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Гордана Горуновић

РУРАлНЕ зАЈЕДНИЦЕ И ИДЕНтИтЕтИ мАњИНА У 
ПЕРИоДУ ПостсоЦИЈАлИстИЧКЕ тРАНзИЦИЈЕ:  

оГњАНово У ЈУГозАПАДНоЈ бУГАРсКоЈ1

Предмет овог рада је етнички мешовито насеље, село Огњаново у 
подручју Месте (Западни Родопи) у југозападној Бугарској. У њему се 
износе социо-демографске, економске и културне одлике села, као и ет-
нографски опис егзистенцијалних услова и начина живота ромске групе 
у локалној заједници, а потом указује на појаву новог друштвеног факто-
ра, на делатност невладине ромске организације у селу. Уочени феномен, 
постепено напуштање традиционалне исламске религије Рома и прихва-
тање нове под утицајем протестантских верских заједница посматра се 
као нови елемент у самодефинисању и идентификацији Рома у етнич-
ки и конфесионално сложеној локалној заједници и средини, коју чине 
већински Бугари православни хришћани и Бугари муслимани, Помаци, и 
мањински Роми.

Кључне речи: Огњаново, југозападна Бугарска, Бугари хришћани, Бу-
гари муслимани – Помаци, ромска заједница, Фондација интегро, про-
тестантизација, идентитет

1 Овај прилог је настао као резултат рада на пројекту Културни идентитети у проце-
сима европске интеграције и регионализације, бр. 147035, који у целости финансира Минис-
тарство науке и заштите животне средине Републике Србије (МНЗЖС РС).

ЕТНОЛОШКО И АНТРОПОЛОШКО  
ИСТРАЖИвАЊЕ ТРАНЗИЦИЈЕ
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Увод: подручје месте и западнородопских планина

Село Огњаново2 налази се у подручју Месте у југозaпадној Бугарској. 
Смештено је у подножју Западнородопских планина на надморској висини 
500-699 м. Припада општини Грмен: од општинског центра у селу Грмену 
удаљено је 1 км, граничи се са селом Марчевом, а најближи град је Гоце 
Делчев3, удаљен 12 км. 

Гоце Делчев сe налази у долини реке Месте, на 540 м надморске виси-
не и удаљен је 22 км од грчке границе. Припада области Благоевград. Број 
становника процењује се на 20542 житеља. Стари назив града је грчки Не-
врокоп, Νένρσκσ. У турско доба град се развио у занатски центар, чувен по 
изради неврокопских звона (чанове) за стоку. После Берлинског конгреса 

2 Подаци изнети у овом тексту заснивају се углавном на емпиријском материјалу 
прикупљеном приликом боравка и етнографског рада у Огњанову августа 2002. године, који 
је реализован у оквиру пројекта Балканског института за етнологију и удружења ДИОС 
из Софије – „Експедиција 33“ у области Грмена. Користим прилику да се захвалим орга-
низаторима, проф. др Тоши Спиридонову и његовим сарадницима на позиву за учешће у 
Експедицији, који је мени, као асистенту, Дејану Радисављевићу и Петру вељачићу, сту-
дентима етнологије и антропологије Филозофског факултета из Београда, омогућио да упо-
знамо бар неке, претежно савремене аспекте ове изузетно сложене социо-културне средине, 
еколошког оквира и простора с одликом дугог историјског трајања и памћења. 

3 О граду и области в. монографију: Група аутора, Град Гоце Делчев. Из миналото на 
града и района, София 1988, Издателство Наука и изкуство.
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1878. године остао је у саставу Турске све до балканског рата, а ослобођен 
је октобра 1912. године. Садашње име добио је 1959. године по идеологу и 
револуционарном лидеру вМРО из 19. века Георги Гоце Николову Делчеву 
(1872-1903), којег и Бугари и Македонци сматрају једним од својих највећих 
„синова“, родољуба и хероја.

У крајњем јужном делу земље налази се најмлађи град у Бугарској, хаџи-
димово4, који је свој статус и статут добио 1996. године. У подручју ранијег 
села Горња Сингартија налази се манастир Светог великомученика ђорђа, 
саграђен 1864 године. Исте године стигли су у Доњу и Горњу Сингартију 
први бугарски буквари за ђаке захваљујући Србину Стефану верковићу5, 
који је тада био учитељ у Сересу. Славенофил, поборник теорије о индоев-
ропском и индијском пореклу Тракобугара и балканских Словена, археолог 
и колекционар, верковић је трагао за староиндијским темама у балканском 
фолклору. Понудиће му их учитељ Иван Икономов Гологанов, најпре у Пе-
сми о Орфеју 1865. године, а потом и у више хиљада стихова Веде Слове-
на, као наводно аутентичне епско-митске творевине македонско-родопских 
Бугара Помака. И поред куриозитета везаног за његово име, објављивања и 
представљања светској научној јавности наводних трагова орфичке и вед-
ске традиције, за које се показало да су фалсификати направљени из пера 
мистификатора Икономова, верковићу припада истакнуто место у историји 
бугарске етнографије и фолклористике6.

Целокупно подручје Западних Родопа је прекривено познатим архео-
лошким локалитетима из различитих епоха – трачким тумулима, остацима 
римских цеста, некропола и утврђења. вероватно највећи и најпознатији је 
римски утврђени град Nikopolis ad Nestum, чији се остаци налазе у подручју 
села Грмен (Заграде), 7 км од Гоце Делчева, на левој обали Месте (Nestоs). 
Његова изградња приписује се римском императору Трајану I у знак победе 
над Дачанима. Многи римски и трачки локалитети (тумули) су недовољно 
заштићени, услед чега се и овде развила пракса „дивље“ археологије. Тиме 
су се у прошлости највише бавили рудари из рудника угља (вглище) у око-
лини Огњанова. Још увек се могу чути фрагменти полузаборављених прича 
о некадашњим крупним налазима појединих копача срећне руке. На цени су 
римски новац, накит и делови војничке опреме – шлемови, штитови, маче-
ви, бодежи. 

Да потрага за старинама не припада само домену локалног фолклора 
и да није престала у стварности, упркос томе што је већина доступних ар-
хеолошких налазишта на тај начин већ „очишћена“, разрушена и опљач-
кана, уверили смо се и лично. Једне недеље у августу запутили смо се из 

4 Села Горња и Доња Сингартија су 1951. године обједињена под називом хаџи-
димово.

5 Александър Косаков, Град хаджидимово, минало и настояще. София, Издателство 
Булгарика, 1999, 11.

6 христо вакарелски, Етнография на България, София, Издателство Наука и изкуство, 
1974, 47-48.
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села Дубница до рушевина оближње тврђаве, зване Кале, које се налазе на 
брду изнад села. Одатле су мештани деценијама довлачили камене блокове 
за градњу кућа, дворишних ограда и роштиља, овде званих барбекју. По 
киши која цело послеподне досадно сипи и повремено прелази у пљусак на-
илазимо на две усамљене прилике шћућурене испод најлона. Поздрављамо 
се и настављамо даље заједно; у ходу сазнајемо да је један од њих сеоски 
чобанин који напаса овце и козе на Калеу, док је други, који носи пијук и 
детектор за метал, „търсач на злато и старини“. У слободно време копа на 
Калеу, то му је и „хоби и корисно занимање, а може се и зарадити“, разуме 
се, тајним каналима, ако човека послужи срећа да пронађе ковани новац, 
накит од племенитих метала или неки други примерак вредног мобилијара 
за који су приватни колекционари у иностранству плаћали од неколико сто-
тина до неколико хиљада немачких марака, у зависности од врсте, старости 
и очуваности налаза.

