеждам понятието  “underclass”.  Съгласно социологическата теория,  за  “долната
класа”  са  характерни:  “хронично  нисък  доход”,  липса  на  социална  мобилност,  обитаването  на



гета,  по  подобие  на  афро-американските  в  САЩ  (Tomova,  Vandova &
Tomov 2000).

В историческите разработки, понятието  гето се свързва само и
единствено с изолираните и официално регулирани еврейски квартали –
възникнали през  XІІІ век в Германия, Испания и Португалия, а след ХVІ
век в почти цяла Европа – просъществували до годините на Холокоста.
Типичното гето е плътно населен, заграден със стена ареал в близост до
търговските  улици  или  в  съседство  с  пазар.  В  модерната  социология
понятието  гето променя  своя  смисъл  и  започва  да  означава  „локална
културна зона, възникнала относително неформално” (Wirth 1927: 57). От
социологическа перспектива гетото притежава две важни характеристики.
На  първо  място  то  е  микрообщество,  което  е  самодостатъчно  от
всекидневна гледна точка – на индивида не му се налага да го напуска,
защото в него може да намери всичко необходимо за удовлетворяване на
своите  културни  и  биологически  потребности.  Именно  по  този  начин
изглеждат  градските  махали  в  Пловдив,  видени  през  очите  на
респондентка от Костиево:

„… могат изобщо да не излезнат по центъра. Те си имат там магазини, имат си
домашни  потреби,  хранителни  стоки,  изобщо  могат да  не  излезнат на  вънка,  те  са  си
затворена общност, те  си  говорят на техен език,  те нямат нужда дори  да  говорят на
български” (ж,42).

От друга страна съвременното гето не може да се разглежда като
случай на изолиран modus vivendi, защото от него излизат индивиди, за да
осигурят  ресурси  –  пари,  храна,  дрехи  –  и  влиза  информация,  чрез
електронните медии.

По време на теренната работа, в рамките на основната извадка,
подобни неформални културни зони са регистрирани в Петрич, Сандански
и  Чирпан.  В  рамките  на  други  изследователски  проекти,  гетоизирани
пространства съм наблюдавал в София и Гурково. Обикновено местните
власти  третират  гетата  като  махали  „извън регулация” –  каквито  са  те
юридически.  Обитателите  им  системно  са  заплашени  от  изселване  и
същевременно  им  се  отказва  достъп  до  социални  плащания  и
здравеопазване. Отделни много бедни индивиди са регистрирани във всяко
едно от селата, но в селските махали отсъства гъстотата на заселване и
изолацията, характерни за града, затова не би било коректно да се говори
за  гета.  Въпреки  това  в  някои  села  могат  да  се  наблюдават  процеси
предхождащи  гетоизирането  –  ромски  магазини  (Калековец,  Болярци,
Ягодово),  ромски  кафенета  (Костиево,  Калековец,  Болярци,  Ягодово),
ромско  гробище  –  структурно  отделено  от  българското  (Костиево,
Калековец) или отделено с въображаеми граници и маркирано с дърво или
храст (Болярци, Ягодово, Куклен). 

гетоизирани квартали и райони извън регулация, отказ да се следват социалните норми – преждевременно
напускане на образователната система, безработица, високо ниво на престъпността, значително ниво на
раждаемост сред непълнолетните (Mincy&al1990). 



Графика 6. Хипотетична пространствена стратификация 
на ромски махали в населено място

Прякото  наблюдение  и  дълбочинните  интервюта  дават
възможност  да  се  направи  синхронен  и  диахронен  анализ  на
пространствената  стратификация  на  ромските  махали  в  селищата  от
основната извадка, върху която стъпва настоящата работа [приложение 3].
Синхронният анализ позволява да бъде изградена структурна графика на
географската  стратификация  на  ромските  махали  в  дадено  селище.
Графика  10  представя  идеален  модел  на  селище  с  две  основни  главни
пътни артерии по  подобие  на  античните  cardus maximus302 и  decumanus
maximus303 и  околовръстен път.  Плътно защрихованите  полета  показват
вероятното  разположение  на  ромските  махали  –  входно-изходните
кръстопътища  в  периферията  на  селището  и  малко  отвъд  нея.
Пунктираната  щриховка  отразява  вероятността  ромите  да  пренебрегнат
кръстопътя  за  сметка  на  заселването  до  река  или  друг  значим
водоизточник.

В случая с пространствената стратификация на ромските махали
е  забележителен  фактът,  как  работи  всекидневното  познание  и  колко
верни  могат  да  бъдат  когнитивните  карти,  служещи  за  ориентир  на
индивидите  в  социалното  поле.  Показателна  е  интерпретацията  на
ромското  овладяване  на  пространството  която  прави  респондент  –
българин по време на дълбочинно интервю304:

„Циганите се заселват на южен склон, за да са на припек – циганинът обича да
му е топло на дупето; до река, за да има къде да си перат гащите; до българин, за да има от
кого да взимат вересия и на кръстопът, за да могат да бягат, когато крадат” (м,41). 

Краткият пасаж акцентира върху един много важен момент от
механизма,  по  който  се  формират  ромските  махали.  Независимо  от
различните  държавни  политики  по  отношение  на  ромите,  изборът  на
местоживеене не бива да се разглежда извън контекста на едновременното
взаимодействие на два фактора – културна и екологична адаптация.

302 Главната улица в римската империя, пресичаща града или военния лагер от север на юг
303 Втората по значение улица, пресичаща перпендикулярно Cardo и водеща от изток на запад.
304 Интервюто е проведено в рамките на изследването Пространството като израз на екологичната и
културната адаптация, което е част от проект „Умиращите селища” на СУ „Св. Климент Охридски”. с.
Малки Искър (Етрополско), юли 1999 г. Научен ръководител – доц. др. Райна Гаврилова



Следвайки  негативните  стереотипи  по  отношение  на  ромската
общност,  цитираният  респондент  гротескно  изкривява  екологичните
характеристики на топуса на заселване. Продължителното съществуване
на дадено селище обаче, не само при циганите, а в световен мащаб, винаги
е свързано с близостта на река или друг водоизточник. По същия начин
стои  въпросът  с  кръстопътя  и  не  случайно  най-големите  градове  в
България имат именно такава позиция. Разположението на дадено селище
по  отношение  на  склоновете  в  голяма  степен  зависи  от  периода  на
създаването  и  неговото  функционално  предназначение.  Въпреки  това
почти навсякъде в България, в  планинските райони се наблюдава осезаемо
предпочитание към слънчевите склонове, когато става дума за жилищни
сгради,  докато  върху  северните  склонове  се  намират  по-скоро
обществените  постройки.  В  този  план  на  мисли  много  добро  е
наблюдението на Божидар Алексиев, който счита, че „циганските махали
могат  да  се  разглеждат  като  повторение  на  селищната  структура  в
България,  като  материализация  на  естествените  регионални  връзки”
(Алексиев  1993:  37).  Теренните  изследвания  установиха  още  една
екологична характеристика на циганското гето, неотбелязана от цитирания
по горе респондент. В по-малките населени места, махалите са ситуирани
в близост до гора, която е източник на гъби, билки, диви плодове и дърва
за огрев. Процесът на нерегулирано разширяване на кв. Факултета в София
обаче притежава сходна характеристика – навлизане в залесените части на
Западния парк. Гората в случая се ползва като сметище и тоалетна.

Изборът  на  съсед  –  „българинът”  –  е  сложен  процес  на
разнопосочно  влияние  на  два  фактора  –  от  една  страна  социалната
политика   и  идеологията  на  държавата,  от  друга  страна  социалните
взаимоотношения  в  локалните  мрежи.  Стратификацията  на  ромската
махала  от  тази  гледна  точка,  може  да  бъде  разгледана  и  посредством
диахронен  анализ,  който  дава  възможност  „дългото траене”  да  открои
пространствените тенденции.

В  Малки  Искър,  както  и  в  редица  от  изследваните  селища,
постановление  №258  и  последвалите  от  него  местни  административни
актове,  влезли  в  сила  през  шейсетте  години  на  ХХ  в.,  са  познати  на
респондентите като „наредба за мешане на български и цигански къщи”.
След  първоначалното  смесване  обаче,  постепенно  ромските  домове  са
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изтласкани  в  Гарсовски  дол  –  местност  извън  регулация.  От
местоживеенето  им  в  долната  част  на  селото  днес  е  останало  името
„Циганската махала” и само една ромска къща.  В Петрич, през 1953 год.
започва  изграждането  на  квартал  “37”,  който  е  замислен  като  “изцяло
гюпски”, но впоследствие в него получават парцели и българи. Затова през
1957 год. е създаден квартал “182” и в него са заселени обитателите на
съборените стари “турски”  къщи в центъра на града. Наредбата от село
Малки Искър е позната в село Жиленци като “Параграф 4”. Според него
през 1961 год. в Долната махала са настанени 6 ромски семейства. След
началото  на  прехода,  от  тях  в  селото  днес  е  останало  само едно,  като
обяснението на българите е: “Избéгаха, защото циганин не може да живее
без  своите.  Върнаха  се  в  махалата305”.  Същевременно  никой  не  задава
гласно въпроса как така на тяхно място са построени най-големите къщи в
селото  –  собственост  на  митничари,  работещи  на  ГКПП  “Гюешево”.
Ситуацията  в  град  Сандански  е  сходна  с  тази  в  Жиленци.  Циганските
едноетажни  къщи  от  кв.  “Изгрев”  –  района  около  автогарата  –  след
началото  на  90-те  години  биват  изтласквани  на  изток  в  терен  извън
регулация (“Минковата махала”) от български 4-6 етажни сгради. В София
в края на 60-те години на ХХ век значителна част от ромите живеещи в кв.
Коньовица („Татарли”) са преселени в кварталите Факултета и Филиповци.
В началото на 80-те години част от ромите, живеещи в ромските квартали,
получават апартаменти в жилищните комплекси Люлин, Обеля и Дружба.
Градоустройствената  политика  през  последните  пет  години  е  свързана
предимно  с  две  ромски  махали.  В  дългосрочен  план  се  предвижда
построяването на 7000 жилища в кв. „Христо Ботев” (Сега, 31.3.2001). От
друга страна през есента на 2001 г. около 250 роми, живеещи в „Асановата
махала” в ж.к. са изселени във фургони в края на града (кв. Република), в
Кремиковци и Красна поляна. Парцелът, който се намира непосредствено
до северозападния изход на метростанция „Люлин” е продаден на веригата
от супермаркети „Билла”. На практика преместването на ромските махали
е  част  от  административната  политика  в  почти  всички  селища.  В
Калековец и Куклен това е свързано с изграждането и разширяването на
ТКЗС; в Болярци – с изграждането на централния площад; в Костиево –
със заселването на каракачански семейства; в Катуница – с разливите на
река Чая.

305 Става дума за кюстендилската ромска махала Изток



Графика 11. Типология на диахронната пространствена стратификация на 
ромските махали в България
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Пространствената стратификация на ромските махали, от гледна
точка  на  времевото  развитие  може  да  бъде  типологизирана  в  четири
основни  групи  [графика  11].  Случай  А представя  преместването  на
ромската махала от центъра на селището в неговата периферия. Процесът
засяга  махалите  на  най-рано  уседналите  цигани  (хорахане  рома,  Сиви
гълъби)  и  се  осъществява  основно  в  края  на  петдесетте  –  началото  на
шейсетте  години  на  ХХ  в.  като  отражение  на  държавната  политика
(Петрич,  Болярци)  или в  края  на  деветдесетте  в  резултат  от  пазарните
механизми (Сандански). Случай  B представя дислоцирането на ромската
махала от центъра на селището в различни места по периферията (София).
И този процес засяга рано уседналите роми, но отразява по-късния етап на
държавната политика, края на шейсетте – началото на седемдесетте години
на  ХХ  в.,  когато  се  взима  решение  за  деконцентриране  на  ромското
население  в  страната.  Подобно  на  случай  А,  в  началото  на  ХХІ  век
политиката на местните власти е резултат от пазарните механизми. Случай
C представя преместването на ромската махала от една зона в периферията
в друга, не съседна на нея зона в периферията (Калековец, Костиево). Този
процес  засяга  част  от  рано  уседналите  цигани  (даскане  рома),  като  и
ромските  групи  уседнали  в  периода  между  двете  световни  войни  и
отразява  партийната  политика  в  средата  и  края  на  петдесетте  години.
Случай D също е свързан с циганите, уседнали предимно в периода между
двете  световни  войни,  но  отразява  по-късната  партийна  политика  за
деконцентрация на ромското население. Схематично този тип представя
дислоцирането на ромска махала от периферна зона, в няколко различни
топуса по периферията (Куклен).

В  така  поднесените  данни  ясно  се  открояват  два  фактора,
определящи местоположението на ромската етническа махала. Първият е
социалистическият режим, който през 60-те години на ХХ век в България
размества  големи групи хора  по  територията  на  страната  във връзка  с
изграждането  на  национална  инфраструктура,  съобразена  с  плановата
икономика,  като  същевременно  провежда  асимилационна  политика  по
отношение на ромското малцинство. Вторият фактор са  новите пазарни
отношения,  вследствие  на  които  социално  слабите  ромски  семейства



продават притежаваните от тях имоти заради пари, с които да се изхранват
или  поради  заплахи  за  физическа  саморазправа  от  силови  групировки.
Казано  с  други  думи,  от  гледна  точка  на  културната  адаптация
местоположението на циганската махала не винаги зависи от желанието на
нейните обитатели. От гледна точка на диахронния анализ може да бъде
оспорена хипотезата на Бойко Мизов,  че  „склонността  на ромите да се
заселват около и в предградията е исторически  ‘закодирана’, защото при
своето  заселване  по  нашите  земи  те  заварват  вече  уседнало  коренно
население”  (Мизов 1993: 87).  В България, за разлика от Западна Европа,
наистина липсват примери на пропъждане на ромите вън от пределите на
дадено селище, но същевременно се наблюдават процеси на изтласкване
на ромите към периферията.

Набраните емпирични данни позволяват да се направи синхронен
анализ  не  само  на  разположението  на  ромските  махали  в  рамките  на
дадено селище, но също така и на вътрешната стратификация на ромските
квартали от гледна точка на субгруповата стратификация. Върху графика
12  е  представен  хипотетичен  случай  на  съседство  между  българска  и
ромска  махала,  изразени  с  две  окръжности.  Ако  окръжност  А е
българската махала, то сектор B на другата окръжност обикновено е зает
от различните субгрупи даскане рома. Ако в селището живеят хорахане
рома – те могат да бъдат открити в сектор  С.  В двете изследвани села,
където лударите са мнозинство сред останалите цигански групи (Ягодово,
Йоаким Груево), те могат да бъдат открити най-вече в сектор B. Сектор D
е  своеобразна  пресечена  зона  между българската и  ромската  махала.  В
него обикновено могат да бъдат открити джоревците или Сивите гълъби.
Сектор Е индикира махалата извън регулация. В градовете тя може да се
превърне в своеобразно субгето или „гето в гетото” – място населено с
бронзаджии –  аномирали  индивиди  от  които  останалите  роми  се
дистанцират.  В  рамките  на  теренната  работа  подобни  случаи  бяха
регистрирани  в  Петрич  и  София.  Илона  Томова  регистрира  над  десет
други подобни прецедента в страната (Томова 1995: 66).

С изключение Габровница,  където могат да бъдат ситуирани в
сектори  B и  C,  калайджиите рядко  образуват голяма изолирана махала.
Обикновено  броят  на калайджийските къщи в  дадено населено място е
относително пропорционален на размера на селището и рядко надвишава
6-7 къщи, в които на практика живеят роднини. Калайджиите се стараят да
се  заселват  под  наем  или  да  купуват  стари  къщи  в  махалите  на
макрообществото. От една страна така те са по-близо до потенциалните си
клиенти,  от  друга  страна  това  им  осигурява  частична  изолация  от
останалите  роми,  като  своеобразна  гаранция  за  тяхната  ендогамия.  В
рамките  на  теренната  работа  бяха  наблюдавани  четири  типологични
случая.  Калайджиите  се  заселват  на  значително  разстояние  (F1)  от
основната ромска махала (Болярци, Калековец, Куклен); в периферията на
българска махала (F2) в относителна близост до основната ромска махала
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Графика 12. Пространствена стратификация на ромските групи

(Костиево),  извън  българската  и  извън  ромската  махала  (F3),  но  в
относителна близост и до двете (Сандански) или се заселват в ромската
махала (F4), но в съседство с групи с преферирана българска идентичност
(Петрич, Катуница).

Калдерашите  също  не  образуват  големи  собствени  махали.
Обикновено  броят  на  калдерашките  къщи не  надхвърля  4-5.  Най-често
това е домът на  pater familias и къщите на неговите деца. За разлика от
калайджийските стари къщи, калдерашките сгради в повечето случаи са
строени след 1989 г. В зависимост от финансовите си възможности и от
източника си на доход, калдерашите се заселват в българските махали (G1),
така че да са напълно изолирани от останалите ромски групи (Габровница,
Катуница); в български квартал (G2), но на границата с ромските махали
(Петрич);  в ромска махала (G3) но на границата с българските квартали
или в частни имения извън населеното място (G4),  когато материалното
състояние на дадено семейство е много високо (Катуница). Регистриран е
случай при който калдерашка къща се намира в периферията на ромската
махала(G5),  в  близост  до  махалата  извън регулация (Петрич).  В  случая
става дума за дома на отхвърлена от общността жена, поради нарушаване
на традиционното право. Сходен прецедент има и в Йоаким Груево, но
поради  липсата  на  гето,  поради  факта,  че  българите  са  малцинство  и
поради  доброто  материално състояние  на  жената,  може  да  се  каже,  че
става дума за единичен случай на пребиваване в зона С.

Ромските  къщи  са  разнообразни  по  стил  и  е  трудно  да  бъде
изведена обща за страната характеристика.  Архитектурният план следва
общата тенденция в конкретния регион. При хорахане рома в пловдивско
и Чирпан може да се наблюдава характерния и за българите в Тракийската
низина архитектурен план от началото на XX век. Разликата е, че вместо с
вар, къщите биват боядисвани в синьо или охра, а цокълът и рамката на
вратата се боядисват с червена боя [приложение 4]. Специфични като стил
са и калдерашките къщи. Облицовани са с мрамор или балчишки камък.



Балконите обикновено имат псевдобарокова балюстрада. Дворовете често
са  заградени  с  триметрови  огради  [приложение  5].  Целта  на  подобна
сграда  е  да  се  демонстрира  финансовата  сила  на  даден  ромски  род.
Въпреки изобилието от стаи, обикновено семейството живее в две или три,
разположени на първия етаж – останалите помещения се пазят за гости.
Като  контраст  на  калдерашките  къщи  могат  да  послужат  къщите  от
махалите извън регулация и бедняшките постройки [приложение  6].  По
отношение на тях съм напълно съгласен с Илона Томова която ги определя
като:  „обори  за  животни  на  немарливи  стопани”  (Томова  1995:  65).
Истината е дори по-грозна – понякога в един кокошарник има вложени
повече  строителни  материали.  Жилищата  в  субгетата  често  пъти  са
изградени  от  кашони  и  покрити  с  черги  и  найлон.  В  Сандански  е
регистриран случай на постройка от кирпич, с паднала външна стена, така
че вътре всичко се вижда от улицата – подобно на кукленските къщи за
малки момиченца. В София е регистриран случай на „къща” от черги, без
покрив – някакво подобие на простор с квадратна форма. В общия случай,
не толкова бедното жилище в районите извън регулация се състои от едно
помещение с приблизителни размери около 10-12 м2  в което живеят 7-8
души.

Групата  на  тракийските  калайджии  и  някой  лингурарски  и
урсарски  семейства  все  още  практикуват  сезонен  номадизъм [§3.2.].  За
разлика от ромите в Западна Европа, които използват модерни каравани,
(Fraser 1992; Деметер & al. 2000) чергарските групи в България използват
опростен  модел  на  палатка  –  ца‘ра306.  Палатката  е  двускатна  и  има
формата на неправилна триъгълна пирамида – две рейки оформят входа и
съответно ширината на палатката, а една служи за разгъване на дължината
на палатката [приложение  7].  В началото на шейсетте години на ХХ в.
калайджиите  използват вълнени палатки,  изработени  от  каракачанските
пастири:

„Църга,  ама  по  нашенско  цахра,  палатка  значи...  Тя  е  вълнена  каракачанска
палатка, те ги плетат каракачаните. Ние сме имали 10-15 бройки, ама вси сми ги постилали
ей така [показва застланите на пода дебели вълнени постелки]. В зимнината, нали, това сняг
вали вънка. Мушкаше ни мама – пет деца бяхме – по една черга вълнена, наядем се – фасул
отвънка, всичко отвънка си готвеха и ни мушкаха в чергите, спим си, и на сутринта станем с
овцете. В Балкана овце и коне гледахме, дояхме сутрин млекото, наядем се и хайде пак в
чергите, това 4 месеца в тъмнина бяхме, все едно и също. Не излизахме на вънка да не ни се
мокрят краката, ама това вълнени чорапи каракачански, плетени... Ние с тях общувахме, с
тях сме живяли. Те са ни дали катун и сме били близо с тях, три зими сме изкарали с тях горе
в балкана, в Енинския балкан (ж, 46).

Днес  палатките  се  изработват  от  брезент.  Дължината  на  една
палатка е 4-5 м, а дължината на всяко от рамената, оформящи входа е 4-
4.5м. Височината на палатката при входа е около 1.50-1.70 м. Палатката се
опъва  чобанамосъ307 – с входа на север-североизток, така че през целия
ден да има сянка. На подходящо разстояние срещу краищата на палатката
306 Произношението в различните диалекти варира –  “цахра”, „цара”, “църа” или “цера”
307 Чобанската от тур. çoban –  овчар, пастир



се забиват високи колове и, когато времето е много горещо, неправилната
пирамида се превръща в палатка от арабски тип, популярна в последните
години в България като „градинска шатра”. Когато вали дъжд стените на
палатката се спускат обратно долу. За да не влиза дъжд в палатката, на
четири пръста от  стената предварително се изкопава  авой308 –  каналче,
което обикаля палатката. Със същата цел самата палатка се опъва на равно,
но малко издигнато спрямо района място.

В настоящия параграф не  смятам да анализирам жилищните и
битовите условия на ромите от гледна точка на официалната статистика.
От  една  страна  публикуваните  изследвания  по  въпроса  (Томова  1995;
Ringold 2000;  Zoon 2001;  Ivanov 2003;  Томова  2005) се  базират  на
представителни  извадки  и  достатъчно  подробно  анализират  социалната
ситуация. От друга страна статистиката от преброяванията на населението
е  най-неадекватна  именно  по  отношение  на  този  проблем.  Де  факто,
махалите извън регулация не попадат в преброителните списъци и така
крайно  бедните  отпадат  от  данните.  От  друга  страна,  подредбата  на
въпросите  свързани  с  етническата  принадлежност  и  икономическото
състояние са съчетани по такъв начин във въпросника, че респондентите
занижават  съзнателно  своето  материално  състояние,  с  цел  да  избегнат
спирането  на  социалните помощи или плащането  на по-високи данъци,
тъй като съществува съмнение в анонимността на анкетата.

Това, върху което искам да акцентирам е социалният контраст,
който съществува в ромската общност: от една страна – свръх богатите
групи  и  патрони;  от  друга  страна  –  долната  класа  и  бронзаджиите.
Социалният контраст оказва силно влияние върху два социални феномена.
Той е пречка за формирането на силно „хоризонтално другарство” като
едно от условията за изграждане на национална идентичност  (Андерсън
1998).  Освен  разликите  в  ромските  диалекти,  социалният  контраст
фактически е фактор за поддържане на калейдоскопичността на ромската
идентичност.

„… Не, вижте, малко дистанция има между нас с ромите. Не знам дали сте го
разбрали от махалата. На никой нищо не сме направили, но гледат на нас като на по-богати
ли, не знам. „Андé” ни викат, „андé” значи „надути” нещо, надценяваме се „горди”... Ние сме
по-богати от тях. И ние сме имали преди приятели, дето сме живяли толкова години в една
стая. Десет години съм живяла в една стая и съм си гледала децата. Ние сме имали много
приятели в махалата. Ама сме били по-бедни и сме били на тяхното ниво. Сега сме по-богати
и те самите странят от нас. Не са на нашето ниво демек...” (ж,42).

В  един  друг  аспект  социалният  контраст  играе  роля  в
задълбочаването на социалната аномия. Преекспонирането на богатство,
придобиването  му  по  престъпен  начин  и  безнаказаността  на
престъпниците  поради  кризата  на  съдебната  система води до  загуба на
ценностните  ориентации.  Значителна  част  от  индивидите  започват  да
разчитат изцяло на социалните плащания, а други възприемат девиантните
форми на поведение като нормални. Субгетата и изобщо районите извън

308 Вероятно от тур. avuç – шепа, оказващо размера на каналчето



регулация обаче са израз на културната адаптация на ромските общности.
От една страна те са своеобразно възстановяване на почти забравения по
време  на  социализма  етнически  културен  модел  –  подвижността  на
групата; от друга страна са белег за промените на икономическата среда в
България.  На практика циганите се местят там, където има препитание.
Ликвидацията  на  ТКЗС  и  АПК оставя  без  работа  почти  всички  роми,
живеещи  в  селата.  В  търсене  на  работа,  те  се  насочват  към  големите
градове, често създавайки по този начин махали извън регулация. 

По-актуалният проблем е фактът, че дори когато става дума за
нормални ромски махали те рядко биват напускани от жените и децата, а
мъжете  излизат извън тях  само за да  търсят работа.  Отдалечаването от
квартала е свързано с определен маршрут и определени места. Най-често
това са гари, автогари, пазари и неофициалните борси на неквалифицирана
работна ръка. Всичко това обаче на практика е белег за криптогетоизирано
съществуване  дори  сред  не  аномиралите  индивиди,  което  е  реален
проблем,  застрашаващ  ромската  интеграция  в  макрообществото.
Негативните  социални  представи  по  отношение  на  ромите,  постоянно
увеличаващата се социална дистанция и нежеланието на българите да имат
роми за съседи (Георгиев, Томова et al. 1993:73; Томова & Янакиев 2002;
Topalova 2003), отключват специфичен социален феномен, който може да
се нарече парадокс на Екзода. Той се изразява във факта, че индивидите,
които  се  опитват  да  излязат  от  гетото  и  да  заживеят  в  несегрегирана
жилищна зона, скоро установяват, че гетото „върви” след тях (Wirth 1927:
70) и  новото  пространство  също  започва  да  се  гетоизира.  Подобен
феномен  може да  се  наблюдава в  столичния квартал  „Дружба”, където
блоковете 3,4,5 и 6 все повече се превръщат в ромска махала, тъй като
българите, живеещи там, продават своите апартаменти.



