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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлаганата на вниманието на читателите книга е в определен 
смисъл повече или по-малко необичайна. Въпреки че, според извест-
ната сентенция на Михаил Булгаков, „ръкописите не горят“, на прак-
тика сравнително рядко явление е откриването и публикуването на 
непознати до този момент ръкописи. Още повече, че в случая става 
въпрос за неизвестна до този момент книга на Шакир Пашов (1898 – 
1981), който си остава историческа фигура, която е от една страна, 
сравнително слабо позната в публичното пространство, а от друга 
страна, името му продължава да бъде обвеяно с различни слухове, 
митове и даже мистификации. 

Разбира се, в никакъв случай не може да се каже, че за Шакир 
Пашов (често пъти името му се изписва като Пашев) досега нищо не 
е било писано, поне в сравнително ограничения кръг на изследовате-
лите на ромската общност в България. Неговото име и дейността му 
в полето на гражданската еманципация на циганите (каквото е било 
тогава публичното название на общността, което и самият Шакир Па-
шов използва през целия си живот когато говори и пише на българ-
ски) в България са били представяни нееднократно в различни научни 
публикации – както у нас (Марушиакова & Попов, 1993; Мизов, 2006; 
Нягулов, 2007; 2012; Стоянова, 2017), така и в чужбина (Marushiakova 
& Popov, 1997; 2015b; 2017; 2021). Във всички тези текстове обаче 
представянето на дейността на Шакир Пашов е само една малка част 
от по-общите исторически изследвания на обществено-политическо-
то движение на циганите/ромите през годините. 

Единственото изключение в този план е книгата „Шакир Па-
шов – Апостолът на Ромите“ от Лиляна Ковачева (2003), която обаче 
не изчерпва всички налични исторически извори, и в този смисъл, 
макар изключително важна, е непълна и недостатъчна. 
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8 Това, което всъщност липсваше до настоящето издание, е гласът 
на самия Шакир Пашов, неговия собствен разказ на исторически-
те събития, в които той не само активно е участвал, но и до голяма 
степен е техен творец, т.е. неговият собствен исторически наратив. 
Именно това е целта на настоящето издание – да се представят тек-
стове, писани от самия Шакир Пашов, и на първо място ръкописът 
на неговата книга „История на циганите в България и Европа: Рома“.

Публикуваният тук ръкопис на книгата на Шакир Пашов ни бе 
предоставен от покойния Господин Колев, който сам по себе си също 
е изключително интересна историческа фигура.

Господин Колев е роден в град Сливен през 1923 г. в семейство 
на текстилни работници (още от ХIХ в. много от циганите в Сливен 
работят в местните текстилни фабрики). Като ученик в гимназията 
става член на РМС, и участва в нелегалната антифашистка съпротива 
(по това време България е съюзник на нацистка Германия във Втората 
световна война). Арестуван е през 1942 г. и осъден на осем и поло-
вина години затвор, като част от присъдата си излежава в затворите 
в Сливен и Варна. След Девети септември 1944 г., когато властта се 
поема от Комунистическата партия, той е на организационна работа 
в РМС – член е на Окръжния комитет на РМС в Сливен през 1944-
1946 г., секретар на Градския комитет на РМС в Сливен през 1946-
1947 г. Завършва Военно-политическа академия, а впоследствие и 
Софийския Универститет „Климент Охридски“ (Юридически факул-
тет). От 1947 г. Господин Колев е политически офицер в БНА, където 
достига до чин подполковник. На 18-и март 1958 г. е назначен като съ-
трудник в ЦК на БКП (Централния комитет на Българската комунис-
тическа партия), където е отговарял за работата с циганите в Бълга-
рия, и където (с кратки прекъсвания, по време на които е бил изпратен 
на друга партийна работа) прекарва до 15-и март 1990 г. (Колев, 2003, 
с. 271-278). Издава две книги с мемоари (Колев, 2003; 2010).

От разговорите ни с Господин Колев, които сме имали през го-
дините, така и не стана съвсем ясна съдбата на ръкописа на книгата 
на Шакир Пашов. Според него, когато е постъпил на работа в ЦК на 
БКП, ръкописът вече е бил там, в архивите на ЦК на БКП, като по вся-
ка вероятност е бил предаден от самия Пашов с надежда за одобрение 
и публикуване. Понастоящем архивите на ЦК на БКП се съхраняват 
в системата на Държавна агенция „Архиви“, но ръкописът на Шакир 
Пашов там липсва, както и в личния архив на самия автор, съхранен 
от неговите наследници. Не е ясно в колко машинописни копия е бил П
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9отпечатан ръкописът на Шакир Пашов и къде се намират в наши дни 
останалите копия (ако въобщо все още са запазени). В своите споме-
ни Господин Колев описва как в края на 1970-те години Шакир Па-
шов му е предал публикуваният тук ръкопис със заръка да го запази 
за поколенията (Колев, 2003, с. 306-307).

