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стАКЕвцИ, плАНИНсКо сЕло У погРАНИЧНој 
зоНИ: соцИо-КУлтУРНо стАњE сЕлА У пРоцЕсУ 

тРАНзИцИјЕ�

Рад се заснива на непосредном посматрању и емпиријском материја-
лу који је прикупљен за време боравка у селу Стакевци у северозападној 
Бугарској у лето 2001. године. У њему су представљени најважнији ас-
пекти идентитета локалне заједнице у синхроно-дијахроној перспективи: 
етнички ставови торлачке групе, географски и административни положај 
насеља, организација простора и институционална инфраструктура. Ет-
нографска дескрипција је усредсређена на актуелну демографску, социо-
економску и културну ситуацију села у процесу друштвене транзиције 
после 1989. године, а анализа на реперкусије уочених тенденција у сва-
кодневном животу локалне заједнице. 

Кључне речи: Стакевци, северозападна Бугарска, торлачка група, 
друштвена транзиција, аграрна реформа, ретрадиционализација, аутар-
хизација локалне заједнице

Увод

У време док наша шесточлана екипа код куће врши припреме за пу-
товање, неких месец дана пре почетка теренскоистраживачке експедиције 
у северозападну Бугарску,2 често мислимо о толико критикованим, а тако 

1 Текст представља резултат рада на пројекту Културни идентитети у процесима европс-
ке интеграције и регионализације, бр. 147035, који је у целости финансиран од Министарства 
науке и заштите животне средине Републике Србије.

2 Користим прилику да се захвалим нашим домаћинима, организаторима међународног 
семинара Practical Workshop and Field Work’s Group, проф. др Тоши Спиридонову и његовим 



196 ГОРдАНА ГОРУНОВИЋ

снажним мотивима за студирање наше дисциплине – жељи да се доживи 
„егзотично“ путовање, сусрет са „другим“ и теренска иницијација, да се 
властитим напорима открије тај фамозни метод етнографског рада „који 
би се могао и проживети“ (Milenković 1997: 139). Екипа се састоји од јед-
ног асистента и петоро студената етнологије и антропологије3, за које је 
предстојећи боравак и етнографски рад у једном бугарском селу на Старој 
планини дуго очекивана летња пракса, прилика за жељену иницијацију у 
field-work и туристичко путовање у иностранство – после „година опасног 
живљења“ код куће. Тада још не знамо ни где се село тачно налази на гео-
графској мапи („негде на граници“, „преко пута Књажевца“), још мање о 
његовом изгледу, културним обележјима, демографској, социоекономској и 
етничкој структури. Почињемо припреме за предстојеће истраживање тако 
што одабиремо теме које априори сматрамо интересантним – етнокултурна 
обележја и идентитет Торлака, народна религија, обичаји и веровања, до-
маћа привреда; састављамо упитнике и вршимо поделу задатака у оквиру 
планираног истраживачког рада. У исто време обављамо кореспонденцију с 
Управом Факултета и потенцијалним донаторима, вољним да финансирају 
наше путовање и набавку бар минималне техничке опреме. Окупљамо се 
једном недељно, по потреби и чешће, дискутујемо, идемо у куповину опре-
ме, упознајемо се и дружимо. Постепено се формира осећај заједништва и 
припадања истраживачкој „ми“ групи. 

Путовање до нашег коначног одредишта – села Стакевци води из Со-
фије до Белоградчика: путовање аутобусом траје око 4 сата. Прекраћујемо 
време ћаскањем, гледањем кроз прозор, дремањем и слушањем чалге, која се 
врти на већини популарних радио-станица. Чувши да међу путницима има 
и Срба, возач аутобуса предусретљиво проналази неку нашу завичајну ста-
ницу на којој се могу чути сличне или исте мелодије; долазимо до закључка 
да је за наше уши ипак прихватљивија бугарска новокомпонована музика, 
бар не разумемо све речи. Предвече стижемо у Белоградчик, аутобус се за-
уставља испред кафане „Македонија“, где чекамо превоз до Стакеваца, 18 
км удаљених од града, у нади да ће неко доћи по нас јер више нема аутобуса 

сарадницима, на чији смо позив боравили у Стакевцима у периоду 18. – 31. 8. 2001. године 
као учесници теренскоистраживачке експедиције у северозападној Бугарској и научног скупа 
на тему „Borders“, одржаног 29–31. 8. 2001. године у Белоградчику и Стакевцима, у организа-
цији друштва дИОС. Најтоплије се захваљујем и свим нашим информантима у Стакевцима, 
који су нас задужили својим гостопримством и љубазношћу, спремношћу да с нама разгова-
рају и да нам помогну у многим ситуацијама: гђи Богдани и г. Бошку Тошкину, гђи Гини и г. 
донку Маркову, у чијим кућама смо боравили; г. кмету Пенку Виденову, гђи Албени Велиној 
из Читалишта „Крум Бъчваров“, нашој „комшиници“ гђи Ленки дафининој, која нам је по-
зајмљивала посуђе и тепсије за прављење пите банице и припремала изванредан белмуж, г. 
Милку и Георгију, као и осталим мештанима са којима смо свакодневно долазили у контакт 
– размењивали поздраве, информације, шале или само осмехе – на улици, у продавници, на 
путу до училишта, током шетњи по околини и трагања за оброчним крстовима.

3 драгица Кумрић, Рада Крстановић, драган Станојевић, Јасмина Матић и Павле Кара-
басил.
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до села. Нажалост, нема времена за обилазак и разгледање чувене белоград-
чишке Тврђаве и Скала, монументалних стена од црвеног пешчаника које 
се уздижу изнад самог градског језгра и опасују град као природна тврђава. 
Њихови гротескни облици подсећају на антропоморфне и зооморфне скулп-
туре, одатле њихови називи – Монаси, девојка, Ученица, Хајдук Вељко, 
Медвед, Слон и сл. – и наводе на помисао да су рад неког натприродног 
„мајстора“, пројектанта и клесара, склоног амбијенталном монументализму 
и веризму. да парафразирам речи које се приписују Константину Јиречеку, 
тешко их је верно описати, треба их видети.4

У току путовања аутомобилом од Белоградчика до Стакеваца, надомак 
села зауставља нас полицајац који се појављује однекуд из мрака и тражи 
документа, пасош и пријаву боравка (Адресна карта за чужденец), коју 
нико од нас у том тренутку не поседује. Сазнајемо да се налазимо у погра-
ничној зони и да су Стакевци удаљени свега 7 до 10 км од државне границе 
са Србијом. 