Општина Грмен је сеоска општина и припада области Благоевград. 
Обухвата села: Балдово, Горно Дрјаново, Грмен, Дебрен, Долно Дрјаново, 
Дубницу, Ковачевицу, Крушево, Лештен, Марчево, Огњаново, Ореше, Оси-
ково, Рибново, Скребатно и хвостане. У општини живе 4 етничке групе: 
Бугари хришћани, Бугари муслимани – Помаци, Турци и Роми. Село Гр-
мен са 1774 становника је административни, економски и културни центар 
општине.

У целокупном региону Месте7 Бугари хришћани и муслимани чине 
већину – 71%, Турци 25% и 4% остали. То је подручје с релативно висо-
ком стопом рађања 10,5% и ниском стопом смртности 9,9%, док је просеч-
на стопа рађања у Бугарској 8,6%, а смртности 14%. Природни прираштај 
становништва је висок (0,6%) у поређењу са негативном стопом на нивоу 
земље (– 5,4%), што се делимично може објаснити тиме да је већинско ста-
новништво у Грмену, Сатовчи и Белици муслиманско. Главна привредна де-
латност у руралним деловима региона Месте је узгајање дувана.

Село са највећим бројем становника у општини Грмен је Рибново (2460) 
насељено искључиво муслиманским становништвом. У селу постоје две џа-
мије. У Рибнову смо имали прилику да упознамо породицу Али Мустафе 
Бошнака, потомка босанско-херцеговачких мухаџира. Они су нас угостили 
у својој кући и омогућили нам да погледамо аматерски видео-снимак колек-
тивне масовне прославе сунета у Рибнову јануара 1990. године. То је била и 
прва јавна манифестација овог обичаја у постсоцијалистичкој Бугарској.

Друго село по величини у грменској општини је Дебрен с 2259 станов-
ника. Основали су га крајем 1960-их година исељеници из старог Дебрена 
због појаве клизишта у њему. Стари Дебрен на узвишењу је пусто селиште 
зарасло у траву и коров, с развалинама кућа, привредних зграда и џамије, и 

7 local Response to globalization: Mesta Region, Bulgaria, by h. Ruszczyk, I. Shubert and 
A. Stoyanovska, pp. 8-9. Internet doкument www.ilo.org/dyn/empent/docs/F389821280/wp12-
2001.pdf
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добро очуваном црквом чвршће конструкције. По њему слободно пасу гове-
да. Поред блатњавог клизавог пута налази се стара сеоска чесма с коритом 
од издубљеног стабла дрвета која служи као појило за стоку.

Ковачевица је хришћанско село сакривено попут орловог гнезда у ро-
допском масиву Дубраш, 25 км североисточно од Гоце Делчева и 12 км од 
Огњанова, на надморској висини 1000-1050 м, високо на левој обали реке 
Канине. Окружена је високим планинским обронцима и шумама с бројним 
изворима и водопадима. Настанак Ковачевице доводи се у везу с притиском 
исламизације у периоду 1623-25. и 1656. године. Бугари који нису прихва-
тили ислам потражили су уточиште у вишим, тешко доступним деловима 
планине. У 17. веку настали су засеоци, махале које су настањивале сродс-
твом повезане породице из околине и насилно протерано становништва из 
удаљених крајева, из Трнова („Трновска махала“). У 18. веку уследила је 
нова миграција из западне Македоније, а досељеници су основали „Арна-
утску махалу“. 

О пореклу назива села постоји локално предање. После смрти локалног 
ковача и дунђера Марка, који је био досељеник из Рибнова, његова жена 
Гина је постала старешина породице. Када су сељани и рођаци из околних 
заселака ишли у посету својим рођацима говорили су „идемо Ковачевици“; 
назив се усталио и постао ознака за село. У Ковачевици у току целог турског 
периода није било турске администрације. Село је постало један од центара 
македонског покрета за национално ослобођење. Све до ослобођења Пи-
ринске Македоније 1912. године налазило се на граници између Бугарске и 
Отоманског царства. 

Масовне миграције из села у градове 50-их година 20. века учиниле су 
да опусте многа села у Бугарској, па и Ковачевица. Године 1977. проглашена 
је за национални културни споменик, тј. „историјски и архитектонски ре-
зерват“ са оригиналним објектима из 18. и 19. века. Нову шансу за опстанак 
и обнову Ковачевица је добила када су је открили филмски уметници. У 
њеном амбијенту снимљено је преко 20 филмова с историјском тематиком, 
одатле и популарни назив „бугарски холивуд“. Ковачевица је данас чувена 
по рестаурираним објектима традиционалног народног градитељства, кућа-
ма од камена и дрвета, с белим фасадама и крововима од сивкастих камених 
плоча (тикли), које последњих деценија претварају у куће за одмор. Село у 
којем је 2002. године живело 60 особа а данас само 48, служи као викендаш-
ко насеље припадника уметничких кругова и виших слојева друштва, углав-
ном из престонице. У селу постоји Друштво8 основано крајем 2002 године, 
чији су задаци чување културноисторијског наслеђа и заштита природне 
средине, развој регионалне инфраструктуре и културног туризма, који треба 
да омогуће запошљавање локалног становништва.

8 Сдружение Исторически и архитектурен резерват село Ковачевица, вид. на интернет 
адреси http://www.kovachevica.com/bg/
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Сличан подухват-рестаурација кућа и других објеката – извршен је пре-
ма урбанистичком пројекту у Лештену, најмањем селу у општини Грмен, 
који има статус архитектонског резервата и екосела. Од укупно 30 кућа, 
рестаурирано је 15 објеката који су у функцији сеоског туризма. У њима 
углавном бораве инострани и имућни домаћи туристи.9 У Лештену је 2002. 
године било укупно 10 мештана, а 2006. (интернет документ, 1. 1. 2006) 
само 5. 

Скребатно на надморској висини од 700 до 999 м показује судбину мно- показује судбину мно-
гих старих родопских села из турског периода с мешовитим становништвом. 
Некада велико село данас се свело на око 300 становника, у којем углавном 
живи само муслиманска махала. Старa „бугарска“, тј. хришћанска махала 
налази се у стању опустелости, готово у потпуности испражњена услед миг-
рација у градове и старења становништва. Док ходамо њеним опустелим 
сокацима, утонулим у тишину и мир летњег сунчаног поподнева, обузима 
нас осећај као да време стоји: село је вероватно овако изгледало у 19, можда 
и у 18. веку. Присећамо се некадашњих прича археолога Косте хаџијева о 
вековима старим напуштеним и урушеним бугарским селима у планинама. 
То потврђује призор тешких замандаљених капија са зарђалим катанцима и 
кућа са урушеним доксатима. љубазни мештанин из муслиманске махале, 
старији, добро држећи човек, који је у свом веку прегурао један светски рат 
и неколико различитих режима у Бугарској и који овом приликом има улогу 
нашег водича кроз село, присећа се ко је све некада живео у хришћанској 
махали, шта је постигао у животу и каква га је судбина снашла. У његовом 
сећању нижу се ликови некадашњих револуционара, локалних комунистич-
ких вођа, дипломата, генерала и научника. У Скребатном постоји завичајни 
музеј чија је поставка посвећена и некима од њих.