При всяко положение, именно Господин Колев е човекът, кой-
то е успял да съхрани за поколенията публикувания тук ръкопис на 
Шакир Пашов. След получаването му, ние предадохме дигитализира-
но копие в Британската библиотека, Програма „Застрашени архиви“ 
(British Library, Endangered Archives Programme), за да бъде съхранен 
този автентичен документ за епохата, и за да стане той публично дос-
тъпен за всички изследователи (Archival Records, 2010). 

Ръкописът на Шакир Пашов „История на циганите в България 
и Европа: Рома“ се публикува тук изцяло, със съвсем миинимални 
редакционни съкращения, добавки и поправки. Всъщност поправе-
ни са само явните печатни и стилистични грешки (пропуснати букви, 
остарели езикови форми и норми, и т.н.), и само в някои случаи са на-
правени добавки (в квадратни скоби []) за поясняване на някои неясни 
за читателя думи или изрази, както и някои съкращения на повтарящи 
се пасажи и части от текста. Променена е номерацията на отделните 
глави в ръкописа, тъй като самият автор е допуснал известна непосле-
дователност в номерацията на главите, както и в тяхно обозначаване. 
Като цяло стремежът ни е бил текстът да се запази възможно най-бли-
зо до оригинала, включително и като авторски стил.

Текстът е придружен от кратки Коментари, в които се поясняват 
някои не съвсем ясни моменти от изложението, и се дават допълнител-
ни пояснения за някои исторически събития и личности, споменати в 
текста. Съвсем съзнателно не е коментирана научната достоверност 
(от гледна точка на съвремените научни постижения) на изложените 
факти и интерпретации. Целта на екипа, подготвил това издание, е не 
да дава академична оценка на труда на Шакир Пашов, а да представи 
неговия прочит на историята на циганите, т.е. ромският исторически 
наратив. 

За да бъде по-пълно и цялостно представянето на писменото ис-
торическо наследство на Шакир Пашов, към ръкописа на неговата 
книга в настоящето издание са добавени като Приложение № 1 ре-
дица исторически документи, на повечето от които той е автор (или 
в някои случаи, при документацията на създадените от него органи-
зации, поне основен автор), също съпроводени от кратки коментари. П
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10 Включен е също така като Приложение № 2 текстът на книгата на 
Лиляна Ковачева „Шакир Пашов – Апостолът на Ромите“ (Ковачева, 
2003), на който авторката направи леки редакционни поправки. Този 
текст е важен не само за разкриване на някои важни моменти и аспе-
кти от живота и дейността на Шакир Пашов, но и като свидетелство 
за продължаването на неговото дело за създаване на собствен ромски 
исторически наратив (отделни части от който са в художествено-ли-
тературна форма) в наши дни. Вместо Заключение тук е включен наш 
авторски текст, в който се представя живота и делото на Шакир Па-
шов (тук естествено има някои повторения и препратки към матери-
алите, публикувани в това издание, но това в случая е неизбежно), и 
се извежда цялостна оценка за неговото място и значение в процеса 
на ромската гражданска еманципация в България.

За нас е от голямо значение, че успяхме да включим в екипа, 
осъществил подготовката на това издание, Лиляна Ковачева и Алек-
сандър Маринов (преводач на версията на това издание на английски 
език, която предстои да бъде публикувана). Те се явяват представите-
ли на две различни поколения от новия ромския елит, за който мечтае-
ше Шакир Пашов, и по този начин, чрез това издание, се осъществява 
приемствеността на неговото дело сред ромите.

Надяваме се, че нашите усилия в подготовката на тази книга не 
са отишли напразно, и тя ще запълни някои съществени празноти в 
историческото познание на миналото. Освен чисто академичните из-
мерения, тя обаче би могла да има и друг, доста по-широк обществен 
ефект – да спомогне на ромите в тяхното движение за гражданска 
еманципация, на което Шакир Пашов се явява родоначалник, и кое-
то, за съжаление, все още не е изпълнило докрай заложените от него 
крайни цели. Доколко сме успели в нашите намерения, бъдещето ще 
покаже.