ставови мештана о себи и другима

Током боравка у Стакевцима спонтано смо успоставили непосредну ко-
муникацију с мештанима, коју је умногоме омогућила и олакшала чињени-
ца да локално становништво има позитивне ставове о становништву с друге 
стране границе и афирмативну слику о Србији и Југославији. Уз то, није 
претеривање ако се каже да су поједини наши саговорници из села далеко 
лакше и боље разумели наш језик него ми њихов, бар у почетку. деценија-
ма прате програме југословенских, првенствено србијанских и београдских 
радио и тв станица (Радио Београд, РТС 1, 2 и 3, а од 1990-их и ТВ „Пинк“). 
Наклоњени су српској народној музици, особито тзв. новокомпонованој и 
турбо фолку. О репутацији коју код једног дела публике у Бугарској имају 
естрадни уметници Мирослав Илић, Шабан Шаулић и Лепа Брена готово да 
не треба ни говорити. Тако се и међу нашим саговорницима нашло четво-
ро обожавалаца и пасионираних колекционара ЛП плоча и касета Ш. Шау-
лића, М. Илића и д. Мирковић. Ова врста музике је била најзаступљенија 
на свадбама, испраћајима регрута у војску и другим приватним слављима; 
последњих година потискује је домаћа чалга.

Једног од првих дана, када нисам имала среће у налажењу информа-
ната, ушла сам већ прилично депримирана у један од сеоских магазина да 
попијем пиће (продавнице у Стакевцима функционишу и као мање кафане, 
са неколико столова за којима се могу видети готово искључиво мушкарци 

4 Вид. на интернет адреси: www.mimipet.com/belogradhick.asp
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и омладина на распусту). дочекали су ме радознали и неповерљиви пог-
леди гостију и власника. Када сам се након краћег узајамног одмеравања 
представила и како-тако започела разговор о теми која ме је занимала, они 
су чувши да сам из Србије променили предмет и ток разговора. Наметнули 
су своја, претежно политичка интересовања и засули ме питањима и комен-
тарима: акција НАТО и ефекти бомбардовања Србије, упорно извињавање 
и правдање због званичног политичког става и држања Бугарске („сигурно 
нас мрзите зато што смо дали наше небо за борбене летове“), као да су се 
они осећали лично одговорним за „патње братског српског народа“; уследи-
ла је осуда „америчке политике и присуства на Балкану и у Европи“; распи-
тивање за судбину бившег председника Слободана Милошевића (праћено 
питањем: „Зашто сте дозволили његово изручење Хагу?“ и коментаре: „то 
би вам се могло осветити“ и „ко зна на шта ће све то изаћи једног дана?“); 
интересовање за тренутни ниво животног стандарда у Србији и Југославији 
(висину плата и пензија, трошкове живота); коначно, прича о фудбалу и ср-
пској музици. Газда је у једном тренутку изјавио: „Ма, Шабан (Шаулић) је 
бог!“ и инсистирао да ми из аутомобила паркираног испред локала пусти 
неку његову касету.

Мештани су склони да апострофирају сличност између свог локалног 
„торлачког“ говора и српског, као и културно-историјске везе и „сродност“ 
бугарског и српског народа, првенствено по основи „исте вере“, „сличних 
обичаја“, као што су „бугарски светьц и српска слава“ (вид. hristov 2002), 
и „нарави, менталитета“. Сличност говора и лако споразумевање тумаче 
близином границе између двеју држава и историјски дуготрајним контак-
тима становништва с једне и с друге стране: сусретима приликом народних 
сабора, вашара (панаир) за Празник стакевачког Балкана у лето (август) на 
самој граници; личним познанствима с људима „оданде“ – војницима гра-
ничарима, сезонским радницима, слугама и дошљацима из Србије који су 
се настанили и призетили у Стакевцима и околним селима; родбинским, 
пријатељским или пословним везама; путовањима у Србију. 

У рецепцији већине испитаника оба пола, истина, средње и старије ге-
нерације, још увек доминира медијски конструисана слика социјалистичке 
ех-Југославије као неке врсте „мини Запада“ на Балкану и, у погледу оства-
реног животног стандарда, унутрашњих слобода и позиције у међународ-
ним односима, пожељне земље за живот.

Једном приликом, док идемо ка цркви и старом гробљу, зауставља нас 
старија жена која послује по дворишту оближње куће и пита одакле смо. Ми 
јој одговоримо, а она ће на то: „Ја имам 65 година и целог живота сам хтела 
да видим Југославију, а никад нисам могла то себи да приуштим.“

Сматрају за пријатељске народе све словенске народе, „све славяне 
христяне“, а посебно Србе и Русе: „Ми волимо Србе, највише волимо да 
слушамо како говоре Срби; за разлику од нас Бугара, Чеси и Мађари не 
воле Русе.“ Словенски народи се, по њиховом мишљењу, разликују једни од 
других углавном „по говору“, језику, док су религијско-конфесионалне раз-
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лике „мање значајне“, можда и због тога што већина испитаника инклинира 
атеизму. Њихов „имагинарни Балкан“ који радо замишљају и пројектују у 
будућност је Балкан без унутрашњих, државних граница или са лабавим и 
пропустљивим границама: „да се укину границе међу државама и народима, 
да људи живе слободно“, „да се удруже балкански народи – Срби, Бугари, 
Македонци, Грци, Румуни и Турци у један балкански савез“; такав савез би 
„елиминисао улогу НАТО и Американаца у региону“; „Македонија би евен-
туално требало да буде у саставу бугарске државе јер тамо живе и Бугари 
који говоре чисто бугарски.“ 

 Престоница тако замишљене балканске федерације би, по једнима, 
могла да буде Атина, а по другима, Београд због свог средишњег положаја. 

Подсећам их на изјаву коју је гђа Мадлен Олбрајт дала приликом своје 
посете Бугарској у лето 1999. године, да Софија има потенцијал да поста-
не нова културна престоница целог региона. На то узвраћају да је Софија 
у односу на поменуте престоне градове „мали“, „мање значајан центар“ и 
„последњих година прљав град“.

Стакевачки говор припада трнско-белоградчишком дијалекту, типич-
ном за тај регион (Николчин 2001: 235). Стакевчани сматрају да је њихова 
најбитнија одредница, знак препознавања и разликовања од „осталих Буга-
ра“ управо „торлачки говор“ – екавски, за разлику од јекавског стандарда 
књижевног бугарског језика. Исти говор имају суседна и села у широј око-
лини Стакеваца: Праужда, Чупрене, Горни Лом, долни Лом, Салаш и Ново 
Корито: „све су то торлачка села“, штавише, „торлачки говоре видински ок-
руг и Монтана“.

Свој говор Стакевчани описују као неку врсту „мешавине“, а саме себе 
као „језичке мелезе“ због близине државне границе између Бугарске и Ср-
бије: они, сматрају да говоре „више српски него чист бугарски.“ Указују 
на неке разлике између локалног говора и књижевног бугарског: постојање 
гласа „њ“ (нпр. каже се на њега, као у српском, а не на него); ја, а не аз за 
прво лице једнине; она, а не тя; млеко, хлеб, треба насупрот мляко, хляб, 
трябва. Иначе, већина мештана изговара име свог села тако да се чује глас 
„ћ“ – „Стâћевци“ а не „Стакевци“, како гласи званичан назив.