социо-културна обележја огњанова

Огњаново спада у релативно велика и развијена села у грменској опш-
тини, иза највећих – муслиманског Рибнова и мешовитог Дебрена. У Огња-
нову живе Бугари хришћанске и исламске вероисповести (Бугаро-муслима-
ни, Помаци) и Роми, који су традиционално мухамеданци, али у току пос-
ледње деценије 20. и почетком 21. века постепено прелазе у нову веру под 
утицајем протестантских верских заједница. Према попису становништва 
из 2002. године, село је имало укупно 1704 становника: 957 хришћана и 600 
муслимана, при чему би остатак од укупног броја пописаних особа требало 

9 Према речима старије мештанке, преноћиште у двокреветној соби износи 30 америч-
ких долара, а апартман у кући за издавање око 50 долара.
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да отпада на Роме – 147.10 Према подацима из једног другог извора, еви-
денције ромске фондације „Интегро“ у Огњанову, број Бугара хришћана је 
био 920, Бугара мухамеданаца 592, а Рома 192. Према последњим подацима 
(интернет документ, 1. 1. 2006) Огњаново има укупно 1640 становника.

Село је имало друге називе у прошлости – Футовиште и Футјагош (Фу-
тягош). Стари центар села је био код џамије, где је била и највећа концен-ягош). Стари центар села је био код џамије, где је била и највећа концен-
трација муслиманских породица. И данас хришћани означавају тај део села 
као „муслиманску“ или, ређе, „турску“ махалу. Недалеко од старије зграде 
џамије налази се православна црква посвећена Успењу Пресвете Богороди-
це, подигнута 1835. године. Црквени празник, велика Госпојина је општи 
сабор, „панаир“ и „селска слава“ целог Огњанова. Црква нема сталног 
свештеника зато што се досадашњи иселио у Португалију, због чега службу 
обавља свештеник који према потреби долази из Гоце Делчева. Село има 
два стара гробља, хришћанско и муслиманско, и ново које је у зачетку.

Огњаново је село збијеног типа, с неформалном поделом на четири 
„квартала“; у погледу њихове стварне улоге не слажу се ни сами мештани. 
већина наших саговорника негира постојање било какве номиналне поделе 
на махале према етничком или конфесионалном принципу. Па ипак, поје-
динци очигледно познају неку поделу на три или четири различито означе-
на дела, махале, која је можда наслеђена из прошлости, када је евентуално 
одговарала стварној подели и концентрацији различитих етничких и конфе-
сионалних група. У свакодневном говору они повремено оперишу њиховим 
називима, „бугарска“, „муслиманска“ или „турска“ и „циганска“ махала, 
иако су становници тих махала, изузев ромске, данас углавном измешани 
и живе близу једни другима, често у непосредном суседству, а њихови вер-
ски објекти, црква и џамија налазе се на удаљености од неколико стотина 
метара.

Стварно средиште насеља, друштвени и културни центар је площад, 
пространи поплочани трг, украшен цвећем и малим базеном-фонтаном. Трг 
је изграђен крајем 1960-их година, а свој коначан, тј. данашњи изглед добио 
је 1977. године. Зракасто око њега распоређене су основне јавне установе 
и службе – кметство, тј. месна канцеларија, дом културе с кино салом и 
позорницом, пошта, канцеларија ромске фондације „Интегро“, продавнице 
(магазини), кафићи и два (од укупно три) интернет кафеа. 

Основна школа11 постоји више од 150 година; првобитно се налазила у 
старом центру села, код цркве, да би 1932. године била измештена на нову 
локацију. Нова зграда школе налази се испод трга, идући низ главну улицу 
Ивана вазова12. Названа је према лирском песнику и драматургу Пеју Јаво-

10 Ове податке нам је саопштила гђа кмет у месној канцеларији. Том приликом нисмо 
имали приступ статистичким подацима ни другим документима.

11 Податке о основној школи нам је саопштила гђа Јулија Лазарова, наставница фран-
цуског језика.

12 Иван вазов (1950-1921), бугарски писац, аутор једног од најчитанијих романа Под 
игото и класичних дела бугарске књижевности.
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рову (право име Пејо Тотев Крачолов, 1878-1914), који је био и први кмет 
Гоце Делчева након ослобођења града и области 1913. године13. Његово име 
данас носи и један булевар у Софији. Датум његовог рођења, 13. јануар, 
прославља се као дан школе у Огњанову.

У селу су видљиви утицаји и трагови процеса из периода социјалистичке 
изградње, електрификације и урбанизације у знак настојања да се изврши 
планирање простора, сходно локалним приликама и потребама, и да се из-
гради комунална инфраструктура. Према информацијама добијеним од 
мештана, електрификација је извршена 1950-их, при чему су извесни дело-
ви села (околина школе) имали електричну струју и пре 1945. године. Све 
веће улице су асфалтиране, с плочницима за пешаке и дрворедима, и имају 
јавну расвету. Огњаново има два водовода, један допрема воду са бањских 
термалних извора, други са слатководног извора из села Брезница у околи-
ни. Канализација у селу је изграђена 1963/1964. године помоћу самодопри-
носа.

 Клима је блага због медитеранског утицаја. Огњаново и околина оби-
лују топлим минералним изворима, чија је температура око 40° C, који пого-
дују медицинском третману неуролошких, ендокринолошких, гастроинтес-
тиналних и реуматских обољења. Њихова лековита својства била су позната 
још у римско доба. У атару села постоји неколико термалних извора и два 
бањска лечилишта с купатилима, базенима и пратећим туристичким објек-
тима – тзв. Горни или градски бани 1,5 км северно од Огњанова и Долни или 
Селски бани око 600 м од села. Доња бања у Огњанову, подигнута 1960-их 
година, од када је имала је статус „опште бање“ у државном власништву 
све до распродавања колективне својине и почетка приватизације, сада се 
налази под закупом.

На фасадама појединих кућа још увек се могу видети табле преоста-
ле из социјалистичког периода, с натписима попут: „чистотата е здраве“, 
„граждани, пазете чистотата, това е ваше задлъжение“, „чистотата е мерило 
за културата на човека“ и „обрасцов дом“ – на овај начин су добро сређена 
и одржавана домаћинства била истицана као пример другима у селу и јавно 
похваљивана. 

