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СПРИ ЗМЕЯ, ГОСПОДИ!
КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Какъв е празникът и делникът на ромите в България?
Док. 1. Празникът ....................................................................................................
А.
– коли се курбан в чест на светеца – първото родено през годината мъжко агне;
– на главата на агнето се слага венец от свежи цветя със закрепена свещ;
– на агнето се дава да близне сол – символ на ситост и плодородие, и да хапне свежа трева – за здраве и младост при хората и обилна паша при животните;
– кръвта на животното се излива в реката – „да тече берекетът в къщата“, или в
мравуняк – овцете „ще се плодят като мравки“;
– срещу … … … … … се пали свещ на вратите, пред тях се поставя стрък коприва
или клонка от глог;
– всички се търкалят в росата за здраве, мият си лицата с роса;
– празничният хляб се нарича овчарник, кошара, боговица, … … … … … кравай, харман, кувасник. Замесва се от девойка или млада невеста с прясно налята цветна
вода, ритуално придружена от песни. За овчарите, говедарите и козарите се
приготвят специални кравайчета;
– под мястото на доене се заравя червено великденско яйце;
– агнето и хлябът се освещават в църква;
– младите връзват люлки по дърветата – иначе ще имат през лятото лош късмет,
ще ги срещнат змейове, самодиви и всякакви зли сили;

Всекидневието

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Ставрева, Л. Български светци и празници. С., 2005.

Б.
… … … … … е най-големият празник на … … … … … в България. Празнува се от всички … … … … … групи, включително от … … … … …, изповядващи исляма. […]
Най-важният елемент от подготовката е купуването на агне. Всеобщо поверие е, че
агнето, предназначено за курбан, трябва да пренощува в къщата. […] Тогава портите се окичват с разцъфнали клонки – обикновено бук и върба, а на главата се поставя
венец и свещичка, след което се прикажда „за здраве“.
Сред някои от … … … … … за всеки член от семейството се откъсва коприва и тя да
се окачи на керемидите, та според повяхването да се съди каква ще е годината – весела или тъжна. При други – вечерта преди празника има обичай всеки да се изкъпе във
вода, пълна с билки и растения, като ритуално очистване. […]
Преди да бъде принесено в жертва, агнето бива украсено. На главата му се поставя
венец от гергьовче, жито, здравец и пролетни цветя или разцъфнали клонки и върба
(Златарица и Лясковец). На венеца се слагат една или две свещички, които се запалват, преди агнето да бъде заклано. […] Преди клането му се дава да близне сол. По
това, колко сол ще изяде, се познава плодородието на настъпващата година. […] След
клането кръвта от агнето се събира и се изхвърля в реката – „за да му върви на човек
през цялата година“. Агнето не се разрязва на парчета. Пече се цяло на чеверме или на
тава, като вътрешностите се зашиват и така също се изпичат.
На средата на … … … … … трапеза се слага агнето, като се украсява богато. Първото червено яйце от Великден се запазва и то се поставя в устата на печеното агне.
Също така в устата му се поставя филия хляб, книжна пара. До агнето се поставя
пресен чесън – против уроки и носи здраве. Задължително на масата се слага червено
вино – „кръвта на Исуса“.
Преди да започне обядът, трапезата се прикажда. Най-старите – главата на семейството и жена му, вземат обредния хляб, леко го разрязват на кръст и в четирите
дупки по краищата сипват вино, след което чупят колака на две, всеки целува двете
парчета, след това го чупят още на две и пак целуват парчетата хляб. После главата
на семейството взема една свещичка, казва молитва и гаси свещта в бутилката вино,
като три пъти я слага в гърлото на шишето. Обядът може да започне.
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Празникът се придружава и от други обичаи: къпане и връзване на люлки, „Пеене на
пръстените“.
Колев, Д. Календарни празници на ромите в Централна България. В. Търново, 2002.

Задача 1:
А) Разделете се на четири групи и обсъдете дадените описания на празниците. Запишете:
а) какви сходства и различия установявате с вашите познания и традиции относно тези
празници;
б) по кои елементи от описанието разпознавате празника.
Б) Запишете названието на празника и уточнете как трябва да се попълни липсващата информация.
В) Обсъдете причините за преплитане на традиции между различни етнически общности.

130
130

Много хора пропищели от ромите. Където минавали, все пакости правели – лъжели,
крадели, грабели и никакви закони не признавали. Тогава царят решил да унищожи тези
пакостливи хора и да защити поданиците си от тях.
Имал той един триглав змей, който, като бил много гладен, с какъвто човек го нахранели, всичките подобни хора в царството погубвал.
[…] Пуснали го на свобода. Литнал той веднага при ромите. Не подбирал пакостливите свирепият змей, а заубивал наред – мъже, жени, деца и старци. Много кръв се
проляла и писъците на нещастниците се носели все по-далеко и по-високо.
Стигнала до Господ отчаяна молба.
– Господи! Този зъл цар не знае какво прави! Та нали и ние сме твои създания – бедни,
дрипави и гладни, без дом и без земя. Прости, Господи, на пакостливите заради работните ковачи и кошничари, заради калайджиите и музикантите. Спри змея, Господи!
Иначе кой ще подкове конете, дето мъкнат товара на света?! Кой ще накара тепсиите да светят, за да е свят хлябът в тях?! И кой ще разтваря сърцата на хората, за да
влезеш ти, Господи, в тях?! Спри змея, Господи! Ще опустее светът без нас!
Вслушал се Господ в отчаяния вопъл и пратил Свети Георги да убие змея. Така ромското племе се отървало от страшната напаст.
Нунев, Й. Ромски приказки. С., 2000.