Није им познато изворно значење нити порекло израза „Торлак“, али 
већина претпоставља да се ради о турској речи; гђа библиотекарка наводи 
турски израз „торорак“ као могући извор и евоцира К. Јиречекову претпос-
тавку о албанском пореклу израза, у значењу: „прост балканджия Бълга-
рин“ – прост Бугарин балканџија, тј. становник планине Балкан, брђанин. 
Ознака „Торлак“, „торлачко“ има или је некада имала углавном негативно и 
погрдно („убидно“) значење: односила се на простог, сировог човека сточа-
ра и брђанина. Познат им је и израз „Торлакија“ као ознака за област, али га 
сами ретко употребљавају. Према фрагментарном предању, њихови преци 
су „некада“ дошли у овај „закрит“ крај како би се склонили и спасили од 
Турака. Идентификују се са ознаком „балканџије“ (балканджия, планинац) 
и сви се изјашњавају као „чисти Бугари“. 
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Поред говора, мештани сматрају да се специфичност Торлака делимич-
но изражава и у њиховој „нарави“, „менталитету“. Торлаци су „велики јуна-
ци“; њихова девиза је „Торлаци смо, јунаци смо!“ Типични торлачки јунак 
са „рутавим прсима“ доказује своје јунаштво спремношћу да „отме“ девојку 
„вреле крви“; држе до части и угледа, а највише се боје срамоте, бруке; тем-
пераментни су и напрасити; „ракиџије, хумористи и лакрдијаши“; отворени 
(„открити, приказљиви“); „нису стиснути већ гостољубиви – раније су били 
још бољи домаћини у гостопримству, али сад је тешко време.“ Мушкарци 
су „једри“ (за мушкарца се каже „јак мъж как горун“), а жене „вреле крви“, 
„лепе, гипке и брњесте“ (пргаве). Али, Торлаци су, према Албенином тума-
чењу, „подељени и нејединствени, за разлику од Срба, који су велики наци-
оналисти или Цигана, који се држе заједно, сложни су и повезани.“ Нега-
тивне особине Торлака су „злоба, завист, неслога и кљукарство (оговарање), 
да би се направила завада између мужева и жена.“ Постоји изрека: „Ти ме 
пусти, па после ме спри.“

Албена, која је члан локалне групе за художествену самодейност при 
читалишту „Крум Брчваров“ и члан СдС, сматра да је чување традиционал-
ног фолклора и његово приказивање веома битан фактор у очувању нацио-
налне традиције и идентитета: „Ја сам за то... ми смо Бугари, то је наша бит, 
наша култура. Ми сада улазимо у европејски савез, али треба да останемо 
своји. Један Бугарин треба прво да познаје и да поштује своје – то је народ-
ни закон – а после туђе. То значи, да чува свој говор, jезик и обичаје. Људи 
у Белоградчику нису као ми, Торлаци: они певају националне песме, али 
немају групу која пева изворне народне песме.“ Албена највише воли маке-
донске народне песме и мелодије. 

Најзначајнијим личностима у бугарској историји сматрају се револуци-
онари из турског доба, борци за национално ослобођење и хајдуци, рево-
луционарни књижевници и песници, као што су Васил Левски, Христо Бо-
тев и Иван Вазов, аутор веома популарног романа Под игото и Александар 
Стамболиски (мојим саговорницима је мило кад им кажем да у Београду, на 
дедињу постоји улица Александра Стамболиског). У савремено доба „нај-
већи умови у Бугарској“ су били Андреј Луканов, политички лидер Савеза 
демократских снага, који је убијен 1993. или 1994. (казивач није сигуран), 
Џон Атанасов који је „измислио компјутер“ и Виден Илијев Табаков, ави-
оинжењер и аустронаут, који су стекли међунарону репутацију и славу, и 
којима се Бугари поносе као „великим синовима народа“.
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географски и административни положај села 

Стакевци су наизглед „природна тврђава“ чије су „куле“ околни врхови 
– Ведерник, Мазник, Војново било, Стража, Голаш и др. Село се налази у 
срцу западне Старе планине, на надморској висини од 550 м (500–699 м) и 
спада у планинска насеља. Простире се на површини од 71.375 км². 

Удаљени су 175 км од Софије, 70 км од Видина и 18 км од Белоградчика. 
На истоку се граниче са Чупрене, на североистоку са Врбовом (Върбово), на 
северу с Прауждом, а на северозападу са Салашем – неколико векова старим 
бугарским селима, посведоченим у историјским изворима (Николчин 2001: 
40). На западу граница села се подудара с државном границом, oд које се 
потом извија и удаљава 5, 6 или 10 км.

У административном погледу село је посебно кметство у саставу опш-
тине Белоградчик која припада видинској области. Према информацијама 
добијеним 2001. године од тадашњег кмета г. Пенка Виденова, општина Бе-
лоградчик има 17 села која су подељена у 13 кметстава, при чему три села 
– Чифлик (Горњи и доњи), Извоз и Пролазница заједно чине једно кметс-
тво, а Вештица и Струин дол, дубравка (дъбравка) и Граничак два посебна 
кметства. Белоградчик има 5.542 становника. Општина Белоградчик обух-
вата следећа насеља: град Белоградчик и села дубравка, Граничак, Извоз, 
Крачимир, Ошане, Подгоре, Пролазница, Праужде, Рајановци, Салаш, Ста-
кевци, Струиндол, Чифлик и Вештица. 

По начину насељавања и општем изгледу Стакевци би се типолошки 
могли сврстати у збијена села, са неким карактеристикама насеља друмс-
ког типа. Подручје западне Старе планине не карактеришу разбијена, рас-
пршена села, махале и колибе, тј. „колибарска села“ каква су у Габровском, 
Тројанском, Тетевенском и другим претежно планинским регионима земље 
(Николчин 2001: 21, вид. Вакарелски 1974: 293–297). Овде су се, изгледа, 
ретко издвајале поједине махале, попут некадашње стакевачке махале Кра-
чимир, који је данас самостално насеље, тј. посебно село.

Стакевци се простиру с обе стане Велике реке, у дужини од око 3 км. 
Највероватније из тог разлога и упркос замислима, власти никада нису успе-
ле да изграде и уреде прави центар села. Село се дели на Горњи и доњи крај. 
доњи крај се простире од прве куће Цветичових до мегдана са училищем. 
Горњи крај се протеже до последње куће на Цицику. Махале у Стакевци-
ма су унутар села и обично имају родовске, матронимичке и патронимичке 
називе – тј. по највећим, најјачим родовима. У доњем крају то су: Цулини, 
живкини, Златини, Џонови, Генчини; у Горњем крају: Чулини, Анини, до-
лашкови, Кржини (Кържини), Табакови; у Раковици: Ковачеви, Николчини, 
Велини, Крчкини (Кърчкини) и др.