На основу бирачких спискова уверили смо се да су називи улица и ну-
мерација кућа објављени из административних потреба претходног режи-
ма. Међутим, не постоје табле с називима улица. Можда из тог разлога, тај 
чисто административни подухват није ни заживео у стварности. У сеоској 
заједници не постоји потреба за оном врстом идентитета који се у урбаним 
срединама стиче становањем на одређеној адреси. Мештани се још увек до-
сећају како се зове улица у којој они сами или њихови рођаци, суседи и 

13 Имао је буран живот и каријеру (коју је започео као поштански службеник) новинарa, 
књижевникa и револуционарa (члан вМРО и један од организатора Илинденског устанка 
1903). Извршио је самоубиство 1914. године, две године после самоубиства супруге Лоре 
Каравелове, за чију смрт га је оптуживала јавност у земљи.
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пријатељи станују. На питање „где је та и та улица“ или „како да пронађемо 
особу на тој и тој адреси“, одговарају описно и апроксимативно, и обично 
саветују: „питајте тамо у махали, његова/њена кућа је у близини цркве“ (од- тамо у махали, његова/њена кућа је у близини цркве“ (од-
носно, џамије, продавнице, апотеке, дечјег вртића или неког другог објекта 
од јавног значаја који служи као оријентир).

Привреда целог подручја почива на релативно старој традицији уз-
гајања дувана за тржиште и винове лозе за домаће потребе. Основна делат-
ност која обезбеђује главнину прихода за већину сеоских домаћинстава је 
производња дувана за националну дуванску индустрију; држава откупљује 
дуван од индивидуалних произвођача према договору са компанијом Бугар 
табак (Българ табак). 

Традиционално бачијско сточарење с нагласком на овчарству и коза-
рству је напуштено у корист стајског. Старији људи у Огњанову сећају се 
изгона стоке на планину о ђурђевдану, великом празнику сточара, када је 
приређиван јавни курбан с колективном сеоском гозбом; сезона сточарења 
на планини трајала је до Митровдана Још се може чути израз къшлак као си-
ноним за кошара, колиба. Према казивању љубе Мирчеве Стоеве (р. 1930), 
њен деда по оцу, Иван Костов „некад је био главни пастир у селу. Имао је 
стадо од 150 оваца и 50 коза, код којег је живео и лети и зими, на къшлак, 
на колиби у Родопима. Беше то врло крупан човек; с пушком и три момка, 
помоћника напасао је стадо по огњановској и скребашкој планини, све до 
Лештена и Ковачевице.“

Село данас има четири пастира: два говедара и два овчара. То су ста-
рији мушкарци, пензионери, који радећи у корист свих домаћинстава у селу 
допуњавају своје ниске редовне приходе. Екстензивно сточарство је главни 
извор хране меса, млека и млечних прерађевина: скоро свако држи неколико 
грла оваца и коза (у просеку 3-5), као и магарца за вучу, а бројнија и имућ-
нија домаћинства још и коње и говеда; 2002. године у селу је било укупно 
око 600 оваца и коза и 300 крава. Поред сточарства, сва домаћинства се баве 
узгајањем повртарских култура (паприка, парадајз, кромпир, купус и маху-
нарке) углавном за сопствене потребе. 

Празник села – сеоски сабор

Сабор, „селска слава“ у Огњанову је масовна јавна светковина на којој 
се окупљају мештани, посетиоци из околних села и туристи из ближих и 
удаљенијих градова. Они пристижу данима, најпре трговци вашарском ро-
бом који постављају тезге у центру села, дуж улице Патријарха Пајсија која 
води до стадиона ФК „Левски“, и шатре на самом игралишту; за њима стижу 
групе посетилаца из околине, целе породице из Рибнова, Скребатног, Дрја-
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нова, Дубнице, Грмена, Гоце Делчева, чак из Софије и видина – аутомо-
билима, мотоциклима, бициклима, запрежним колима. Завлада атмосфера 
опште живости, вреве и шаренила. Ту су сеоске породице које се одмарају 
од путовања и обедују на трави у хладовини, гледајући свет који пролази 
путем; групе муслиманских жена са децом у наручју и девојке у ношњама 
живих боја које руку под руку шетају и необавезно ћаскају; младићи и де-
војке из града обучени по последњој моди; деца која трчкарају унаоколо; 
фотографи аматери, репортери, чак и понека телевизијска екипа. 

Сама прослава траје два дана и одржава се на стадиону локалног ФК 
„Левски“. Почиње уочи празника велика Госпојина (14. августа) у касним 
поподневним сатима и продужава се и наредног дана. Отварање сабора и 
почетак прославе објављује сеоски кмет поздравним говором и најавом 
предстојећег програма. Званични део прославе садржи обраћање кмета и 
званица, политичких функционера из округа, као и програм месне фолклор-
не групе; дечји играчки ансамбл је извео сплет народних игара из разних де-
лова Бугарске. Након тога следи забава вашарског типа за окупљени народ 
са уобичајеним пратећим садржајима („жива свирка“ са позорнице, чалга, 
играње у колу, вожња на рингишпилу, шетња у круг, разгледање вашарске 
понуде робе и забаве, конзумација). вечерња и ноћна забава траје до поноћи 
и завршава се великим ватрометом. Другог дана на програму је такмичење у 
традиционалној дисциплини рвања пеливана; главна награда је ован који је 
претходног дана, после јутарње молитве за хришћане, дарован цркви. 

Догодило се да је сутрадан по завршетку сабора, у Огњанову умрла јед-
на муслиманска девојка; сахрањена је истог дана после подне на мусли-
манском гробљу. Из солидарности према ожалошћеној породици, родбини 
и пријатељима дискотека у Бањи је тог петка увече била затворена. 

Ромска заједница: између православног хришћанства и ислама

Ромска махала у Огњанову, коју сами Роми и остали мештани тако нази-
вају, налази се практично у једној улици – Курбана, на рубном делу насеља, 
непосредно испод хришћанског гробља. Роми, традиционално мухамедан-
ци, и данас сахрањују своје мртве на „турском“, тј. муслиманском гробљу 
које се налази у атару села.

Ромска махала има, по речима њених становника, 40-50 кућа са око 100 
људи укупно. Према попису становништва, у Огњанову живи 147 припад-
ника ромске мањине; према евиденцији ромске фондације „Интегро“ 192, а 
према нашем увиду у тренутно стање 159 људи. Статистика и ситуација на 
терену се очито не слажу. Ова одступања би се могла објаснити тиме што је 
ромска популација покретна, мање „видљива“ у социјалном смислу и теже 
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доступна, особито за пописиваче који долазе са стране. Услед тога, број 
стално настањених и регуларно пријављених Рома разликује се од броја 
стварно присутних особа у домаћинству и махали, а оба могу да варирају 
у зависности од егзистенцијалних прилика и сезонских потреба породице 
– потребе за допунском радном снагом и алтернативним изворима прихода, 
који се обезбеђују одласком у печалбу у друге крајеве, најчешће у Македо-
нију и Грчку, и на планину ради сакупљања дивљих плодова у току лета.