Елена Марушиакова, Веселин Попов
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11•

Избледнял е споменът за този ден, била съм само на пет или шест 
години, смътно си спомням за подробностите, но силно ме впечатли 
вълнението на родителите ми от предстоящото гостуване на уважа-
ван от тях приятел. Говореха за него пред съседите, че е много голям 
човек, и аз очаквах да видя някаква грамадна фигура. Изненадах се, 
когато видях един съвсем обикновен човек, по нищо не различаващ 
се от останалите роми, живеещи в нашата махала в Кюстендил. Този 
обикновен човек с необикновена душа беше известният цигански 
поет Усин Керим. В разговора си с баща ми, ромския активист Желю 
Ковачев, той много често споменаваше едно име – Шакир Пашов. 
Едва ли тогава съм разбирала за какво си говорят възрастните, но за-
помних името, както и думите им, че „той е бил голям човек“. 

През 1990-те, когато започнах да водя часовете по ромски език в 
училището в махалата в град Кюстендил, търсех успешни роми, кои-
то да дам като положителен пример на моите ученици. В библиотека-
та успях да намеря един брой от 1974 година на вестник „Нов път“, 
който се издаваше от Националния съвет на Отечествен Фронт (НС 
на ОФ), с главен редактор Стоянка Соколова, в който имаше статия за 
Шакир Пашов с негова снимка (Нов път, 1974, с. 1-2). Попитах баща 
ми дали е познавал лично Шакир Пашов и какво знае, какво може да 
ми разкаже за него. Така разбрах от него, че Шакир Пашов е от София, 
бил е депутат в Народното събрание, учредител на първата циганска 
организация „Екхипе“ (Единство), и основател на Циганския театър 
„Рома“. Това запали интереса ми към личността на Шакир Пашов. 

Потърсих среща с авторите на книгата „Циганите в България“, 
Елена Марушиакова и Веселин Попов (1993), която беше първата та-
кава книга за ромите в България. Те ме насочиха къде да търся повече 
информация и документи за дейността на Шакир Пашов. И както се 
казва в такива случаи, апетита идва с яденето, не се задоволих с това, 
което бях събрала, и реших да потърся неговите наследници, които да 
ми разкажат като какъв баща и дядо са го запомнили. Първо се срещ-
нах със сина му Нено в кв. „Факултета“, в София, който ми разказа 
подробно за дейността на циганския театър и за причините на затва-
рянето му. Имах наистина късмет да го открия и да разговарям с него, П
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12 защото малко след това той се спомина. От него разбрах, че архивът 
на Шакир Пашов, както и много негови снимки, се съхраняват от не-
говата племенничка и внучка на Шакир Пашов, Снежана. Тя е живяла 
до последния ден с дядо си в ж.к. „Дружба“, блок 6, където и днес 
живеят много роми, и е запазила архива му, който ми предостави, като 
освен това ми даде и много снимки от албума си, и ми разказа инте-
ресни истории за живота и дейността му. От нея научих, че той е бил 
два пъти интерниран, като второто му интерниране в село Рогозино в 
Добруджа, е било провокирано от това, че имало донесение, че в дома 
си той пази снимка на Цар Борис III, макар че при направения обиск, 
портретът не е бил открит. Със сълзи на очи ми разказа тя за огорче-
нието на Шакир Пашов, че е бил уважаван от българи, но предаван от 
свои. Разказа ми, че Мануш Романов е поискал прошка от дядо ѝ на 
смъртното му ложе, и си задаваше въпроса защо не е направил това 
приживе. 

След срещата със Снежана разполагах с автобиографията на Ша-
кир Пашов, членската му карта в „Съюза на борците против фашизма 
и капитализма“, множество изрезки от вестници с негови статии и 
интервюта, плакати и обяви за представления на Циганския театър 
„Рома“, както и много фотографии от неговия обществен и семеен 
живот. Успях също така да събера разкази на негови съвременници 
(Демир Алиев, Яшар Маликов, Сульо Метков и други), и така се роди 
идеята за написването на книгата „Шакир Пашов – Апостолът на ро-
мите в България“ (Ковачева, 2003). 

Книгата е посветена на 20-годишнината от смъртта на Шакир 
Пашов. Поставих си за цел да покажа живота и дейността на един 
достоен човек, който трябва да бъде пример за ромите със своята об-
ществена дейност, и който поставя основите на масовото организира-
но движение на ромската общност в България, с множество инициа-
тиви в просветна дейност и за популяризиране на ромската култура. 
Книгата е художествено-документална, в нея освен документалните 
материали използвах също така разказите за него, и чрез художест-
вения стил се опитах да пренеса читателите във времето, което той е 
бил дете и ученик, и за което няма никакви други исторически сви-
детелства. 