Према предању оснивачи села су била браћа Стайко, Лалко и Крачун. 
Име села вероватно потиче од личног имена Стайко: Стайковци-Стакьовци-
Стакевци. Стакевци су први пут забележени у турском извору из 1455. го-



202 ГОРдАНА ГОРУНОВИЋ

дине. Тадашње село Истайкюфче припадало је нахији Белград (каснији Бе-
лоградчик) и састојало се од 23 домаћинства која су била подељена између 
тројице ага (Николчин 134–135). У турском периоду и након ослобођења 
Стакевци су били највеће село у белоградчишком крају.

Крајем осамдесетих година XIX века, село је имало 222 домаћинства и 
1564 становника – од тога 777 мушкараца, 787 жена (укупно 707 деце, 355 
мушког и 352 женског пола). У целом белоградчишком крају било је 14 708 
особа. Поткрај XIX века (1893) Стакевци су бројили 245 домаћинстава и 
1599 становника, од тога 809 мушкараца и 790 жена (Николчин 156–157). 
У Стакевцима је раније било малобројних досељених Рома. Према попису 
становништва из 1888. године у селу су живела само два Рома (Николчин 
156). Неки мештани се сећају ромске муслиманске породице ковача Гена-
дија Александрова, чија напуштена кућа још увек стоји у Татковици. Напо-
мињу да у Белоградчику има много Рома. 

Етнограф димитар Маринов посетио је Стакевце 1884. и 1889. године. 
Покренуо је Живу старину 1891. (I–IV и VI 1981–94, Русе, Вакарелски 1974: 
60) у којој је објављивао етнографски материјал из северозападне и северо-
источне Бугарске о различитим областима народне културе: обичајима и ве-
ровањима у вези с календарским празницима, фолклору, ношњи, материјал-
ној култури, породично-родовској организацији и односима, производним 
обичајима, обичајном праву, итд.

просторна организација и институционална инфраструктура 

Тридесетих година XX века у Стакевцима је спроведено просторно пла-
нирање у којем се уочава једна основна, права и широка улица, која се про-
теже целом дужином села и која се сматра главном, и друга, њој паралелна, 
на другој страни реке. Остале улице, у већини случајева уже и краће, неке 
попут сокака, су попречне у односу на њих. Раковица има изглед троугао-
ника с нешто другачијим планом. Николчин закључује да се његово родно 
село у архитектонско-грађевинском погледу приближавало малим градови-
ма. Тадашњи планери су можда имали визију будуће варошице или чак од-
маралишта (курорт) (уп. Вакарелски 295, 296–297).

Но, и поред планирања, село је, према сећањима аутора Книге за Ста-
кевци (Николчин 161), у време његовог детињства 1930-их изгледало сасвим 
другачије него данас: непоплочане, блатњаве и пепелом прекривене улице, 
ниске неугледне куће, неограђена дворишта и лоше одевени сељани. Хи-
гијена је била „на нули“, па су често избијале епидемије разних болести. 
Било је мало башти и повртњака (градини), тек понеко дрво воћа – углав-
ном шљиве и џанарике. Главно занимање је било сточарство, гајење оваца и 
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коза. У селу је раширено мишљење (Николчин 92), да је пре другог светског 
рата у селу било 18.000 грла ситне стоке, оваца и коза. 

„Упркос посведоченим знацима сиромаштва и заосталости, стакевачка 
кућа је дефинитивно потцењена у истраживањима научника и етнографа 
димитра Маринова, Христа Вакарелског и у зборнику ’Експедиција у Се-
верозападну Бугарску’ (експедиция в Северозападна България)”, наглашава 
Николчин (27, курзив И. Н.). По његовој процени, фотографија „сламењаче“ 
објављена у поменутом Зборнику приказује „некакав скорашњи изузетак“ 
јер он лично не памти кућу са кровином од сламе у којој се живело. Тради-
ционална, тј. „типична стакевачка кућа“ је била троделна: састојала се од 
иже – кухиње, собе и мале собе, као и од „подрума (зимник, мазе) са оба-
везном пивницом“, што је промакло пажњи истраживача. Николчин сматра 
„великим пропустом“ то што научници нису открили ову стакевачку „осо-
беност“; у Стакевцима се сматра недоличним ако човек нема пивницу. У њој 
се држе буре вина, каца са киселим купусом, ћупови са туршијом (стомни 
– тестије, крчази), итд. 

„Кућа у којој сам рођен није била изузетак, иако је била толико стара 
да је баба непрестано била у страху да ће се срушити и затрпати нас. Ако и 
нија била стара стотину година, у сваком случају била је подигнута за време 
Препорода“ (Николчин 28). То је била кућа са тремом, до којег је водило 
камено степениште. Улазна врата (капија) су имала висок праг ради зашти-
те од ветра. Одатле се улазило у „ижу“, тј. кухињу са оџаком, где су стајале 
наћве, мали и велики котлови (чрепнъе). друга врата су водила у собу са 
три лежаја (одра), великом плеханом пећи – фуруном, три прозора и ексе-
рима у таванским гредама о које се вешала колевка. Мала соба је служила 
за држање ствари: у њој су се налазила два сандька – шкриње за хаљине и 
тоалету двеју јетрва – мајке и стрине. Поред пивнице, као остава је служио 
и таван. Ту кућу су порушили 1945. године да би на њеном месту подигли 
нову савремену кућу на два етажа. 

У предратном периоду најимпозантнија грађевина у селу била је школа, 
саграђена 1920-их; било је још две или три продавнице и неколико крчми. 
У „даљој прошлости“, највероватније до 20-их година XX века центар Ста-
кеваца је био испред цркве. Од тада је као сеоски трг, тј. средиште (площад) 
дуго времена, и након другог светског рата, фигурирао простор мегдана са 
училиштем и црквом; ту су се одржавале јавне светковине и манифестације 
о празницима, суботом и недељом играло је коло, а локални дувачки оркес-
тар је изводио свој репертоар. 

Када је изграђен кооперативни дом с пекаром и две продавнице, кметс-
тво је пресељено у ту зграду која ће постати и центар села. Након подизања 
зграде стопанства нешто ниже одатле, простор око њега – где се данас на-
лазе читалиште, две кафане, тзв. салон у административној згради некада-
шњег дЗС (държавно земеделско стопанство) и аутобуска станица – почео 
је фигурирати као нови центар села („Где су крчме, ту је и центар“, конста-
тује Николчин, 21).
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Један од првих задатака нових власти након другог светског рата била 
је, поред описмењивања људи, хигијенизација села. И данас се на кућама 
могу видети поучни натписи о значају одржавања хигијене за здравље људи, 
преостали из социјалистичког периода: „чистотата носи здраве, здравето е 
щастие“. 