Све ромске фамилије у Огњанову су „од једног племена“: сами себе оз-
начавају као „калајџије“, казанџије. У оближњем Марчеву, чији атар почиње 
на стотинак метара од Огњанова, настањени су „кошничари“ или „Кремико-
вци“, како се називају у целој области. Огњановски Роми за њих кажу да су 
„друга махала“, односно да „припадају другом племену“ и да говоре другим 
дијалектом. Роми калајџије и кошничари се, и поред извесних дијалекатс-
ких разлика, добро разумеју; спадају у исту групу „турских Цигана“ која је 
распрострањена у региону Гоце Делчева. Међутим, како сами напомињу, у 
Бугарској постоје и „друга племена“, тј. ромске групе чији говор они уопште 
не разумеју, као што су нпр. „копанари“ који живе у околини Софије: „они 
говоре неки други ромски језик, нама непознатог порекла.“

О завичају и пореклу Рома из Индије приповедају фрагментарну ле-
генду: првобитно су живели „под својим царем поред велике реке“, где су 
водили „животињски живот, елементаран“. Напустили су своју домовину и 
лутали по свету, непрестано бежећи од ратова и војски, док нису стигли на 
Балкан. 

Сви знају бугарски, изузев деце предшколског узраста. У кући говоре 
ромски, у махали, „доле“ у селу и „на площада“ бугарски. Поједини одрасли 
разумеју и помало говоре македонски и грчки, а у стању су да разумеју и 
српски језик, што објашњавају својим искуствима из печалбе по Македонији 
и Грчкој и сусретима са Ромима из других балканских крајева. На пример, 
Светла М. је са својом породицом (мужем и сином) последњи пут ишла у 
печалбу пре две године у Тетово. Боравили су код пријатеља Македонаца, 
„много добрих људи“. Имају рођаке у Грчкој, у Сересу, код којих је њена 
сестра Елза боравила док је радила на брању дувана и за то време је научила 
грчки. 

У шали жене кажу да се њихова махала, у ствари, дели на две – „бом-
бонт малу“ и „шекер малу“; у првој има и струје и воде, у другој нема ни 
струје ни воде – и додају, помало иронично – „цигански је живот сладак у 
обе.“ То је непосредан, љубазан, весео и радознао свет, који воли да се фо-
тографише, особито деца и омладина14, и то толико често, појединачно и у 

14 Они су били и наши најчешћи информанти и саговорници: мала Искра, Ани М. К. 
(13 г.), Деси (15 г.), Глбица (12 г.), Нергизе (10 г.), Ани Н. М. (14 г.), Џони (15 г.), Роза (14 г.), 
Наташа (13 г., живи у Гоце Делчеву, гостује код бабе у селу), Бојан (14 г.), Џевад (13 г.), Боби 
(14 г.), Румен (19 г.), Даниел (21 г.) и Емил (24 г.). Посебно се захваљујемо гђи Светли Миха-
иловој, њеној сестри Елзи из с. хвостане и баба Живки.
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групама, да понекад морамо и да их одбијемо, служећи се понеком ситном, 
не баш коректном али корисном лажи. Испитују нас о томе како живе њихо-
ви сународници у Србији, да ли се ми лично дружимо са Ромима код куће и 
сл. Млади најрадије причају о проводу, дискотекама и музици коју слушају 
– „поп-фолк, чалга, диско, српско и грчко“. Унапред се радују сеоском са-
бору, а највише девојчице, девојке и млађе жене. Оне усхићено причају о 
најављеном гостовању свог идола на сабору, веома популарне фолк певачи-
це Есил Дјуран, дивећи се њеном изгледу, музици и успеху. На питање „шта 
бисте волеле да будете кад одрастете?“ већина девојчица спремно одговара: 
„певачица“. На њихову велику жалост, најављени долазак и наступ помену-
те естрадне звезде је у последњем тренутку био отказан.

У махали живе следеће породице: Михаилови, Карађозови, Петелови, 
Илиеви, Пееви, Мангалови, Методијеви. Михаилови и Карађозови сматрају 
да су род једни другима. Поједине фамилије су се повезале „преко жена“, тј. 
узајамним браковима, као нпр. Карађозови, Михаилови и Петелови. Једна 
од највећих „фамилија“ у махали су Карађозови; они се називају „корења-
ци“ (кореняк, „староседелац“), што у њиховој интерпретацији значи „један 
корен, једна лоза“. Потичу од четири брата – Александра, Бојана, веља и 
Гјоргиа и три сестре – Живке, виолете и Теменушке. Старином су из Грч-
ке, одакле су се иселили у време балканских ратова и Првог светског рата 
и „као номади, чергари скитали по околним областима“, да би се коначно 
зауставили у Бугарској. Карађозових данас има и у два села Санданског ок-
руга, Катунци и Склаве. 

већина живи крајње оскудно, у кућерцима од трошног материјала 
– ћерпича, прућа и блата, са земљаним подом, без прозора и врата, без воде 
и струје. Отвори који замењују прозоре и улазна врата покривају се најло-
ном, пртеном врећом, картоном или лимом. Кућа се често састоји од једне 
просторије, у којој може да борави, једе, спава и ради десет или више особа. 
воду за пиће, кување и прање доносе са оближње чесме која се налази на 
улазу у хришћанско гробље. Мали број домаћинстава поседује солидно зи-
дане куће са струјом и водом. 

Па ипак, ретко се може видети жена у махали која, без обзира на годи-
не старости и имовинско стање, не носи накит или бар наушнице од злата 
– обично су то крупни, упадљиви примерци, рађени у техници филиграна. 
Девојке наслеђују накит од својих мајки и баба кад стасају за удају. Накит 
носе и млађи мушкарци – прстење, наушнице, наруквице и ланчиће.

Старачка и самачка домаћинства су малобројна; најчешће на окупу живе 
три генерације – брачни пар с децом, деда и баба (мужевљеви, односно, што 
је ређе, женини родитељи). Не постоји старешина махале, али свака поро-
дица има свог старешину који је „обавезно мушкарац“ („обязательно мъж“) 
јер жена не може да буде „глава породице“. „Главни човек“, сайбия у поро-
дици је отац, баща. Брак је у начелу патрилокалан, али има и домазета. Деца 
рођена у браку домазета добијају очево презиме.
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Издржавају се од свог традиционалног казанџијског заната, којим се 
баве мушкарци, од изгајања дувана и поврћа. већина се бави узгајањем ду-
вана, а како не поседују земљу, њиве узимају у закуп од Бугара по цени од 
50 ДЕМ за 1 декар15. Породица Светле М. – домаћинство чине она, муж, 
син, свекар и свекрва – 2002. године је закупила 3 декара. Њихова процена 
је да ће на крају календарске године располагати са око 300-400 кг дувана за 
продају, јер је дуван слабије родио и лошијег је квалитета него претходних 
година. 

Сви чланови домаћинства ангажују се на послу око дувана – деца, адо-
лесценти, одрасли и старци. У току лета у махали бораве гости из других 
села и градова: ближи рођаци, сестре жена са својом децом или унуцима, 
браћа, каткад целе породице које се, у недостатку простора у кући домаћи-
на, сместе напољу – у привременим, импровизованим склоништима под со- привременим, импровизованим склоништима под со-
хама или сушилнама. Они помажу у берби и низању дувана. После бербе, 
листови дувана се згуснуто нижу у ниске које се суше напољу на сушилнама 
око две седмице или дуже, у зависности од атмосферских прилика – тем-
пературе, влажности, ветра. Осушени дуван се потом скида са сушилни и 
складишти на сувом и топлом месту, обично на тавану куће, до зиме када га 
предају за продају.