Докато пишех книгата, бях впечатлена от факта, че въпреки мно-
гобройните доноси от негови „приятели“, целящи оклеветяването му 
с цел да заемат неговото място, той не е отвърнал с доноси и клевети. 
С достойнство е понасял ударите, докато истината не възтържеству-П
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13ва и не дойде, макар и закъснялата, реабилитация. Много често си 
спомням разказа на Демир Алиев, бивш директор на училището в кв. 
„Факултета“ и изявен ромски общественик, затова как Шакир Пашов 
е продал личния си мотоциклет, за да финансира последното пред-
ставление на Циганския театър „Рома“. Финансирането на театъра е 
спряно в резултат на доноси от хора, които са участвали в него, което 
е много тъжно и жалко. Направи ми силно впечатление, че Шакир Па-
шов успешно се сработвал и с монархисти, и с комунисти в името на 
ромската кауза. Въпреки спънките от негови съратници, които са му 
завиждали, според неговата внучка, за много неща. Затова, че е бил 
снажен, красив, че е имал стабилно семейство, затова, че българите 
са го уважавали. Той успява да пренебрегне омразата и клеветите, и 
да създаде организация, вестник, театър, да съдейства и помогне за 
създаване на училища и читалища в махалите, да организира фут-
болни турнири в тях, които използвал, за да намери последователи и 
съратници.

След представянето на книгата в София, някои софийски ромски 
активисти бяха ядосани, че една кюстендилка си е позволила да пише 
за големия Шакир Пашов. Чувах думи – „защо именно тя трябва да 
пише за Пашов, ние го познаваме по-добре от нея, ние трябваше да 
пишем за него, тя да си пише за кюстендилци“. В началото ми беше 
трудно да си обясня тази реакции, но по-късно разбрах, че хората, 
които най-много реагираха остро, са сред тези, които са писали до-
носите срещу Шакир Пашов. Моят отговор и тогава и сега е един и 
същ: колкото повече книги се пишат, толкова по-добре; ако аз не съм 
включила, или поради незнание съм пропуснала важни моменти от 
неговия живот, те също могат да ги напишат, това е тяхно право. 

За мен Шакир Пашов е и си остава Апостол на ромите в Бълга-
рия, един светъл пример за достойно изживян живот, с богата общест-
вена дейност, активист по душа и сърце. Той е образец на ромски ак-
тивист за подражание, положителен пример за подрастващото ромско 
поколение. Мисля, че първата книгата за Шакир Пашов изигра своята 
роля, защото много студенти, учещи в страната и извън нея, които 
пишат реферати, магистърски тези и дисертации на теми свързани, 
с ромската общност в България, се свързаха с мен за да я поръчват. 
Много ромски активисти търсят книгата, и то не само от България, 
защото тя е издадена на български и ромски език в едно тяло. С мен 
се свързаха представители на ромска организация от Албания да ис-
кат разрешение да я преведат на албански език и получиха такова. В П

РЕ
Д

И
С

Л
О

ВИ
Е 

• Л
ил

ян
а 

Ко
ва

че
ва



14 последните 2-3 години много ромски младежи, които са активни в 
ромските НПО-та, продължават са търсят книгата, но за голямо съжа-
ление тя отдавна е изчерпана, въпреки немалкият тираж. Често ми се 
случва, когато се срещам с роми от други градове, да ме поздравяват 
и да казват, че те ме познават, защото имат книгата на Шакир Пашов. 
Спомням си веднъж пътувах с влак от София до Добрич, едно момче, 
минавайки покрай купето, ме загледа и след малко се върна с още две 
момичета и ме попитаха дали аз съм Лиляна Ковачева, която написа 
книгата за Шакир Пашов. Няма да скромнича, такива случки ме из-
пълват с радост и гордост. 

В навечерието на 40-годишнината от смъртта на Шакир Пашов и 
20 години от издаването на книгата ми за него, Инициативната група 
„Ромска култура“, на която съм член, подари негов портрет на учили-
щето (75-о ОУ „Тодор Каблешков“), за построяването на което Шакир 
Пашов направи първата копка, и което се намира в най-големия ром-
ски квартал в София – кв. „Факултета“. Тази Инициативна група има 
намерение да внесе молба в Софийска община с която да предложи 
училището да бъде преименовано на името на Шакир Пашов, както 
и една от главните улици на кв. „Факултета“ да бъде наименована с 
неговото име. 