§ 3.4. Смърт и религиозни практики

Перманентната бедност, недохранването и гетоизираният начин на живот,
водят  до  нарастване  на  заболеваемостта  и  хронифициране  на
заболяванията  в  ромската  общност.  Неадекватните  социални  политики
водят до фактическо отпадане на значителна част от ромите от системата
на  здравното  осигуряване.  На  практика  профилактика  на  здравното
състояние не се  извършва, а  индивидите се обръщат към медицинската
помощ тогава, когато тя вече е неотложна необходимост. Поради липса на
средства,  ромите  не  могат  да  си  позволят  да  си  купят  необходимите
лекарства или ги купуват твърде късно, когато болестта е напреднала и
лечението е неефективно (Търнев, Каменов et al. 2002: 3-13).
Основният  начин  на  лечение  е чрез  т.нар.  „народна  медицина”  –
употребата на билки, баенето и лечението чрез ходжа. За механизма, чрез
който се митологизира тази свръхестествена помощ може да се съди от
начина по който бива описвана:

„... Майките заведат детето си на лекар и го прегледа лекарят и казва: „Няма
нищо” и лекарят казва „Отивай по бабички”. Това са бабчките дето баят. И идвали са при
мен.... А пък аз от баба си съм запомнила тая бáсма309 дет се казва за баенето. Обаче като
млада, като ваште години, ме беше срам да бая и после като стигнах на години, една жена
носи детенцето така и бърза, отива да търси баячка. Къде ма отиваш? Много ми е болно
детето, повръща. Седнахме тука на тротоара, вънка, на улицата. Няма стол няма нищо,
седнахме така. Пребаях, после викам: „Ела у дома”. Вземах въглени, изгорени въглени и с едно
листо здравец се казва, сложиш вътре и почвам, аз я знам, нали... [думите].  Тва е тайна,
трябва да ти го кажа само на тебе, на нея или на един, трябва да кажа и да си го запомниш в
душата и на никого да не го казваш. Чак, когато имаш деца, на децата си да го предадеш и
той да почне да бае. Не мога да кажа, това е тайна […] И като му пребая на детето и се
оправя, няма лекар, няма друго. И сега дойдат, извикат ме, ида пребая му на детето, пусна
му въгленче и си е добре и се оправя. Животно, крава, легнала и не може и не може. Извикаха
ме, пребая си на кравата, оправя се тва, което е. Въглен й гасих […] Басмата е все една и
съща, независимо крава ли е, човек ли е... На български, сега басмата е на български език,
каквото сме запомнили от бабата. На български си го казвам, наричам си го, така, така,
така си го казвам и за си го преценям, нали виждам въглените – урочасано ли е детето, не е
ли, и то си показва, и казвам, че детето е така и то се оправи и детето е добре. Има си една
сила…” (ж,68).

„... Аз седем години нямах деца и за нас беше дадено тва нещо, дадено от бога.
Защото преди тва време, аз не можех да забременея и даже благодаря на бога – от неговите
билки забременях. [...]  Ами… моята майка… имало една баба Станка в Карловския балкан.
Там към Климент, Каравелово, Сопот – ако си чувал градове, села… имаше една баба, ходеше
все на балкана и събираше билки… и тази билка се казваше “божията билка”. [...]  Девлеске
билка… и я даде на майка ми. Тва беше втората жена, която пробваха върху мен тази билка.
Наистина благодаря на бог... (ж,40).

“Ходих при ходжа – сляп с двете очи. Той има коран. Чете от там. Пише на
арабски. Слагаш в шише и го държиш три дена вънка. Пиеш водата и после я хвърляш в розов
храст” (ж, 39).

Баенето  и  познаването  на  билките  обикновено  се  предава  по
женска линия в рамките на нуклеарното семейство – от майка на дъщеря,
макар  че  в  Ягодово  бе  регистриран  случай  на  калайджия  –  гледач.
Знанието  и  специфичните  умения  трябва  да  бъдат  усвоени  преди
309 От тур. basma – натискане, пресоване



встъпването в брачен (т.е. сексуален) живот. Въпреки херметичността на
тази социална практика,  в Йоаким Груево и  Чирпан бяха  регистрирани
някои басми. Те могат да бъдат типологизирани в два основни вида. От
една  страна  са  басмите  включващи религиозен  мотив  и  напомнящи до
някъде на молитва:

„По пътя тръгнала Света Богородица. Срещнала еврейки, арменки, трукменки,
чаутки там. Имали сини очи, погледнали детето, да кажем Иван. Иван глава заболя, дайте на
Иван ляк, да легне на снагата, като леко перо, като чисто сребро” (ж,44).

От друга страна са басмите, които съдържат заплашителен тон по
отношение на дадената болест и нейните симптоми:

„Мари  Курво,  мари  видийо,  мари  уруспия,  къде  си  дошла  тука?  Иди  в
гората – има трева зелена, има вода студена” (ж,44).

Традиционните  начини  на  лечение  и  влошеното  здравословно
състояние водят до поддържане на висока смъртност в ромската общност
и  ниско  ниво  на  очакваната  продължителност  на  живота.  Понеже  в
регистрите на смъртните случаи не се събира информация за етническата
идентичност на индивидите, смъртността може да бъде оценена косвено,
чрез  очакваната  продължителност  на  живота  –  изчислена  посредством
съпоставката на данните от последните две преброявания [графика 13].

Разликата  в  очакваната  продължителност  на  живота  между
българите и ромите е приблизително 6 години в момента на раждане. Една
от  основните  причини  за  това  е  свръхвисоката  детска  смъртност.
Изчисленията  на  Националния  статистически  институт  въз  основа  на
декларираната идентичност на майката, показват че в периода 2001-2003 г.
брутният коефициент на умрелите деца на възраст до 1 година при ромите
в България е 25‰, което представлява 27.5% от структурата на детската
смъртност в страната. В сравнение с нея брутният коефициент на детска
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Графика 13. Очаквана продължителност на живота при ромите 
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смъртност при българите е 9.9‰. Поради по-младата възрастова структура
в ромската общност, общата брутна смъртност при ромите е 7.3‰, докато
при  българите  в  страната  тя  е  15‰  (Томова  2005:  157).  Биологичният
фактор  има  решаващата  роля  за  сближаването  в  очакваната
продължителност на живота в късните възрастови групи.

§ 3.4.1. Погребални обичаи

Културите на различните социуми са диференцирани помежду си
по  ред  причини,  но  всички  общества  са  изправени  пред  един  и  същ
проблем – човешката плът не е безкрайно съществуваща материя, а в миг
от живота, естествено или насилствено, тялото престава да функционира.
Смъртта е пряко свързана с елементарните форми на религиозния живот и
появата на религиозните практики и свещените неща  (Дюркем 1998: 56).
Погребалните  обичаи  са  онези  ритуални  практики,  чрез  които  живите
уреждат взаимоотношенията си с мъртвите. Отношението към мъртвите би
трябвало  да  се  приеме  не  толкова  като  критерий  за  оценка  на  едно
общество (Хаупт 1994: 300), колкото като ключов елемент за разбирането
на  неговите  културни  специфики.  Погребалните  практики  са  особени
обреди  на  прехода,  които  бележат  свиването  на  социалната  мрежа  и
нейното преструктуриране. По тази причина връзката между светоглед и
смърт е двупосочна и се проявява най-вече чрез погребалните практики.
Именно  тя  определя  значителна  част  от  възприятията,  реакциите,
интересите и социалните нагласи в рамките на всекидневния живот. 

Погребалните  обичаи  включват  в  себе  си  погребалния  обред,
подготовката за него, помените и различни техники за защита на живите
от  мъртвите  –  т.нар.  magia postuma310.  Погребален  обред  се  наричат
ритуалните действия, извършвани в момента на окончателната символична
раздяла  с  мъртвия  –  трупополагане311,  кремация312,  жертвоприношение,
възлияние,  литургия  и  др.  Погребалните  обреди  обикновено  биват
класифицирани според вида на религиозната практика, съгласно която са
извършени: езически, християнски, мюсюлмански, юдейски и др.

Като  езически  биват  определяни  всички  онези  елементи  на
обреда,  които  се  различават  от  догматичната  практика  на  големите
световни  религии  и  са  израз  на  анимистичен,  тотемистичен  или
пантеистичен  култ.  Те  се  осъществяват  чрез  трупоизгаряне  или
310 Magia postuma (лат.) – магия след смъртта
311 Трупополагането е действие, при което тялото на покойника бива погребвано в направен за целта
изкоп  в  горния  слой  на  земната  кора.  Трупът  най-често  бива  полаган  в  изпънато  положение.  В
античността е популярно и трупополагане в т.нар. пози хокер – трупът се поставя на една страна, свит
подобно на ембрион и псевдохокер – при която краката не са прибрани докрай към гърдите.
312 Трупоизгарянето е действие, при което тялото на покойника бива подложено на висока термична
обработка, в следствие на която меките части се спепляват, а костите биват овъглени. Разбира се, ако при
кремацията се използва по-развита техника за постигане на висока температура, с каквато модерните
общества разполагат, то и костите ще се овъглят до разпрашаване.



трупополагане. Характерно за езическите погребения с трупополагане е, че
се извършва обредно жертвоприношение. Освен това, почти винаги бива
поставян  гробен  инвентар  –  лични  вещи  (накити,  части  от  облеклото,
гребен),  битови  предмети  (кибрит,  съдове,  прибори)  и  материали,
обслужващи култа (амулети, монети, нож).

Християнски  са  онези  елементи  на  погребалния  обред,  които
съпровождат раздялата на живите с мъртвите според ритуалната традиция
на  християнската  църква.  Християнските  погребения  се  осъществяват
задължително чрез трупополагане – “всичко е излязло от пръст и ще се
върне в пръстта” (Екл. 3:20) – а кремацията е неприемлива. Гробната яма е
правоъгълна. Трупополагането се осъществява по гръб, като ориентацията
на гроба е изток-запад. Главата се полага на запад, за да може покойникът
да  гледа  на  изток,  където  се  намира  раят  (Бит.2:8,  3:24).  Ръцете  на
покойника  биват  скръствани  върху  гърдите  или  сключвани  като  за
молитва.  Съгласно  християнския  канон  в  гроба  не  би  трябвало  да  се
поставя битов инвентар или лични вещи, защото “… в гроба, където ще
идеш,  няма  ни  работа,  ни  мислене,  ни  мъдрост”  (Екл.9:10) –  тоест  на
покойника нищо не му е необходимо. Гробът се маркира с надгробие от
камък във формата на кръст или каменна плоча с издълбан или очертан
върху  нея  кръст.  Възможно  е  също  така  поставянето  на  дървен  или
метален кръст. 

Мюсюлманският погребален обред е много опростен в сравнение
с езическия и християнския. Той е консервативен и строго се придържа
към  каноните  на  Исляма.  Погребението  се  осъществява  чрез
трупополагане по гръб. Ръцете са изпънати покрай тялото. Гробната яма е
с  правоъгълна форма,  ориентирана  запад-изток.  Главата е  положена  на
запад,  наклонена  към  дясното  рамо  така,  че  да  гледа  на  юг-югоизток
(посока  гр.  Мека).  Трупът  е  покрит  стреховидно  с  дъски,  които  са
подпрени  на  нарочно  направен  перваз.  На  повърхността  гробът  бива
маркиран с дялан камък или каменна плоча. Разполагат се едно надгробие
при главата или две –  едно при главата и друго при краката.  Целта на
тяхното  поставяне  е  тутакси  да  се  произнесе  фатиха313 –  заупокойна
молитва (Петрова 1990: 168; Стефанова 1988: 215; Венедикова 1996: 18;
Миков 1996: 43-50).

В  България е  относително  разпространено  и  т.нар.  тюрбе314 –
гроб  на  мюсюлманин,  почитан  от  шиитите  като  светец.  За  тях  той  се
превръща в особен молитвен дом и във всекидневния език, думата “тюрбе”
бива  измествана  от  теке315.  Поради  свещеността  на  мястото,
археологически  проучвания  на  тюрбета  не  са  извършвани,  макар  че
гробовете  будят интерес  с неимоверно големите си размери – дължина
2.35-5.25 м (Миков 1996: 38).

313 fatiha – (тур. от араб.) заупокойна молитва
314 türbe – (тур. от ар.) Гробница на големец
315 tekke – (тур.) Жилище на дервиши – мюсюлмански манастир



Освен  погребалния  обред,  важен  елемент  от  погребалните
практики  са  задълженията  към  покойника.  Те  са  пряко  отражение  на
представата за смъртта и задгробния живот и могат да бъдат разделени на
две групи – “доглеждане” и “помен”.

Доглеждането  –  това  са  всички  обредни  действия  от  мига  на
настъпването на смъртта до зариването на гроба. В Източноправославния
канон  не  съществуват  строги  предписания  как  трябва  да  се  догледа
покойника.  Първото  ритуално  действие  е  затварянето  на  очите  на
покойника, познато още от гръко-римската античност  (Вакарелски 1990:
59).  Следващото действие е известяването на общността, извън дома на
покойника, за настъпилата смърт. Християните известяват чрез биене на
църковната камбана по специфичен начин. Мъртвият трябва да се оплаква
на  висок  глас  “пролей  сълзи  над  умрелия,  като  да  си  подвъргнат  на
жестока  злочестина”  (Сир.38:16),  като  тъжбата  трябва  да  продължи
“според достойнството му, ден или два” (Сир.38:17). Оставянето на белези
по тялото или косата на опечалените е забранено:  “не правете резки по
тялото си и не стрижете косата над очите си за умряло” (Втор.14:1). При
мюсюлманите  сунити  известяването  става  като  ходжата  извиква  от
минарето на джамията (Габровски 1994).

След известяването се извършва обредно къпане. В християнския
догмат няма строго предписание как трябва да бъде извършено къпането –
не  е  определен  броят  на  къпачите,  мястото  за  извършването  му  и
течността, използвана за тази цел. При мюсюлманите мъжете биват къпани
от  свещенослужител,  а  жените  –  от  жени.  Къпането  се  извършва  с
притоплена за случая вода, върху специална скара, наречена тенешира316,
която  се  използва  при  всеки  починал  и  се  съхранява  в  джамията
(Габровски  1994).  След  изкъпването  при  Християните  се  извършва
обредно обличане, обикновено в специално приготвени за случая дрехи.
Относно обличането в библията се казва: “облечи прилично тялото му”
(Сир.38:16).  Определението  “прилично”  позволява  доста  широка
интерпретация  и  по  тази  причина  в  България  могат  да  се  откроят
множество  регионални  различия.  В  годините  след  Втората  Световна
война, мъжете започват да бъдат погребвани в официален черен костюм,
жените в официални рокли или костюми с дълги поли в черен или тъмен
цвят. При мюсюлманите традиционният обичай се запазва през вековете –
тялото не се облича с дрехи, а се обвива в специален бял плат – кефин317.

При християните, след като трупът е изкъпан, облечен и оплакан,
се отнася в църква, където свещеник произнася заупокойна молитва. След
молитвата се пристъпва към погребалния обред. Покойникът-мюсюлманин
бива отнасян направо на гробището, като жените не участват в траурната
процесия и нямат право да влизат в границите на гробището. Ролята на
заупокойна  молитва  при  мохамеданите  изпълнява  надгробният  камък.
316 teneşir – (тур. от перс.) Скара или ниска маса, върху която бива къпан покойникът
317 kefеn – (тур. от араб.) бяло платно с което се увива мъртвеца; покров



Ходжата остава на гроба, след оттеглянето на опечалените, за да улесни
връзката между душата на покойника и бога.

Помен  –  това  са  всички  ритуални  практики,  които  изразяват
почитта на живите към мъртвите. При православните християни е прието
поменът да става чрез служене на литургии в определени дни от годината
– задушници. Молитвени помени според канона е необходимо да бъдат
правени и на третия, деветия и четиридесетият ден след смъртта, а също и
през всички съботи в годината. Ако при отиването на гроба бъде занесена
храна, тя трябва да бъде раздадена на присъстващите на помена, но не и да
бъде оставяна на гроба. Върху гроба могат да се наредят запалени свещи
като  символ  на  безсмъртните  души  и  цветя,  като  израз  на  почит.
Оставянето на храна, питие и предмети е езическа практика, която ясно
може да  се проследи чрез археологическите проучвания в България,  но
може  да  се  наблюдава  и  днес.  Мюсюлманите,  след  погребението,  не
посещават  повече  гроба.  Изключение  от  това  правило  са  тюрбетата,
превърнати в особени свещени места, където на определена дата веднъж в
годината човек може да потърси изцеление или решение на някой свой
проблем чрез молитва към погребания  евлия318.  След погребалния обред,
на  гробището  или  в  джамията,  се  раздава  точно  определена  сума  –
кефарет319.  Поменът  се  нарича  мевлюд320,  каквото  е  и  названието  на
молитвата,  четена  в  този  случай.  Дните  за  извършване  на  мевлют  са
третият, петият, седмият и петдесет и вторият, както и всички четвъртъци
през годината (Габровски 1994:193-207).

В  противовес  на  помена  –  който  по-горе  бе  формулиран като
ритуални  практики,  изразяващи почитта  към  покойника  –  т.нар.  magia
postuma може да се определи като обредни действия, изразяващи страха от
мъртвеца.  Magia postuma е пряко отражение на представата за смъртта –
душата на покойника продължава да живее и, ако живите на изпълняват
определени предписания, най-често по време на доглеждането, душата на
мъртвия ще се  завърне сред  тях,  за  да  прави зло и  да  нанася  щети на
социума.  Практикуването  на  послесмъртни  магически  действия,  в
християнските  и  мюсюлманските  общности  в  България,  е  резултат  от
континуитета в културите, обитавали и обитаващи Балканския полуостров,
и  в  една  значителна  част  представлява  съхранени  елементи  от
задълженията  към  покойника  и  погребалния  обред  според  езическата
традиция. Послесмъртната магия може да се разглежда като два основни
вида: нисша и висша.

Magia postuma parva321 са ритуалите, които изпълняват близките
на  покойника,  след  настъпването  на  смъртта.  Те  имат  превантивен
характер или подпомагат безпрепятствения преход към отвъдното. Нисша

318 evliya – (тур. от араб., мн.ч.) светци
319 kefaret – (тур. от араб.) изкупление
320 mevlûd – (тур. от араб.) рожденият ден на Мохамед; житие на Мохамед; панахида
321 лат. – нисша послесмъртна магия



послесмъртна  магия  е  полагането  на  личните  вещи,  принадлежали  на
покойника, в гробното съоръжение, “за да няма той повод да се връща”
(Гейшор  1986),  удовлетворявайки  своите  потребности  на  оня  свят,  по
начина както го е правил на този (Вакарелски 1977). Оставянето на храна и
питие също може да се тълкува по този начин – ако е сит, мъртвецът не би
имал желание да се върне.

Слагането  на  монета  в  ръцете  или  устата  на  мъртвеца,  или
направо в гробното съоръжение – т.нар. “харонов обол” най-вероятно е
заемка от античността. В по-ново време практиката се модифицира, като
обикновено  в  джобовете  се  пъха  банкнота  (най-често  скришом  от
свещенослужителя) – понеже банкнотите в модерното общество имат по-
висока  номинална  стойност  от  монетите.  Тя,  както  и  поставянето  на
предмети  с  позитивна  семантична  натовареност  –  кръстове,  икони,
амулети – имат за цел да улеснят контакта на покойната душа с отвъдното
(Петрунова 1998). На практика magia postuma parva присъства във всички
погребани обичаи на езичниците; при християните е елемент най-вече от
доглеждането и помена; докато при мюсюлманите е видима при къпането
на трупа.

Magia postuma magna322 са обредните действия, извършвани най-
често  от  специално  лице  или  съгласно негови  конкретни  напътствия  и
имащи изцяло апотропеична функция. Те са израз на вярата, че мъртвецът
може  да  се  превърне  в  демонично  същество.  Такива  същества  в
българската фолклорна традиция са вампирите, навите, караконджулите,
върколаците и плътениците  (Вакарелски 1990; Гейшор 1986). Причина за
превъплщението  е  най-вече  насилствена  или  неестествена  смърт  –
убийство,  самоубийство,  удавяне,  катастрофа  Но  мъртвият  може  да  се
претвори в демон и ако е бил некръстен, ако трупът му е прескочен от
някакво  животно  преди  погребението  или  ако  му  липсва  нещо  в
отвъдното.  Според  християнските  фолклорни  суеверия,  хората,  които
могат  да  виждат и  обезвреждат  превъплътените мъртъвци, са  родени  в
събота или са деца от паранормалната интимна връзка между претворен и
жива жена.

Висшата  послесмъртна  магия  най-често  представлява
противодействие  срещу  превъплъщаването  посредством  послесмъртна
мутилация  –  частично  нарушаване  на  целостта  на  мъртвото  тяло  или
скелета. Среща се отстраняване на част от крака, китките, черепната кутия.
Друг  израз  на  magia postuma magna е  промушването  с  кол  от  трънка,
трепетлика  или  глог;  с  гвоздей  ръжен  или  нажежен  железен  шиш.  Де
факто тази практика също съществува още от античността, а следи от нея
се  откриват  и  в  Ислямски  некрополи,  въпреки  забраните  на  Корана
(Петрова  1990).  Като  традиция  от  езичеството,  вероятно  свързана  с
трупоизгарянето,  остава  и  поставянето  на  въглени  върху  мъртвеца.
Предпочитаните  за  това  места  са  главата,  гръдният  кош  и  коремът  –
322 лат. – висша послесмъртна магия



областите, на които се извършва и промушването.
Изследване сред циганите от метагрупата Мануша във Франция

показва, че те имат свои специфични погребални практики, различаващи
се  от  обобщените  по-горе  три  типа,  както  и  различни  послесмъртни
магически  действия.  Характерно  за  манушите  е,  че  изгарят  караваната
заедно с всички вещи принадлежали на мъртвия или ги продават и дори
подаряват на гаджé. Ако нещо все пак бъде запазено то бива считано за
“мъртва  вещ”,  на  която  трябва  да  се  отдава  почит.  Освен  това,  чрез
ритуални речеви форми се избягва споменаването на името на починалия
(Уилямс 2002).

При  ромските  групи  в  изследваните  места  не  може  да  бъде
изведен  подобен  обобщаващ  модел.  Налице  е  особен  религиозен
синкретизъм, който често смесва различни елементи от християнството,
исляма и езическите култове. И петте отграничени групи – хорахане рома,
даскане  рома,  калайджии,  калдераши  и  лудари  –  поставят  предмети  в
гроба на покойника. За разлика от манушите, българските роми поставят в
гробното  съоръжение,  наричано  миморас323,  предимно  нови  предмети,
специално  закупени  за  целта  –  практика  характерна  и  за  българските
погребални обичаи. 

Особено пищни са погребенията на калдерашите. При богатите
родове,  обикновено  се  иззиждат  гробници  в  прекия  смисъл на  думата.
Мъртвецът бива погребван лежащ върху легло, а под леглото се оставя
разнообразие от вещи – стек цигари,  кашон уиски, телевизор, различни
сечива  и  посуда.  Преди  затварянето  на  гробната  камера  близките  и
останалите  опечалени  хвърлят върху него  пендари  и  банкноти.  Поради
високата материална стойност на поставените пари и предмети, които биха
могли да изкушат бедните и аномиралите индивиди, върху гроба се излива
циментова плоча, а синовете и племенниците на покойника бдят няколко
дни до гроба, докато циментът се втвърди.

„Ние правим гробници. Като се изкопа гроба, отдолу се прави плоча, след което
се зида с тухли. Трябва да са нови тухли, не трябва да се зида със стари, щото не било хубаво,
носело нещастие. И нови тухли, вар, зида се, след което се прави отгоре също плоча. Като се
иззида гробницата се слагат килим, китеници, нови. Просто се прави да му е хубава къщата.
Отгоре се прави плоча и паметници. На 6 месеца обезателно паметник – кой колкото може,
но зависи от човека кой какво е заслужил” (м,38).

Даскане  рома,  калайджиите  и  лударите  правят  по-скромни
погребения,  следвайки  локалната  фолклорна  християнска  традиция  и
наложената  от  общинските  власти  процедура.  Муло324 –  покойникът  –
бива поставян в ковчег и така е полаган в гробната камера. По-бедните
семейства разчитат на помощи от общината. На погребенията обикновено
присъства православен свещеник Сивите гълъби в Йоаким Груево хвърлят
монета в гробната яма, след като е изкопана, за “да се откупи мястото”.

323 Миморас – гроб; Миморя – гробища. От гр. µνηµα - гроб
324 Някои представители на даскане и хорахане рома в пловдивско използват понятието раметли от тур.
Rahmetli - покойник



След това, 
“събират се всички дадени хора от селото, които го познават. Всичките отиват

на гробищата. Като почнат да го вкарват в дупката, всеки хваща по малко пръст, хвърлят я
вътре. И всички си заминават. Отиват във къщи, сипват си курбанче, или по една ракийка да
пият. И така преминават сичките” (м,53).

При Сивите  гълъби в  Чирпан може да  се наблюдава смесване
между  християнски  и  мюсюлмански  ритуални  практики,  при  силно
запазване на езическите вярвания, за съсъществуването на паралелен свят
на мъртвите.

„Като има погребение, на първия ден събираме се всичките хора. Отиваме. Кичим
го с китки. Кой купил бисквитки, кой вафличка, кой кроасанче и носим на умрелия, оставяш
там... И пари се оставят, подарък да речем – чорапи ли, някоя кърпичка ли, каквото там си
имаш, занексеш. После вече като погребем, като се връщаме от гробищата, тези работи,
дето съ събрани в два големи такива найлонови торби се събират и като се връщат там
хората, още като се срещат на гробищата, на всеки един това събраното се раздава, на
хората пак, който е отишъл на гробищата там, и жени, деца, мъже, връщат се и една булка
полива с един дамаджан водичка, плакнат си ръцете, традицията такава де, и си бършат на
кърпата и други пък булки една сипва в салфетка жито, друга кроасанче ти дава и така[…]
Като се сложи ковчега, той се слага направо долу на земята, после от двете страни има
дупки, така изкопани на самия гроб, и там слагаш едно дървета така, малки някви дръвчета
и дъски слагат, ей така като покрив да стане, турят найлона и в няква торбичка ако има
нещо събрано, да речем някоя дреха могат да му турят, нещо за ядене, китките всичките
китки  се  слатгат при него и  тогава си го зарият...  Ами за ядене,  това дето хората са
раздавали – бисквити, вафли, кроасани, такива работи, там го раздават ала и на него слага
малко. Той пък, като отива на оня свят, сега например аз съм отишла, майка ми е починала,
баща ми, и аз пращам на тоя умралия, „ей тва да дадеш на тате, тва на мама тая китка за
мама,  за баба, за дядо –  наричат си ги и  той нали като иде  там,  ще му искат, дет са
поръчали тези работи той да ги раздава... Може към краката му, може към рацете му, до
ковчега вътре, преди да са сложили дъските” (ж: 68,69).

В субгрупите, обобщени като хорахане рома се наблюдава силно
видоизменен  мюсюлмански  ритуал.  След  обредното  къпане  върху
тенеширата, покойниците от по-младите поколения биват облечени в нов
костюм, подобно на християнския обред, но върху него все пак се навива
кефин.  Трупът  бива  положен  в  ковчег.  Въпреки  това  се  запазва
стреховидния покрив. В последните няколко години стряхата се изработва
не от дъски, а от готови бетонни покривни плоскости. При полагането в
ковчег и обличането на костюм под кефина не присъства ходжа.

„Ами сега  да  ти кажа от много  време,  от преди  –  голи,  с  по  един  чаршаф,
взимаме го, поставяме го в гроба, де има една дума, изваждаме така каквото има, хвърляме
пръстта и дотам сме. А сега много обратното стана, щото даже и тоя ходжата, дето му
казваме, попът по български, облечаме ги, както българите сега в момента и ний почнахме
така да ги обличаме. Ходжата вика: „аз няма да ги обличам!” и така си караме, обаче за мен
да ти кажа така е по-лошо. Откакто започнахме да ги обличаме вече, защото не може да се
разлага толкоз бързо с дрехите, нали” (м,53);

„Обличаме го, бял чаршаф, одеало, възглавница и отгоре ковчега.... Плат, плат,
бял плат – хасе, одеало и обличаме го, каквото той носеше. Аз знам например моят мъж като
умре какви дрехи носеше. Купувам ги – чисто нови трябва да са: потник, гащи, чорапи, бели
чорапи, маратонки, екип. [дрехите, с които е починал] хвърляме или ги даваме на някой да ги
носи или както у дома – неговите дрехи стоят, ама трябва да се купува всичко ново… Цигари
може да слагаш, пари слагат, фърлят отгоре. Нали отиваш да са, последно сбогом, ръката
ли се целува, прошка, последно сбогом, челото нали, пуска пари… Събират ги, тия пари



дадоха ми ги на мен, като умря моя мъж, събраха ги, дадоха ги на мен и малко оставиха за
него…” (ж,27).