Држе коње, просечно 1-2 грла, које напасају на сеоским ливадама из-
над махале. Обављају физичке послове као најамни радници, сезонски и по 
потреби, иду у печалбу у току зиме, а лети „у балкан“, где сабирају дивље 
плодове (печурке, рибизле, боровнице, купине и лековите траве). Сезона 
планине траје 4-5 месеци у зависности од временских услова: у планину 
крећу чим отопли, око 10. или 15. маја и остају тамо до краја септембра или 
почетка октобра. За то време бораве у импровизованим колибама (палатки), 
тј. склоништима од најлона и коре дрвета, која служе као заштита од кише, 
ветра и хладноће. Зарада од продаје дивљих плодова креће се око 50-60 лева 
по особи и довољна је само за храну. Они који немају запослење, редован 
приход или неко корисно умеће, а таквих је највише, зависе од државне со-
цијалне помоћи у новцу и других видова помоћи – у храни, одећи, школском 
прибору за децу и другим потрепштинама, које им повремено дају и верске 
секте.

Узраст који се сматра подобним за ступање у брак је 19. или 20. година 
живота за девојке, а за младиће након одслужења војног рока, што је у ства-
ри пожељни или идеални модел. Међутим, у пракси су чести малолетнич-
ки бракови. Гђа Елза (из села хвостане, у гостима код сестрине породице) 
наводи као пример свог сина који се оженио у 13. или 14. години. Има 16 
година и дете од око две године. Док Елза и њена сестра сатима нижу лис-
тове дувана, седећи испод сушилне, он стоји са својим мушким друштвом, 

15 dekar, grč. – lat. mjera za zemljište (deset ara), B. Klaić, Veliki rječnik stranih riječi, Zora, 
Zagreb 1974, 256.
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кибицује пролазнике на улици и надгледа дете које трчкара унаоколо. Њего-
ва мајка коментарише: „не сака работа, бега од мен и од работа“.

Брак у начелу уговарају старији чланови породице, тј. родитељи. Ро-
дитељи мушкарца иницирају посету девојчиној кући и разговор с њеним 
родитељима. Погодба, уговор брака (барешмак) је просидба девојке и до-
говор о „куповини“, тј. цени невесте, као и о организацији и трошковима 
саме свадбе. О цени девојке жене кажу: „што је већа цена, то је већи углед“. 
У зависности од девојчиних квалитета и физичког изгледа („што је лепша 
девојка, то је скупља“ – додају младићи), креће се и цена – од 500-600 до 
неколико хиљада лева.

Свадба траје два дана: на први дан свадбе прави се весеље у девојчиној 
кући, на други дан у младожењиној; „то зависи од пара и могућности“; „ко 
има и може, прави свадбено весеље у ресторану или механи са музиком.“ У 
случају да родитељи не постигну договор или да девојка побегне („избега“) 
за другог, свадба се не прави. 

Бракови се склапају у оквиру сопствене етничке групе и најчешће у 
оквиру махале. У махали нема бракова с припадницима других група, тј. не 
с онима који нису Роми. Наши информанти наводе да се етнички мешовити 
(„смесени“) бракови сматрају „проблематичним“. Знају да такви бракови 
постоје у оквиру села између хришћана и муслимана, као и на другим ме-
стима, највише у градовима. Наводе пример једног турског Рома из Гоце 
Делчева који наводно има три жене – „Бугарку, Ромкињу и Туркињу.“

Представници ромске фондације „Интегро“ у Огњанову истичу скло-
ност ка ендогамији на етничкој основи као „општу карактеристику ромске 
популације“, те као један од фактора њене изолације и самоизолације. Једна 
од активистикиња примећује: „Роми су најчистија раса зато што се углав-
ном жене међу собом. И овде се много меша крв: жене се у сродству, и то 
блиском сродству.“ 

Нови институциoнални чинилац у животу локалне заједнице

Фондација „Интегро“ у Огњанову16 је невладина организација основа-
на 29. марта 2001. године с главним циљем да ради на интеграцији ром ске 

16 Податке смо добили у канцеларији у Огњанову од гђе Ане Илиеве Карађозове (једна 
од иницијатора и оснивача Фондације) и гђице Феје Реџепове (медицинска сестра, запослена 
у основној школи у Огњанову), којима се захваљујемо на сарадњи. Оне су нам омогућиле 
увид у званичне писане материјале: извештај о пројекту Фондације – „Практически модел 
на интеграция – от образование кьм етнокултурен диалог и развитие“ из 2001. године и пуб-я – от образование кьм етнокултурен диалог и развитие“ из 2001. године и пуб-
ликације Бугарске асоцијације за планирање породице и сексуално здравље (информативни 
билтени и едукативне брошуре). види интернет стр. http://www.ognianovo.integro-bg.org/
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заједнице у области Благоевград, на подручју општина Грмен, Гоце Дел-
чев, Сатовча и хаџидимово, као и на ширењу и унапређивању духовних 
вредности цивилног друштва и заштити људских права, кроз реализацију 
образовних, здравствених и културних програма. Њен оснивач је г. Шекир 
Тумбелекчи (Тюмбелекчи), учитељ у огњановској основној школи17. У упра-
ви Фондације, која има седам чланова, има Рома и Бугара, хришћана и мус-
лимана. 

Према казивању Феје Реџепове, у село је најпре дошао тим стручња-
ка организације која се бави здравственим проблемима мањина (фондација 
„Здравни проблеми на малцинствата“ из Софије) ради скрининга здравс-
твеног стања ромске популације и даљих анализа генетског материјала. Ис-
траживањем је обухваћена шира област – Мосомиште, Дебрен, Огњаново 
и друга села. Као медицинска сестра запослена у основној школи, Феја се 
укључила у ту акцију; радила је на узимању узорака крви, који су затим 
послати у Француску на лабораторијске анализе. Након тога је основана фи-
лијала „Интегра“ у селу, што је условило потребу за ангажовањем домаћих 
људи, спремних и мотивисаних да раде као волонтери. 

Чланови „Интегра“ сматрају да је образовна политика према Ромима у 
целини незадовољавајућа и да је образовање „једна од најприоритетнијих 
области“ програма за њихову равноправну интеграцију у бугарско друштво. 
Услед тога је ова невладина организација у току 2000. и 2001. године реа-
лизовала пројекат „Практични модел интеграције – од образовања ка етно-
културном дијалогу и развоју“ уз финансијску подршку Фондације „Међу-
етничка иницијатива за људска права“ из Софије. 