От времето, по което е живял Шакир Пашов, има немалко ромски 
активисти, които са работили за гражданската еманципация на ром-
ската общност в България. След книгата ми за Шакир Пашов излезоха 
още няколко книги, посветени на историята на циганското/ромското 
движение – „Един циганин в ЦК на БКП“ и „Българската комунис-
тическа партия и циганите през периода 1944-1989 г.“ на Господин 
Колев (2003; 2010), както и моите книги „Ромът знае пътя“ (Ковачева, 
2000; Kovacheva, 2000ab) и „Фамилия Ковачеви, гр. Кюстендил“ (Ко-
вачева, 2020). Това обаче съвсем не е достатъчно. Има още личности, 
за които трябва да се пише, например Руси Забунов от Шумен, Ди-
митър Големанов от Сливен, Мануш Романов, Павел Иванов и много 
други, допринесли за ромската кауза. Силно се надявам ромските сту-
денти, които са бъдещия елит на нашата общност, да осъзнаят значе-
нието на подобни книги и да започнат и те да пишат за хората, които 
са посветили живота си за израстването на ромската общност. Тези 
хора са повече или по-малко позабравени, и те трябва да бъдат изка-
рани на светло, за да може младежта да ги познава и да следва техните 
завети, защото няма по-добра мотивация за работата за своята общ-
ност от личния пример на старите ромски активисти. Подобни книги П
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15разбиват негативните стериотипи за ромите, насаждани с годините, 
благодарение на тях се вижда вътрешната гледна точка, ценностите, 
убежденията и народопсихологията на ромската общност. Вярвам и 
съм убедена, че книгите, написани от роми за роми са много важни – 
както за роми, така и за не-роми, за историята, въобще за науката. 

Чувствам се щастлива, че имах възможност да се включа в колек-
тива, подготвил настоящата книга за Шакир Пашов, която е обогатен 
и разширен вариант на първата книга за него, допълнена с истори-
чески документи, които са били непознати досега и са много ценни. 
Бях чувала, че Шакир Пашов е писал книга „История на циганите“, 
но въпреки усилията ми, така и не намерих този ръкопис. Затова сега 
се радвам, че благодарение на Елена Марушиакова и Веселин Попов 
всички имаме възможност да се докоснем до тази реликва. 

На добър час на новата книга и дано не е последна!

Лиляна Ковачева
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16 •

Монографията на Шакир Махмудов Пашов (понякога се изписва 
като Пашев) „История на циганите в България и Европа: Рома“ се 
откроява по много причини и може да се интерпретира по различ-
ни начини в зависимост от аудиторията. Преди Вие, драги читатели, 
да започнете да четете историческото произведение на Пашов, бих 
искал да споделя накратко как го оценявам аз – сравнително млад и 
учен ром. Моята интерпретация за книгата като цяло е, че тя трябва 
да бъде оценена като текст, който цели да изобрази ромите (обозна-
чени в книгата като „цигани“) като общност от хора, които са дали и 
дават положителен принос на обществото; като хора с превъзходни 
способности, достойнство, със славно минало и история. По отноше-
ние на тези от нас, които чувстват, че е нужно да скрият истинската 
си (ромска) идентичност или пък да приемат различна (не-циганска) 
такава, творбата на Пашов подчертава, че не трябва да се срамуваме 
и да крием кои сме ние всъщност, защото ромите имат много завидни 
качества и играят важна роля в нашата цивилизация. В своята твор-
ба Шакир Пашов гледа оптимистично на бъдещето пред ромите, и 
смята, че то ще бъде по-светло, като специално подчертава ролята на 
ромската младеж в тази насока. На няколко пъти в книгата си той из-
разява своите надежди за нейния потенциал, и подчертава важността 
от работата с нея. Той описва младите роми като прогресивни, смели, 
способни и с перспективи в бъдещето, и ги определя като сегмента, 
който ще осигури бъдещето на ромите в българското общество. Име-
но затова той изразява надеждата, че по-доброто и светло бъдеще на 
ромите в България е пред младите.

Една от причините за публикуването на тази книга е желанието 
да се популяризира ролята, приносът и името на Шакир Махмудов 
Пашов, особено сред днешните и бъдещи поколения роми, както и 
в научните среди и в обществото като цяло. За съжаление неговото 
име, както и неговата далновидна дейност за подобряването, растежа 
и еманципацията на ромите в България остават познати само за те-
сен кръг хора. Всъщност Шакир Пашов е до огромна степен забравен 
и непознат на ромите, особено на тези, които съставляват днешната 
ромска младеж и ромската „интелигенция“ в България (да не говорим П
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17за чужбина). Това, което наистина липсва в историческите текстове 
досега, е истинското признание и уважение, които той заслужава в 
българската история и особено в историята на ромите в България. Па-
шов е един от най-ранните, най-активните и успешни ромски лидери 
в историята на гражданската еманципация на ромите в България и 
Европа и с право трябва да бъде запомнен като такъв.