В случаите, когато ходжата е там, той се обръща, за да не вижда –
тоест,  символично  да  не  знае  –  какво  извършват опечалените.  По този
начин се счита, че той е свободен от извършвания грях, който остава за
сметка на опечалените.

„...Като едно бебе, когато се роди, се къпе и се слага в пелени. Когато умре човека
става наново бебе – къпе се и се увива в нареченото не пелени, а кефин. Кефин значи плат, бел
плат, колкото може да бъда по-тънък. Крои се там, ризи разни, увива се във него и се слага
на земя. Но народът вече почти избегна така... Просто налагат своята си воля – одеала. Ще
замръзне! (смее се) обличат ги и така нататък [...] Ако некой умре и има маскъв325 по него аз
заповядвам да го хвърлят във огън. Муската се хвърля във огъна и толкоз. Има виждам тука
некъде конфликти. Некой да речем казва: „Абе, дай ще сложиме една кукла, да не умре друг
човек”. Аз казвам – Аллах като реши да го вземе, ще си вземе другия човек... имам такъв
случай, единствен, пресен, преди една година, във Крупник. Изпращаме едната жена и като се
заядоха – Не, ходжа ефенди,  обърни се натам, ти да немаш грех,  грехът е наш и ще си
поставим куклата, да не вземе друг! [...] Взимахте ли си сега греховете от Аллах? Взимахте
си го. Аз съм чист, аз казах не, вие – да. Щото да речем некъде могат да кажат – не! Ние ще
скочим на бой. Нема смисъл да скачаш на бой. Аз съм до тука – от тук нататък прави ти
каквото щеш, но си понасяй отговорността” (м,51).

Най-силно  влияние  върху  съвременните  ромски  погребални
практики,  фактически  оказва  навлизането  на  различните  евангелистки
деноминации. Чрез своето влияние, пасторите и вестителите прекратяват
практикуването  на  разновидностите  на  magia postuma.  Съгласно
протестантските погребални практики,  не се оставят пари и предмети в
гроба,  не  се  раздава  храна,  не  се  палят свещи,  не  се  правят помени  и
задушници от традиционния за България тип – с оставяне на храна, цигари
и  свещи.  Запазва  се  носенето  на  цветя,  но  без  строго  определен  ден  –
когато опечалените желаят. 

„...Дякон, пастер, няма значение. Дали пастер, дали дякон ще бъде. Идва. Тука си
четем от библията и се погребва… Които са вярващи, на тях не се коли курбан… А курбан
защо трябва да се коли. Аз например това не мога да го разбера. Щото курбан, това е Исус,
отишъл за нас курбан и той е закован на кръста, той си е пролял невинната кръв на Голгота,
затова че ние курбан не трябва да употребяваме. Това е една обикновена храна – името му е
курбан. Например сега, днеска, мога да си готвя курбан да ям, а не обрякано да бъде. Да кажа
сега, че за живо за здраво аз искам да коля курбан, че здраво ми е детето, че здраво ми била
майката, бащата, така по наследство. Но това при нас – не. Един мъртъв, ако почине, ние
веднага си взимаме нещо сладки работи, може пак да си готвим, но посрещваме близките
хора, които идват, просто да не гладуват. А трябва да се наситим от храна. Не можем да ги
държим 24 часа да бъдат гладни. При нас е така. Раздаване няма. Те турците го правят нали
Кочбайрам326 там и другите си работи, което те тачат си, при нас това го няма. Ние свещи
не палим. Свещта, която палиш това е на Дявола, даваш светлина на Дявола!” (ж,43).

Промените в  погребалните  практики  –  изборът  кой обичай да
бъде  спазен,  се  осъществяват  в  зависимост  от  няколко  разнопосочно
325 От тур. muska – амулет, муска
326 Курбан  байрам,  наричан още  Коч байрам е  социално  равнозначен на  християнския  Великден.
Празникът е един от най-големите в ислямската религия, продължава четири дни и с него се почита
паметта на мъртвите. Според традицията и принципите на исляма, всеки може да даде курбан, а за по-
заможните това е задължително. Жертвеното животно /овен,  крава или овца/ се дели на три части: с
едната се посрещат гости, втората задължително се раздава на бедни съседи и познати, а третата остава за
семейството. В първия ден Курбан Байрам се празнува със семейството като по-младите искат прошка от
по-възрастните.



влияещи фактора. На първо място е религиозността на индивида. Силно
вярващите  роми  –  обикновено  това  са  индивидите  от  по-възрастните
поколения  –  се  придържат  към  традиционната  за  групата  практика  –
православна или мюсюлманска. В този случай, извършването на ритуала –
подобно  на  останалите  обреди  на  прехода  –  е  силно  локално
детерминирано  и  се  намира  в  силна  зависимост  от  практиките  на
останалите  етнически  групи  в  населеното  място.  В  резултат  от
социалистическия  режим,  който  свръхсекуларизира  обществените
взаимоотношения и  социалните практики,  съществува широк слой  сред
ромското  население  в  средните  поколения327 които  имат  по-атеистични
нагласи и за които общинският ритуал е напълно достатъчен.

„... идва от съвета една да чете. Българско чете. Например от съвета пращат
една и чете. Тя чете „Той беше добър човек. Съпругата му се казва така, има две деца.
Беше... какъв беше – работлив”. Ей тва се чете” (ж,27). 

Съществува  едно  национално,  частично  бюрократизирано
отношение към смъртта и могат да се наблюдават различни елементи –
християнски, мюсюлмански, езически – в зависимост от суеверността на
индивида и обкръжаващата го социална среда. Суеверията оказват влияние
и  върху  мюсюлманския  погребален  обред.  Съществува представата,  че
отвъдното  е  своеобразно  отражение  на  социалната  реалност  и  че  там,
човек е заобиколен от душите на хората, с които е бил заобиколен тук. По
тази  схема  сред  хорахане  рома  съществува  представата,  че  “голият”
мюсюлманин  ще  бъде  бит  и  отхвърлен  от  мнозинството  “облечени”
християни.

„...обличаме се,  щото българите ни на искат, нали голи, гонят ни.  Един човек
умрял и каза: „Защо ме фърляте така гол? Ония хора ме бият, ма тормозят, искат да ме
обличате. Изкарайте ме от гроба и ме облечете!”. А оная казала:  Ааа, мен ме е страх, не
може вече” – на сън. „Ако не” – казал – „‘Ша зимам синът ти”. Нямаше една седмица –
взима сина си, синът му умря. Обличаме панталони, както сега ний така сме облечени и него
така и край... (ж,53).

Младите  роми,  принадлежащи  към  евангелистките  общности
гледат с насмешка на подобни представи. За разлика от тях обаче средните
поколения  и  възрастните  индивиди,  които  членуват  в  евангелистки
църкви,  също пъхат  пари  в  джобовете  и  извършват помени,  скрито  от
пастора.  Причината  за  подобни  действия  е  вярването,  че  покойникът,
който не е получил това, от което има нужда – може да се върне и да
отведе друг член на семейството заедно със себе си в отвъдното или да се
превърне в демонично същество и да тормози цялото домакинство.

Сред ромите в Пловдивския регион е разпространена социална
практика на гадаене къде ще отиде покойникът, как се чувства в отвъдното
и от какво има нужда. На третия ден след смъртта на гроба на починалия
родител отива негов наследник от първо поколение по златна линия – син
или  дъщеря.  Опечаленият  поставя  върху  гроба,  от  страната  където  се
намира главата на покойника, отворена бутилка вино – бяло (с. Катуница,
327 под „средни поколения” разбирам родените след Втората световна война, които преди началото на
прехода са били във фертилна възраст (1945-1975). 



с. Ягодово) или червено (с. Йоаким Груево). След известно време вътре се
появява духът на починалия. Ако образът е с бели дрехи и се разхожда –
значи душата е спокойна и след четиридесетият ден ще отиде в рая. Ако
седи и плаче или ако се блъска гневно в стените на бутилката – има голяма
вероятност да се превъплати в демонично същество, защото не е погребан
както трябва. Често появилата се по този начин душа казва какво иска да
направят живите, за да я успокоят. В такъв случай опечалените са длъжни
да донесат всичко, което е поискано или да извършат някои апотропеични
магически действия.

„... на третия ден, на третия ден...се слага бяло вино и се сяда там до гроба и
кото такова – излиза вътре, се показва кво прави там на другия свят. Сядат на софрата,
ядат, пият, а вътре във виното... непременно да е бяло вино. Във виното излиза мъртвеца и
ходи [...] Така на моя баща на гроба на третия ден аз отидох, и със моя мъж, нали съм от
Стара Загора, сложих я – излезе! Татко излезе и го гледаме, че духът си влиза и си седи с бели
дрехи  [...]Значи е  тука още. До 40 дена  то си събира стъпките... Събира си стъпките –
живее, където е живял” (ж,36).

Душата на покойника може да изяви своето желание и в съня на
някой  от  своите  близки,  дори  когато  искането  не  е  насочено  към
конкретния човек, който я сънува.

“…ако го  сънуваш,  тва е  стара дума и  поговорка  и  аз  я  знам.  Ставаш рано
сутринта, слънце като изгрее, взимаш пепел и хвърляш през рамото си – през двете страни –
и казваш: „На ти в очите да не те сънувам!”. Три пъти ходиш на гроба му и палиш свещ. Аз
тука изпратих нашата Наташа. Сънувах моя дядо, че имаме градина и много голяма градина:
ябълки, в средата – пъпеши, дини, краставици. Аз отидох и като взех един пъпеш и слушам
неговият глас вика: “Тая Наташа! Аз й казах да обере всичко тука, тя не е брала, ама аз ще я
оправя!”. Аз погледнах, видях го. Пък той беше чист човек, изгладен. Тя Наташа май не го
слушаше, че я изпратих на гроба му да занесе едно кафенце, да запали цигара, [да]  запали
една свещ, да се кръсти. Прави му уважение “извинявай – кажи – Дядо, извинявай” и [да] не
го сънува” (ж,75).

Третият  начин,  по  който  може  да  се  разберат  желанията  и
намеренията  на  покойника,  е  когато  се  скрие  човек  през  нощта  в
гробищата, в близост до чешмата. Душите на мъртвите излизат през нощта
да пият вода и тогава може да се подслушат разговорите им, но ако бъдеш
заловен  ще  те  отведат  с  тях  (ж,8).  Поради  ниската  възраст  на
респондентката,  последното сведение може да се тълкува като начин за
контрол на социалното поведение. Липсата на чешма в ромската махала и
съседството й с гробищата може би подтикват родителите на момиченцето
да го плашат, за да не ходи нощно време там сама.

За разлика от ромите, принадлежащи към православната църква
или изповядващи исляма,  ромите,  членове на някоя  от  протестантските
деноминации, не разглеждат отвъдното като отражение на социалния свят.
Появяват се сравнително обобщени представи за ада и рая, в съответствие
евангелската  теология.  Съгласно  практиката  на  евангелските
деноминации,  представите  биват  формирани  не  толкова  чрез
аргументиране посредством Светото писание, колкото чрез свидетелства.

„Това в ада е много страшно. Това е едно като голямо изворово огнище. Това е
на 2200 градуса горещина. Това е тиня… и те са потънали до гуша, само главите им. И там е
много тъмно, очите можеш да си извадиш. Кряскат, викат, плачат. [...]  Защото в ада е



гробна тежина… Една сестричка от Кричим – тя е възкръснала. Тя беше мъртва 3 дена.
Откакто тя е възкръснала. И дори дяволът, когато е поставен с три рога, когато искат
някой да излиза има само една врата, от където се влиза, изобщо не може да се излиза. Това е
Адът… Прозорец, ето го прозорецът, това е, нямам го в стаята, а има само вратичка. И от
там влизаш и дяволът там вече застава на вратата. Ти не можеш да излизаш…. Бог й е
казал така: „Жено, ти не можеш да оставаш тук при мен, защото ти имаш долу на земята
още да работиш и името ми да хвалиш. Но сега виж раят какъв е. Там е много зеленина. Кал
не можеш и една нотка да видиш – всичко е позлатено… Що се казва, че не трябва да имаме
сребро и злата тук на земята, а трябва да имаме сребро и злато на небесата. И сега е казал:
„Ти сега ще видиш ада какво е”. Той е заграден като огромно езеро328 и вижда много глави –
викат, кряскат, плачат. Мъчи се един да излезе. Тя не може да го познае кой е. Мъчи се ама
Рогатият – това е Дяволът – го бута с вилата пак надолу. Защо не случайно във библията
бог е записал „Тежко и горко на тези, които ще останат, за бременните и кърмачетата”…
Тази жена 3 пъти е дошла тук в Калековец и ми го е разказала. Има дори и свидетели –
нейните синове и тримата са вярващи. Те 24 часа без да видигнат колена,  тие без да се
изправят те бяха постоянно в молитва. И когато са чули от махалата там, от селото – те
са я направили като гледачка или врачка някаква. Тя е казала така: „Не съм гледачка, ни съм и
врачка,  аз съм просто божие чадо,  което служи,  защото вярвайте, сега  е  моментът да
повярвате. Ако не повярвате, ще дойде време да плачете и да кряскате и никой няма да ви ще
тогава”. Вечен живот има при бога, а тук до вечно в пъкъла, това е адът, което има 2200
градуса температура… Да, пък ние тук ане можем да траем на 40 градуса. Търсим къде е
сянката, вентилатора. А там какво е? Ужас е [...]  ... [В рая]  разказва че е много хубаво.
Което семейство повярваха, всеки човек си има построена къща и на тази къща има табела
– семейство Манолови, семейство еди кое си. Тази къща е построена за тях в Рая… Къщата
им е готова там, защото Бог се труди да има всеки дом, да има всеки къща.  Няма кал, а
градини,  цветя,  зеленина.  Това е.  Много е  хубаво.  Щом тя е  предлагала там да остане
(ж,43).

§ 3.4.2. Демонология

Когато се допусне грешка в доглеждането на покойника или в
провеждането  на  помена,  а  същевременно  съответната  за  случая
послесмъртна магия не бъде извършена на време, покойникът се превръща
в демонично  същество,  което  се  завръща сред  своите  близки,  за  да  им
мъсти.

Основното  понятие  за  свръхестествено  същество  в  повечето
ромски общности е  чохано.  В пловдивските села на юг от река Марица
обаче понятието  таласъм329 го е изместило във всекидневния език и на
значителна част от респондентите им е нужно известно време, за да го
възстановят в паметта си. Лударите посочват и два други интерпретанта
със сходен фонетичен състав:  строгой и  тригой330. Сивите гълъби освен
таласъм използват  и  думата  вампир,  обяснявайки  какво  представлява
съществото. Всъщност чохано-то съчетава в себе си образите и свойствата
на почти всички “мъжки” същества, познати в българската демонология.

328 В християнството Адът е място на вечни мъки за онези, които не вярват в Христос и които нарушават
божиите заповеди. В библията адът е обрисуван като тъмнина, плач и скърцане със зъби (Мат. 8:12), като
огнено езеро (Откр. 19:20) и място на неугасващ огън (Марк 9:43). 
329 От средногръцки τελησµα −демон на мястото
330 От рум. strigoi – призрак; вампир



То е едновременно таласъм, вампир, плътеник, стопан и караконджул331.
Обясненията как изглежда чохано и какъв е неговият произход предлагат
един доста широк спектър от представи. 

Едната от представите е, че покойникът трябва да преспи у дома
си една нощ, иначе би поискал да се върне от онзи свят, за да го направи.
Прибързаното  изнасяне  на  трупа  от  дома  му  е  първата  възможност
покойникът да се превърне в чохано. Втората възможност е резултат от
първата представа. Ако по време на престоя си през тази нощ той бъде
прескочен  от  котка,  кокошка  или  друго  домашно  животно  –  може  да
вампиряса. По тази причина през нощта тялото бива пазено – обикновено
от хора от третата възраст.

„Ако не сме видели че го е прескочило, тогава се явява нещо до 40-тия ден... Ний
може да ни искаме, ама един дух се явява на човека”(ж,69).

В чохано се  превръщат и починалите от  неестествена смърт –
убийство, удавяне, падане от високо – особено ако смъртта е настъпила
бавно и те са се мъчили известно време преди да се разделят с живота.

„Като се върна от казармата, мъжът ми се качи на покрива да ни закачи за
тока. Ама токът го удари и той падна и си счупи гръбнака. Но не искаше да умира. Никак не
искаше да умира сам. Все ми викаше: „Легни до мене! Ела с мене!”... От чохано например аз
много се страхувам” (ж,27). 

Според  един от  разказите,  широко  разпространен  в  с.  Йоаким
Груево,  собственик  на  месарница,  след  смъртта  си,  става  чохано  и  се
връща при жена си. Половината жители от село Сърнево (Старозагорско)
не  знаят,  че  той е  починал и пазаруват от него.  Всички,  които ядат  от
месото – умират, а от връзката с жена му в Старозагорската болница ражда
не бебе, а таласъм.

Освен  различните  причини,  поради  които  може  да  се  появи
чохано, самият демон има различни проявления – хора, птици, животни,
сянка,  блуждаещ огън.  Основно  могат  да  бъдат  разграничени  три  типа
чохано  според  мястото,  където  се  проявяват  –  крайпътен,  домашен  и
чохано на имане. Въпреки тази разлика те имат сходни характеристики в
поведението си, а това което ги прави различни е различните начини за
защита от тях. По-долу представям няколко откъса от интервюта, които,
илюстрират вариациите на чохано и различните му проявления.
331 Таласъм: Духът на починал предтеча с неопределен облик, който е покровител на дома или пазител на
заровено в земята имане. Съществуват зли таласъми, които обитават запустели сгради. В таласъм се
превръща също така душата на човек, чиято сянка е зазидана в мост, чешма или воденица. Стопан:
Къщен дух, който се появява във вид на човек в критични за домакинството моменти. Обикновено е
невидим и се чува само тропането му по тавана. Периодично му се приготвя курбан, а понякога и от
ястията се отделя за стопана и му се качва на тавана. Караконджул: Зъл дух, който плаши хората нощем,
хвърля ги в дълбоки вирове и пропасти в периода от Бъдни вечер (24.12) до Йордановден (6.01). От тур.
korkunç – ужасен; опасен.  Вампир: Уплътнената душа на умрял човек, която взема неопределена форма
– човешка сянка, котка, куче, кокошка, купа сено. Нощно време ходи по тавана, разхвърля къщата и
измъчва близките си и домашния добитък като се опитва да ги удуши или да изпие кръвта им. Вампирът
върлува до 40 дена след смъртта, докато душата е още на земята. Плътеник: Ако вампирът успее да
преживее 6 месеца, той трайно получава плът и става отново човек в предишния си облик. Може да се
жени и да има деца. Обикновено отива да живее в друго селище, където не го познават. Може да взима
образа на куче или вълк и в такава форма напада собствените си жена и семейство през деня (Вакарелски
1977; Панчовски 1993; Маринов 2003).



„Едно време моят брат беше войник. Нямаше превози, едно друго да кажем. И
дойде  си  до  Пловдив.Той беше  Гоце  Дельчев  войник.  Обаче  няма  с  кво  да  се  прибере  до
Калояново. И до как беше, Карловският път, до Труд е убит някакъв турчин.Обаче бил много
богат. И си пътува посред нощ към един часа – един и половина. Обаче той се движи и
пътува, нали, по шосето. И от тая страна, от дясната, по шайника – човек без глава. И като
се движи, човекът тва му беше пълни ръцете със златни пръстени. Само като ходи му се
свети пръстените... и по едно време – той знае какво е тва нещо – върви, върви по пътя и му
се обажда баща ми: „Гоше, кво павиш по тва време?!”... И пойно време се обажда неговият
братовчед – Митко от Труд. И му казва: „Братчед! Какво правиш по това времи?!”... Минава
една кола позната от Калояново, двете жени пълни,  дебери и  шофьора.  И той брат ми
застава с един нож по средата на пътя... и той спира човекът, свалят го на Калояново.
Обаче от Калояново има един мост до гарата за Калояново. Там пък му излиза една млада
булка със прело. Със прело – хурка и една такова...вретено. Като седна и се покланя. Покланя
се пред него и става по едно време. Взе онова вретено и като почва да преде. Ррънн, ррънн
онова прело. И си дойде брат ми, обаче ни глас, ни нищо. Устните му са отекоха. Направо във
мехури (ж,45).

„...  моят баща, бог да го прости, са го разкарали от едно село в друго село през
нощта. Излезне  едно мъничко, като това лапенце и той ходил да ми вземе дини, карпузи,
нали разбирате, от къра, от дадено място, българско, ама близо до сечището на керпичи,
дето правихме ние къщите. Излезнал срещу него и като ги грабна мъчи се да го настигне, оня
само  пред  него  на  5-6  крачки.  И  той  накъдето  ходи  и  баща  ми.  Когато  се  ослушва  –
Войводиново! Ей тук, предното село, преди да дойдете в нашето. Сяда баща ми, свива една
голяма пура, тогава качак се е пушило, тютюн купруван. Напрови една голяма пура, опъне я,
направи една на това ухо, друга още на едното ухо и тръгне. Като тръгне насам, мине малко
от осветлението от селото и оня пак се появи пред него. Вместо в нащо село – Желязново! Га
гледа в Желязново се намира, тамън саба каршъ332. Петлите пропяват, онова чудо изчезва и
баща ми се осъзнава пак без да пусне чувала и каршъ се прибира… Това чудо, някаква сила бе.
Взима му паметта, взима му акъла, бе.  (м,52)

„Аз  седемдесет  и  втора  година,  когато  се  уволних  от  казармата,  започнах
работа в комбината Стамболийски333. И се явява едно животно… Куче и котка мешано…
Косата, колкото къдрава ми беше, ми се изправи, е като нейната коса стана. Имай предвид,
[че ако] речеш да го ритнеш – то бяга напред. И до една определена табела движеше по мен.
Стигнах табелата и се загуби…Йоаким Груево пишише. […] Аз даже съм разправял така на
баща ми, вика и  на мен се  е  случвало. Излизат вика крави с  хлопки,  овци… Дрънкалките.
Дрънкат.  Дрънкалките дрънкат,  аз  съм ги  гледал  вика,  очевидно.  Има  животно,  което
хваща човека, и го хвърля във Въча и изобщо не признава никой. […] та исках да ти кажа,
седемдесет и  втора година,  когато се  връщах  от  работа,  точно  на  четиринайсти юни
[хиляда  деветстотин]  седемдесет  и  втора  година,  прибирам  се  от  работа  пеша.  От
Стамболийски до тука… И се прибирам и тва нещо ми излиза, колкото ми беше къдрава
косата и се изправи, става като на таралеж… И се мъча при тва положение да щракна
клечка кибрит, кибритът все едно че ти е влажен. Не може да хване…. И докато стигна
до тая табела се съм посягал ей така с крака да го ритам… Посягам е така с крака да го
ритам и не мога да го ритна, то бяга напред. Табелата бялата, дето пише Йоаким Груево, до
там ме следи. И вечерта като се прибрах и обяснявам на баща ми, така и така, така, така.
Вика, аз тва нещо го знам. На тебе куче вика, а на мен ми се е явявало съвсем друго животно.
Крава… С хлопка. Дрънкало… Посягам да я ударя – тя бяга напред” (м,54).

„Чохано е таласъм. Обикновено първо се чува тропане от тавана на къщата.
Ако се качиш горе, на самия таван, се вижда човек – като сянка. Превръща се непрекъснато
в няколко неща – куче, котка, човек. Говори и мяука. Иска цигара” (ж,16).

Защитата  от  чохано  край  пътя  съдържа  няколко  елемента.  От
една страна  чохано-то преправя гласа си, имитирайки близки – живи или
починали – хора на човека,  които го викат по име.  В този случай,  ако

332 „саба каршъ” - на сутринта, сутрин рано. От тур. sabah – сутрин;  karşı – към
333 Консервен комбинат “Витамина”



пътникът се подведе и отговори ще попадне под властта на чохано и то ще
го отведе където реши и ще направи с него каквото си иска. Защитата от
чохано в такава ситуация е пълното запазване на мълчание. 

„А пък той тъкмо да се обади, обаче той знае, че, нали, не трябва да се обади,че
ще го гази... Трябва да мълчи, щото ще го води вече, където си иска [...] А пък във момента,
ако  имаш  хляб  в  торбата,  и  ти  се  случи  тва  нещо,  ще  лапнеш и  ще  пръскаш,  където
минаваш” (ж,45).

От друга страна, преправяйки се на различни животни – куче,
котка, крава, прасе –  чохано-то се стреми да увлече пътника в страни от
пътя, където всъщност е неговата сила и където то може да яхне човека и
да го язди до смърт или да го удуши. За да се предпази от чохано пътникът
трябва  да  продължи  да  ходи  без  да  спира,  докато  отмине  сънъра334.
Третият начин на защита е чрез пушенето на цигара или лула, демоните се
боят от огъня. По тази причина пътникът, който се прибира след полунощ
у дома си трябва да стъпче пред прага някакво огънче – въглен от печката
или тамян. Чрез това действие, ако някакви “щуротии” са го проследили
отвъд синора си, те ще бъдат спрени там.

Таласъмът, бродещ нощем из къщата, също се страхува от огъня
и светлината. За да спре да тропа през нощта, може де се запали лампа.
Ако до 40 дена след появата му тропането не престане се пристъпва към
магически действия, наподобяващи magia postuma magna. Върху гроба на
мъртвец, когото стопанинът на къщата не познава, в областта на пъпа се
забождат Бабини тръни (Бабек) или глог. До три дена тропането престава.
Ако  се  знае  кой  точно  мъртвец  се  е  превъплътил  в  чохано,  то  тогава
тръните  се  слагат  върху  неговия  гроб.  Разпространено  е  също  така  и
забиването на строителен пирон в пъпа, наръсването на гроба с игли за
шиене  или  натрошено  стъкло,  както  и  поставянето  на  кромид  лук  в
областта на главата. Когато чохано не се държи агресивно, то магическото
въздействие върху него е приятелско.

„Мойта зълва – мъжа й, сега в събота 20 дена и вика: „Бре, тая вечер Петьо
беше при мене”. Викам й: „Не се плаши, не се плаши”. „Не се плаша” – вика – „ама не казвам
на децата, просто Петьо беше край мене и ей така вика (посочва с ръката си как мъжа на
зълва й  я  е  погалил  по  лявата  страна на  цялото й  тяло).  Погали ме  той  и  аз  никак  не
мръднах”. Викам7 „Не се плаши, тва е дух, дух, не се плаши и не казвай на децата” викам....
[...]  Нищо не правиш. Ще мълчиш. Няма да викаш, няма да крякаш. Прави се,  аз й казах:
„Като те си е случило тва, то нямаше 9 дена, като идем сутринта, като идем на гроба, ще
му чукнем на кръста и ще му се сърдиш: Петьо, повече да не си дошъл да плашиш децата.
Много ти се моля, тука си стой. Напуснал си на, повече в къщи не се връщай!” (ж,69).