Имајући у виду да недостатак образовања условљава друштвену изола-
цију и потенцијално води сегрегацији Рома, носиоци пројекта су сматрали 
да треба најпре усмерити пажњу на најугроженију ромску групу у гоцедел-
чевском региону, а то су „кошничари“ у селу Марчеву, у најближем суседс-
тву Огњанова. Та заједница има око 450 особа, од којих су 230 деца узраста 
до 16 година. Од 230 деце у Марчеву само њих деветоро је редовно похађало 
наставу у току школске 1999/2000. године у Огњанову. Преовлађују младе 
породице са великим бројем деце – 6, 7, 8 по породици, што је највиша сто-
па рађања у целокупном региону. Оне живе у крајњој беди у нехигијенском 
насељу, махали без воде и канализације; само половина од укупног броја 
кућа има електричну струју. Локална заједница је изолована како од Бугара 
хришћанске и исламске вероисповести, тако и од калајџија у Огњанову и 
других ромских група у суседству. 

Пројекат је имао за циљ да подстакне процес интеграције деце и омла-
дине из различитих етничких група које живе у Марчеву и Огњанову, као 
и укључивање одраслих, тј. генерације родитеља у етнокултурни дијалог и 
комуникацију у локалној средини. Циљне групе пројекта су били родитељи 

17Нажалост, нисмо били у прилици да се сретнемо и разговарамо са г. Ш. Тумбелек-
чијем који живи у Гоце Делчеву.
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– Бугари хришћани, Бугари муслимани и Роми; деца школског и предшкол-
ског узраста из све три етнокултурне заједнице, омладина која не похађа 
никакву школу узраста 16-18 година, локална власт и локалне образовне 
установе.

Стога је пројекат фондације био директно усмерен на училиште, на при-
прему ромске деце узраста 6-8 година за полазак у први разред, ваннаставне 
активности ученика и обуку неписмених адолесцената. Едукативни рад с 
формираним групама од по 15 особа узраста 16-18 година из две ромске 
заједнице у Марчеву и Огњанову обухватио је описмењивање и упознавање 
с етнокултурним одликама ромске мањине, као и људским правима. 

У оквиру ваннаставних активности ученика организовани су кружоци, 
радионице и атељеи (групе за плетење корпи и један инструментално-му-
зички састав са зурнама и тапанима – ови инструменти су, иначе, каракте-
ристични само за Роме у овом региону). Након тога приређена је изложба 
дечјих рукотворина и одржан концерт на којем су хор и инструментални 
састав ученика извели ромске песме. Потом је дечја музичка група „Нево 
дром“ наступила на фолклорном такмичењу за празник општине Грмен и 
квалификовала се за учешће на фестивалу „Пирин пева“ („Пирин пее“), али 
је њено учешће отказано због недостатка материјалних средстава за народ-
не ношње. 

У оквиру истог пројекта фондација је у ромским насељима спровела 
кампању за уписивање деце у школу и редовно похађање наставе. Потом је 
одржан циклус предавања за родитеље из свих етничких група о темама, као 
што су: брига и старање о деци до шест година, практичне васпитне методе 
у породичној средини и култура понашања на јавним местима.

Према речима Ф. Реџепове, „посла има на претек јер су проблеми Рома 
бројни и сложени: недостатак основног и стручног образовања, аналфабе-
тизам, незапосленост, сиромаштво, беда.“ На листи приоритета прво место 
заузима образовање ромске деце и омладине, редовно школовање, просвећи-
вање одраслих у области планирања породице, бриге о деци и њиховом вас-
питавању у породичној средини.

Промена вере и реартикулација идентитета: „идентитет је као зуб: 
знаш да постоји тек кад те заболи18“

„Kada sam u Francuskoj, početkom devedesetih, govorio o identitetu, svi 
su me ispravljali rečima: Hoćete da kažete 'proizvođenje' (ili 'konstrukcija') 

18   Vintila Mihailesku, Svakodnevica nije više ono što je bila. Beleške jednog balkanskog 
antropologa u doba tranzicije, Beograd 2002, Biblioteka XX vek, Čigoja štampa i Knjižara Krug, 
117.
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identiteta! Kad sam po prvi put u Rumuniji govorio o 'proizvođenju identiteta' 
bilo mi je to istovremeno i poslednji put. urednica TV, koja je upravo imala 
nameru da snimi sa mnom intervju na tu temu, eksplodirala je kada je čula moju 
francusku formulaciju: Kako to 'konstrukcija identiteta'!? Pa i malo dete zna da 
identitet jeste, on se ne konstruiše! (...)

Od tad se borim sa svojim studentima i drugim nevinim sagovornicima u želji 
da im pokažem kako se konstruiše kolektivni identitet, kako on zavisi od alteriteta 
sa kojim je u interakciji, kako može biti proizvod ideoloških i/ili strateških opcija, 
sticaja okolnosti i tako dalje. I tako sve do pre dva meseca, kada sam, na par sati, 
sa svim oružjem i opremom prešao u suprotni tabor.

Bio sam na nekom kolokvijumu u lionu, gde je jedan moj bivši student 
prezentirao rezultate istraživanja o dinamici identiteta u romskoj zajednici jednog 
erdeljskog sela. Tamo se sve odvijalo kao u knjigama sa konstruktivističkim 
teorijama etniciteta: Romi su se čas smatrali za Rome, čas nisu, čas su bili dobri, 
jer su zajedno sa Rumunima i Sasima ušli u kategoriju „autohtonih“, čas su bili 
loši u svojstvu novodošavših u selo, kao 'pridošlice', a ne kao 'Romi', itd. (...) 
Francuska publika je trijumfovala. Naš kolega nam je pokazao vanredan dokaz 
da se ne može govoriti o etničkim grupama, jer je identitet uvek i pre svega 
konstrukcija sa 'promenljivom geometrijom' – zaključio je, posle izlaganja, šef 
tamošnjeg odseka. 

– Paz' da nije! naljutio sam se. A kad se venčavaju samo između sebe, da l' 
znaju il' ne znaju da su Cigani? – provokativno sam upitao prisutne.“

Vintila Mihailesku,  
Svakodnevica nije više ono što je bila, 115–116

Роми у Марчеву су се до 1995. године „идентификовали као турски Цига-
ни – муслимани“, да би од те године почели да исповедају хришћанску веру 
при Баптистичкој цркви. То је нови елемент у њиховом самодефинисању, 
али и чинилац који, како сматрају активисти „Интегра“, поред материјалне 
беде, неписмености и културне заосталости, додатно подупире њихову 
изолацију, како у односу на муслимане, тако и у односу на хришћане19. Пред-
ставници ромске фондације у Огњанову сматрају да се ради о „типичној 
манипулацији секти“ које налазе плодно тле за своје деловање управо у ек-
стремним егзистенцијалним условима ове ромске заједнице. 