Шакир Пашов работи върху своята историческа творба в продъл-
жение на години. В началото на монографията си той споделя, че иде-
ята за написването на книгата за „циганите“ е обсъждана между него 
и съвременниците му дълго време преди той да започне да работи по 
нея. Всъщност дори през най-тежките години от живота си, докато 
Пашов е търсел средства за препитание на семейството си, той не е 
преставал да обсъжда с приятели работата си, както и отдадеността си 
на културното и образователно възпитание на ромите. Както обяснява 
самият той в своя Предговор, дори докато е бил войник по време на 
Първата световна война, в окопите, под снарядите и бомбите, той не 
спира да говори и обсъжда любимата си тема – ситуацията и пробле-
мите на ромите в България и необходимостта от тяхна организация. 
Той обещава на себе си и на приятелите си роми в един от най-трудни-
те моменти от живота му, докато е на фронта заедно с други роми, че 
ако излезе жив и здрав от войната, ще напише книга за историята на 
ромите, такава, каквато тя се е предавала между „циганите“ от векове 
и от поколения.

Книгата на Шакир Пашов има за цел да представи история на ро-
мите в България и в Европа, но не се задълбочава особено върху тях-
ната история извън България. Държавите, за които пише той включ-
ват Австрия, Англия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Румъния, 
Испания и САЩ, наред с още някои други, без да предлага цялостна 
и изчерпателна история на ромите. Тази липса на задълбочен анализ 
обаче, трябва да се разбира като следствие от ограничената налична 
литература, а също и от информацията, която му е била достъпна от 
другите извори, предавани от уста на уста, т.е. от устната история на 
общността. Като цяло историята на Пашов трябва да бъде оценена 
като революционна, тъй като идва от човек, който е прекарал живота 
си, работейки за гражданската еманципация на ромите в България, 
застъпвайки се за техните интереси, права, публично представяне и 
обществен имидж, и в крайна сметка за подобряване на цялостно-
то им положение. В същото време моята цялостна интерпретация на 
творбата е, че тя се стреми да повдигне духа на всички хора, които П
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18 са идентифицирани като „цигани“, и да им внуши гордост и чувство 
за достойнство, защото по този начин те вече няма да бъдат „народ 
без история“. Тази история акцентува върху един критичен момент в 
историята на ромите, периода след края на Първата световна война, 
когато след разпадането на големи империи като Австро-Унгарската, 
Руската и Османската, националните държави започват активно да се 
развиват на Балканите; това е бил период на изграждане на нациите, 
който определял, кой би принадлежал и кой не на дадена нация, в 
рамките на новите национални държави. Следователно работата на 
Пашов е уникална и революционна, тъй като предлага на читателите 
и на ромите именно тяхната история, която в крайна сметка се стреми 
да разпространи знания за тях, да издига духа и гордостта им и да ги 
постави в една нова, равностойна позиция, която да заема достойно 
място в българското общество.

Познанията ми за личността на ромския лидер Шакир Пашов 
може би не се различават много от тези на човек, който е потърсил 
допълнителни знания, или пък на учения, който се интересува от ис-
торията за гражданската мобилизация на ромите. Името на Пашов, 
за съжаление, изглежда е потънало в забвение и изпъква едва тогава, 
когато човек търси и чете допълнителни исторически и архивни ма-
териали. Например, ако някой е любопитен да разбере повече за ран-
ното ромско гражданско движение след създаването на съвременната 
българска държава, или за тяхното политическо положение, то той 
задължително ще се натъкне на някои от постиженията и на приноса 
на Шакир Пашов в тези области. Неговото наследство, принос и име, 
въпреки всичко, по мое мнение, не са изведени достатъчно отчетливо 
на преден план.