делимична урбанизација села у знаку убрзане електрификације и из-
градње институционалне инфраструктуре у оквиру планске, „одозго“ дири-
говане конструкције новог поретка и система, као и убрзани раст животног 
стандарда људи, одвијали су се у току четврте петолетке. Тада је асфалти-
рана главна улица у селу (и данас је тако називају или једноставно „Прва“), 
трасиран асфалтни пут од Белоградчика до села и састављен са њом. Пос-
тављена је јавна расвета у главној улици. Изграђени су велики кооперативни 
дом – НАРКООП (Народна кооперација), административна зграда филијале 
дЗС АПК (държавно земеделско стопанство, АПК – Аграрен-промишлен 
комплекс; државна земљорадничка задруга Аграрно-индустријског компле-
кса) и читалишни салон. Решен је проблем водоснабдевања села изградњом 
водоводне мреже, али не и проблем канализације. Увелико је радила коопе-
ративна пекара.

Николчин 1966. године (2001: 29) бележи своје импресије о значајним 
променама у селу: „Већ на улазу у село снажан утисак остављају велике 
куће саграђене последњих година. Нижу се једна до друге, не зна се која је 
гиздавија: кућа бригадира Георги Цулина или Асена Цветичова, Илије ди-
митрова или Цветка Цонина – бригадира грађевинске бригаде. Нове куће у 
Стакевцима нису као у неким другим селима – ниске, једноспратне. Скоро 
сви нови домови овде имају два спрата, лепе степенице споља и осунчане 
веранде.“ 

Средином 1960-их у селу је било 250 радио апарата, 2 путничка ауто-
мобила, 30 мотоцикла, око 40 машина за прање рубља, неколико фрижиде-
ра. Имућнији домаћини су почели да праве купатила по кућама и да купују 
електричне бојлере. Село, међутим, ни данас нема канализацију; смеће се 
баца „низ реку“, а прљава вода излива у њу. 

 Тадашње руководство је разматрало проблем како да се савладају вр-
хови који са свих страна окружују село, како би се у живот људи увела те-
левизија (Николчин 30). Током 70-их и 80-их година извршена је и дели-
мична телефонизација села. У том периоду (према попису из 1975. године) 
Стакевци су имали 849 житеља, а његова некадашња махала Крачимир 128 
(Николчин 24–25).

Тврдња Николчина, свакако доброг познаваоца локалних прилика, да 
„у Стакевцима данас више нема едноетажни кьщи (куће које се састоје од 
приземља – Г. Г.), главно својство савремене стакевачке куће су два етажа“ 
– ипак није сасвим тачна. Уверили смо се непосредно да, поред једноспрат-
них, још увек има ниских приземних, солидно, од тврдог материјала грађе-
них кућа; у једној таквој, релативно новој и савремено опремљеној кући, 
која се састоји од кухиње, дневног боравка, две спаваће собе и купатила, 
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боравили смо две седмице. Преовлађује тип једноспратне куће која се сас-
тоји од приземља, често у целости од камена, с кухињом, собом и оставом 
– пивницом, и горњег спрата, где се обично налази добро уређен, намештен 
и често некоришћен стан.

Свака кућа се налази у ужем или ширем дворишту, заједно с плеваром 
(плевня) од дрвета и радним зградама, а раније и с амбаром. двориште је 
ограђено металном оградом или жичаном мрежом, а у прошлости плотом 
и тарабама.

Демографска, социо-економска и културна ситуација

Према подацима за 2001. годину добијеним у кметству, у селу има 372 
куће, укупно 308 становника, од тога 131 мушкарац и 177 жена; деце испод 
18 година – 6, одраслих од 18 до 64 године – 117, изнад 65 година – 185 осо-
ба. Према најновијим подацима (интернет документ, 1. 1. 2006.) Стакевци 
имају 238 становника, а Крачимир само 36. данас су то, да употребим речи 
Илије Николчина, „убиствени статистички подаци.“ Лако је извести закљу-
чак да у овом тренутку у селу, оптерећеном депопулацијом услед ниског 
природног прираштаја и континуираног одливања становништва у ближе 
и даље градове Бугарске, преовлађује старачка популација и старачко до-
маћинство. 

У Стакевцима је до 1958. године „све било частно“, тј. приватно влас-
ништво; те године „удружили су“ рад, средства за рад и стоку, али су за-
држали право индивидуалног власништва над земљом, њивама и ливадама. 
Како је забележио тадашњи, иначе дугогодишњи кмет села Еленко Анев 
(Николчин 109), у Стакевцима је колективизација извршена почетком 1958. 
године. Тада је одржана оснивачка скупштина радне земљорадничке задру-
ге, ТКЗС (Трудово-кооперативно земеделско стопанство), којој су присус-
твовали представници 423 домаћинства која су поднела молбе за улазак у 
кооперативно стопанство. Само 8 домаћинстава је одбило да приступи ко-
операцији, те се Николчин оправдано пита: ко су били ти одважни и какав 
им је живот био тих година? 

Према истом аутору (Николчин 110), Стакевчани су том приликом упи-
сали, тј. унели 8.142 дка њива, 4.502 дка ливада, 5.600 грла оваца, 598 грла 
крупне стоке и око 80 магараца. Једанаест година касније, 1969. одобрено 
је да ова 423 домаћинства користе 2.730 дка „личне“ земље, око 2.000 грла 
оваца, 70 коза, 16 крава, преко 50 магараца. Исте године филијала је узгајила 
2.500 оваца, 84 краве и 40 телади за расплод. 

Према исказима мештана, „много се радило, од јутра до мрака, све 
док није уведена механизација у колективну пољопривредну производњу 
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1968/69. г.“ Од 1968. године удружили су и земљу, тј. целокупну имовину. 
Према производним резултатима стакевачка фирма је у том периоду била 
једна од најуспешнијих у целом округу. 

до 1989. године сва земља је била колективна и постојало је опште газ-
динство, стопанство. Село је имало заједничке оборе за стоку – краве, овце 
и козе. У једном периоду (казивачи не могу прецизно да га одреде) било је 
30.000 оваца и 15.000 коза у селу. Сејали су жита – кукуруз (царевица), је-
чам, овас, раж. Колективно стопанство је укинуто 1989. године и започела је 
реприватизација. Сви информанти се слажу у оцени да је то била преломна 
година. У овом тренутку у селу више нема државне својине, „све је частно“, 
тј. приватно, ако се изузме општинска зграда у којој се налазе кметство и 
смесен магазин с кафаном који је под закупом. Када се изађе из насељеног 
дела села, изнад Горњег краја и Цицика, и на другом крају, код Загњила могу 
се видети празни и напуштени објекти некадашње стопанске привреде, ос-
таци штала за крупну стоку, обора за овце и козе, који се постепено уруша-
вају. Они више немају никакву функцију.