Ако различните предпазни и магически действия нямат нужния
ефект, то тогава „хващат ходжата, отиват да пее и да не излиза” (ж,50) или
общността  се  ангажира  да  помогне  на  засегнатите,  като  улови  и  убие
чохано-то.

„...Като излиза чохано, излизали 5-6 мъже и го хващали. Да хващат го било.
Палят го в самия гроб и втори път умирал и край… по старо му – имало някакви
примки, за да го хванат, за да го заловят. С месо ли, как ли, и го чакат на самия гроб,
334 Вярва се че крайпътните чохано имат синор – пространствена граница на своето владение и сила. От
гр. συνοροσ - граничен



на  самата дупка.  И  то  излиза  и  го  хващат.  В  чувал  ли  е  било,  как  ли,  що ли  е?
Запушват го, слагат го в гроба, слагат дърва и го палят. Да. И го палят и край – все
едно втори път умира” (м,52).

Въпреки широкия спектър от представи, които покрива, чохано
не  е  единственото  същество  в  пантеона  на  съвременната  ромска
демонология. По време на теренната работа в с. Костиево, с. Калековец и в
гр.  Чирпан  през  2002  г.  е  регистриран  особен  религиозен  феномен  –
почитането на дух познат като Гьом баба, Дьом баба, Дьон баба или Пир
баба. Респондентите употребяват понятията Гьом баба, Дьом баба и Дьон
баба като еквивалентни, без да ги подлагат на тълкуване и без да се търси
тяхното значение. Във всекидневието всеки гьом баба притежава свое име
– Хюсеин, Осман, Аджер. Обикновено почитаният дух има мъжки пол,
макар че  Аджер баба в Костиево и  Шашине баба в Чирпан са описвани
като жени. Прякото обръщане към духовете обаче става не посредством
понятието  бабá или диалектния му вариант  бубá, а посредством турската
дума евлия. Етимология на названията идва от турския език и е свързано с
понятието за баща335. По отношение на определенията Гьом/Дьом/Дьон са
възможни няколко етимологични линии. Вероятно в първоосновата стои
дьонме – една от думите, с които бива обозначаван друговерецът, приел
мохамеданството336.  Това  може  да  се  обясни  с  факта,  че  шиитските
мюсюлмански  практики  навлизат  в  днешна  България  най-вече  с
еничарските корпуси и бекташките дервиши. Днес къзълбашите в страната
поддържат сходни вярвания, а на някои места все още ги наричат дьонме
(Касабов 2004: 48-49). Във всекидневната реч постепенно понятието губи
този смисъл и бива изместено от факта, че се почита починал човек337 или
пък  се  свързва  с  духовете,  пазещи заровено  имане338.  Етимологията  на
понятието Пир баба – е по-ясна. Персийската дума pir – “старец” е пряко
свързана с алианските общности от типа на къзълбашите и бекташите339. С
нея  са  назовавани  приживе  основателите  и  водачите  им,  почитани
впоследствие като евлии. Въпреки употребата на понятието „старец”, пир
баба може да бъде на различна възраст.

„... А те са млади, дето ги разправям. А този е много дърт. Този Хюсеин баба е от
много години. Той е 70-80 може да е. Той много е дърт. А тези са млади жените. Дето казах
Аджер баба тя е млада. А и мъжът – най-много да е на 20-25 години...” (ж,64).

Обикновено представата за пир баба се смесва с тази за чохано.
Заедно  с  думите  вампир  и  таласъм,  те  биват  възприемани  като
равнозначни  интерпретанти,  принадлежащи  към  различни  езикови
системи, по отношение на едно и също означаемо.

„...  Те не се показват на хората.За  вампир нали казваш? Има хора ги гледат.
Таласъми, таласъми, нали за таласъмите говориш? Чохане. Преди няколко години – видяла
съм.  Преди няколко години,  когато живеех на старата къща. А сега  живея на плоча.  86
335 От тур. baba – баща
336 От тур. dönme / gönme – друговерец , приел мохамеданството; мюхтедия. gönmek – приемане на
мохамеданството от друговерец
337 От тур. gömme – погребан
338 От тур. dömek – богатство, имане
339 При казълбашите думата бива превеждана като дедец (Касабов 2004: 142)



квадрата ми е къщата, ама не съм я дигнала, на плоча живея, че мъжа ми е починал. А тука
кога бяхме – един излезнал с фес, шапка имал, гугла така, и с една тояга и цигара. Аз седнала
съм да пуша. Като направи така – тоягата до мен стигна, аз се уплаших много... Ами човек,
като мен човек, ей като мъж, мъж беше. Възрастен беше... а те (хората) казват бабá, той
казват излязва, Гьом баба излязва” (ж,62).

„... Ами тва  [пир баба] е таласъм нещо се води. Дето излиза през нощта. Виж
сега, това излизало, аз доколкото знам при мръсни, много мръсни хора, мръсно место въобще.
Там... Тва е, едно време ми разправяха, че тръгнали те от Костиево към Черногорово и по
едно време гледат след тях ходи и докат’ не стигнали, докат’ тв’а първи петли не пропели,
не се изгубило тва нещо. И после пък ето брат й ми разправя, вика се прибираме една вечер.
Прибирам се  и те свирили, свирят и през нощта. Пийнали малко, пеша от Съединение за
Тополино  и  легнали  там.  Незнайни  гробища,  дето  имало  гробища,  ама  просто  са  ги
разрушили, ама на това място са спали. Камъните са стояли, спали между два гроба. На
сутринта направо устите им се изкривили” (м,40).

„...[гьом баба] Едно време съм го чул от старите хора, когато съм бил малък. Чул
съм, че можеш да се опатиш от него, може да ти се случи нещо – например не трябва да го
пцуваш, защото може да ти се изкриви устата, я нещо друго. Има един момент такъв, щото
очевидец съм, сестрата, дето е женена в Ръжево й се е изкривила устата от тва нещо,
щото не трябва да гу нагрубяваш, не трябва да го пцуваш, да гу хулиш – ей такива неща....
Той е невидим, такъв нещо, обаче никой не може да го види. И дори съм чул и други работи.
Някакво огнище, като камина, тям имало стъпка на крака, на човешки крак. Значи иска кръв,
от пръстта ли, независимо – да копне две копки. Обаче човекът до 40 дена жа бъде жив и
след това – отнемат му живота. Че там имало злато, щял да намери някакво злато там, ей
такова нещо. Аз съм го чул, не съм го видял. От старите хора съм го чул тва нещо. Ама дали е
вярно, дали не е вярно. И те се радват, ама казват да не е човешки крак – да бъде на овца, на
кон, на теле, я на кокошка – такова нещо. (м,45).

В Костиево, където култът е най-силно запазен, се прави разлика
между различните видове баба.

„...Дьом баба ше кайш. Дьом баба.  Ако ходи тука – нямаме ние.  Имахме, ама
дъртата като умря и той избяга и той. Излезе.  Той избяга в  Пловдив...  На тялото бели,
всичко бяло. И като каже така, да те е страх да го гледаш. На който не е чист, мръсотия –
задява го. Дава му зор да чисти... А той е като чиляк бе. Стар, стар, стар... Има червена
шапка като със сарък340 дето се връзва... Брада до тука брадата [два пръста]... Като чохано,
ама ние Дьом баба казваме”.[…] „Дьом, дьом баба, той, дет се плашат така ората от тех.
Чохано. И той са уби – дьом баба. Трябва да взимам кърпата, вода му нося, и аз нося там на
едно ибриче  си имах така, млекце, който главата боли. Постилат там и метлата, водата,
свещи палим, за него палим...  от черквата... Ама този идва в махалата някога и ми прави
(показва с ръката си как я докосва нежно по косата)... усещам го. Аз него го уважавам, сега
както вий ни уважавате нас и ний така. Уважавам го, не ми прави нищо.... [Пир баба] Прави
нам кво, прави кьораво, нещо ше прави.... а Гьом баба – много приятен. Той приятен и за
децата и за хората.... [пир баба] онова е друго, той с едини шалвари оди”. (ж,74).

От една страна култът притежава редица манистични белези, от
друга страна представлява изопачена форма на  алианското почитане  на
мюсюлмански светци. За целта на култа към Пир баба, бива построявана
къщичка в  задния двор на къщата на индивида  или семейството,  което
вярва в неговото съществуване. Къщичките представляват умалени копия
на мюсюлмански текета и имат приблизителни размери 1.20-1.50/0.80-1 м
и  височина  около  1.50  м.  Боядисани  са  в  зелено  –  свещеният  за
мюсюлманите цвят [Приложение 8]. В къщичката на пир баба, по подобие
на алианските текета, трябва да има зелена възглавница, сандъче с пясък за
340 От тур. sarık – бяла или цветна лента плат, която се навива на шапките на мюсюлманските духовници;
тюрбан; чалма



свещите,  покрито  със  зелено,  кърпа,  налъми,  стомна  с  вода.  Подът  е
трамбован с  пръст и там също могат да  се палят свещи. За  разлика от
алианските тюрбета, в които за поддържането на реда се грижи мъж във
напреднала  възраст,  при  ромските  „текета”  грижата  за  чистотата,
„шетането” е грижа най-вече на младо момиче – „чшае – която не е спала с
мъж” (ж,37).

Счита  се,  че  Пир  баба  закриля  обитателите  на  дома,  дава  им
съвети, свързани с ежедневието и прехраната на домакинството. Една от
респондентките в Костиево врачува с негова помощ. В замяна Пир баба
изисква ежедневни грижи, каквито биха били полагани за жив човек – да
се почиства къщичката му, да му се носи храна два пъти дневно, да му се
сервира кафе след обед, да му се пали свещ.

„...Аз от малка съм с тях... с тия бубá, дето бубата викат на тях, с тия демоли
ли им викат, как ги викат по български.341. Ами свещи им палим, молим се, да кажем ако съм
от малка с тях, служила съм на тях, мета, чистя, правя всичко... Ами те нямат [конкретен
ден]. Всеки ден мога да правя, когато искам, може и на... няма делник, няма понеделник, де
викат. Когато искаш – тогава, всеки път, когато – щот аз съм лекувала много хора с тях,
имат сила... Самата аз съм лекувала хората с тяхната сила, не с моята, съм била от много
години, от мъничка съм с тях. От малка съм била с тях, така че съм остаряла вече и съм
напуснала тях, не се занимаван вече с тях, защото разбрах, че не са за нас тия такова. И аз
не съм искала, но от дете съм била такава, няма кой да ме излекува от тия работи, дето са
там. Като деца са ме карали... Да, аз съм болна от тях, бях откачила, не бях добре... Те са
много, ти не се разправяш с една, може да се и 10, може 15, може и по-малко – зависи... Ако
правиш лошо и те правят лошо, ако правиш хубаво и те правят хубаво. Това се казва буба –
ама те не са едно, те са много, кълбо са, колкото хора са измрели, колкото хора са избити,
те всичките стават така. Духовете им остават. На всяка къща ходат, навсякъде вървят
и може много лошо да сторат и затова не съм искала. А на младините съм работила, гледала
съм с тях, гледачка съм била от много години, а става тука бая години съм остаряла и не
искам да се занимавам. Аз не мога да работя на тях, аз да ида да им чистя, свещи да им паля,
да бъда с техния акъл, където те накарат да вървиш и съм напуснала от много години и ни са
занимавам вече с тях, занимавам се с мойте работи вече. Не ми трябват вече, като съм била
млада – трябвало ми е...  От всичко [съм лекувала].  Може и много тежко болен, може и
лекаря да не може да те дигне, аз мога, имала съм сила голяма, много сила съм имала...”
(ж,64).

За разлика от алианските текета в България, мястото, върху което
е построена къщичката на Пир баба не е сакрално и не е свързано с мит за
загинал  предтеча.  Къщичката  може  да  бъде  местена  и  ситуирана  на
различни места в двора, в зависимост от ежедневната целесъобразност на
използването му. Важното е къщичката да не бъде разрушавана, преди да е
построена нова, защото, ако евлията остане без дом, той ще се разсърди и
ще започне да вреди на индивидите, разрушили жилището му.

В Чирпан до средата на 70-те години на ХХ в. В ромската махала
съществуват пет подобни къщички. Според съществуващите разкази, през
1973-74 г. полицаите започват да разбиват къщичките. Като трансцедентно
наказание  за този  акт,  кварталния отговорник  получава инсулт и му се
изкривяват  краката  и  ръцете.  Лекарите  са  безсилни  да  му  помогнат  и
затова той се обръща към ходжа, за да се оправи. Въпреки това едната му
341 Употребата на понятието „демони” вероятно се дължи на факта, че съпругът на респондентката е член
на евангелска църква.



ръка остава парализирана. В Йоаким Груево съществува местен мит, как
цяло семейство умира от „мачкане”. Пир баба ся явява във вида на бей и
задушава членовете на семейството един по един. Причината е, че развалят
текето, за да разширят земеделската си земя. Единственият оцелял е една
от  женените  дъщери,  защото  живее  в  друга  къща.  Уникалното  в  този
разказ е, че гьом баба реагира като обикновен таласъм, имащ сила само на
определен  периметър  и  наследниците,  излезли  извън  дома,  остават
незасегнати.

Характерно за разказите свързани с разрушаването на къщичките
на пир баба е, че те възпроизвеждат широко разпространена представа за
последствията от разрушаването на свещено за алианите място. Подобни
митове  са  регистрирани  през  2002  г.  сред  всички  етнически  групи  в
Чирпан,  с.  Костиево  и  с.  Болярци.  Митологизираните  наративи
обикновено  се  свързват  с  поведението  на  властите  по  времето  на
социалистическия  режим  и  най-често  потърпевши  са  полицаят,
партийният  секретар и  кметът. Последствията  за  тях  носят  белезите  на
парализа или инфаркт, а често се разказва и за неочаквана смърт на децата
им  –  независимо  дали  са  продължили  да  живеят  в  населеното  място.
Показателна  е  митологемата  свързана  с  алианското  тюрбе  в  Болярци.
Текето е съборено с булдозер от един тракторист и един пъдар по поръчка
на  партийния  секретар.  Преди  да  измине  една  година  от  събарянето,
двамата  умират  в  един  и  същи ден,  а  партийният  секретар претърпява
инсулт и остава парализиран и ненормален. За да избегне отмъщението,
братът на единия от починалите възстановява текето.

Всекидневните  практики,  свързани с  почитта  към пир  баба  са
непознати в Катуница, Ягодово и Куклен. Във всички интервюта обаче
практиката  бива  отнасяна  към  съседното  село  Болярци,  където  е
разположено текето на Реис баба342 [приложение 9].

„Не е то Гьом баба, а Рис баба, Рис баба. Татла баба343, като ходжа, нещо ей
такова, като гледачка. Така съм чула. И аз не знам какво означава това, ама „сладък бог” ли,
как му викат турците.... У Бачково тамкъ и затова им викат Арис баба – нашия баща. Ей
така по турски викат. Някой ходи в Бачково, някой в Болярци, там надолу турците ходят.
Колят овце, колят курбано. Курбани си правят и затова им викат Арис баба. Текия, текия се
вика, ама какво значи това текия, не знам каква е тая дума. Нали на Болярци текията, там
дето ходят турците, та колят на Арис баба (ж,45).

За  основаването  на  текето  в  Болярци  са  регистрирани  три
различни  легенди.  Първата от  тях  представлява типичен  алиански  мит.
Според нея свети Георги и свети Илия пътували по земята и на св. Илия на
това място му пропаднало кончето. Легендата служи да обясни и факта, че
текето  масово  се  посещава  на  Гергьовден  (6.05)  и  на  Илинден  (2.08).
Втората  легенда  отразява  спецификата  на  поминъка  в  предмодерния
период.  Според  нея  Реис  баба бил  търговец  на  ориз,  който  живял  в
Турция. Една вихрушка разпиляла всичката му стока, а него вдигнала и

342 От араб. през тур. reis – председател; началник; капитан на малък кораб. 
343 От тур. tatlı – сладък, благ, приятен. Вероятно става дума за речеви етикет.



донесла на това място. От зърната ориз, които бил скътал в чалмата си
започнало  производството  на  ориз,  което  дало  името  на  селото  –
Карареизово.  Според  третата  легенда  там  било  лонгоз,  заблатено  от
заливанията  на  реката  място.  Магарето  на  един  преминаващ  дервиш
затънало на това място. Той започнал да се моли на Аллах и то се спасило.
Близо до това място имало дъб, до който друго дърво засводявало клоните
си като тунел. Който влезел там се излекувал. Така дервишът решил да се
засели на това  място и  построил теке.  Третата  легенда цели да  обясни
практиката по преспиване и пъхане в тюрбето на дервиша с цел изцеление.

§ 3.4.3. Евангелизацията

Въпреки че вярата в евлии е по-характерна за шиитския клон на
мюсюлманството, хорахане рома не ограничават общуването си с ходжи –
представители на  сунитския клон.  В  Куклен е  регистриран  случай, при
който ходжа от Лясково (Девинско) дава на 75 годишен бургуджия статия
билингва – на арабски и български – в която се разказва за погребението
на мюсюлманин. Според статията, преди да положат тялото на покойника
в гроба, се появил смок-чудовище и всички припаднали. Като причина за
подобен прецедент в статията бива изтъквано неверието на покойника в
Аллах  и  непосещаването  на  джамия  или  теке.  Казано  с  други  думи,
мюсюлманските  духовници,  използвайки  страха  от  смъртта  при  по-
възрастните  поколения,  се  опитват  изкуствено,  чрез  поддържане  на
традиционните суеверия и демонология, да формират страх от бога, който
да доведе до спазване на мюсюлманските канони.

Подобен  страх  и  суеверия  се  поддържат  и  на  нивото  на
фолклорното  християнство,  разпространено  в  селата.  Липсата  на
свещеници  и  отсъствието  им  дори  по  време  на  големи  християнски
празници – какъвто случай бе регистриран в Йоаким Груево по време на
Илинден (20.07) – оставя религиозните интерпретации в ръцете на врачки
и баячки, които декларират, че лекуват в негово име. 

„...Чисто и просто и аз говоря с бога. Когато бог ми каже нещо, тогава аз го
казвам. Имала съм видение” (ж,46).

Не само ромите пренебрегват селските църкви, но същото важи и
за българите, живеещи в пловдивските села.  Тогава,  когато индивидите
имат потребност да се обърнат към бога – при кръщене, сватба или преди
ново начинание – те отиват в Бачковския манастир. За селския свещеник
обикновено  остава  задължението  да  съпроводи  покойниците  до  гроба.
Братството в Бачковския манастир обаче, поддържа една особена форма на
култ  –  икономически  удобна  за  манастира,  но  много  близка  до
фолклорните християнски представи и практики. В манастира се помещава
“чудодейна” икона на св. Богородица Троеручица, която помага както при
излекуването на  тежки болести,  така  и  при сбъдването на  всекидневни
желания, свързани с икономическото състояние и любовта. Особеното на



иконата е, че се “активира” от оставянето на златен предмет или немалка
парична  сума  като  дар.  По  този  начин  посещението  на  манастира  се
превръща в начинание, свързано със значителни разходи за индивидите и
те  отиват  там  само  тогава,  когато  няма  друга  надежда  или  след
целенасочено събиране на пари преди някой значим преход в жизнения
цикъл. 

В  противовес  на  това,  евангелистките  пастори  се  опитват  да
разрушат традиционните  суеверия,  демонология  и  магически  практики.
Протестантизмът  предлага  различен  модел  на  религиозност.  От  една
страна,  той  заменя  страха  от  бога  и  демоните  –  характерен  както  за
православието, така и за исляма – с любов към бога и пълно доверие в
неговата милост. 

„...Иска ми се целият свят да бъде спасен, не само аз или семейството ми, или няколко
братя и сестри. Не! Искам целият свят. Нека да опитат Бог – колко е любов, колко е сладък, благ като
мед”(ж,43).

От друга страна, той преодолява разстоянието между човека и
бога:  първо,  разрушавайки  властовата  дистанция  между
свещенослужителя и индивида – в евангелските църкви всички са равни и
наричат себе си братя и сестри, за разлика от сложната църковна йерархия
при православието например; второ, разрушавайки езиковата и ритуалната
дистанция – в евангелските църкви се използва всекидневната реч и всеки
практически участва в службата, чрез хваленията, моленията и песните, за
разлика от специфичните езици на службата в православието, католицизма
и исляма – черковнославянски, латински и арабски – и сложната система
от ритуални компетенции. Нещо повече, протестантизмът предлага идеи,
ценности  и  практики,  които  са  много  по-адекватни  и  рационални  по
отношение на всекидневието, отколкото предлаганите от православието и
исляма.  Възгледът, че  всички сме грешни и  не  можем да  престанем да
бъдем такива чрез действията си, но ще бъдем спасени чрез вярата в бога –
предлага  на  индивидите  и  социалните  групи  по  голяма  свобода  на
социалните действия и по-широк личен избор. Разглеждани по този начин,
представите  на  протестантизма  за  социален  ред  и  организация,  когато
става дума за малцинствените групи в България, предлагат едно особено
предимство – възможността на индивидите и групите да се интегрират в
по-големи  групи  и  в  обществото  като  цяло.  Снемането  на  страха  и
властовата  дистанция  и  замяната  им  с  любов  и  равенство  изиграват
решаваща практическа  роля.  Решаваща роля  изиграва  и  запазването на
речевата формула – Девел344 е ромското понятие за бог, успешно служещо
за превод както на Господ, така и на Аллах. 

На всекидневно ниво се употребяват речеви формули на ромски
език – например  Ачи девлеса345 и  Джа девлеса346. Въпреки това, тъй като
повечето  пастори са  българи или чужденци,  които използват български

344 В някои диалекти Дел или Дол
345  Или „ачшов девлеса” - букв. „Остани с Бога”. Начинът по който гостът казва „довиждане”
346 Букв. „Иди с бога” т.е. „Бог с теб”. Начинът по който домакинът казва „довиждане”.



превод, в повечето случаи молитвите са на български език. Това формира
представата,  че  в  молитвите  си  към  Иисус  трябва  да  се  обръщаш  на
български.

„… Аз се молям на Господа, на господа, на Исуса, моля се да ми помогне... Дома
седна и почна да се моля и тва... Ами... Исусе, каквото може, помагай ми бе, да не стоят
децата гладнички, да са живи и здрави всичките, за внучетата, за всичко и тва е. Питам те
дали ша дават помощ, нали няма, той казва – живея все така на него. От време на време все
едно че го гледам... С брада с дрехи и казва на мен: „Бъди спокойна ше помагам”. Берекят
версин,  пак  отивам за  капачки,  тва  онова,  дядото си  помага...  На  цигански  не  се  моля.
Цигански не говори той с мене,  говори  български  с мен  Исус.  На турски пак не  се  моля,
защото знам, че не говори той цигански, не говори турски и така и са моля се и само се моля у
дома (ж, 62).

Освен  изграждането  на  любов  към  бога  и  усещане  за
интегрираност в макрообществото, на последно място, но не и по значение
евангелизацията  предоставя  уникален  социален  шанс  пред  индивидите,
заплашени иначе от процесите на гетоизация и социална аномия.  Тъй като
религията свързва хората в общност и предписва основополагащи правила
на техния всекидневен живот (Фотев 1994а: 26), на практика евангелските
общности функционират по отношение на своите членове като социални
мрежи, предлагащи от една страна качествено различен социален капитал,
а  от  друга  страна  алтернатива  на  разпадащите  се  социални  норми.
Марушиакова  изтъква  като  най-важно  качество  на  евангелизацията,
фактът,  че  тя  обединява  хората,  като  отрича  традиционните  етнически,
групови  и  социални  разделители  между  тях  и  дава  възможност  за
създаване на нова общност от единоверци (Марушиакова 1991а: 121). По
същество тази теза е вярна дотолкова, доколкото протестантизмът е вид
религия, а „всяка религия има социално интегрираща функция в границите
на  своето  влияние,  които  са  подвижни  от  броя  на  членовете  и
действителният й статус и роля в обществото. Религията е в състояние да
преодолее  най-разнообразни  дезинтегриращи  стихии,  които
противопоставят  човешки  същества,  социални  групи,  слоеве,  класи,
природни  и  извънрелигиозни  икономически,  политически,  културни,
етнически и т.н. дадености”  (Фотев 1995: 105). Същевременно тезата на
Марушиакова пропуска една съществена особеност на религията – фактът,
че „границите на религиозната общност и границите на произвежданата от
дадена  религия  социална  интеграция  маркират  нещо  важно  –
диферинциращага функция на същата тази религия” (Фотев 1995: 105). За
ромите  извън  евангелските  общности,  новият  социален  капитал  служи
като основна отправна точка за съмнение в искрената религиозност и за
формиране на негативни представи.

„... Аз ги наричам кашонджии... Ами защото като отиват там на богослужение,
казват: „Има ли кашони?” – „Има” – А, слава Богу! Има Господ!”. Нема ли кашони, казват:
„Нема, нема Годпод” – стават и си заминават” (м,51).

За  евангелизираните  роми  обаче  социалната  солидарност  и
социалната взаимопомощ са от решаващо важно значение по отношение
на  идентичността,  социалната  организация  и  основните  човешки



преживявания, свързани с всекидневния живот.
„Имахме онази сестричка, ти си я видял тука, тя беше оперирана за гуша. Тя

беше  на  операция  и  ние  се  събрахме  само ръководството. Това  е  касиерът,  ревизьорът,
счетоводителят… Аз съм председател на църквата тук и отговорник пред властите. Нали,
ако дойде някаква полиция, аз съм отговорника. И затова, че се събрахме с колкото можахме,
събрахме за касата. Минава се една кутийка. И каквото беше събрано, например 30-40 лева,
ние като дарение го правим за  нея.  Защото за деня трябва да си плаща 2 лева на ден  в
болницата. И ние и помагахме с това нещо. И не само за нея, за много доста имаме, но не го
знае цялата църква. Просто и да го знаят, не искаме да се разпространи в махалата, просто
да не й бъде срамно. Защото нали знаеш, че ромите обичаме малко да клюкарстваме... Едно
дете, ако разбере, веднага ще и каже: „Стига ма! Бедняшко!” Или ще и каже „Простачко,
ама нали са ти дали набожните пари”… Ние така го решихме. Да ни й се подиграват. Да не
се хули самата тя. (ж,43)

Цитираният  пасаж  ми  позволява  да  акцентирам  върху  най-
важната  социална  характеристика  на  процеса  на  евангелизация.
Социалната гъвкавост, която протестантският догмат осигурява, позволява
пълното запазване на голяма част от ромските социални практики. Това
което  се  променя  е  ценностната  им  легитимация.  Ръководенето  на
финансите на една църковна община има същата структура и функционира
по  сходен  начин  с  лихварските  лонджи  [§3.2.6]. Запазването  на
девствеността  преди  брака  остава  ценност  от  голямо  значение,  но  тя  е
легитимирана  не  с  традиционния  баба  хак,  а  с  посланието  на  апостол
Павел до Евреите  [§2.5.].  Поради налагането на десетте божи заповеди,
Евангелизацията  укрепва  традиционните  бракове  и  се  превръща  във
фактор за редуциране на серийната моногамия. От своя страна това води
до укрепване на нуклеарното семейство и родствената структура, с което
се запазват и традиционните властови модели на микроравнище.

§ 3.4.4. Представата за махриме

Във  връзка  с  всекидневните  практики  и  социалната  организация  някои
автори говорят за ромска система от табута  (Stoyanovitch 1974: 120-127;
Kephart  1987:  180;  Sway  1988:  77;  Окан  1994),  регистрирана  от
българските  етнографи  като  махриме (Марушиакова  1992:  146).  В
западните  изследвания,  посветени  на  тази  тема,  са  познати  редица
диалектни  варианти:  мариме,  мохадо,  магердо,  магерипен,  мокерди,
прастло  и палечидо  (Sutherland  1975:  255-258;  Kephart  1987:  153-157;
Sway  1988: 53-56; Fraser 1992: 245; Weyrauch & Bell 1993; Кенрик 2001:
126).