Задача 2:
А) Открийте и подчертайте думите и изразите, чрез които ромите се самохарактеризират.
Б) Аргументирайте решението на Господа да спаси ромите от унищожение.

Док. 3. Моят цигански род
Чел съм много за историята на циганския род. Зная, че са били катунари и добри занаятчии – калайджии, кошничари, копанари и какво ли още не. За корените на дедите си
обаче не знам чак толкова много, но със сигурност знам, че са тръгнали от Индия.
Помня, че през лятото дядо ми плетеше кошници, седнал под дебела сянка, а баба ми
береше билки. През зимата не работеха. Как са преживявали, не зная. Това, което със
сигурност знам, е, че моят род цени силните коне и не по-малко – хубавите жени. Дядо
казваше, че „жената и конят са най-хубавите създания на земята“. Жените в рода
пеят и танцуват изкусно и със страст. Понякога гледат на ръка и на кафе и донякъде
умеят да предсказват бъдещето.
Циганският – моят народ, е с богата душевност. Ние си имаме собствени правила
и дори отделна ценностна система, която не винаги е в унисон с общоприетата, а
оттам е и недоразбрана. В общността ни се изповядва християнска религия (дисикане-рома) и мюсюлманска религия (хорохане-рома). Напоследък се срещат и цигани католици, евангелисти или протестанти, но това не променя с нищо нашите си обичаи,
обреди и ритуали.
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всекидневието

Док. 2. Легенда за Свети Георги

Днес по-интелигентните от нас са учители (какъвто съм аз), лекари, инженери. Нашият род често ни използва като повод за хвалба и ни сочат за пример, но в същото
време вече не ни чувства като част от общността. И все пак пътят ни е общ...
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Румен Андреев – начален учител в 162 ОУ „Отец Паисий“, София

Док. 4. Ромската общност в Сливен
Социалното положение на различните групи в ромския етнос е различно. Турско говорящите, музиканти, кошничари, байчари, калдараши, са чисти и по-добре в материално отношение. Най-зле живеят лаховите роми, които са най-бедни. Къщите са малки,
мръсни и някои са без прозорци. Те основно се издържат от социални помощи, просия,
кражби и ровене в кофите за смет. За тях образованието не е приоритет. Имат все
още по три, четири и повече деца.
За разлика от тях другите ромски групи са по-взискателни към себе си и обществото.
Имат амбиции да се учат, да работят, но много от техните традиции им пречат да
се развиват. Ромите – турско говорящи, трудно се справят в часовете по български
език и литература поради езиковата бариера. За разлика от тях ромите от останалите групи се справят по-добре, защото разбират езика. Момичетата по-рано отпадат от училище, а момчетата са мотивирани да продължат, за да могат да вземат
шофьорска книжка.
В училище им даваме възможност да изявят музикалните и танцовите си умения. От
пет години има създаден танцов състав „Алабина” – за танци с етноелементи, чийто
ръководител съм. Съставът участва в различни празници на града, на ромския квартал „Надежда”. Всичко това е с цел да направим училището по-привлекателно и да
приобщаваме повече ученици от ромския етнос.
Задача 3:
А) Работете по двама. Проучете поотделно Док. 3 и Док. 4. Определете общото и различното в изходните гледни точки на авторите.
Б) Избройте факторите, които оказват влияние върху живота на ромите според съответния документ, и сравнете своите изводи.
В) Дискутирайте какви са възможностите пред учениците, на които преподават авторите на Док. 3 и Док. 4.
Г) Изберете по едно изречение или фраза от текстовете, които бихте поставили като
тяхно заглавие.
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Док. 5. „Така живеем“

Гледачка „калдарашка“
в центъра на София, 1995 г.

Всекидневието

Мариана Георгиева Рац – начален учител в 4 ОУ „Братя Миладинови“, Сливен
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„Тракийски“ калайджии по време
на чергаруване в Русенско, 1994 г.

Семейство бакърджии на вечеря
в дома си, 1995 г.
С дружение на преподавате лите по ис тория в България

всекидневието

Кошничари
�����������������������������������
от Гоцеделчевско, 1992 г.

Дом от с. Козяк, Дуловско, 90-те години
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Учредяване на Национална асоциация „Евро-Рома“ в София, 1998 г.

Снимките са предоставени от Димка Неделчева – директор на ОУ „Отец Паисий“, с. Писарево

Задача 4:
Разгледайте снимките от Док. 5. Обсъдете доколко заключенията от работата ви с доку
ментите дотук съответстват на информацията, получена от изображенията.

Всекидневието

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Домът на турчеещи се роми в с. Писарево, Великотърновско

133
133

36

Док. 6. Международно признание
За кой грях плащаш, ромa?
Дали си бръкнал в джоба на Бога,
или дрехата му с нектар си облял,
а си извадил въшки и краста оттам...
Ибрахим, С. Змийска сълза –
Литфорум, 1993.
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Задача 5:
А) Обсъдете с какво Док. 6 обогатява вашата представа за ромите в България.
Б) Дискутирайте дали по-доброто познаване на живота на другите може да е условие за
положително решаване на техните проблеми.
В) Каква е житейската философия на Сали Ибрахим по отношение на ромите?

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: Какви са посланията на Сали Ибрахим в мисълта º, че „няма
нищо по-лошо от това, човек да не приема човека, след като всички сме деца на
Бога“?
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всекидневието

През 2002 г. г-жа Сали Ибрахим получи първа
награда за поезия на ромски език и медал от
президента на Република Италия.