О враћању земље већина каже: 
„Узели смо мало или нимало, шта ће нам? Нема ко да је ради, а и далеко 

је од куће и села, највише је остало у Балкану. Узели смо по неки комад у 
близини куће, за градину и ливаду.“ 

Пољопривредна производња у селу је редукована: то је ситна произ-
водња за сопствене, кућне потребе која комбинује гајење повртарских кул-
тура, нешто воћа и винове лозе, узгој живине и ситне стоке. У зависности 
од броја укућана, тј. радне снаге у домаћинству, запати се по неко грло оваца 
и коза, једна крава ради млека и сира, магарац за вучу и преношење терета. 
Године 2001. у целом селу било је свега 6 крава. 

Пазарни, тј. пијачни дан у Белоградчику је петак, али становници села 
ретко одлазе на пијацу. У село долазе накупци који од мештана откупљују 
домаће производе: највише кромпир, купус, пасуљ, паприке и друге повр-
тарске културе, сир, јаја и евентуално живину, тј. све оно што у домаћинству 
претекне као вишак од којег се може зарадити који лев. Мештани од препро-
даваца купују оне артикле које сами не производе, као што су брашно, жито 
и кукуруз. 

Током 1990-их година повратници у село су углавном припадници ста-
рије генерације, пензионери, али и млађи, најчешће стручни и квалифико-
вани појединци који су услед економске рационализације изгубили радна 
места у градовима. У случају пензионера, мотиви и разлози који се нај-
чешће наводе за повратак у село су: потреба за додатним, алтернативним 
изворима прихода услед ниских пензија; пружање помоћи деци и њиховим 
породицама које живе у граду; решавање стамбеног проблема – обично про-
дајом већих станова и куповином мањих стамбених јединица у граду, као и 
„преписивањем“ непокретне имовине (стана, куће или дела) на потомство 
и директне наследнике; обавеза старања о родитељима. Многи од њих и 
даље чувају своје „уточиште за старе дане“ у граду; зимски период обично 
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проводе код деце или унука, да би се чим гране сунце у пролеће вратили у 
село. Њихови потомци посећују их у току лета, за време годишњих одмора 
и школског распуста; њихово присуство, посебно омладине и деце школског 
узраста учини да Стакевци бар накратко мало живну.

Пензионери и незапослени повратници су, разумљиво, највише погође-
ни досадашњим ефектима предузетих реформи; принуђени су да промене 
начин живота и да напусте стечене навике, круг породице, пријатеља, поз-
наника и суседа, и да се врате „на почетак“, „тамо где се и почело“, у родно 
село. Од петорице казивача различитих годишта (1936, 1939, 1940, 1946 и 
1962), тројица су пензионери, док су двојица млађих неожењени и тренутно 
без сталног запослења. Као главни разлог повратка сви наводе моралну оба-
везу старања о родитељима или блиским сродницима. Један од пензионера 
(рођ. 1939) вратио се из Јарослава, где је више од тридесет година радио, 
засновао породицу, стекао имовину и остварио пензију – да би „гледао“ бо-
лесног и усамљеног оца који има 95 година: „Мора се тако. У Бугарској 
је родитељ светиња“. Тако одвојено од своје секундарне породице која је 
остала у Русији живи од 1995. године. Најмлађи информант се, након дуго-
годишњег живота у Видину и губитка радног места, вратио у село да би се 
старао о баби која је остала сама у домаћинству. 

Сви се са носталгијом сећају прошлости и „Тошовог времена“ (уп. 
Kaneff 2004: 3–4, 24–25), како називају период социјалистичке владавине 
и можда најпросперитетније доба сопственог живота. Критички су распо-
ложени према досадашњим ефектима предузетих реформи, скептични пре-
ма њиховом даљем току и исходу, и забринути за будућност земље, за коју 
резигнирано кажу: „У својој историји Бугарска је најслабија данас, сви то 
мисле“ (уп. Kaneff 1998: 36). У том погледу Стакевци нису изузетак јер је 
сеоско становништво у северозападној Бугарској на изборима који су сле-
дили после 1989. године наставило да пружа снажну подршку партијама 
левог крила. То је сасвим разумљиво када се има у виду позитивна рецеп-
ција социјалистичке прошлости, заснована на преимућствима живљења у 
претходном систему, као што су: пораст животног стандарда, запосленост, 
бесплатна здравствена заштита и образовање, електрична струја и текућа 
вода, итд.

Како у Стакевцима има велики број старачких и самачких домаћинс-
тава – често су то једна иста – о њима брине Кућна патронажна служба 
из Белоградчика (домашен социален патронаж), тако што им свакодневно 
обезбеђује, превози и по кућама дистрибуира оброке. Здравствена заштита 
је организована на принципу породичних лекара који живе и раде у граду, 
Белоградчику, повремено излазе на терен и обилазе пацијенте. Хитна помоћ 
је такође лоцирана у граду. У селу не постоје апотека и ветеринарска амбу-
ланта.

Општинска служба за социјалну помоћ (ОССП) и Биро рада (Биро по 
труда) решавају проблеме социјално угрожених, радно неспособних и неза-
послених лица давањем месечне социјалне помоћи, односно укључивањем 
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незапослених у постојеће краткорочне (петомесечне) општинске и нацио-
налне програме запошљавања. Један од таквих програма предвиђа њихово 
распоређивање на послове и задатке које им одреди кмет у селу, у складу с 
актуелним потребама села (нпр. одржавање хигијене, чишћење улица и тро-
тоара). Таква лица имају обавезу да пет месеци раде на пословима на које их 
распореди општинска служба. За месец дана самац је 2001. године примао 
40 лева, а особа која живи с неким у домаћинству – 36 лева. Тзв. загаранто-
вана минимална месечна зарада, у коју се урачунава и проценат од година 
радног стажа, 2001. године је износила 85 лева.

* * *

У Стакевцима постоје следеће установе и службе: амбуланта без лекара, 
у којој је ангажован само један лекарски помоћник (фелдшер), три магазина 
с кафанама, једна кафана и посластичарница (гостилница и сладкарница), 
пошта која ради пет дана у седмици, напуштена зграда основне школе (учи-
лище) без ученика и учитеља, стара црква која је затворена и без свештени-
ка, библиотека и тзв. салон у административној згради некадашњег дЗС, 
данас власништво села. 

Једна од најстаријих грађевина у селу је црква посвећена Вазнесењу 
Господњем, подигнута средином 19. века. Парадоксалну дужност свеште-
ника у сеоској цркви, која припада видинској епархији, у периоду соција-
лизма обављао је поп живко Илијев Марков у континуитету од 1944. до 
1997, односно до своје смрти 1999. године. 