Самата дума махриме е по-скоро непозната за ромите, с които
съм разговарял.  Обикновено запитаните не  правят никаква асоциация  с
нея, макар че някои от респондентите все пак казват очакваното от мен:
“омърсен”,  “замърсен”, “заразен”. Всъщност,  думата е  ясна  предимно  в
общността на калдерашите, където почти без изключение бива разпозната.
Когато на представители на другите ромски субгрупи опиша какво имам



предвид, те го интерпретират като: грех, безех347 или гюна348 – в зависимост
от  преферираната  си  идентичност.  Лексемата  махриме е  с  четири
възможни  етимологични  линии.  Първата  възможност  е  понятието  да
произхожда от гръцки глагол, означаващ “замърсявам” и характерният за
ромските причастия суфикс “-ме”, който също е заемка от гръцкия език
(Fraser 1992: 55)349. Втората възможност е свързана с конотативния смисъл
на думата. Според тази хипотеза, понятието произлиза от ромския корен
“мар-”, лежащ в основата на глаголите “да ударя”, “да убия”350 (Đurič 1989:
24)351.  Без да оспорвам горните две хипотези – те имат своите сериозни
лингвистични основания – на мен ми се струва, че понятието произхожда
от арабски през турски. Едната възможност е думата „mahremane” – тайно,
интимно. Другата възможност е пряко свързана с етимологията на думата
мешере и мюсюлманското религиозно право.  Освен понятието  харам352,
ключово за ислямското богословие е понятието  макрух тахриме353. То се
свързва  с  омърсяващи  действия  и  вещи,  непозволяващи  взимането  на
намаз; нарушения в произнасянето на молитвите или позицията на молене.
Извършващият  макрух  тахриме е  грешник  (Яваш  1999).  Тук  е  много
важно да се каже, че за разлика от нещата които са харам, нещата, които са
макрух не  са  строго  кодифицирани  и  се  различават  при  различните
локални общности. Спецификите на ромското понятие махриме, които ще
бъдат  показани  по-долу,  ме  карат  да  смятам,  че  тази  хипотеза  е  по-
достоверна.

Затварянето  на  семантичния  кръг  около  понятието  махриме
разкрива широчината на неговия обхват  (Fraser 1992:  245; Weyrauch &
Bell  1993).  Спектърът от  концепти,  които пораждат изброените  по-горе
диалектни  интерпретанти,  варира  от  “опетнен”  (всички  лексеми  с
етимология от санскритското  mraks – “петно”), през опозорен  (прастло),
до “изолиран” (палечидо).

В общността на калдерашите в България, за махриме се считат
съприкосновенията с менструална кръв, сперма, урина, фекалии и мърша.
Особено омърсяваща е копрофагията. В тази посока водят и изследванията
сред  ромските  групи  в  САЩ –  разграничаване  между  горната  част  на
тялото (глава, уста), която трябва да е чиста и долната част (гениталии,
анус), която е махриме (Kephart 1987; Sway 1988).

Иска ми си обаче, да се върна към смисъла на понятието табý.
Терминът произхожда от полинезийската дума тáпу (тáбу), която означава
едновременно  две  неща  –  от  една  страна  “свещено”  от  друга  страна
347 Букв. грях
348 günah - (тур.) Грях; Прегрешение
349 Фрейзър на споменава изрично глагола, но вероятно става дума за µαγαριξω
350 марав – бия, чукам; мархонав – премръзвам; мударав – убивам; мерав – умирам
351 От тук Джурич прави тълкуването, че “мариме” означава “нечистоттата на чуждото е извор на смърт”.
Всъщност ромската дума за “смърт” – мериба – също е близка до този корен
352 haram – (араб.) забранен, неприкосновен
353 Makruh tahrime или Tahrime mekruh – отвратително действие. От араб. mekruh – отвратителен;
омразен; мръсен; неодобрен



“забранено”. Антиномът на табу е думата ноа, която означава “обичаен”,
“общ”, “достъпен”. Табуто е забрана от особен вид, според която хората,
които са табу, са опасни за себе си и за околните поради притежанието на
духовна сила – мана. Всъщност табуто е специфичен вид “свещен страх”.
Негова особено важна характеристика е, че наказанието за престъпване на
дадено табу се предоставя на вътрешен механизъм – индивидът вярва в
съществуването  и  предаването  на  маната  и  сам  налага  рестрикции  на
своето поведение (Фройд 1913; Радклиф-Браун 1997).

Понятието махриме, подобно на табуто, съдържа два различни
аспекта.  От  една  страна  то  означава  “замърсяване”  от  друга  страна
“отхвърляне”  от  обществото  (Sutherland  1975:  13,  256).  За  разлика  от
табуто обаче, и двата аспекта принадлежат на един и същ семантичен план
на  израза  –  негативен  социален  феномен.  Казано  с  други думи,   не   е
коректно от академична гледна точка да се говори за ромска система от
табута,  тъй  като  липсва  позитивният  социален  феномен  –  свещеното.
Нещо  повече,  индивидът  често  пъти  се  опитва  да  скрие  или  отрече
омърсяването и това понякога става причина за провеждането на мешере
(Sway 1988).  Тоест, липсата на елемента на свещеното води до липса на
изграждане  на  вътрешен  регулативен механизъм.  Обявяването  на  нещо
или  някого  за  махриме  обикновено  се  извършва  от  общността  към
индивида. Казано с други думи, махримето е онова, което Радклиф-Браун
нарича  “ритуално избягване  на  контакт”  или  “ритуална  забрана”.  То  е
свързано с вярването, че нарушаването му ще причини нежелана промяна
на  ритуалния статус,  водеща  индивида  до  голямо  или  малко  нещастие
(Радклиф-Браун 1997). Терминът обхваща в себе си както някои църковни
забрани,  така  и  всички  съществуващи  суеверия.  Попадналите  в  тази
категория  социални  феномени,  подобно  на  махримето,  могат  да  бъдат
класифицирани като суеверия или като нисши религиозни практики, но не
е коректно да бъдат наричани табута. Практически махримето е морално
престъпление,  което  ангажира  индивида  и  неговото  семейство  чрез
понятието  за  “срам”  –  ладж,  ладжаво  или  лашав (в  зависимост  от
диалекта).

Западните  автори  обръщат  особено  внимание  на  махримето,
обявявайки го за  “социална смърт”.  Вярванията,  свързани с  ритуалното
омърсяване,  са  представяни като  сърцевина на  ромската  култура, която
служи,  за  да  изрази  и  подсили  етническата  граница,  и  която  създава
фундаменталното  разграничение  между  ромá и  гаджé.  Според  тях
махримето оказва влияние върху всички аспекти на всекидневието – от
сексуалните взаимоотношения между съпрузите до финансовите сделки с
широк кръг от хора (Sway 1988; Fraser 1992). В България махримето бива
представяно  като  възлов  елемент  в  развитието  на  циганския  етнос,  а
наличието  му  като  критерий,  че  групата  се  придържа  към  ромската
традиция.  Според  Марушиакова,  до  махриме  може  да  се  стигне,  при
неспазване  на  груповата  ендогамия;  неоказване  на  помощ  на  член  от



групата; неуважение към вътрешните органи на властта и предпочитане на
органите на макрообоществото. Също така източник на махриме са някои
ритуални хранителни забрани354 и ритуални забрани за контакт с нечисти в
ритуален смисъл индивиди (Марушиакова 1992а).

 Де  факто,  всички  изследвания  акцентират  върху  два  вида
махриме  –  един,  който  разграничава  мъжете  от  жените  и  друг,  който
разграничава  циганите  от  не-циганите.  Съответно  в  една  скала  на
ритуалната чистота най-чист е мъжът ром, а най-нечиста е гаджи – жената
не-циганка. Ако трябва да се систематизират източниците на махриме, на
първо място трябва да се посочи женският полов орган.  Това превръща
сексуалния контакт в един втори източник на махриме. Изследователите в
САЩ откриват, че правилата на половите контакти при ромите, живеещи в
Северна Америка, са много сходни с принципите, които спазват евреите.
Особен акцент се поставя върху обстоятелството, че сексуалният контакт
между съпрузите може да се осъществява едва на седмия ден след края на
менструацията. От този момент до началото на следващия месечен цикъл,
съпрузите  имат  право  да  спят  в  едно  легло,  докато  в  периода  на
“нечистота” те трябва да спят на отделни легла и дори не им е разрешено
да  се  докосват  (Sway  1988).  Вторият  голям  източник  на  махриме  е
процесът  на  раждането.  Както  бе  показано  в  точка  3.2.,  съществува
ритуална забрана за циганската жена да ражда в собственото си жилище –
палатка или къща. В Западна Европа и Северна Америка има регистрирана
поредица от прецеденти, включително към средата на 20 век, свързани с
това. Най-простият от тях и икономически най-достъпният се отнася до
чергарските  групи  –  жената  ражда  под  каруцата,  след  което  групата
напуска даденото  място.  Втората възможност е,  за  целта на  раждането,
обикновено в близост до река, да се построи специална палатка, която след
това се изгаря заедно с всички вещи използвани в процеса на раждане.
Онова, което не може да се изгори, бива продавано на  гаджé.  Съгласно
третия вариант, ромите наемат специална къща, в която жената да роди и
където да прекара 6 седмичната карантина за нея и бебето след раждането.
След  това,  те  изоставят  къщата  и  продават  одеалата  и  останалите
използвани  предмети  на  гаджé (Clebert  1961:206;  Sway  1988:55).  Това
откроява третия възможен източник на омърсяване – предмети, докоснати
от женски гениталии, дори когато жената не е махриме. Например мъжът
става махриме, седейки върху тоалетна чиния, използвана преди това от
жена. Нещо повече, той може да бъде омърсен, ако докосне женско бельо
или  ако  неговите  дрехи  не  са  прани  отделно  от  нейните.  Всъщност,
благодарение  на  това  изпъква  и  една  важна  много  съществена разлика
между ромите и не-ромите. За ромите не е важно колко често се перат
дрехите,  а  как  се  перат  (Sway  1988).  Именно  тази  разлика  води  до
открояването  на  четвъртия  източник  на  омърсяване  –  който  макар  и
последен  в  списъка,  не  е  последен  по  значение,  поради  големия  си
354 Марушиакова използва термина “табута”, но неговата неуместност бе показана по-горе



потенциален  мащаб.  Става  дума  за  макрообществото  –  светът  на  не-
ромите,  който  заобикаля  ромските  групи.  Съгласно  съществуващите
изследвания,  ромите  считат,  че  гаджé  не  се  грижат  за  правилното
разграничение между горна и долна част на тялото, затова те са физически
омърсени.  Бракът  с  гаджé  е  забранен.  Сексуалните  връзки  с  гаджé  са
махриме. Не само лицето от не-цигански произход е махриме, но също и
предметите,  които  то  докосва.  Всеки  път,  когато  ром  е  принуден  да
контактува  с  гаджé  –  по  време  на  работа,  в  болниците,  в  социалните
служби,  в  училище  –  той  е  в  постоянна  опасност  от  замърсяване.
Обществените тоалетни са махриме.  Къщите в  които живеят гаджé или
дрехите носени от гаджé са махриме. Храната, която гаджé приготвят е
махриме. Ако по време на чергарството се наложи да купуват и ядат готова
храна,  те  предпочитат  да  бъде  огъната  в  чиста  хартия  или  в  кутия  за
вкъщи,  отколкото  да  бъде  сервирана  в  чиния.  В  ресторантите  ромите
избягват яденето с прибори, използвайки ръцете си и молят за хартиени
или пластмасови чаши за еднократна употреба (Sutherland 1975: 259).

Съгласно  резултатите  от  преките  наблюдения  и  дълбочинните
интервюта  по  време  на  теренните  изследвания,  може  да  се  каже,  че
системата на ритуалните забрани при ромите в България е разрушена в
почти  всички  нейни  аспекти  или  изпълнява  някакви  рудиментарни
функции във възрастните поколения. Традиционният фолклорен аргумент
“така требе”, изхождащ от всекидневната нагласа „така било е и така ще
бъде”, не е достатъчен, за да убеди младите и силно повлияни от масовата
култура поколения да  следват този модел.  Въпреки че  миш –  женският
полов  орган  –  все  още  е  считан  за  нещо  много  “мръсно”,  дори  сред
калдерашите  от  средните  поколения  се  среща  практикуването  на
кунилингус и индивидите, признали това на екипа ни не се срамуват, нито
са обект на махриме. Споделянето на трапезата с гаджé също не води до
омърсяване – напротив, ако не-циганин е гост в дома ти и се храни заедно
с теб, особено по време на значимите за ромите празници – Банго Васили,
Хедерлез,  Бари  Богородица  –  това  е  чест  за  рома  и  репутацията  на
семейството  му се  повишава.  В ресторантите  и  кафенетата  може да  се
наблюдава  обратната  тенденция  –  ромите  настояват  за  използване  на
порцеланови  и  стъклени съдове,  докато  българите  предпочитат  тези  за
еднократна  употреба.  Общественият  транспорт  и  пребиваването  на
публични места също не се счита за омърсяващо.

В  България  съществуват  три  много  силни  причини  за
редуцирането на ритуалното избягване на контакт. От една страна това са
годините  на  тоталитарния  социалистически  режим,  по  време  на  който
ромите са принудени да живеят в съседство с гаджé, да работят рамо да
рамо с гаджé и да се хранят съвместно с гаджé. Ако практиката за махриме
бе  спазвана  стриктно  –  то  идентичността  “рома”  би  изчезнала  с
постепенната “социална смърт” и остракизъм на всички индивиди, които
са нейни носители. От друга страна, силен фактор е бедността, настъпила



след 1989. Например, в САЩ, за да избегнат омърсяването на мъжете, чрез
тоалетната чиния или ваната, циганите наемат апартаменти с две бани –
едната  за  жени  след пубертета,  а  другата за  мъже и  деца  (Sway  1988).
Нещо, което в България е немислимо за повечето субгрупи с изключение
на калдерашите и бургуджиите. В контекста на всички изследвани села,
почти  всички  ромски  домакинства  разполагат  само  с  една  външна
тоалетна. В следствие от бедността, жилищните условия и високото ниво
на аномия, ромските групи се превръщат в особен вид етническа  долна
класа  [§3.3].  Това откроява  и  третия  фактор  –  нагласите към ромите  в
българското общество, в сравнение с тези в Западна Европа, са значително
по-негативни  (Topalova 2003) и ромите обикновено биват изолирани във
всекидневието и дори дискриминирани по отношение на допускането им в
частните социални пространства. Така всеки жест на близост от страна на
гаджé е своеобразен белег, че даденият ром е по-не долна класа.

По  отношение  на  прането  на  дрехите,  привидно  може  да  се
наблюдава онова, което западните изследователи установяват: за циганите
е важна ритуалната, а не физическата чистота на облеклото. В някои села
ромските къщи са в много добро състояние и само единици се различават
от къщите, характерни за макрообществото. Разпознаването на ромските
къщи обаче може да се осъществи чрез простряното в дворовете пране. В
българските дворове прането винаги е в сходна цветова гама: или бяло,
или  тъмно  (черно,  тъмносиньо,  кафяво)  и  много  рядко  в  ярки  тонове.
Върху ромските простори се вижда една пъстра поредица – розово, жълто,
оранжево,  цикламено,  електриково  синьо,  примесени  с  бяло.  Понякога
може да се видят тъмносини, тъмнозелени и сиви дрехи, но почти никога
черни.  Същевременно  върху  българските  простори  вида  на  прането
включва: чаршаф, сутиен, мъжка риза, чорап, кърпа, бикини – всичко в
бялата гама например.  Върху ромския простор обаче дрехите са винаги
еднотипни: ред ританки, ред чорапи, ред ризи, ред бикини – независимо,
че се редуват дрехи от трите цветови групи. Тъй като в Куклен попаднах
на  прецедент  –  простор  в  една  от  ромските  къщи,  който  прилича  на
български, попитахме респондентката,  на какво се дължи това. Нейният
отговор  бе,  че  до  преди  4-5  години  нейното  пране  е  приличало  на
останалите ромски простори, защото е перяла на ръка с домашен сапун.
Тъй  като  всеки  един  от  различните  видове  дрехи  има  различен  вид
замърсяване – кал, пот, пепел – дрехите са прани съгласно източника на
замърсяване, тъй като различните източници изискват различно усилие по
почистването им. Освен това бебешките дрешки се перат отделно и по-
внимателно,  за  да  се  избегнат  възможните  болести  и  зарази.  Днес  тя
разполага с автоматична пералня и използва прах за пране и омекотител.
От една страна според  нея така  дрехите  се  изпират  по-добре,  “като ги
пуснеш на 90°”, от друга страна е започнала да се съобразява с цветовата
гама, защото от “високата температура и праха за пране цветовете пускат”.
От тази гледна точка, въпросът за ритуалната и физическата чистота на



дрехите трябва да  бъде  редефиниран през призмата  на икономическите
възможности на ромските групи в България.

На  практика,  от  суеверията  и  ритуалните  забрани  все  още  се
срещат тези, които са свързани с бременността, раждането и предбрачният
полов  контакт  на  момичето.  Суеверията  и  забраните,  свързани  с
бременността и раждането обаче не са уникални и типично ромски. Те са
характерни за  фолклора  не  само в  България,  а  и  в  широкия  балкански
контекст.  Сред  българите  и  останалите  балкански  народи  суеверията  и
забраните  обаче  постепенно  изчезват  успоредно  с  настъпването  на
модернизационните процеси.

Струва ми се, че регистрираните случаи на предаване на махриме
чрез докосване подвежда някои изследователи да го определят като табу,
тъй като табуто също се предава чрез контакт. Въпреки това, разликата
между  външния  “срам”  при  престъпването  на  махриме  и  вътрешното
усещане за  “свещен страх”  при нарушаването на табу е твърде  голяма.
Самият  “срам”  се  превръща  в  социалния  заместител  на  “махриме”  и
следващият го остракизъм. Нещо повече, срамът е наистина “външен” –
ако общността не разбере за извършеното от индивида действие, той или
тя  не  само  че  не  изпитва  вътрешен  срам,  ами  дори  се  повишава
самочувствието. Индивидът добива усещането, че се е “изхитрил”, щом е
намерил начин да заобиколи или пристъпи социалната норма, без да бъде
наказан.  Обикновено  средните  поколения  са  склонни  да  споделят  в
шеговите форма множество подобни действия от своята младост.



  Заключение  

Анализирайки  културата  и  социалния  свят  на  шотландските
цигани,  Уили  Рейд  достига  до  заключението,  че  изследванията  върху
фолклора  и  културата  на  циганите  допускат една  съществена грешка  –
представяйки циганите като примитивни хора, застинали във времето, като
архаично  племе,  което  сякаш  няма  място  в  модерното  общество  (Reid
1997).  Със  съжаление  трябва  да  призная,  че  изследванията  на  ромска
тематика у нас през последните 15 години страдат от същата грешка. В
етнографските и фолклористките разработки се прокрадва един особен вид
академична  носталгия  по  реконструкцията  на  традиционната  ромска
култура и фолклор – тема, която е актуална в началото на ХХ век, но е
неадекватна днес в контекста на масовата култура, подменяща културните
образци. Емоционалната обвързаност на изследователите с обекта довежда
до редица спекулативни заключения и свръхинтерпретации. Обикновено
се  осъществява пренасяне  и  възприемане  на  собствения  мироглед  като
общ и истинен, в резултат от съпреживяването. Съществуват изследвания,
в които може да се прочете, че ромът “е най-моралният човек”, “ръцете ни
не са окървавени, защото не сме воювали” (Недялкова 1999: 49). В други
разработки  се  възхвалява  “ромският  културен  модел”,  състоящ  се  в
“привързаност  към  семейството”,  “добронамереност  към  културата  на
мнозинството”, “умереност”, “липсата на амбиции за власт” (Нунев 1997;
Чапразов 1997b;  Нунев 1998;  Нунев 1999)  и се  стига до  откровения от
типа: “когато произнеса думата ‘циганин’, лицето ми светва, погледът ми
омеква”  (Окан  1994:  3).  Следвайки  тази  схема  на  работа,  доброто
намерение “обществеността да разбере истината…” (Колев 2000: 2), често
се  превръща  в  есенциалистки  прочит  на  антични  и  средновековни
документи,  редица  хипотетични  приближения  и  тенденциозен
пресмониторинг.  Практиката  в  някои  разработки  –  предназначени  за
ромската аудитория – да се заместват думите от всекидневната реч, имащи
славянски,  романски  или  турски  произход  с  думи  от  хинди  е  добър
интелектуален опит, но няма нищо общо с живия ромски език и ромското
всекидневие.  Подобни  преводи  са  прекрасен  израз  на  авторската
егоагапия, но остават неразбрани от читателите си.

Събирането на “традиционните” ромски приказки и изследването
на “традиционните” ромски обреди на прехода днес е много рисковано и
съмнително академично занимание, защото често пъти не  носи никаква
адекватна  информация.  Подобни  изследвания  с  реконструираща  мисия
обикновено забравят за контекстуалната рамка на набиране на данните.
Симбиозата  с  гадже,  която  е  характерна  за  практикуваният  от  ромите
“паразитиращ номадизъм” и специфичните им икономически стратегии, не
позволява  ромската  култура да  бъде  класифицирана  като  традиционна.
Традиционни, собствено ромски обреди на прехода днес не съществуват.
Традиционната  ромска  фолклорна  култура  е  типичният  случай  на



бриколаж  от  заобикалящите  я  балкански  култури  –  турска,  гръцка,
румънска и славянска. За да не бъда погрешно разбран, тук съм длъжен да
отбележа, че въпросните балкански култури също имат силно бриколажен
характер, което се дължи на смесването им в резултат от дълготрайното
съседство  в  рамките  на Византийския  ойкумен  и  Османската  империя.
Нещо повече,  ромската  култура и  всекидневните социални  практики са
драстично  повлияни  от  тоталитарния  социалистически  режим,  който
променя  или  подменя  властовите  модели,  семейните  и  родствените
структури, жилищните нагласи, икономическите стратегии и религиозните
представи.  Бързата промяна  в  икономическата и  социалната  среда  след
1989 г. допълнително променя всички елементи на ромското всекидневие,
въздействайки бинарно – позитивно върху някои групи и негативно върху
други.  Разликата  във  въздействието  произтича  от  факта,  че  ромската
общност  в  България  няма  хомогенна  идентичност  и  групите  биват
тласнати към интеграция или аномия в зависимост от взаимоотношенията
си с другите и чуждите. Казано с  други думи, това,  което ромите днес
припознават  като  своя  „традиционна”  култура,  са  на  практика
предмодерни  социални  практики,  характерни  за  всички  общности,
живеещи на Балканите. 

От  гледна  точка  на  четирите  предварително  поставени
изследователски хипотези355, се откроиха три различни културни модела на
ромското  всекидневие  днес.  Съгласно  първия  от  тях  по  времето  на
социализма  част  от  ромските  групи  водят  полутрадиционен  начин  на
живот, отговарящ на втората хипотеза от теоретичната рамка – замяна на
традиционната  с  ценностна  рационалност,  замяна  на  предопределените
социални  роли  с  такива,  които  се  придобиват.  Този  модел  е  свързан с
групите, които запазват традиционните си икономически стратегии, но са
принудени  поне  привидно  да  се  интегрират  в  рамката  на  плановата
икономика.  След  началото  на  прехода  групите  започват  да  водят
полумодерен начин на живот, формулиран съответно в третата хипотеза. В
случая разширеното семейство, родът или субгрупата все още упражняват
някаква форма на контрол над индивидите. Въпреки това  мое и  наше –
азът  и  неговата  референтна  група  –  вече  са  ясно  разграничени,  а
действията  на  индивидите  от  ценностнорационални  стават
целерационални.  Резултатът от тази промяна  има три възможни крайни
последствия.  Първото  от  тях  е  интеграцията  –  индивидите  приемат
модерния модел и се вписват в света на гадже, създавайки частни фирми за
производство и търговия. Така се оформя една специфична ромска средна
класа. Индивидите, които не успяват да се пригодят към новите социални
условия изпадат в състояние на социална аномия, тъй като се получава
разминаване между новите културно предписани норми и старите средства
за тяхното реализиране. Амбикултурното пребиваване между двата модела
355 Изследователските хипотези, както и цялата теоретична рамка на книгата са представени в
академичния послеслов



и невъзможността на някои индивиди и социални групи да се откажат от
стария модел или да възприемат новия, води до маргинализация на тези
групи и индивиди. Графично представен, моделът има вида:

Съгласно втория културен модел, по времето на социализма част
от ромските групи водят модерен начин на живот, отговарящ на третата
хипотеза от теоретичната рамка – професионализирана публична дейност
и  целерационални  действия,  изградени  съгласно  изискванията  на
централизираната планова икономика.  След началото на  прехода  обаче,
тези  групи,  по  едни  или  други  причини,  изоставят  модерния  и
“преоткриват” традиционния начин на живот, дефиниран в хипотеза две.
Резултатът от това е дезинтеграция от макрообществото, външно изразена
посредством “завръщането” в ромските квартали и включването в черния
пазар  на  труда.  Възстановяването  на  ценности,  които  са  се  оказали
нефункционални във всекидневния  опит  на  предходните  2-3  поколения
обаче не е прост социален процес, поради настъпилите промени както в
колективната памет, така и в социалните нагласи, представи и стереотипи.
По тази причина, макар и с обратна посока – стари културно предписани
норми и нови средства – както в първия културен модел и тук могат да се
наблюдават случаи както на социална аномия, така и на маргинализация, а
социалните  групи  оформят  нисшата  прослойка  на  ромското  общество.
Моделът има следния вид:

В  третия  културен  модел,  изходна  точка  от  периода  преди
прехода също е модерният начин на живот, отговарящ на третата хипотеза
от теоретичната рамка. За разлика от втория модел обаче, тук индивидите
остават  по-скоро  свързани  с  всекидневните  социални  практики  на
макрообществото и културният модел бива адаптиран към условията на
свободното  гражданско  общество  и  пазарната  икономика.  Не  случайно
употребявам думата “индивидите”, вместо “групите”, тъй като явлението
не засяга конкретна ромска група или субгрупа, а е характерно за отделни
индивиди и техните семейства или най-много тяхната близка родствена
група.  Индивидуализацията  в  случая  не  бива  да  е  изненада.  Тя  е
потвърждение на тезата, че се следва същински модерен модел, в който

2. Модерен
Преоткрит 

традиционен

Аномия
Маргинализация
Дезинтеграция



азът сам дефинира значимите други, а ценностите, целите и нормите са
въпрос  на  личен  избор.  Моделът  може  да  бъда  отнесен  към  ромските
лидери и представителите на т.нар. “ромска интелигенция”. Интеграцията
в  макрообществото  е  най-характерният  процес  за  този културен модел.
Целерационалният начин на действие и липсата на иманентни либерални
ценности обаче изграждат особен вид икономически стратегии и социални
практики – правещи всекидневието привидно да прилича на това, което е
характерно за  модел две  –  дезинтеграция и  завръщане към традицията.
Всъщност,  на  практика  става  дума  за  потвърждение  на  четвъртата
хипотеза – етничността като маска на социалните стратегии. Завръщането
в  рамките  на  ромското  гето,  опитите  за  изграждане  на  ромска
аристокрация и “реконструирането” на ромските традиции се превръщат в
мощен  източник  на  власт.  Когато  става  дума  за  по-образованите  и
икономически по-стабилните индивиди, присъствието в ромския квартал
ги превръща в естествени посредници между долната класа – безработна,
неграмотна  и  криминализирана  прослойка  –  и  макрообществото.
Естественото посредничество се трансформира в естествено лидерство –
безкритично приемане на господството на барвале356. Нещо повече, гетата
са източник на евтина работна ръка и чрез прякото заплащане или чрез
намирането на работа барвале си осигуряват още един начин за контрол и
налагане  на  волята  си  над  общността.  Третият  път,  който  окончателно
легитимира  тяхното  господство  са  механизмите  и  ценностите  на
плуралистичното  гражданско  общество.  Барвале официално  създават
различни ромски партии и ромски неправителствени организации, щедро
финансирани  от  международни  и  български дарителски институции. За
съжаление, създадените ромски организации, независимо какво е записано
в устава им, функционират като сдружения и фондации в частна полза – от
езиковите  и  компютърните  курсове,  стипендиите  и  специализациите  в
чужбина обикновено се ползват барвале, техните семейства и приятели. За
останалите роми в гетата, в най-добрия случай биват провеждани курсове,
осигуряващи им нискоквалифицирана работа. По тази схема рационалното
господство, произтичащо от позицията на барвале в управителния съвет,
се трансформира в традиционно господство – служебното имущество бива
третирано като частно, а щабът се състои от фактически слуги, сред които
не съществува рационална йерархия. Решенията се взимат еднолично или
от  тесен  кръг  барвале  и  не  подлежат  на  договаряне  или  обжалване  с
останалите членове на  общността.  По тази причина,  третият модел има
следния вид:

356 букв. Големците; Богаташите

3. Модерен
Променен 
модерен

Квазитрадиционализъм
Квазидезинтеграция
Интеграция



Във всекидневния живот властват прагматични мотиви. Светът е
структуриран  чрез  рутинните  действия  и  мисленето  по  аналогия.  Но
циганските групи в България нямат единна идентичност и единен културен
модел, а това поражда различни прагматични мотиви и различни, често
противоположни  социални  действия.  Противоречивото  социално
поведение  не  позволява  на  останалите  етнически  групи  и  на
макрообществото да възприемат ромите еднозначно – тоест, да изградят за
тях сходни представи и нагласи. Основното напрежение в академичното
пространство, директно или конотативно се свързва с репродуктивният им
модел.  Единият  полюс  е  на  “носталгично”  настроените  автори,  които
съпреживяват ромското всекидневие и изтъкват,  че основната ценност в
ромската  култура  е  детето  (Нунев  1998) или  голямото  семейство
(Марушиакова  1992а).  Другият  полюс  е  на  “алергично”  настроените
изследователи,  които  говорят  за  циганизация на  българското  общество,
състояща  се  в  нарастващи  бедност,  неграмотност  и  престъпност
(Кертиков 2002). Някъде по средата се намират “романтично” настроените
автори,  които  твърдят,  че  ромският  културен  модел  е  формиран  в
условията на Индия и пренесен от там. Според тази теза, индивидуализмът
е  наследство от родовото  общество,  а  отношението  към гадже,  както и
субгруповите  различия  са  формирани  в  рамките  на  кастовата  система
(Димитров 1991).