Чрез научната ми работа по темата за ранните граждански орга-
низации на ромите в периода между двете световни войни в Бълга-
рия, които са се стремели да се установят, оформят и да защитават ин-
тересите на ромите като общност, аз лично успях да науча повече за 
неуморната работа и наследството на Шакир Пашов (Marinov, 2020; 
2021). В резултат на това, поради научния ми интерес, свързан с пър-
вите ромски вестници и издания в България, успях да науча повече 
и за организацията, която е била оглавявана от самия Шакир Пашов, 
„Общия мохамедано-цигански национален културно-просветен и вза-
имоспомагателен съюз в България“ и за неговите членове-основате-
ли, изброени в Протокола от Учредителното събрание, проведено на 
25 декември 1933 г. (ЦДА, ф. 264, оп. 2, а.е. 8413, л. 28). В самия до-П
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19кумент са изброени не само техните имена, но са посочени и адресите 
им в София, и за моя голяма изненада, тези адреси са разположени в 
района, който е на няколко пресечки от мястото, където съм израс-
нал (бул. „Стамболийски“ в София), и в същото време те са около 
предишния дом на моите баба и дядо, както и самото родното място 
на баща ми (ул. „Татарли“ в днешната ромска махала „Коньовица“ 
в София). По този начин интересът ми изведнъж се запали и напра-
вих няколко запитвания към баба ми и баща ми. Баба ми, позната на 
повечето роми в София като Чала, лесно разпозна много от имената 
на членовете-основатели на споменатата организация, които ѝ про-
четох. За самия Шакир Пашов тя ми каза, че семействата им са били 
лични приятели, тъй като са живеели в махалата „Бояна“ (днес кв. 
„Гоце Делчев“) в София, и тя го помни като ръководител на ромската 
организация. Тя ми разказа, как той е купил къщата, която е била на 
баща ѝ, а също и за жена му и децата му. Когато попитах баща си, Ге-
орги Маринов, за Шакир Пашов, той ми каза, че го помни като човек, 
който е бил изключително предан и искрен за подобряване ситуаци-
ята и за интересите на ромите в България и извън нея. Пашов е бил 
„винаги добре облечен и уважаван както от роми, така и от не-роми“, 
обясни баща ми. Любопитното е, че когато Шакир Пашов е достигнал 
възраст, в която зрението му е вече било отпаднало, той от време на 
време молел баща ми да идва в дома му и да му чете вестници. Баща 
ми също така си спомня, че е чел на Пашов пасаж във вестник за ром 
от чужбина, доколкото си спомня това е било Франция, който е бил 
художник и е искал да формира независима „циганска“ държава. Това 
сведение така силно развълнувало Пашов, че той е карал баща ми 
да му препрочита многократно съответната статия. Дори от такова 
просто и съвсем не обвързващо допитване сред възрастните хора в 
семейството си, успях да добия представа каква личност е бил Шакир 
Пашов и колко истински е бил той в любовта си към ромите в родната 
си страна и извън нея и в посветеността си на тяхната кауза.

Постепенно, колкото повече научавах за бурното минало на пио-
нера на движението за ромската гражданска еманципация в България, 
за трудностите в живота му, за утопичната надежда да обедини всич-
ки роми в България, независимо от тяхната вяра, професии, групови 
принадлежности или географско местоположение, както и за негова-
та страст, чар и стремеж, толкова повече исках да разкажа на всич-
ки останали за Шакир Пашов. По ирония на съдбата, 40 години след 
смъртта му и около 64 години след като той е написал монографията П
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20 си, представена тук, ми бе възложено в рамките на проекта РомаИн-
тербелум: Ромска гражданска еманципация в периода между двете 
световни войни да препиша ръкописа на книгата на Шакир Пашов 
и да я преведа на английски език. За мен беше истинска чест да се 
захвана с тази задача и я свърших с голямо удоволствие и с много 
любов. По този начин не само можах да завърша кръга, като помагам 
на Шакир Пашов в неговото дело (както баща ми му е помагал да чете 
в по-късните години от живота му), но и получих възможност, като 
се включих в екипа, който публикува творбата му, да спомогна тя да 
може да стане по-достъпна и известна на широката публика, както и 
публично да му благодаря за всичко, което е направил за ромите.

Името на Шакир Пашов остава до голяма степен непознато на 
ромите в България, но това не е проблем, породен от липсата на сво-
бода на словото в България, както твърди Орхан Тахир (2020) в една 
от малкото статии, написани от роми за Шакир Пашов. Вината тук 
си е изцяло наша, на българските роми и на техните лидери, тъй като 
има безброй платформи и начини, с които могат да се популяризират 
името и постиженията му. Нека да не оставяме миналото да живее 
само в историята, а да се постараем да няма вече ромски младежи, 
както и ромската интелигенция в България и по света, а също така и 
учените в сферата на изследванията на ромите, които да не знаят за 
приноса и направените жертви на мечтателя Шакир Махмудов Па-
шов. Надявам се, че публикуването на неговата книга ще информира 
и ще вдъхнови ромите да оправдаят пълния си потенциал, многото 
таланти и приноса си в обществото като цяло.