Иста тенденција постоји и у Огњанову, у којем се последњих годи-
на одвија „раслојавање“ ромске заједнице на верско-идеолошкој основи, 
практично у истој породици и домаћинству. Генерација деда и баба остаје 
привржена старој вери, исламу бар декларативно, иако мушкарци, према 

19 Према извештају о пројекту „Практически модел на интеграция – от образование кьм 
етнокултурен диалог и развитие“ ромске фондације „Интегро“ – Огњаново; у кметству и у 
неформалним разговорима са становницима Огњанова добили смо информацију да су Роми 
у Марчеву „суботари“, тј. адвентисти.
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сопственом признању, ретко практикују молитве и скоро никада не посећују 
џамију. То образлажу првенствено материјалним разлозима (нпр. немањем 
пристојне и адекватне одеће), а посредно, одржавањем извесног степена со-
цијалне и етничке дистанце према Ромима. Генерације њихове деце и унука 
прихватају нову, хришћанску баптистичку веру под утицајем „'Педесятне 
цркве“, „евангелско-баптийске“. Тако се Ана, једна од првих волонтера и 
оснивача „Интегра“, и њена кћерка од 13 година спремно изјашњавају као 
„евангелисти-баптисти“. Мајка каже да је она „прва генерација хришћана у 
својој породици“, а постала је евангелист пре шест година. Свекар и свекр-
ва, са којима живи у истом домаћинству, и њени родитељи су мухамеданци 
и „у начелу су против, јер то је, ипак, секта.“ 

Изражену горљивост у том погледу показују жене, деца и омладина; 
усвајање нове верске идеологије одвија се поглавито по линији мајка – деца, 
тачније мајка – кћи. Деца и адолесценти мушког пола су равнодушнији, 
мање „убеђени“ верници или мање ревносни посетиоци „цркве“, тј. куће у 
којој се окупљају недељом да би читали Библију. Један од младића, Даниел, 
који за себе и мајку каже да су хришћани, за разлику од оца муслимана, не 
посећује црквени дом јер му је „вера у срцу“, али напомиње да чита Библију. 
верујући, тј. у хришћане преобраћени Роми тренутно сакупљају добровољ-
не прилоге за градњу цркве. 

Прихватање нове религије под спољашњим утицајем је генерира-
но егзистенцијалним условима, унутаргрупним потребама и друштвеном 
позицијом мањинске ромске заједнице. Оно представља и нов елемент у 
идентификацији Рома у локалној средини. Може се посматрати као прибе-
гавање једној од расположивих опција, споља понуђених решења (понуда 
протестантских верских заједница) у савременом идеолошком простору, 
услед тога што је један његов сектор делимично испражњен или „потро-
шен“ (исламска традиција Рома), односно остао незаузет, евентуално због 
незаинтересованости других актера у локалној средини. Посреди је избор 
неке врсте алтернативног пута и „трећег“ решења – варијанта идентитетске 
формуле „ни...ни“. Он је делимично мотивисан потребом младе и средње 
генерације да се дистанцира од деструиране и беживотне традиције преда-
ка. Споља посматрано, у таквом репозиционирању у односу на присутне и 
јасно профилисане друге (дефинисане етнички, верски и социјално) у ет-
нички и конфесионално биполарној већинској средини, постоји могућност 
да се маргинална мањинска ромска заједница још више изолује и удаљи. 
У томе и нови актер на друштвеној сцени и чинилац у локалној заједници, 
ромска организација „Интегро“, види облик друштвеног ескапизма и реал-
ну опасност за прокламоване циљеве и вредности – интеграцију Рома у ци-
вилно друштво. Али њено деловање показује да, поред приоритета као што 
су редовно школовање, просвећивање и запошљавање, Роми имају и друге 
потребе које треба сами да артикулишу. Чак и ако се прихватање нове ре-
лигије тумачи као вид ескапизма, бежања од стварности или од преузимања 
одговорности за сопствени положај у друштву, не може се пренебрегнути 
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социјалнопсихолошка димензија таквог избора. Какво год било виђење овог 
феномена у оптици спољашњег посматрача, то је чин, догађај или процес 
који за учеснике има велику психолошку и симболичку вредност, јер им 
омогућава да на нов и другачији начин доживе, дефинишу и изразе себе 
међу другима. У његовој основи може се налазити потреба за „стварнијом 
стварношћу“ од оне у којој се живи и за доживљајем припадања другачијем 
друштвеном окружењу – егалитарној заједници коју не одређују боја коже, 
етничко порекло и социјални статус.

У међувремену, од 2002. године када сам боравила на терену и обавила 
истраживања ограниченог обима (без могућности да их наставим) до да-
нас, објављен је један број значајних социолошких, етнолошких, антропо-
лошких, лингвистичких и интердисциплинарних радова и зборника који се 
заснивају на емпиријским и историјским проучавањима појединих ромских 
група и теоријским промишљањима протестантизације Рома у сложеном 
балканском контексту20. Постепена промена религије тзв. Турских Рома и 
других етничких група и преласци на протестантизам су феномени конста-
товани у последње две деценије широм Балкана. Може се, дакле, говорити о 
тренду који у различитим локалним срединама у периоду друштвене и кул-
турне транзиције поприма нове функције и значења. Његово пројектовање у 
тематско-проблемско поље антропологије балканских друштава у процеси-
ма постсоцијалистичке трансформације налаже да се он прати и сагледава 
у све сложенијем контексту интеракције и надметања различитих актера, од 
алтернативних верских организација до институција и идентитетских по-
литика у владином и невладином сектору цивилног друштва, зато што су 
њихови ефекти евидентни и у руралним подручјима и заједницама. 

20 види: Сања Златановић, „василица и самоодређење Рома“. Гласник Етнографског 
института, lII, Београд, 2004, 155-164; Biljana Sikimić (ur.), Banjaši na Balkanu: identitet 
etničke zajednice. Balkanološki institut SANu, Posebna izdanja, knj. 88, Beograd 2005; Tomislav 
Branković, Dragoljub B. Đorđević (eds.), Protestantism on the Balkans in the Past, Today and the 
Future / [XIII Annual International YSSSR Conference Protestantism on the Balkans in the Past, 
Today and the Future]; Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, 2006; Драган 
Тодоровић, Друштвена удаљеност од Рома (Етничко-религијски оквир), Филозофски факул-
тет, Ниш и Нови Сад, Стилос, 2007.



34 ГОРДАНА ГОРУНОвИћ

Gordana Gorunovic

RURAL COMMUNITIES AND IDENTITIES OF MINORITIES IN THE 
POSTSOCIALIST TRANSITION PERIOD: Ognanovo, south-western Bulgaria

Summary 

This study focuses on an ethnically mixed settlement, the village of Ognanovo in the Meste 
region (western Rodop Mountains), in south-western Bulgaria. It depicts the socio – demographic, 
economic and cultural characteristics of the village, and also presents an ethnographic description 
of the living conditions and way of life of the Roma within the local community, underscoring the 
appearance of the new social factor – the activities of the non-government Roma organization in the 
village. The gradual abandoning of the traditional Roma Islamic religion and the acceptance of a 
new one under the influence of the Protestant religious communities, is viewed as a new element in 
the self-defining and identification of the Rome within the ethnically and religiously complex local 
community and environment, mainly made up of the majority Bulgarian Orthodox Christians and 
the Bulgarian Muslims (Pomacs), on the one hand, and the minority Roma, on the other.
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Сл. 1. Низање дувана

Сл. 2. Разговор с Љубом Стоевом Мирчевом
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Сл. 3. и 4. Становници улице Курбана, ромска махала
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Сл. 5. Кућа са сушилном, ромска махала
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Сл. 6. Казанџија, ромска махала

Сл. 7. Припрема оброка на отвореном огњишту, ромска махала