Изследването в което и да  е  от населените места не потвърди
нито  една  от  така  представените  позиции.  Разширеното  семейство  и
родството  не  са  фундаментални  понятия  и  главни  социални  ценности.
Кръвните  връзки  се  заличават  относително  бързо  извън  контекста  на
съжителството и биват относително стабилно заменени от стъпаловидните
отношения  при  серийната  моногамия.  Поради  тази  причина,
домакинството,  денотирано чрез  синтагмите  “аменде саворе”357,  “амаре
мануша”358 или  „ми  кер”359 много  по-точно  отразява  свойствата  на
основната  ромска  социална  единица  –  гъвкаво  формирование,
осигуряващо  биологичното  възпроизводството  на  групата,  нейната
прехрана и подслон. Дистанцията между различните групи не се дължи на
табута  или  ритуални  забрани  за  чистота,  а  на  разлики  в  езика,
икономическите  стратегии  и  местожителството,  поддържани  чрез
ендогамни  брачни  мрежи.  Бракът  бива  легитимиран  чрез  купуване,
сексуален  акт  или  официално  споразумение  между  родителите  на
младоженците.  Различните  видове  легитимация,  икономическите
стратегии  и  вида  на  местожителството  оформят  дванадесет  типа
нуклеарни семейства, което оказва влияние както върху индивидуалната,
така и върху груповата идентичност и възможностите за нейната промяна.

357 букв. “всички у нас”
358 букв. “нашите хора”
359 букв. „моята къща”, „моят дом”. Използвам случая да благодаря на Кремена Борисова, водещ на
предаването „Романо дуняс” за последното сведение.



Разпадането на идентичността при някои групи се дължи от една страна на
нестабилната  семейна  структура,  а  от  друга  страна  и  на  процеса  на
социална аномия, с който могат да се характеризират нисшите слоеве в
ромската  социална  стратификация.  В  този  план  на  мисли  и  тезата  за
“циганизация”  на  българското  общество  е  некоректна.  Тя  неправилно
конотира етническа принадлежност там, където са на лице характерните
белези на долна класа и може да се наблюдава типична модерна култура на
бедността.

Да  се  определи  ромската  култура  като  култура  на  бедността
обаче също не би било правилно. Това е процес, който засяга по-скоро
градските  гета  в  райони  извън  регулация  и  в  по-малка  степен  селата.
Анонимността, която градът осигурява, отсъства в селския контекст. Това
позволи на екипа ни, в процесите на интервюиране и пряко наблюдение да
открои същинската характеристика на ромският културен модел. Както бе
казано  по-горе,  това  не  е  любовта към децата  или привързаността към
семейството и рода, не е бедността, нито наличието на кастова система.
Това, което всъщност пронизва и трите ромски културни модела, очертани
съгласно  предварителните  ми  изследователски  хипотези  е  понятието
ладжаво –  “срам”.  Срамът  е  основният  пазител  на  рудиментите  от
традиционната  култура,  но  същевременно  и  основният  двигател  на
промените в ромското общество. Съгласно теренния материал, няма нищо
по-страшно  за  един  индивид  от  те  ачшес  ладжаке –  “да  останеш
засрамен”. За детето това означава да прояви неуважение към възрастните
хора в своето домакинство; за момичето – да не бъде девствена в първата
си  брачна  нощ;  за  момчето  –  да  не  усвои  икономическите  стратегии,
използвани от баща му; за родителите – да не успеят да осигурят невеста за
сина си [чрез купуване, помощ при приставането на девойката или чрез
доброто си име,  нужно за договарянето],  както  и да  не възпитат добре
дъщеря  си  –  така  че  тя  да  не  пристава  и  да  не  сменя  сексуалните си
партньори.  За  мъжа  те ачшес  ладжаке,  значи  да  не  успее да  осигури
прехрана и покрив за своето семейство; за жената – да остане бездетна; за
майката да не кърми бебето, когато е гладно; за синовете и дъщерите – да
не успеят да се погрижат подобаващо за покойните си родители.

Понятието за срам оказва влияние дори върху привнесените или
иначе  казано  “бриколажните”  елементи  в  ромския  културен  модел.
Например  тогава,  когато  искат  да  изразят  на  ромски  мюсюлманския
термин  сюнет360,  хорахане  рома  в  пловдивско  използват  понятието
ладжчшинде,  което  може  да  се  преведе  като  “срамоотрезание”361.
Фактически, представите и нагласите за  ладжаво действат като основен
селективен механизъм за приемливите и желаните социални практики, в
която и да е от ромските групи и субгрупи. Разбира се, понятието за срам в
ромската общност е различно от понятието за срам в макрообществото –
360 от араб. през тур. sünnet – обрязване на краекожието на мъжкия полов член
361 от ладж / ладжаво – срам и чшинав - режа



където  съществуват  вековни,  често  неосъзнавани  напластявания  от
християнството и исляма. Това е и една от причините  божните  – както
респондентите наричат членовете на протестантските църкви в ромските
махали – да се намират в особена маргинална позиция. От една страна те
са  роми.  От  друга  страна  –  те  не  следват  ромските  културни модели,
защото  за  тях  ладжаво е  по-слаб  регулатор  от  безех362,  а  това  оказва
огромно влияние върху  аменде саворе –  чрез укрепване на нуклеарното
семейство и постигане на фактическа външна интеграция на социалните
практики.

Прецедентът,  поради  който  бе  свикано  мешерето  в  Йоаким
Груево,  открои  един  нов  изследователски  проблем  –  икономическата
несигурност  и  преходът  към  либералните  ценности  на  гражданското
общество водят до маргинализация на традицията и състояние на двойна
социална аномия. Понятието аномия363 е въведено в социалните науки от
Дюркем, за да обозначи състоянието на индивидите, характеризиращо се с
отсъствие или намаляване на нормите и ценностите, което е свързано с
чувството  за  отчуждение  и  безсмисленост.  Съгласно  Емил  Дюркем,
аномията  надхвърля  индивидуалното  ниво,  когато  в  обкръжаващото
индивида общество се случват бързи и резки промени в икономическото
състояние  –  без  значение  положителни  или  отрицателни  –  и  по-общо
когато съществува значимо противоречие между общоприетите ценности
и  практиките  на  всекидневния  живот  (Durkheim 1951).  Според  Робърт
Мъртън  съществуват  два  елемента  на  социалната  структура.  От  една
страна това са културно предписаните цели, намерения и интереси, които
оформят  рамката  на  стремежите.  От  друга  страна  това  са
институционалните  норми,  които  дефинират,  регулират  и  контролират
социално приемливия модел за достигане на тези цели. Мъртън доразвива
теорията  на  Дюркем  и  обяснява  възникването  на  социалната
дезинтеграция  и  аномията  с  придаването  на  свръх смисъл на  социално
структурираните  средства  или  на  културно  дефинираните  стремежи
(Merton 1938).  Понятието  двойна социална аномия, което използвах, за
да  опиша  наблюдавания  от  нас  прецедент  в  Йоаким  Груево  е  в  пряка
зависимост от един трети фактор – ромските социални групи и тяхната
култура  се  реализират  в  контекста  на  макрообществото,  което  ги
заобикаля.  По  този  начин  теоретичната  матрица:  интеграция  –
дезинтеграция, трябва да включва и възможността за промяна на модела,
не  само  съгласно  ромското  всекидневие,  но  също  така  и  съгласно
всекидневието на гадже. В такъв случай матрицата има вида:

Ромски
средства

Ромски средства:
свръх смисъл

Средства на
гадже

Средства на гадже:
свръх смисъл

Ромски цели Интеграция 1 Аномия 1 Адаптация 1 Двойна аномия

362 букв. грях
363 Гр. α – “не”, “без” и νοµοσ – “закон”



Ромски цели:
свръх смисъл

Аномия 1 Етноцентризъм Двойна
аномия

Маргинализация1

Цели на гадже Адаптация2 Двойна аномия Интеграция 2 Аномия 2
Цели на гадже:
свръх смисъл

Двойна аномия Маргинализация 2 Аномия 2 Асимилация

Интеграция1 (вътрешна  интеграция) в  матрицата  отразява
традиционната  социална  интеграция  вътре  в  самата  ромска  общност  –
тогава,  когато  за  културно  предписаните  социални  цели  съществуват
традиционни  средства  за  постигането  им.  В  този  случай,  Аномия1
(вътрешна аномия) отразява нивото на аномия именно от гледна точка на
тази  социална  интеграция.  Адаптация1 (либерална  адаптация)
представлява модела на адаптация, от който изследователите обикновено
се  възхищават и  който  се  среща  предимно  в  Западна  Европа,  САЩ и
Канада  –  запазване  на  ромската  ценностна  система,  но  намиране  на
модерни  решения  за  постигане  на  целите.  Адаптация2 (тоталитарна
адаптация) тук отразява начина на адаптация, който е познат от историята
на Източна Европа по времето на социалистическите режими – промяна на
ромската  ценностна  система  при  съхраняване  на  традиционните
ежедневни практики. Аномия2 (външна аномия) показва момента, в който
целите и ценностите на гадже са усвоени и на тях им се придава особен
смисъл, но средствата на гадже са все още непостижими, макар и познати.
За разлика от това, Интеграция2 (външна интеграция) отразява нивото на
интеграция от гледна точка на макрообществото – когато ромите следват
неговите  цели  и  имат  достъп  до  неговите  средства.  Аномия2 и
Интеграция2 са  типичните  случаи,  за  които  се  говори  в  българското
общество днес,  когато се разглеждат проблемите на ромската етническа
група.  Ключов  момент  във  всички  дискусии  от  тази  гледна  точка  са
позициите на ромският  Етноцентризъм – присъщ на някои от ромските
лидери  и  групи,  както  и  тенденцията  на  Асимилация –  при  която
ромската идентичност бива изцяло подменена.

Но  докато  тук  става  дума  по-скоро  за  правителствени  и
неправителствени  политики,  които  в  един  или  друг  момент  –  с
изграждането на гражданското общество –  вероятно ще намерят своето
решение, на преден план изпъква нерешеният проблем с маргинализацията
и двойната социална аномия. При маргинализацията става дума за едно
пребиваване в амбикултурна ситуация. Индивидите и социалните  групи
придават особено голям смисъл на различни елементи от две култури. За
разлика от маргинализацията,  двойната социална аномия е случай, при
който  от  една  страна  е  на  лице  разминаване  между  целите  и
средствата за тяхното постигане, но от друга страна става дума за
една перманентна бикултурна екзистенция, която усилва и задълбочава
възникналата аномия.

Пример  за  двойна  социална  аномия  са  случаите,  в  които
родители стават сводници на малолетните си дъщери, но същевременно



настояват клиентите да осъществяват само анален и орален коитус с тях,
тъй като девствеността се приема като основна ценност у една девойка.
Сходен  случай на  двойна социална  аномия са  прецедентите,  при които
непълнолетни момичета са скланяни към проституция в чужбина или друг
район на страната, а след това се прави пластична операция на химена,
така че момичето да бъде продадено като девица. Подобен е и случаят при
който  формално  се  купува  снаха  съгласно  традиционната  култура,  но
целта  на  покупката  е  включването  й  в  трафика  на  бели  робини.  Като
двойна социална аномия може да се разглежда и купуването на снаха, с
цел продаване на бебето зад граница. 

Особен случай на двойна социална аномия е „брането на желязо”,
тогава, когато се режат тръби, релси и далекопроводи. В същата категория
попада и разграбването на ниви „от глад”, но пускането на продукцията на
дъмпингови цени на пазарите. Сами по себе си това са престъпни актове,
които могат да бъдат разглеждани като резултат от външната аномия. Това
което ги превръща в случаи на двойна социална аномия е фактическото им
легитимизиране  посредством  намесата  на  ромските  правозащитни
организации.  Формирането  на  чувство  за  безнаказаност  поради
етничността и превръщането на малцинствената идентичност в средство
чрез  модерното  правораздаване  е  онова,  което  ми  позволява  да  ги
класифицирам по този начин.

Джудит Оукли разглежда ромската  култура като “бриколаж” в
смисъла на Леви-Строс – взимаща неща от заобикалящите я системи, но
преобръщайки техния  смисъл за  своя  собствена  употреба  (Okley 1997).
Според мен понятието “бриколаж” по отношение на съвременното ромско
всекидневие  е  неуместно.  В  основата  на  културния  бриколаж  стои
забравата  за  произхода  на  привнесените  елементи  и  възприемането  им
като типични и специфични за приемната култура. Това, което Оукли има
предвид, се изразява по-точно от въведеното по-горе понятие  либерална
адаптация – защото ромите имат ясна представа кои средства на гадже да
прилагат  в  определения  ситуационен  контекст,  така  че  да  постигнат
ромските цели, без да превръщат чуждите модели в трайни и иманентни на
своя социален свят.

За  разлика  от  Оукли,  Бойко  Мизов  твърди,  че  ромите  се
отличават  с  голяма  резистантност  спрямо  външните  вмешателства,  с
пластичност  на  социалното  поведение  и  мимикрия  (Мизов  1991:  61).
Подобно  на  него,  Биляна  Сикимич  счита,  че  може  да  се  наблюдава
етническа  мимикрия,  съчетана  с  множествена  или  превключваща  се
идентичност (Sikimic 2003). Понятието мимикрия не е напълно адекватно.
В някои случаи, либералната адаптация действително притежава чертите
на културна мимикрия – например семейството подава жалба в полицията
за отвличане и изнасилване на малолетната или непълнолетната дъщеря. В
същото  време,  де  факто,  това  е  механизъм,  чрез  който  може  да  бъде
изискан баба хак в ситуация, в която семейството би следвало да го загуби,



съгласно  традиционното  право.  За  разлика  от  това  обаче,  замяната  на
традиционния  занаят  с  друга  икономическа  стратегия  –  например
калайджийство със земеделие или дюлгерство – не може да бъде наречено
мимикрия. Нещо повече, в случаите на външна интеграция да се говори за
мимикрия,  означава  да  се  придаде  негативна  конотация  на  позитивен
феномен.  Именно  това  превръща  термина  етническа  мимикрия в
неадекватен и дори пейоративно натоварен.

Множествената  идентичност  обаче  е  факт.  За  разлика  от
Сикимич,  аз  не  смятам,  че  става  дума  за  контекстуално  превключване
между няколко съсъществуващи идентичности. Подобна възможност може
да  се  опре  единствено  на  тезата  за  мимикрията  или  е  израз  на
психопатологичен  феномен.  Поради  тази  причина  в  изложението  [1.2]
въведох понятието  калейдоскопична идентичност.  Това означава единна
идентичност, която дава възможност за лесно – бързо и нетравматично –
редефиниране на значимите други при промяната или разширяването на
статусния  комплекс,  което  създава  впечатление  за  множественост  на
идентичността.  Калейдоскопичната  идентичност  е  дефинирана  от
всекидневното общуване  със своите, другите и чуждите и позволява да
бъдат  разбрани  и  осмислени  различните  социални  състояния  на
различните  ромски  групи  –  интеграция,  адаптация,  етноцентризъм,
асимилация, маргинализация, аномия.

Въпреки своята гъвкавост обаче – именно защото не може да се
осъществи  естествено  “превключване”  между  две  съсъществуващи
идентичности  –  калейдоскопичната  идентичност  е  неспособна  да  се
справи  с  двойната  социална  аномия  и  това  води  до  постепенно
разрушаване  на  самата  идентичност.  Разрушаването  на  идентичността
фактически е разрушаване на нейната сърцевина – сферата на значимите
други, от които, в нормално състояние,  колкото и да се отчуждаваме не
можем  да  станем  чужди.  Разрушаването  на  идентичността  в  ромските
групи  резултира  като  разрушаване  на  традиционната  структура  на
родството.  Рязкото  увеличаване  на  серийната  моногамия  в  ромските
общности,  води  до  рязко  разширяване  на  мрежата  от  стъпаловидни
родствени взаимоотношения.  От своя страна следствието  от това  е  или
пристъпване на правилата на ендогамията, или пристъпване на бариерата
на  близостта,  отвъд  която  контактът  традиционно  би  бил  махриме.
Разрушаването  на  структурата  на  родството  вече  е  видимо  дори  в
родствената терминология. На лице е промяна, в резултат от която започва
да  се  прави  диференциация  между  индивидите  в  първо  възходящо
поколение, както и при роднините по сватовство.

Нещо повече, както калейдоскопичността, така и колебанията в
идентичността  дават  възможност  за  възникването  и  развиването  на
религиозния  синкретизъм  и  честата  промяна  на  икономическите
стратегии.  Това  води до  лавинообразен процес  в  началото  на  който  се
намират  появата  на  групи  с  преферирана  идентичност,  промяната  на



субгруповата идентичност, както и загубата на субгруповата идентичност.
Следващият етап е промяната на груповата идентичност и нейната загуба,
за да се стигне да промяната на диалектната общност. Един евентуален
следващ етап би  било  оформянето  на стабилна метагрупова общност –
аналог  на  понятието  за  нация  –  дотолкова,  доколкото  националната
идентичност  представлява  преодоляване  на исторически  сложилите се
партикуларности,  свързани  с  локални  ограничения  и  затворени в
локалността  си  жизнени  светове,  локално  валидни  традиции,  обичаи,
рутинни форми на всекидневния живот, ограничени полета на интерес и
локални ценности (Фотев 1999: 31). Огромен проблем пред едно подобно
развитие обаче е самият му генезис. Като “чисто роми” или “асъл цигани”
обикновено  се  идентифицират  групите  и  индивидите  в  състояние  на
двойна  социална  аномия,  които  са  загубили  както  своята  групова  и
субгрупова идентичност,  така  и културните модели,  които  я  изграждат.
Аномиралите  индивиди и  групи отпадат  от  една  страна  от  държавната
образователна система, от друга страна – от системата на традиционни за
ромската  общност  занаяти  и  социални  мрежи,  свързани  с  тях.  Така  те
успяват да изградят силно хоризонтално другарство на базата на своята
отхвърленост.  Но  отпадането  им  оказва  негативно  влияние  върху
изграждането  и  разширяването  на  единната  езикова  мрежа  –  което  е
фундаментално  условие  за  създаването  на  национална  форма  на
колективно  съзнание  (Андерсън  1998).  Появата  на  множество
съсъществуващи  малки  езикови  мрежи  води  до  появата  на  локални
жаргони  –  напълно  или  частично  неразбираеми  за  останалите  ромски
групи.  Локалните  жаргони  формират  различни  всекидневни  култури и
съответни разлики в социалните структури, което води до разцепване и
сегментация в ромския културен модел.

1. Полутрадиционен Модерен
Аномия
Маргинализация
Интеграция



АКАДЕМИЧЕН ПОСЛЕСЛОВ

Тъй  като  книгата  е  предназначена  за  по-широка  публика,
обосновката на теоретичната рамка, извадката и методите за набиране на
данни  са  изтеглени  в  края  на  текста  –  така,  че  да  не  отегчат
неспециалистите.

Всекидневието  представлява  интерес  за  учените  от  различни
теоретични перспективи в социалните науки. Разликите между отделните
изследователски подходи обаче не са предмет на настоящата книга и няма
да бъдат разглеждани тук. Поради необходимостта работата да има своята
теоретична рамка, по-долу ще бъдат представени няколко опорни точки,
които изграждат нейния гръбнак. Изложени са с ясното съзнание, че има и
други възможни начини на проблематизиране, но същевременно именно те
задават предварителната ми изследователска нагласа.

На първо място това е разбирането за всекидневието като анклав
на  изначална  сигурност  в  съществуващото,  което  се  изчерпва  с
твърдението  „така е,  така  е  било  и  така  ще  бъде”  (Фотев  2004:  271).
Казано  с  други думи,  всекидневният  живот  се  проявява  като  реалност,
възприемана от индивидите и значима за тях  в качеството си на добре
съгласуван  свят  (Бъргър  &  Лукман  1996:  33),  чието  съществуване  не
подлежи  на  съмнение.  Под  всекидневие  тук  и  по-долу  ще  разбирам
културно интерпретиран жизнен свят, притежаващ особена автономност и
съдържащ  историческия  пласт  на  интерсубективна  практическа
рационалност (Чалъков 1992: 70-75). 

На  второ  място  това  е  схващането,  че  социологията  на
всекидневния  живот  може  да  има  за  своя  задача  изследването  на
разнообразни типове всекидневен живот или пък чуждия език на други
всекидневни светове, свързани с хетерогенни култури (Фотев 2004: 271).
Тя  се  съсредоточава  върху  социалните  процеси  и  структури,  които
подреждат нашия опит посредством ситуации на общуване лице-в-лице.
Неин предмет могат да бъдат както широката социална рамка, която задава
общата  схема  на  всеки  индивидуален  живот,  така  и  факторите,  които
определят поведението в конкретна ситуация  (Brinkerhoff & White 1985:
160).  Казано  с  други  думи,  всекидневието  е  онова  поле,  където  се
изгражда, осъществява и наследява, чрез традицията, културата на даден
социум,  разбирана  като  съвкупност  от  усвоените  и  предадени,  чрез
хабитуализацията и социализацията, двигателни реакции, навици, техники,
идеи  и  ценности,  както  и  предизвиканото  от  тях  типологизирано
поведение (Крьобер 1948: 138). Следователно, за да се изучат пълноценно
характерните  специфики  на  културата  и  социалния  живот  на  дадена
социална група, трябва преди всичко да се опознае нейното всекидневие.

Очертаната  твърде  широка  картина,  изисква  все  пак  да  се
конкретизира  разбирането  на  някои понятия,  както и  да  се  легитимира
изборът именно на тези, а не на други структури на всекидневието. Под



структура  ще се разбира  съвкупността от  статуси и роли,  организирана
посредством  типични  модели  на  взаимоотношения,  определени  от
ценности и норми. От една страна всяко общество може да се разглежда
като групирано в структури с различни функции, значения или цели. В
този  смисъл  пример  за  социални  структури  са  семейството,  класата  и
различните институции – църква, съд, гилдия и т.н.  (Brinkerhoff & White
1985). От друга страна като структури могат да бъдат разглеждани нещата,
които обозначават границите на възможното и позволяват да се направи
своеобразно „претегляне” на социалния свят (Бродел 2001).

С  оглед  на  теоретичната  рамка,  по-долу  са  представени  три
възможни  подхода  към  определянето  на  границите  на  всекидневието.
Различни елементи от тях образуват основата на теоретичната структура
на работата и залягат в канавата на анализа.

Първата  възможност  при  определянето  на  значимите  за
всекидневието структури и съответно за формулирането на предмета е да
се следва модела, зададен от Фернан Бродел – демографски особености,
хранителен режим, условия на живот, източници на енергия, технически
революции,  парите,  градовете.  Както  авторът  сам  признава,  подобна
структура съдържа в себе си една “множественост” на “материалната” и
“икономическата”  цивилизации  (Бродел  2001:  13-14),  тоест  покрива
широка  гама  от  аспекти  на  Западноевропейската  цивилизация  в
предмодерния период (ХV – ХVІІІ). Подобна схема би била уместна ако се
изследва  макрообществото,  заемащо  определена  територия,  а  не
специфично  етническо  малцинство,  с  трансгранични  характеристики.  В
противен  случай  съществува  реалната  опасност  аналитичната  рамка  да
разшири  прекомерно  мащаба  си  и  работата  да  добие  повърхностен  и
спекулативен характер.

Друга  възможност  да  се  очертае  предметът  на  настоящето
изследване предоставя сборникът под редакцията на Хайнц-Герхард Хаупт
с  поместените  в  него  28  специфични  локуса  на  всекидневието  (Хаупт
2002).  Един  подобен  подход  би  могъл  да  бъде  плодотворен,  тъй  като
ромите  в  по-голяма или по-малка степен могат  да  бъдат срещнати  във
всяко едно от изброените места на всекидневието – нивата, пристанището,
магазина,  фабриката,  кафенето,  затвора,  гробището  –  но  същевременно
тези  места  не  са  само  ромски  и  в  повечето  случаи  малцинството  е
принудено  да  възприеме  моделите  на  заобикалящия  го  доминантен
социум.  Използването  на  подобна  рамка  от  една  страна  би  довело  до
ненужна  фрагментарност  на  работата,  поради  невъзможната
изчерпателност  на  предпоставените  структури.  Например  домът  е
разчленен  на  всекидневна,  кухня  и  детска  стая,  но  липсва  спалнята;
появяват  се  нивата,  работилницата,  фабриката  и  кантората,  но  липсват
улицата и площадът; от друга страна крие риска от изместване на анализа
в посока изследване на културната адаптация, вместо всекидневието.