Према казивању супруге стакевачког свештеника Тинке Николове 
(Кржине), поп живко је свакодневно из године у годину, деценијама вршио 
службу сам, без пастве, у цркви чија су врата била отворена, али је у њу 
ретко ко улазио. Крштења су престала убрзо по завршетку другог светс-
ког рата, а током наредних деценија сахране у селу су обављане без опе-
ла. Свештеник је остао веран свом позиву и бринуо се о одржавању цркве 
за плату од 53 лева која није била довољна за живот, изложен притисцима 
представника локалних власти, који су га убеђивали да се „окане поповског 
занимања и да постане фелдшер“ (медицински техничар), зато што је неко 
време провео у војно-санитетској служби. 

Током 1970-их година црквено двориште је служило као летња позор-
ница и биоскоп; „помало трагикомична коегзистенција, али опстаје“, комен-
тарише тада Николчин (2001: 43). Откако се стакевачки свештеник разболео 
1997. године црква је остала практично без свештеника, затворена и закљу-
чана до 2001. године. Књиге рођених, венчаних и умрлих, вођене скоро у 
континуитету од 1899. до 1959. године чува свештеникова супруга у својој 
кући. Поред цркве налази се старо сеоско гробље, утонуло у траву и коров. 
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На њему одавно нема места за сахрањивање, па је ново гробље подигну-
то на другој локацији у атару села, подаље од средишта насеља. Крштења 
деце и одраслих, као и црквена венчања, за којима током 90-их година расте 
интерес највише код припадника млађих генерација, обављају се у Белог-
радчику. 

При Читалишту „Крум Бъчваров“ деценијама је постојало аматерс-
ко културно-уметничко друштво – Група за художествена самодейност. У 
његовом саставу су деловали играчки ансамбл, дувачки оркестар, драмска 
дружина и женска певачка група, са запаженим резултатима (медаљама и 
похвалницама) на смотрама фолклора у Копривштици и на другим фести-
валима. Последњих година друштво се свело на фолклорно-певачку групу 
која се састоји од пет-шест старијих жена из села и младе библиотекарке. 

Свечани салон у административној згради некадашњег стопанства за-
држао је неке од старих функција и добио нове: у њему се повремено од-
ржавају вечери поезије и драмске вечери, пролећни сеоски бал 23. марта и 
друге игранке, прославе старих и нових празника, као што су 8. март, Божић 
и Нова година („коледно и новогодишно“, одржано два пута за редом, 27. 
децембра 1999. и 2000. године) и приватна породична славља, свадбе и ис-
праћаји регрута у војску. 

Основна школа практично не ради од 1970-их година јер нема деце. 
Када им деца стасају за школу, родитељи се сналазе на тај начин што унај-
ме приватан стан или се привремено настане код родбине у Белоградчику, 
Видину, односно неком другом већем граду, док не пронађу неко трајније 
решење. Слично, млади који похађају средњу школу станују приватно, у 
интернату или код рођака у граду. 

Проблем с којим се становници села свакодневно суочавају, особито те-
жак у неочекиваним, стресним животним ситуацијама и хитним случајеви-
ма, је проблем превоза. У не тако далекој прошлости (до почетка 1990-их) 
комуникација између Стакеваца и Белоградчика је била свакодневна јер је 
постојала редовна аутобуска линија. Током последњих година број путника 
је драстично опао: услед тога, аутобус саобраћа само понедељком, средом, 
петком и недељом. 

завршно разматрање

Наши домаћини, најпре колеге, а потом и мештани, дочекали су нас 
афористичним изразом добродошлице „добре дошъл в северозападнала Бъ-
лгария!”, „традиционално комунистички крај“. Мотивација горко-шаљивог 
израза „северозападнала България” је податак, наводно објављен у штампи, 
да је то на крају XX и на почетку XXI века један од региона с највећом 
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стопом незапослености у целој Европи. Просечна стопа незапослености у 
Бугарској 1998. године је била 13,7 %; 1999. у области Видин 18,93%, а у 
општини Белоградчик 24,99% (national agriculture and rural development 
plan 2000–2006, интернет документ).

У селу се може констатовати феномен који је присутан и у другим дело-
вима Бугарске и земљама у транзицији бишег реал-социјализма, у суседној 
Србији и претходној Југославији – „инверзна“ миграција, сада на релацији 
град – село: привремено, периодично или трајно враћање традиционалном 
начину привређивања у пољопривреди, тј. ситној производњи за домаће, 
породичне потребе, као и одговарајућем начину и стилу живота. По броју 
укључених актера, то је микро процес који има карактер ретрадиционализа-
ције (Benovska-săbkova 1997: 121), будући да је присутан широм Бугарске 
и у дужем временском интервалу као једна од традицијом понуђених стра-
тегија преживљавања, адаптабилно решење у условима економске кризе 
и функционални одговор на многе проблеме с којима се суочава урбана, 
односно рурална породица – од мањка или недостатка средстава за живот 
и стамбеног простора у граду, до бриге о старим, немоћним и болесним чла-
новима у селу. У демографски, економски и културно већ „испражњеним“ 
срединама и малим заједницама, каква је стакевачка, он је особито видљив. 

Показује се и у овом случају да се спровођење аграрне реформе, почев 
од доношења Закона о земљи 1991. године и реприватизација у Бугарској, тј. 
враћање земље сељацима одвија делимично „без сељака“ (вид. Giordano and 
Kostova 1997: 135, 141–143), делимично мимо њих. Многи нови земљопо-
седници су се, поставши то само номинално, „на папиру“, нашли у парадок-
салној ситуацији која иначе погађа и аграрни сектор и друштво у целини, 
услед немогућности да поврате или задрже своју земљу у њеним реалним 
границама, да је обрађују и да од ње профитирају, без потребног знања и 
искуства у пољопривредној производњи (у случају повратника из града), 
радне снаге и механизације, и/или личне мотивације и економског интере-
са. Ситуацију у Стакевцима карактерише комбинација ових фактора који се 
узајамно појачавају.

Тенденција опадања броја становника у Стакевцима је, према искази-
ма мештана, особито изражена у последње две или три деценије 20. века. 
На глобалном плану, „таласи миграција су испразнили села. Једна од фун-
кција миграција је била да се регулише број људи укључених у активности 
у пољопривреди. Оне су, међутим, уништиле демографску структуру села“ 
(Giordano и Kostova 1997: 141). Могло би се евентуално претпоставити, 
по аналогији с подацима за друга рурална подручја Бугарске (вид. Бенов-
ска-Сьбкова 2001: 139), да је и овде демографски тренд, почев од 1930-их 
и особито након 1946. године, водио смањивању броја деце у породици и 
устаљивању пожељног, данас преовлађујућег модела са двоје или једним 
дететом. Ова смела, ad hoc изнета претпоставка мора се проверити; нажа-
лост, тренутно не располажем никаквим квантитативним подацима који би 
омогућили да се установи стварна демографска ситуација у селу у периоду 
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између два светска рата и првим деценијама након другог светског рата, 
односно да се прате кретања и трендови.