Избирайки сходна тематика, Райна Гаврилова предлага една по-



уместна  структура  –  градът,  къщата,  храната,  облеклото;  здравето,
делникът,  празникът и  свободното  време;  детето,  семейството,  смъртта.
Методологическото  й  основание  е  стремежът  “всеки  елемент  да  се
разглежда в неговата среда”. Въпреки това, тя явно осъзнава, че при пръв
поглед работата й прилича на “бриколаж” (Гаврилова 1999: 17-18), макар
че именно модусите от други ситуационни контексти, създават търсеното
от нея усещане за автентичност.

За  да  избегна  боравенето  с  фрагменти,  макар  и  поставени  в
някакъв  контекстуален  хоризонт,  което  би  могло  ненужно  да
митологизира  едни  или  други  аспекти  на  ромското  всекидневие,  аз
приемам  за  изходна  парадигмата  на  Бронислав  Малиновски,  че,  като
организъм,  човешкият  индивид  е  биологично  детерминиран  от
съществуването  на  няколко  основни  потребности  –  храна,  въздух,  сън,
сексуален  живот.  Тяхното  задоволяване  обаче  е  културно  определено
посредством различни социални практики и структури (Малиновски 1990:
92-99) и именно това разграничава едно общество или социална група от
друго общество или социална група. Съгласно тази парадигма, предмет на
настоящата дисертация ще бъдат културните модуси, в качеството си на
интерсубективна  практическа  рационалност,  посредством  които  в
ромското всекидневие биват удовлетворени основните потребности така,
че социалната реалност да добие вида на добре съгласуван свят.

За разлика от Малиновски, Герт Дресел критикува опита да се
определят човешки основни феномени, които съществуват независимо от
време и място.  Той предпочита  да използва термина “основни човешки
преживявания”, тъй като за него понятието “преживяване” съдържа в себе
си “както обективната даденост, така и субективното човешко общение с
нея”  (Дресел  1996:38-40).  Тематичният  каталог  от  основни  човешки
преживявания, предложен от Дресел с уговорката, че не е изчерпателен,
включва:  семейство,  пол,  жизнени  фази,  раждане  и  смърт,  религия  и
религиозност,  труд, конфликт,  среща с  чуждото,  пространство  и  време,
тяло,  сексуалност,  вътрешен  живот,  прехрана,  околен  свят  (Дресел
1996:42-73).

Изграждайки  широко  хетерогенно  поле  от  социални
“преживявания”, Дресел смесва понятия от различни семантични слоеве:
социална  група  (семейство),  социален  процес  (конфликт),  социален
контекст  (пространство  и  време),  социална  институция  (религия),
социална дейност (труд), които могат да съсъществуват в основата на един
социален факт. Подобно несистематично разцепване на предмета би могло
да доведе до “параноидна интерпретация” (Еко 1997: 45-46) и всяко нещо,
по  особена,  изопачена  аналогия  да  се  свърже  с  всички  други  неща,  в
търсене  на  уж  съзнателно  скрит  смисъл.  За  да  се  избегне  подобен
спекулативен метод – въпреки критиката към предпоставянето на основни
социални феномени, за която без съмнение Дресел има своите основания –
може да  се подходи към всекидневието през призмата на Гадамеровата



теза, че анализът винаги започва с някакви предварителни понятия, винаги
съществуват  смислови  очаквания,  които  в  последствие  добрият
изследовател  заменя  с  по-адекватни  по  отношение  на  обекта  (Гадамер
1997: 367).

Всъщност, понятието “основно човешко преживяване”, в смисъла
даден му от Дресел, съдържа в себе си идеята за културно интерпретиран
жизнен  свят  и  може  да  бъде  особено  полезно  при  изследването  на
всекидневието, ако зад него бъдат поставени отделни социални факти от
един  и  същ семантичен  порядък,  тоест,  ако  “преднамереностите  не  са
произволни”  (Гадамер 1997: 368).  Именно тук е мястото на възгледа на
Малиновски  за  биологичната  детерминираност  на  човешките индивиди.
Струва ми се, съгласно логиката на подобно предварително полагане на
смислови  очаквания,  че  в  такъв  случай  първото  основно  човешко
преживяване  е  раждането,  което  само  по  себе  си  е  биологическата
предпоставка  за  съществуването  на  всяко  общество.  Самото  раждане
съдържа в себе си два социални пласта. От една страна то не може да се
разглежда  извън  репродуктивното  поведение  и  раждаемостта,  от  друга
страна е силно свързано с т.нар. “обреди на прехода”  (Ван Женеп 1909:
123) –  ритуали,  символично  драматизиращи  промените  в  социалния
статус, променените ролеви очаквания, както и промяната в социалната
мрежа.  Но  ако  раждането  е  социално  действие,  което  разширява
социалното  поле  и  интерсубективната  комуникация,  то  смъртта  е
основно човешко преживяване, което оказва влияние върху жизнения свят
в обратна посока. Смъртта също съдържа няколко пласта – смъртността и
здравословното състояние, както и ритуали на прехода, табута, суеверия и
религиозни практики, свързани с нея.

По една особена ирония, двете най важни биологически събития
са основни социални преживявания не за претърпяващия ги индивид, а за
заобикалящата го социална среда,  налагайки нейното преструктуриране.
Те  представляват  особена  рамка  в  която  се  случва  индивидуалното,
субективно  преживявано  всекидневие.  Самото  всекидневие  протича  по-
скоро под знака на откроените от  Малиновски основни потребности от
храна,  въздух  и  сън.  Но  докато  дишането  е  биологическа  дейност
(социалният  аспект  на  която  може  да  се  сведе  до  миграция  или  друго
действие, целящо обитаването на по-добра биосфера), то осигуряването на
храната  е  неизменно  свързано  с  дейности  по  набавянето  й  по
непосредствен (лов и събирачество в по-простите общества; земеделие и
животновъдство в по-сложните) или опосреден начин (различните форми
на труд в модерното общество). 

Някои  теории  за  историческото  развитие  на  обществото,
разглеждат труда като „първото основно условие на целия човешки живот
и то в такава степен, че можем да кажем, че трудът е създал самия човек”
(Енгелс 1884: 187), а трудовият процес е дефиниран като „вечно природно
условие  за  човешкия  живот”  (Маркс  1867:  211).  Трудът  от  тази



перспектива  обаче  има  относително  стеснен  смисъл  и  покрива  само
дейностите,  които  по  опосреден  начин  задоволяват  човешките
потребности. Трудът се разглежда като „потребление на работната сила.
Купувачът на работната сила я продава като заставя нейния продавач да
работи”  (Маркс  1867:  204).  От  дефиницията  на  труда  бива  изключено
„взимането на готовите средства за живот, например на плодове” (Маркс
1867:  206).  От  гледна  точка  на  микросоциалните  феномени,  Дресел
проблематизира употребата на понятието труд, обуславяйки, че “колкото и
централен да е трудът за нашата идентичност като модерни европейски
хора,  толкова  тезата  за  труда  като  основно  определение  на  човека
исторически може да бъде поставено под въпрос”, защото е регистрирано
наличието на общества, където не съществува понятието “труд”  (Дресел
1996: 57-58), тоест, отсъства социалната представа за труд. 

В разгледаните по-горе публикации на Гаврилова и Дресел, се
появява  понятието  „работа”  като  припокриващ  се  интерпретант  на
понятието  „труд”  (Дресел  1996:  57-59;  Гаврилова  1999:  223-238).
Всъщност,  феноменологичната  парадигма  разглежда  работата  като  най-
важната дейност по отношение на изграждането на истинската същност на
всекидневния свят  (Schutz 1962:  212).  Според Алфред Шютц, светът на
работата е въплътен в различни слоеве на реалността, утвърждавайки по
този начин специфичната реалност на всекидневния живот  (Schutz 1962:
223).  Светът  на  работата  е върховна реалност  спрямо  останалите
подсветове  на  реалността.  Това  е  светът  на  физическите  неща,
включително и собственото тяло; това е сферата на собствените движения
и телесни действия. Светът на работата поставя задачи пред индивидите;
позволява  осъществяването  на  техните  планове;  дава  възможност  да
успеят  или  да  се  провалят  в  опита  си  да  постигнат  своите  цели.  Чрез
своите работни действия индивидът се включва във външния свят и го
променя – както за себе си, така и по отношение на другите (Schutz 1962:
223).  Работата  в  смисъла  на  Шютц  обаче  е  понятие  с  относително
разширен  смисъл.  На  практика  тук  се  включва  всяко  преднамерено
действие,  осъществено  в  социалната  среда,  целящо  да  предизвика
предварително  планирано  състояние  на  нещата  посредством  телесни
движения.  От  такава  гледна  точка  работата  се  явява  не  просто
обединителен термин по отношение на непосредствените и опосредените
дейности по набавянето на храната, но и термин, който включва в себе си
дейностите по удовлетворяването на другите две основни потребности –
съня и сексуалния живот.

Поради изтъкнатите до този момент ограничения на понятията
„труд”  и  „работа”,  за  да  откроя  и  обознача  третото  основно  човешко
преживяване, в текста на книгата аз използвам термина прехрана. Само по
себе си понятието съдържа два семантични пласта. От една страна това е
храната,  с  която  даден  индивид  или  дадена  социална  група  поддържа
своето съществуване, от друга страна това е препитанието – наборът от



икономически  стратегии,  които  индивидът  или  социалната  група
използват, за да осигурят необходимата им храна. Казано с други думи,
прехраната  може  да  се  разглежда  като  преднамерено  действие,
осъществено  в  социалната  среда,  целящо да  предизвика  предварително
планирано осигуряване на храна  посредством телесни движения.  Тоест,
прехраната  е  онзи  търсен аспект  на  работата,  който  е  пряко  свързан  с
удовлетворяването на човешката потребност от храна.

В процеса по осигуряването на прехраната, човешките индивиди
влагат някакво количество телесна енергия, при което – щом се достигне
определен праг на изразходване – настъпва необходимостта от почивка и
сън. Беззащитността на спящия човек от физически посегателства върху
личността му, както и природните стихии са довели до четвъртото основно
човешко  преживяване  –  намирането  на  подслон,  където  да  бъде
удовлетворена  необходимостта  от  почивка.  Предпочитам  понятието
“подслон”  пред  понятието  “дом”,  защото  има  по-широк  семантичен
смисъл.  Домът  е  един  от  видовете  подслон,  но  подслонът,  освен  това,
съдържа в себе си и идеята за “временно убежище”. Терминът “подслон” в
друг контекстуален план може да конотира някакво социално преживяване
на пространството и в този смисъл етническата махала и гетото са особен
вид “подслон” за етническите общности.

Откроените четири основни човешки преживявания –  раждане,
прехрана,  подслон  и  смърт –  детерминират  всекидневието  и  по  тази
причина са предмет на настоящата книга. Те са основните структури на
всекидневието  в  смисъла  на  Бродел  дотолкова,  до  колкото  могат  да
послужат  за  „претегляне  на  света”  и  обозначаване  на  границите  на
възможното (Бродел 2001: 11). 

Работата щеше да загуби голяма част от своя смисъл обаче, ако
бяха  разгледани  различните  специфични  социални  агенти,  които
претърпяват  тези  преживявания.  Тоест,  необходимо  бе  да  се  изследва
социалната  организация  на  ромската  етническа  общност  с  нейните
специфични структури. Последното изискваше да се разшири предметът
на  книгата  с  още  една  стъпка,  за  да  се  отговори  на  въпроса:  “Какво
означава ромска етническа общност?”. 

Фредерик Барт обобщава концепциите за етническата група като
„дадено население, което напълно се самовъзпроизвежда; споделя основни
културни ценности, реализирани в явни културни форми; създава поле на
общуване и взаимодействие; предполага членство разпознаващо само себе
си  и  разпознавано  от  другите”  (Barth 1969:  75).  Ричард  Шермерхорн
разглежда  етническата  група  като  общност  в  рамките  на  по-широко
общество, която има истински или предполагаеми общи прадеди, спомени
за споделено историческо минало и културно съсредоточаване на един или
повече символни елементи определени като въплъщение на техния народ.
Примери  за  такива  символни  елементи  са  моделите  на  родството,
религиозните  практики,  езикът  (Schermerhorn 1970  :17). Макс  Вебер



нарича „етнически групи” тези човешки групи, които споделят субективна
вяра в общ произход поради сходства във физическите си характеристики
или обичаите, или поради обща памет за колонизиране и миграция (Weber
1978: 35). Антъни Смит разграничава етническата група от етническата
общност. Според него етническата група представлява население,  което
според  външни  наблюдатели  представлява  отделно  културно  и
историческо  образувание.  Същевременно  даденото  население  може  да
няма оформено самосъзнание, а само смътно усещане, че образува отделен
колектив  (Смит  1991:  35).  За  разлика  от  това,  етническата  общност
притежава шест отличителни белега: общо собствено име; мит за общи
предци;  споделени спомени за  общо минало (герои,  събития  и  тяхното
почитане);  един или повече елементи на обща култура (религия, обичаи
или  език),  обвързаност  с  определено  отечество  (символична  обич  към
земята на прадедите) и чувство за солидарност сред поне някои части от
населението. Колкото повече дадено население споделя тези отличителни
белези,  толкова  повече  то  се  приближава  до  идеалния  тип  етническа
общност (Смит 1991: 35-36; Hutchinson & Smith 1996: 7).

Особено  важното  място,  което  заемат  споделяните  митове  и
исторически спомени в изграждането на етничността (Hutchinson & Smith
1996: 7), позволи като основа на предварителната рамка да бъде положено
разглеждането на различните легенди за произхода на ромите и за тяхното
„отечество”,  както  и  историческите  данни  за  ромските  миграции  към
Европа и в частност към България. На второ място е важно да се уточни, че
обект на работата са както индивидите, самоназоваващи се като “роми” в
социалното пространство, така и онези лица, които биват определяни като
“роми”  (цигани,  гюпци)  от  другите етнически общности,  масмедиите  и
различните обществени институции, защото именно това съответства на
един  от  критериите  за  общност.  Във  връзка  с  понятията  за  близост  и
чуждост,  както  и  с  вътрешно  общностните  и  вътрешно  груповите
разграничения,  беше  изследвана  структурата  и  границите  на  ромската
идентичност.  Съгласно  структурата  на  идентичността  и  различните
съществуващи ендоними, бе предложена класификация на ромските групи
и субгрупи в рамките на ромската общност.

Набирането на първичната информация е осъществено на широка
методологическа основа. Книгата разчита както на количествени така и на
качествени  методи.  Основните  източници  на  количествени  данни  са
публикациите  от  преброяванията  на  населението  и  жилищния  фонд  в
България както и различни репрезентативни емпирични социологически
изследвания  върху  раждаемостта,  репродуктивното  поведение,
семейството, условията на труд и жилищната среда. 

Изхождайки от позицията, че социология на всекидневния живот
разчита на биографичния метод и плътното описание (Brinkerhoff & White
1988: 164),  за да може адекватно да се разчете и интерпретира чуждата
символична система (Geertz 1973: 3-30), работата се опира на поредица от



авторски прецедентни изследвания върху ромската общност в България,
както и на данни от някои социални изследвания, в които авторът е взел
участие като  теренен изследовател. Основните  изследователски  поректи
са:

•Проект „Циганският кмет” 
Теренна работа: 26-29.10.2000 г., 11-14.01.2001 г., 4-13.05.2001г.
Място: с. Габровница (обл. Монтана)
Проектът  е  индивидуален.  Финансиран  е  от  Фондация  „Отворено

общество  –  София”  като  годишна  стипендия  за  високи  академични
постижения. 

Извадката включва представители на три ромски групи: калдераши,
калайджии и цуцумани (даскане рома) – общо 25 души и 10 българи.

Инструментариумът включва:  пряко  наблюдение,  неструктурирани
тематични  и  биографични  интервюта,  структурирана  анкетна  карта  с
отворено-затворени  въпроси,  ментална  топография  и  матрица  на
родствената терминология.

Резултати:  Събрана  е  информация  за  социалната  организация  на
ромските  групи в  селото,  за  груповата  и  субгруповата  идентичност,  за
основаването на махалата и за икономическите стратегии. Документирана
е  празничната  обредност,  свързана  с  Банго  Васили  (13.01)  и  Хедерлез
(6.05). Регистрирани са българските нагласи, представи и стереотипи по
отношение  на  ромската  общност.  Проектът  предоставя  основния
емпиричен  материал  за  защита  на  магистърска  теза  по  социална  и
културна  антропология  „Властовите  взаимоотношения  в  Ромските
общности  в  периода  на  преход  от  тоталитарно  към  демократично
общество”  пред  катедра  „Теория  и  история  на  културата” на  СУ  „Св.
Климент Охридски”.

•Проект „Гюпци – 2001. Социо-културни модели на поведение в ромските
общности,  живеещи  в  административните  центрове  на  граничните
общини на Югозападна България” 

Теренна работа: 29.03.- 07.04.2001г.
Място: гр. Петрич, гр. Сандански
Проектът е реализиран от екип:  Алексей Пампоров (ръководител),

Мая  Жалова,  Марта  Попова  и  Иван Вълев.  Финансиран  е  от  програма
„Образование” на Фондация „Отворено общество – София” и Студентски
съвет на СУ „Св. Климент Охридски”

Извадката  включва  представители  на  четири  ромски  групи:
калдераши, калайджии, хорахане рома и даскане рома – общо 42 души и
15 българи.

Инструментариумът включва:  пряко  наблюдение,  неструктурирани
тематични  и  биографични  интервюта,  структурирана  анкетна  карта  с
отворено-затворени въпроси, матрица на родствената терминология.



Резултати:  Събрана  е  информация  за  груповата  и  субгруповата
идентичност; за социалната организация и властовите взаимоотношения;
за  религиозните практики  и  празничната  обредност;  за  икономическите
стратегии; за основаването на махалите и за нагласите и стереотипите на
българите спрямо ромите. Значителна част от материалите са публикувани
в  сборника  Гюпци  2001.  София,  2001:  Еффект  (ред.  и  съст.  Алексей
Пампоров). Монтиран е кратък документален видеофилм (М. Жалова & А.
Пампоров).

•Проекти „Жива Памет” и „Колелото се върти”
Теренна работа: 07.03.- 21.04.2002г.
Място:  с.  Костиево,  с.  Катуница,  с.  Калековец,  с.  Говедаре,  гр.

Чирпан, [с. Болярци]
Теренната работа е реализирана от екип: Светлина Денова и Алексей

Пампоров  (съ-ръководители),  Бейхан  Хаджиидриз,  Стефка  Сиракова  и
Семра Мустафова. Изследването е проведено по поръчка на Обединени
младежки съвети и Национална асоциация “Дебати”, гр. Пловдив.

Извадката  включва  представители  на  четири  ромски  групи:
калдераши, калайджии, хорахане рома и даскане рома – общо 87 души. 

Инструментариумът включва:  пряко  наблюдение,  неструктурирани
тематични и биографични интервюта, ментална топография,  матрица на
родствената терминология.

Резултати:  Събрана  е  информация  за  груповата  и  субгруповата
идентичност; за социалната организация; за репродуктивното поведение;
за  религиозните практики  и  празничната  обредност;  за  икономическите
стратегии  и  основаването  на  махалите.  Част  от  материалите  са
публикувани в сборника Колелото се върти. Пловдив, 2002

•Проект „Ромското семейство – аспекти на всекидневието” 
Теренна работа: 16-22.07.2003г.
Място: с. Ягодово, с. Йоаким Груево, с. Куклен, гара Филипово (гр.

Пловдив)
Проектът е реализиран от екип:  Алексей Пампоров (ръководител),

Велислава  Иванова,  Галина  Манолова,  Наталия  Вълкова,  Светослава
Кръстева, Силвия Найденова, Христо Ценов и Яна Малинова. Финансиран
е  Международен  център  по  проблемите  на  малцинствата  и  културните
взаимодействия (IMIR), София

Извадката  включва  представители  на  петте  ромски  групи:
калдераши, калайджии, хорахане рома, даскане рома и лудари – общо 69
души.

Инструментариумът включва:  пряко  наблюдение,  неструктурирани
тематични  и  биографични  интервюта,  матрица  на  родствената
терминология.



Резултати:  Събрана  е  информация  за  груповата  и  субгруповата
идентичност;  за  социалната  организация  и  в  частност  мешерето;  за
репродуктивното  поведение;  за  религиозните  практики;  за
икономическите стратегии; за чергарството и основаването на махалите.
Значителна  част  от  материалите  са  публикувани  в  книгата  Ромското
семейство – аспекти на всекидневието. София: 2004

Да се направи извадка от ромското население в страната, която
да  гарантира  достоверност  и  адекватност  на  набираните  данни  и  да  се
избегне изкривяването на информацията не е лесна задача. От една страна
не може да се направи систематичен подбор с помощта на заявената по
време  на  преброяванията  идентичност,  защото  съществуват  групи  с
преферирана идентичност – българска, турска, румънска, които ще останат
извън извадката. Не може да се направи клъстерна извадка, защото тя ще
обхване само живеещите в изолираните ромски квартали, а по този начин
ще  отпаднат  добре  интегрираните  индивиди,  по-заможните  роми,
чергарстващите домакинства и индивидите, живеещи извън регулация. Не
може да се реализира и квотна извадка на субгрупов принцип, тъй като в
съществуващите статистически регистри не се прави разграничение между
различните видове роми.

Изграждането  на  целенасочена  качествена  извадка  също  крие
своите рискове. От една страна може да се използва прецедентен принцип
и да се изследва конкретен случай положен в неговата собствена социална
среда. Този подход би бил уместен при изследването на хомогенна група
или на относително изолирана културна традиция. В ромската общност в
България  обаче  съсъществуват няколко  метагрупи,  а  всяка  метагрупа е
съставена от различен брой субгрупи. Това предполага съществуването на
различна социална организация и различни културни модели, а от там и
различни  социални  практики  по  отношение  на  всекидневието.
Същевременно ромската културна традиция не е изолирана, а се намира в
ежедневен  контакт  със  заобикалящите  я  културни  модели  в  страната.
Поради  тези  причини  простата  прецедентна  извадка  губи  своята
ефективност  –  набраната  информация  би  могла  да  не  е  релевантна  за
голяма част от ромските общности в страната, а същевременно може да
отразява влиянието на локалното макрообщество.

Използването на  метода  на  снежната  топка  също би  могло  да
подведе анализа в грешна посока. Препращането от актуалния респондент
към  потенциалния  респондент  се  извършва  обикновено  в  рамките  на
дадена социална мрежа. Съществуването на определена социална мрежа
обаче  е  свързано  със  споделянето  на  конкретни  сходни  социални
характеристики. Следвайки първия респондент, изследването би могло да
се  ограничи  в  рамките  на  тесен  културен  хоризонт  и  по  този  начин
субгруповите особености да останат нерегистрирани.



За  да  се  решат  тези  проблеми,  в  рамките  на  паралелно
провеждащите се проекти „Циганският кмет” и „Гюпци 2001” е  избран
моделът  на  множествена  прецедентна  извадка364 (Miles  &  Huberman
1994:  29).  Нейната  цел  е  да  регистрира  типичните  случаи,  граничните
ситуации,  контрастните  прецеденти  и  крайните  отклонения.  Основният
принцип при подбора на респонденти е постепенна интеграция на групи и
прецеденти  до  насищането  с  еднотипна  неиндивидуална  информация.
Въпросът  за  границите  и  рамката  е  решен  чрез  двустепенно
стратифициране на ромските групи. Тъй като ромските субгрупи са много
на  брой  и  варират  в  различните  селища,  първата  степен  на
стратификацията е осъществена на ниво макрогрупи. На теоретично ниво е
решено, че ще се търсят основните общности. Поради разминаванията и
противоречията  в  научната  литература  относно  класификацията  на
ромските  групи в  България  (Марушиакова  1991b;  Марушиакова  1992c;
Кючуков  1992b;  Марушиакова  &  Попов  1993;  Томова  1995),
предварителната  концепция  е  изградена  въз  основа  на  екзогамни
разграничения  на  географски  принцип:  български,  турски,  сръбски,
румънски,  унгарски,  австрийски  цигани.  Предимството  на  качествената
извадка  е,  че  дава  възможност  в  хода  на  изследването  предварително
стратифицираните групи да бъдат променяни или заменяни с по-адекватни
спрямо  изследваната  общност  (Flick 1998).  С  цел  намаляване  на
транспортните  разходи  и  спестяването  на  време,  втората  степен  на
стратификацията е локалното дефиниране на ромските групи. При избора
на селища, е използвана контекстуална информация от архива на Центъра
за социални практики – София. 

Село Габровница е избрано,  тъй като по предварителни данни
там може да се наблюдава феноменът „цигански кмет” –  демократично
избиране на представител от малцинството, който да го представлява пред
институциите  на  макрообществото.  Същевременно  в  селото  живеят
значителен  брой  „сръбски”  цигани  (Томова  1995:  94),  при  които
властовият  модел  се  репродуцира  по  наследство,  чрез  т.нар.  „барони”
(Мизов 1992:58; Недялкова 1999: 18; Колев 2000: 47) и това e прието като
белег  за  промяна  в  социалните  практики.  Селото  се  откроява  с  най-
големия абсолютен дял на роми в област Монтана  (Томова 1995: 94),  а
съгласно  преброяванията  на  населението  през  1992  и  2001г.  в  самата
област  Монтана  ромите  имат  най-голям  относителен  дял  спрямо
останалата част от населението в страната.

Петрич и Сандански са избрани като места, където може да се
наблюдава  същия  властови  феномен  –  но  в  друг  географски  и
икономически  контекст.  Двата  града  са  предпочетени  заради  голямото
разнообразие  от  субгрупи  от  една  страна,  от  друга  страна  и  заради
обстоятелството,  че  в  региона  може  да  се  наблюдава  най-високата
концентрация на роми в България от началото на прехода.
364 Multiple-case sampling



Същият  подход  при  съставяне  на  извадката  е  следван  и  при
проектите Жива Памет” и „Колелото се върти”. В резултат от предходните
две  изследвания,  първата  степен  на  стратификация  включва  четири
обособени  метагрупи,  за  които  се  използват  съответните  ендоними:
даскане рома, хорахане рома, калдераш и калайджес. За да бъдат покрити
и четирите групи, първоначално извадката включва Костиево (даскане и
хорахане)  и  Катуница  (калдераш и  калайджес).  При  втората  степен  на
извадката са търсени друг тип социални феномени. Костиево е избрано,
защото,  по  предварителни данни  на  неправителствените организации,  в
него  могат  да  бъдат  открити  култови  къщички,  подобни  на
мюсюлманските  текета,  а  това  позволява  по-задълбочено  изучаване  на
религиозните практики, идващи от не ортодоксалния ислям. Катуница е
избрана,  защото  в  нея  живее  Цар Киро,  което  може  да  даде  още една
перспектива  към  социалната  организация  в  ромските  общности.  В
Катуница е регистрирана субгрупата „Сиви гълъби” и нейното изследване
насочва работата към Калековец и Чирпан. В Калековец са регистрирани
мюсюлмански  религиозни  практики,  сходни  до  фолклорното
християнство, които са реферирани към хорахане рома в Говедаре. В този
план Говедаре е включено като селище, което позволява да се изследва
връзката и границите между религиозната и етническата идентичности.

Едновременно с приключването на двата проекта, бях поканен да
се  включа  в  антропологическата  част  на  проекта  „Състояние  на
Българското  общество”,  провеждан от Центъра за  либерални стратегии.
Ръководителите  на  изследователския екип  ми предоставиха  възможност
сам да избера някое от големите села в Южна България. Аз спрях избора
си на Болярци, защото то се появи като важно място за хорахане рома от
религиозна гледна точка (в него има алианско теке), а също така в него
живеят значителен брой представители на Сивите гълъби, употребяващи
ромски език. Така то служи като контрастен случай на Сивите гълъби в
Чирпан и Калековец, които използват само български.