Ефекти уочених тенденција у Стакевцима су: депопулација; слабљење 
функција и гашење образовних и културних институција (школе, библиоте-
ке и читалишта) и аматерских фолклорних група, које су у социјалистичком 
периоду биле носиоци релативно интензивног друштвено-културног живо-
та на нивоу локалне заједнице, фактори у регионалном повезивању и актив-
ни учесници у креирању националног идентитета социјалистичке културе; 
ретрадиционализација производње и опадање животног стандарда, особито 
изражени након укидања економских и друштвено-политичких институција 
претходног система; маргинализација села и аутархизација локалне заједни-
це у постсоцијалистичком периоду. Реперкусије маргиналне функције села 
у оквиру општине, опште стагнације привредног, друштвеног и културног 
живота, и аутархизације заједнице осећају се и у психолошком домену и 
можда најпластичније изражавају у локалној представи о Стакевцима као 
некад великом, просперитетном и лојалном социјалистичком селу, које је у 
процесу друштвених реформи „заборављено“ или чак „кажњено“ због тра-
диционалне подршке Бугарској комунистичкој и социјалистичкој партији 
или странкама левог крила, те препуштено самом себи. 

У таквим условима људи су природно упућени готово искључиво на 
непосредну, личну комуникацију у оквиру своје мале заједнице, што уг-
лавном подразумева ослањање на солидарност и помоћ рођака и суседа, а 
знатно ређе индивидуално предузетништво или бављење неким обликом 
сиве економије, као што је шверц робе за широку потрошњу у погранич-
ној зони. Симптоми таквог стања „видљиви“ су у начину трошења обиља 
слободног времена млађих и радно способних мушкараца седењем по ка-
фанама и на улици, док су жене, по сопственим речима „од јутра до мрака“ 
заузете кућним пословима, бригом о стоци и радом у башти. У ситуацији 
социјалне и економске несигурности, стрес услед незапослености, личне 
непредузимљивости и немоћи појачава присутна осећања апатије и изоло-
ваности, односно доживљај да су појединац и његова/њена породица у про-
цесу друштвене транзиције углавном препуштени сами себи, а Стакевци 
неумитном одумирању. Један од циљева овог рада и интимна жеља његове 
ауторке је да се такав исход не догоди. 

По својим природним ресурсима, положају, клими, здравој домаћој хра-
ни и другим погодностима, Стакевци имају предуслове да остану еколошка 
оаза и да постану једна од пожељних планинарско-туристичких дестинација 
у овом делу Балкана. Реализација идеја о сеоском и планинском туризму, 
за коју су мештани заинтересовани, могла би да буде један од креативних 
одговора на економску и егзистенцијалну кризу с којом се данас суочавају 
Стакевци.
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Казивачи:

Милко Петров Цулин 
р. 1945. у Стакевцима
гимназија, електротехничар,
живео у Видину и Софији 
тренутно без сталног запослења
неожењен
атеиста

Н. Н.
р. 1940. у Стакевцима
средња техничка школа, „геолог“ у пензији
ожењен
православац

Илко Ел. Илиев
р. 1962. у Стакевцима
средња техничка школа (ПТТ), незапослен
живео у Видину, вратио се у село да би се старао о баби
неожењен

Александар Илиев Марков
р. 1939. у Стакевцима
средња школа, пензионер
живео у Видину, вратио се у село да би се старао о мајци 

данчо живков 
р. 1936. у Стакевцима
шлосер у пензији, радио 36 година у Јарославу, Русија 
вратио се у Стакевце да би се бринуо о оцу који има 90. г.
породица живи у Русији

Албена Томкова Велкова 
р. 1976. у Белоградчику
гимназија, запослена као бибилотекарка у читалишту
удата, живи у Стакевцима 
крштена, религиозна 

Гина Ангелова Виденова
р. 1939. у Стакевцима
држи гостионицу у селу

Пенко Николов Виденов
Кмет у Стакевцима 
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Ленка живова-Караџова дафинина 
р. 1944. у Стакевцима
средња школа, радила у Телефонском и Војном заводу
у пензији
удата, живи у Стакевцима с мужем (муж запослен у Водоводу)
није крштена, атеиста, комсомолка у младости

Атанас Илиев Марков
р. 1919. у Стакевцима
крштен, атеиста (некада је веровао у бога, „сада не верује ни у кога, ни 
у бога ни у цара“)

Соња Иванова Велина 
р. 1957. у Стакевцима 
гимназија, 22 г. радног стажа, незапослена
разведена, станује са другим мужем у Стакевцима 
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Summary

Gordana Gorunovic

sTAKEVCI, A MOUNTAIN VILLAGE IN BORDER AREA: sOCIO-CULTURAL 
CONDITION Of COUNTRYsIDE IN TRANsITION

this work is based on direct observation and empiric material gathered during the stay in 
village stakevci in northwest Bulgaria in the summer of 2001. after the introduction on the posi-
tion of the researcher and research conditions, the most important aspects of the local community 
identity are presented in synchronic-diachronic perspective: ethnic standpoints of the torlak group, 
geographical and administrative position of the settlement, organization of space, and institutional 
infrastructure. the ethnographic description is focused on the current demographic, socio-econom-
ic, and cultural condition of the village in the process of social transition following 1989 when 
radical changes have commenced in the global Bulgarian society (abolishment of collective farms, 
implementation of agrarian reforms and privatization after adoption of the Land Law in 1991). the 
analysis discovered principal trends: depopulation of countryside due to low birth rate and several 
subsequent waves of migration into cities (as of the late nineteen sixties); predominant elderly 
population (retirees) and high percentage of single households; mass unemployment after abolish-
ment of collective stopanstvo and land restitution to peasantry; temporary or permanent return of 
certain categories of population (retirees and the unemployed) to the traditional fashion of economy 
and adequate countryside lifestyle (small agricultural production for domestic use, individual and 
family consumption) as a form of re-traditionalization under new political circumstances and a re-
sponse to problems faced by individuals and families in cities (unemployment, housing problems, 
need for alternate income, economic assistance to family members in cities and care for old par-
ents); reduction of traffic with the municipal centre in Belogradcik and the surrounding settlements; 
gradual extinction of cultural and educational institutions (elementary schools, reading rooms, and 
cultural-artistic associations) as a base of intense social life of community in the socialist period. 
the combination of these demographic, socio-economic, and cultural factors has gradually led to 
marginalization and autarchization of the local community. their repercussions are notable in many 
a domain of the social life, mostly in the local idea about stakevci as former prosperous village that 
has been sentenced to extinction in the post-socialist period and the process of transition.