Натрупването на контекстуално знание за субгрупите в региона,
както  и  обстоятелството,  че,  съгласно резултатите от  преброяването  на
населението през 2001 г., Пловдивска област се откроява с най-висок дял
на роми в абсолютна стойност доведе до формирането на  извадката по
проект  „Ромското  семейство  –  аспекти  на  всекидневието”.  За  терен  на
изследването са избрани три пловдивски села: Ягодово, Куклен и Рогош, а
селекцията  се  извърши  според  наличната  за  тях  информация  (Томова
1995:107).  Куклен  и  Рогош  присъстват  като  двойка,  представяща
опозицията  “богати  роми  –  бедни  роми”.  Близостта  на  Ягодово  до
пловдивския квартал “Тракия” фактически го превръща в предградие на
Пловдив и позволява на ромите там да са икономически активни в градска
среда и по тази причина то образува дихотомна двойка с другите две села.
В  теоретичния  модел  на  изследването  е  предвидено  да  се  осъществи
прецедентно изследване и в района на гара Филипово, в Пловдив, където



по предварителна информация всеки понеделник от месеца се провежда
т.нар. “пазар на булки”, характерен за субгрупата на калайджиите. Според
изследователската стратегия екипът се разделя на изследователски групи
от 2 или 3 души, като всяка група поема по едно село. Ръководителят на
екипа на ротационен принцип контролира работата на групите в селата,
както и съвместната работа в района на автогара “Филипово”.

След  първия  ден  от  теренната  работа,  в  избраните  села
изследователите  не  регистрират  наличието  на  представители  на  две  от
теоретично търсените групи – калдераши и “сиви гълъби”, което води до
промяна на  едно от местата. Куклен е  запазен като място,  в  което има
постоянно  живеещи  на  палатка  калайджии.  Ягодово  е  запазено  като
селище в което има лудари – петата основна ромска метагрупа, останала
неизследвана  до  този  момент.  Поради  възникнал  инцидент  между
работната група в с. Рогош и респонденти от това населено място, селото
отпада  от  терените.  Според  подадената  от  катедра  “Социология  и
етнология”  на  Пловдивски  университет  “Паисий  Хилендарски”
информация  за  селата  в  региона,  е  избрано  Йоаким  Груево  заради
мултиетничния му състав, в който, освен че присъстват и двете етнически
групи, лударите са приблизително половината от населението на селото.

По този начин окончателно е оформена основната извадка, върху
която  стъпва  настоящата  дисертация.  Тя  представлява  балансирана
комбинация между извадките на отделните изследователски проекти. 

0.3.3. Методи на регистрация и теренен инструментариум:

Социалните науки разполагат с  широка палитра от качествени
методи,  изградена  въз  основата  на  различните  социални  контексти  по
време на различните изследвания. Разбирането на другия, сближаването на
хоризонта на изследователя с хоризонтите на респондентите съществено
зависи  от  избрания  теренен  метод  на  регистрация.  Поради  времевото
ограничение  на  изследователските  проекти,  набирането  на  първичната
информация  е  осъществено  посредством  поредица  от  методи,  която
позволява  да  се  навлезе  в  дълбочината  на  поставените  проблеми  при
минимален разход на време. Същевременно инструментариумът е подбран
по такъв начин, че да осигурява съпоставимостта на данните, събрани от
различните  екипи  в  различните  населени  места.  Основните  методи  на
регистрация  са  прякото  наблюдение,  различни  видове  интервюта,
набирането на родствена терминология и ментална топография.

• Пряко наблюдение 

Прякото  наблюдение  има  няколко  предимства,  които  се  взети
предвид  при  употребата  му.  На  първо  място,  то  запазва  известна
дистанция между изследователя и изследваната социална среда. Това дава



възможност за по-ясна изследователска перспектива – защото скъсяването
на  тази  дистанция  и  съпреживяването  на  дадена  култура би  могло  да
изкриви събирането или представянето на информацията и съответно да
окаже  негативно  влияние  върху  достоверността  на  анализа.  На  второ
място,  то  позволява изследването да  бъде  фокусирано върху конкретен
социален  феномен  в  неговия  собствен  контекст.  На  трето  място  то
спестява много време. Между двете основни стратегии за осъществяване
на пряко наблюдение – да си очебиен и активен и да си незабележим – при
работа с ромските  общности изборът естествено е направен в полза на
първото. Просто няма как един  гаджо365 да остане незабелязан в ромска
махала. Въпреки вероятността информантите да започнат да “представят”
това, което искат да ни накарат да видим (Bernard 1940), при относително
затворени локални общности методът е ефективен, поради увеличаване на
достъпността  до  респондентите.  Чрез  неформалните  канали  на
информация,  съдържащи  се  в  социалната  мрежа  на  всеки  един  от
събеседниците, изследваната общност бързо научава първо, че има чужд
човек в махалата и второ, че той не представляват заплаха за благото на
групата. Информацията от прякото наблюдение се записва като теренни
бележки, прецедентни или времеви протоколи и се обсъжда всекидневно
на нарочни заседания на екипа,  когато работата е в екип. Така от една
страна се контролира и съгласува работата на изследователите, от друга
страна се пораждат идеи и насоки за задълбочаване на изследването.

• Неформално интервю
Неформалното  интервю  може  да  се  разглежда  като  следваща

стъпка  след  прякото  наблюдение,  която  същевременно  го  и  съпътства.
Изследователят  провежда  свободен  разговор  с  индивид  от  дадената
социална  среда,  свързан  с  феномен,  регистриран  по  време  на  прякото
наблюдение, с някои от предварителните теоретични въпроси или по тема,
инициирана от респондента. Поради посоченото по-горе обстоятелство –
социалната видимост на гаджо в ромската махала, практически в повечето
случаи неформалните интервюта са инициирани от по-любопитните или
по-общителните роми. Това дава две предимства на изследването – от една
страна биват откроени актуалните за ромите теми, от друга страна може да
се регистрира представата, а с това и ежедневния социалния опит, какъв е
социалният  статус  на  индивидите,  посещаващи  обособените  ромски
квартали.  Неформалното  интервю  е  подходящо  за  първите  дни  от
теренната работа, когато изследователят все още се нуждае от по-голяма
гъвкавост в избора на теми, търсейки границите на локалния контекст и
субгруповите разграничения. Информацията от неформалното интервю се
записва  като  теренни  бележки  колкото  е  възможно  по-скоро  след
интервюто или, по преценка на изследователя в зависимост от темата, част
от бележките могат да бъдат записани по време на самия разговор, особено
365 Не-циганин



когато става дума за имена на хора, субгрупи и места или за някакъв вид
количествени  данни  и  числа.  Своевременното  записване  на  бележките
подпомага  систематизацията  и  класификацията  на  данните  и  улеснява
анализа.

• Неструктурирано интервю

Воденето  на  бележки  по  време  на  неформалното  интервю,  в
зависимост от дадената тема и готовността на събеседника да говори по
нея,  може  да  доведе  до  неговото  формализиране  във  вид  на
неструктурирано интервю. Разбира се, неструктурираното интервю може
да бъде уговорено и предварително. То се базира върху ясната представа
какъв  тип  информация  трябва  да  се  набере  от  респондентите,  но
същевременно упражняваният контрол е минимален. Целта на подхода е
хората  да  бъдат  предразположени  да  се  изразяват  с  техните  собствени
понятия  и  темпото,  което  желаят.  Подобен  тип  интервюта  са  много
полезни,  когато  се  изучава  миналият  опит  в  сходна  култура  или
социалните  практики  на  не  добре  позната  култура,  защото  в  него
възможността за сугестия и изкривяване на информацията е сведена до
минимум. 

За съгласуване работата на екипа по проект „Гюпци-2001” и за
осигуряване на  съпоставимост с  данните  от проект „Циганския кмет” е
изработена теренна инструкция, която съдържа два раздела: принципи на
провеждане  на  дълбочинно  интервю,  конструирани  съгласно
съществуващата  литература  (Bernard 1940;  Thompson 1988;  Flick 1998),
както и списък от проблемни полета, съгласно предмета на изследване и
целите на проекта. Успешното прилагане на този инструментариум, доведе
до  неговата  употреба  в  следващите  теренни  работи.  С  нарастването  на
обема  от  информация  и  с  частичното  изместване  на  фокуса  с  цел
покриване на липсващите данни, списъкът от проблеми полета претърпява
частични изменения  през  2002  г.  и  2003 г.  От една  страна  се  избягват
нерелевантните теми, от друга страна се акцентира върху адекватните и
проблемните  въпроси.  Стремежът е  да  се  открият  и  вкарат  в  употреба
понятията  близки  до  опита  на  респондентите,  с  което  да  се  създаде
близост, от една страна, а от друга – да се потърси провокация в разликите
между  различните  субгрупи.  Най-съществена  промяна  претърпява
буферната  част  от  интервюто.  Краткият  и  директен  буферен  въпрос,
формулиран преди началото на теренната работа през 2001 г., през 2002 г.
е модифициран в четири директни въпроса, които дават възможност за по-
гъвкав подход, в зависимост от контекста на срещата. През 2003 г. на свой
ред  те  еволюират в  три  по-сложни конструкции,  които  имат  за  цел  да
регистрират и включат в извадката на изследването и субгрупите, които
нямат  ромска  идентичност.  Акцентът  е  поставен  върху  семейството  и
личния семеен опит, като сфера на ежедневна компетенция.



• Структурирано интервю

Част от емпиричния материал през 2001 г. е събрана посредством
структурирано  интервю  с  отворено-затворени  въпроси.  Подобно  на
стандартизираните количествени изследвания, въпросите са подредени в
анкетна карта в определен ред и именно така биват задавани към всеки
респондент.  Въпросите  са  оставени  отворени,  така  че  да  уловят
индивидуалните  различия  в  процеса  на  интервюирането.  Голямото
предимство на този тип интервюта е, че данните набрани посредством тях
са  напълно  съпоставими.  Основният  недостатък  на  структурираното
интервю е, че отнема възможността на респондента да акцентира върху
актуалните за него теми. Въпреки опита въпросите в анкетната карта да
следват  ритъма  и  логиката  на  естествения  разговор,  в  голяма  част  от
случаите се получава формално отговаряне. Може да се каже, че подобен
подход не позволява да бъде преодоляна дистанцията между българина
изследовател и респондента ром. Анкетната карта напомня на ромите за
властовите взаимоотношения, които те имат с държавните и общинските
институции – попълването на данни във формулярите за социални помощи
например.  Това  довежда  до  изкривяване  на  информацията  свързана  с
икономическите стратегии, жилищните условия и семейното положение.
По  тази  причина  в  по  време  на  теренната  работа  през  2002  и  2003  г.
методът не е прилаган.

• Биографично интервю

В търсене на „повече история” и като  незаменим източник на
информация  за  субективно преживяваното ежедневие  (Anderson &  Jack
1998:  157-158;  Колева  1999:  19-20),  в  случаите  когато  респондентът
притежава  т.нар.  „екстремен опит”  –  жизнен  опит,  крайно  различен от
типичната  житейска  история  на  останалите  респонденти  –  по  време на
теренната  работа  се  прилага  методът  на  биографичното  интервю.
Биографичното  интервю  е  приложено  към:  шестима  ромски  кметове;
ходжа от ромски произход; две жени – старейшини в ромски петдесятни
църкви; ром – пастор на петдесятна църква; Цар Киро и сина му Ангел;
ром, обвинен в трафик на наркотици; както и към момиче, подсъдимо в
мешере  и  нейната  майка.  За  съжаление  четирима  от  ромските  кметове
отказват  да  бъдат  записани  с  диктофон,  поради  политическата  им
ангажираност.  Съгласно  методиката  на  Пол  Томпсън  (Thompson 1988:
203), интервютата са взети с водене на бележки, което се оказа приемливо.
В  случая с  Цар  Киро  и  сина  му,  бележките  са  записани  след  края  на
интервюто по подобие на неформалното интервю, поради несъгласието му
да бъде записван по какъвто и да е начин.



• Генеалогичен метод

Генеалогичният метод намира широко приложение в социалните
науки  при  изучаването  на  общества,  базирани  на  роднинските  връзки
(Harris 1987:  160-177;  Kottak 1991;  Радклиф-Браун  1997:  59-98;  Slim,
Thompson et al.  1998:  122),  каквито  са  ромите  според  съществуващата
научна  литература  (Vaux de Foletier 1970:  195;  Cozzanet 1973:  52;
Марушиакова 1992a: 145; Мизов 1992: 49; Томова 1995: 35; Нунев 1997:
57;  Нунев  1998:  15;  Нунев  1999:  14;  Лиежоа 1999:  79-80).  За  да  бъде
изчерпателна  и  съпоставима  информацията,  набирана  от  различните
респонденти,  през 2001  г.  е  изработена  матрица на  ромската  родствена
терминология. Предимствата да се работи с подобен инструментариум са
няколко. От една страна респондентите виждат, че има ясно дефинирана
задача,  по  която  те  са  компетентни.  От  друга  страна  изследователят
разполага с различни означаеми, които могат да служат като думи-стимули
за  паметта  на  събеседниците  им  или  за  провокация.  От  трета  страна
матрицата генерира информация, която я разширява често пъти с всяко
интервю. По този начин в определен момент тя покрива пълния спектър от
възможни интерпретанти, което дава шанс респондентите бързо и лесно да
бъдат класифицирани към определена субгрупа. На последно, но не и по
значение място, матрицата визуално откроява структурата на родствената
социална  мрежа.  В  хода  на  теренната  работа  през  2002  и  2003  г.
първоначалната  матрица  бе  разширявана  неколкократно,  за  да  добие
окончателния си вид.

• Ментална топография

Изхождайки  от  позицията,  че  всяка  локално дефинирана  група,
освен  собствена  представа  за  времето,  има  пространствена  рамка,  в
границите на която се разгръща колективната й памет (Халбвакс 1996: 120,
160), в селата Габровница, Катуница и Калековец бе приложен методът на
менталната  топография.  Менталната  топография  стъпва  върху
разбирането,  че  във  всекидневието  си  индивидите  се  осланят  върху
познанието  си  на  пътища  и  места  –  на  рутината  и  психологическата
сигурност,  която  тя  дава.  Социалната  екология  използва  метода  на
менталните карти, за да възстанови миналото състояние на даден район и
да изследва екологичните „причини за” или „последствия от” социалните
промени  (Slim,  Thompson  et al. 1998).  Социалната  география  изследва
представата  за  границите  и  регионите,  разликите  в  пространствените
възприятия между жителите на големите метрополии и селските райони
(Raitz &  Ulack 1981).  Социалната  антропология  използва  менталната
топография,  за  да  изучава  социалното  споделяне  на  познанието  за
пространството и моделите на поведение (Widlok 1997), докато социалната



психология акцентира  върху изследването на  паметта  и  познавателните
структури (Tuan 1997).

Стъпвайки  върху  свой  предходен  теренен  експеримент366,  аз
приемам,  че  върху  менталните  карти  се  появяват  важните  за
респондентите частни и обществени места в границите на изследваното
селище.  По  изобразените  и  отсъстващите  топуси  може  да  се  съди  за
параметрите на социалното поле, което е особено полезно при анализа на
социалните  мрежи.  За  съжаление  методът  се  оказа  неадекватен  по
отношение на ромската общност, поради нагласата на респондентите, че
не са достатъчно квалифицирани, породена от ниското им образователно
равнище. Въпреки че в някои случаи моливът и белият лист бяха заменени
от пръчка и пясък (уличен прах),  за да се избегне социалния „страх от
писалото”,  броят  на  направените  ментални  карти  е  недостатъчен  за
изграждането  на  валиден  модел  при  анализа  на  социалните  мрежи.
Въпреки това, менталните карти позволяват открояването на социалните
представи за  етнически „чуждото” пространство.  Това,  което  се  открои
като  емпиричен  резултат  е,  че  или  размерът  на  чуждото  социално
пространство е свръх хиперболизиран, или че чуждото изобщо отсъства.
Ромските махали са по-скоро непознати на българите – тогава, когато се
появяват върху менталните карти, те имат вида на големи бели петна.

Основните  цели  на  изследването  са  да  се  опишат  и  обяснят
спецификите на ромското всекидневие, да се разкрият закономерностите и
тенденциите  в  неговото  развитие  и  по  този  начин  да  се  изгради  един
теоретичен модел, който ще помогне на не-ромите да разберат ромския
социален свят. 

Първата  задача  на  книгата  бе  да  се  прочетат  критично
съществуващите  текстове  и  документи,  които  касаят  предмета  на
изследване. Научните разработки, законите, постановленията и социалната
политика  могат  да  послужат  като  контекстуална  база  данни  при
изучаването на социалните норми, основните събития от жизнения цикъл
на  индивидите,  както  и  социалните  практики.  Освен  че  осигурява
съответната фонова информация на емпиричните изследвания, анализът на
контекстуалната  база  данни  дава  възможност  да  се  откроят
противоречията и пропуските в съществуващата информация, както и да
се  обогатят  и  подложат  на  проверка  съществуващите  в  социалното
пространство хипотези.

Втората  задача  бе  да  се  изяснят  същността,  съдържанието  и
границите  на  структурите  на  ромското  всекидневие  така,  че  да  може
дисертационния труд да постигне своите цели. Емпиричният материал сам
по себе  си носи информация само от описателен характер.  За да бъдат
обяснени социалните феномени, данните трябва да бъдат подложени на

366 Реално и въобразено пространство – социални аспекти на човешката памет. Изследване в
рамките на проект „Умиращите селища” на СУ “Св. Климент Охридски”, с. Жиленци (обл. Кюстендил),
юли 2000 г. Ръководител на проекта доц.др. Даниела Колева



теоретично  кодиране  –  разбирано  като  постоянна  съпоставка  между
отделните  явления,  случаи  и  понятия,  която  цели  отговаряне  на
поставените  теоретични  въпроси  с  максимално  придържане  към
съществуващия “текст”, независимо от неговия характер и откриването на
ключовите за респондентите понятия (Strauss & Corbin 1990). Съществен
момент в теоретичното изискване към анализа е да се борави с “понятия
близки  до  опита”  на  респондентите  (Гиърц  1983:  179),  защото  по
отпадането или появата на определени думи може да се разчете промяната
на нрави и ценности (Гадамер 1986: 619).

Тъй  като  извадката  включва  множество  случаи  в  рамките  на
няколко  проекта,  анализът  се  базира  и  върху  тематично  кодиране  –
разбирано като съпоставка между предварително стратифицираните групи,
с цел изследване на различните социални светове. Тематичното кодиране
позволява по-висока степен на вторично структуриране на хетерогенните
данни,  набрани  посредством  различните  качествени  методи  и  води  до
разработката  на  теория,  разкриваща  социалните  закономерности  (Flick
1998:176-185).

Третата задача бе по-скоро теоретично изискване към първите две,
а именно социалните феномени да бъдат разгледани не просто тук и сега, а
да се ситуират в един ясен исторически контекст, от една страна, защото
“дългото траене” дава възможност да се обхванат надвремевите структури
на човешкото общество и тенденциите да бъдат съпоставени със събитията
тук и сега  (Бродел 1958: 177-181),  от друга страна, защото именно чрез
историческата контекстуализация се постига “сливането на хоризонтите”,
което прави разбирането възможно (Гадамер 1986: 421).

Очертаната  по  този  начин  аналитична  рамка  трябваше  да
отговори  на  основния  изследователски  въпрос:  Какви  са  социалните
специфики  на  ромската  общност  в  България  и  как  те  влияят  върху
всекидневния живот и формирането на ромските социални практики?

Въпросът,  разбира  се,  не  може  да  бъде  изчерпан  само  с  един
отговор,  пък  бил  той  и  малко  по-обширен.  Поради  тази  причина  бе
изградена  мрежа  от  взаимосвързани  индикатори,  които  да  обхванат
различни страни на всекидневието. При подобно изследване е необходимо
да се осмислят всички понятия, близки до опита на респондентите. Да се
улови  тяхното  разбиране  за  социалната  структура  –  статуси,  ролеви
комплекси, отношения на роднинство и сватовство. Освен това, във връзка
с основните човешки преживявания и потребности, трябва да се потърсят
онези  фактори,  които  рамкират  всекидневието,  реализирайки  се  чрез
типологично идентични ситуации. 

Преди  началото  на  теренните  изследвания,  бяха  оформени
четири частично припокриващи се хипотези за социалните практики на
ромската  общност  в  България.  Съгласно  първата  хипотеза  част  от
ромските субгрупи са типични традиционни общности. От социологическа
гледна точка това означава, че социалният живот в тези субгрупи в голяма



степен  е  синкретично  цяло  –  индивидът  взима  участие  във  всички
социални сфери по начин, по който това се прави и от всички останали
индивиди.  Животът  на  индивида  е  същностно  зависим  от  неговата
приобщеност  към  една  или  друга  социална  група.  Ромът  пребивава  в
затворен хронотоп, в самоочевиден свят с определени граници, над които
властва общността. Самата общност е затворена и самодостатъчна. В този
свят, социалните дейности, действия и взаимодействия са обосновани от
типологизираната  рационалност  на  традицията  и  от  ирационалните
природни  стихии.  Всяка  социална  роля  в  социалната  система  е
предопределена.  Ценностите,  нормите  и  гледната  точка,  биват
възприемани като единствено възможни, а социалният живот е обичаен –
тоест, формите на поведение са силно стереотипизирани.

Съгласно втората хипотеза, друга част от ромите са традиционна
общност,  която  е  започнала  да  използва  някои  модерни  модели  на
всекидневен живот. Казано иначе, това означава, че индивидът все още е
зависим от приобщеността си към дадена социална група и че общността
все  още  властва  над  жизнения  свят  на  индивида.  Същевременно
традиционната  рационалност  може  да  бъде  заменена  с  ценностна
рационалност, социалните роли не са предопределени – те се придобиват,
а поведението се дестереотипизира.

Според  третата  хипотеза  ромските  субгрупи  са  модерни
общности,  които  все  още  използват  някои  традиционни  модели  на
всекидневен живот. Това означава, че тези субгрупи са се е превърнали в
системи  от  качествено  разнородни  и  сравнително  обособени  сфери  на
професионализирана  публична  дейност.  Икономическите  дейности  са
еманципирани  и  разграничени  от  останалите  социални  отношения.
Индивидът се освобождава от властта на общността – “мое” и “наше” се
превръщат в ясно разграничени реалии, макар че социалната група, към
която е приобщен все още упражнява контрол над действията му. Въпреки
това  дейностите  и  действията  от  ценностно  обосновани  започват  да  се
трансформират в целерационални.

Според  четвъртата  хипотеза,  сред  част  от  ромите  може  да  се
наблюдава съществуването на напълно модерна общност, която използва
етничността,  „традицията”  и  „културния  модел”  като  стратегии  за
оцеляване  по  време  на  прехода  от  тоталитарно  общество  с  планова
икономика към гражданско общество с пазарна икономика. Съгласно тази
хипотеза, ромите са модерно общество, което използва традицията като
маска  за  икономическите  си  стратегии,  а  етничността  е  параван  за
целерационалните действия на индивидите. Самите индивиди пребивават
в  сравнително  обособени  сфери  на  професионализирана  публична
дейност.  Общността  е  отворена  към  другите  и  чуждите  и  не  е
самодостатъчна, а разчита на тях. Ценностите, нормите и гледната точка се
превръщат  в  проблем  на  личния  избор.  Значимите  други  не  са



предопределени и предзададени, а се дефинират от индивида в рамките на
социалните взаимоотношения, в зависимост от неговия статусен комплекс.
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Приложение 1. Списък на някои ромски НПО в България

• Асоциация за подпомагане интеграцията на ромите "Загра Рома" - Стара Загора
• Бюро за самопомощ Столипиново - Пловдив
• Женска независима ромска организация Кармен – Разград
• Женско ромско сдружение “Добра майка” – с. Вардун
• Женска ромска организация “Лачши дай” – Перник
• Инди-Рома-97
• Младежко дружество "Изгрев - Столипиново"
• Младежко ромско сдружение "Нов път - 98" – Търговище
• Национален ромски център "Свети Георги"- София, 2003
• Национална асоциация на ромските фондации и сдружения, Бяла Слатина

(Сливен), 1998
• Обединен ромски съюз /ОРС/ - София
• ОРРЖ - обединени роми и ромски жени - Добрич
• Областен ромски съюз – Бургас
• Организация "Дром" – Видин
• Регионална агенция за икономическо подпомагане на ромите в Добрички регион
• РОМА 2000
• Романи бахт – София
• Романи бах – Самоков
• Ромска женска независима организация “Добра майка” - Перник
• Ромска младежка организация - Сливен
• Ромски обществен съвет "Купате" – София
• Ромски самарянски съюз – Ямбол
• Ромска фондация за регионално развитие “Бъдеще” – Ракитово
• Сдружение „Амалипе-Приятелство” – Кюстендил
• Сдружение “Аменса прала” – Разград
• Сдружение „Бъдеще” – Пазарджик
• Сдружение "Бъдеще за ромите" - Дупница
• Сдружение "Доверие" – Асеновград
• Сдружение “Ечавенго лачепе” – с. Дряновец (Разградско)
• Сдружение "Заедно" – Видин
• Сдружение ”Интер –клуб – Рома”- гр. Стралджа
• Сдружение на ромските жени и деца “Надежда “ -  гр. Видин 
• Сдружение "Нево Дром-Нов път" – Кюстендил
• Сдружение "Обновление" – Варна
• Сдружение “О романо дром” – Перник
• Сдружение "Развитие и подкрепа на ромските жени и деца" – Лом
• Сдружение “Социално развитие” Рома" – Добрич
• Сдружение “Център за развитие на ромската общност” – с. Раковски (Разград)
• Федерация на обединените ромски общности – Добрич
• ФРО – федерация ромски общности - Добрич
• Фондация „Андрал” – София
• Фондация „Етнокултурен диалог”, София
• Фондация "Здравето на ромите" – Сливен
• Фондация “Интеграция и развитие на малцинствата” – Ямбол
• Фондация "Лозенец"- Стара Загора
• Фондация за мултиетническо сътрудничество “Напредък” – Пазарджик
• Фондация за регионално развитие “Рома – Пловдив”
• Фондация “Подкрепа за ромите” – София
• Фондация "Ромска солидарност" – Петрич
• Фондация "Равен достъп" – София

• Асоциация “Ромска младежка организация” 



• ФОНДАЦИЯ “СЕПТЕМВРИ – РОМА”

• Фондация “Шам” – Монтана 

• Фондация “Дъга” - Стара Загора

• Фондация “Толерантност и взаимопомощ” - Хасково 

• Фондация “Амала Р” - Плевен 

• Фондация Ромско бюро – Монтана
• Фондация „Рома – Лом” – Лом
• Фондация "Саворе" – Самоков
• Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" - В. Търново
• Център за бизнес и взаимопомощ – с. Куклен



Приложение 2. Маршрути на калайджийски групи в България *
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Петрич
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Приложение 3. Разположение на ромските махали в изследваните
места

* При изработването на маршрутите е използван сайтът на ДАТЕКС ГИС Център:
www.bgmaps.com
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Приложение 4. Ромски къщи от Пловдивско



Приложение 5. Калдерашки къщи





Приложение 6. Бедняшки жилища



Приложение 7. Калайджийски палатки



Приложение 8. Къщички на Пир баба





Приложение 9. Теке на Реис баба