Александър Маринов
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ПРЕДГОВОР

Не е лека работа да се напише пълна история на циганите, за-
щото изворите, от които биха се почерпили материали за тази цел са 
много разпръснати и е необходим голям труд, за да бъдат събрани, 
систематизирани и уточнени. Поради това и аз работих дълги годи-
ни, докато събера материалите. Ще бъда щастлив, ако съм постигнал 
поне до известна степен задачата си.

Липсват подробности по отношение на това от къде именно са 
тръгнали нашите сънародници в Азия, за да стигнат до Европа. По 
други, обаче, странични данни, това може с приблизителност да се 
установи. Сравнявайки нравите, обичаите и въобще битът на някои 
индийски племена, ние можем с положителност вече да твърдим от 
где са тръгнали циганите, защото тези нрави, обичаи, религиозни и 
други вярвания са запазени и до днес у нашите сънародници. Въпре-
ки обстоятелството, че навсякъде в Европа нашите сънародници са 
били малцинствен елемент, те не са се подали на асимилация а са 
запазили твърдо и здраво своя национален облик. Другите народи не 
са могли да укажат никакво влияние върху духа на нашите сънарод-
ници. По-голямата част от циганите са възприели мохамеданството, а 
друга част – християнството [1]. Апостолите и Имамите са пръскали 
своята религиозна просвета и всред нашето племе, което от незапом-
нени времена има своя писмена история, която се губи в библейската 
легенда за потопа и ковчега на Ной, който бил спрял на планината 
Арарат.

Независимо от това дали са били свободни или под робство, на-
шите сънародници са запазили непокътнат своя бит, своя национален 
облик. Те са следвали своите обичаи, религиозни обреди и национа-
лен епос с твърдина, която просто учудва, макар че са минали през 
горелката на много трудности.

Държави са се създавали и разпадали. Едни народи се сливали 
с други, като от един народ е останал езикът, а от други – държав-
ното устройство. Нашият народ, обаче, не се е слял с никой друг и е 
останал същият, какъвто е бил, когато е тръгнал от Индия. И онова, 
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което трябва дебело да се подчертае, то е обстоятелството, че нашият 
народ не е водил никога завоевателни войни. Той е живял в мирно 
съседство с всички народи. Заселени в някоя държава, нашите съна-
родници са се отдавали на мирен творчески труд. Векове ние живеем 
между селяни и граждани в разни държави, като със своите метални 
произведения сме били само от полза за тях, и особено за селяните. 
Ние сме заварили в Европа дървеното рало, на което сме направили 
железен палешник и по този начин сме улеснили твърде много се-
ляните-земеделци в обработката на земята. Нашите сънародници са 
правили подкови за добитъка, изработвали са разни домашни сечива, 
като брадви, мотики, тесли и прочие. Ние сме внесли първи бронза 
в Европа и сме започнали неговата обработка [2]. Циганите са се за-
нимавали предимно с калайджийство, рудокопачество, гребенарство, 
кошничарство и били едни от най-дейните търговци на метални про-
изведения. Изработвали са също така медни котли и сами ги разна-
сяли по градове и села за продан. Онова, което е най-отличителната 
черта на циганите, това е техният миролюбив дух. Те никога не са 
водили завоевателни войни, били са и са останали само мирни и ло-
ялни граждани на държавите, в които са живеели. Онова, обаче, което 
е най-характерното за нашите сънародници, то е техният вроден му-
зикален талант. Непостижими са също така и танците на циганите. 
Оригиналната музика на циганите е толкова силна и завладяваща, че 
дори и сега тя се търси и слуша с огромен интерес от всички народи в 
света. Нашите национални песни са вдъхновявали велики композито-
ри и са им дали основа, върху която те са изградили своите музикални 
творения. Почти няма народ в света, който би могъл да се похвали с 
толкова допадаща на душата песен, колкото циганската.

Понеже много пъти бях разправял на мои сънародници историята 
на нашето племе, те настояха да напиша всичко, което зная от наши 
столетници, да го събера е една книга, за да могат всички да се просве-
тят по отношение на историята ни. Първоначално мислех това да сторя 
само за България, но когато почнах да търся и събирам материалите, 
разбрах, че ще е по-добре да разширя идеята си и да дам исторически 
данни за циганите в цяла Европа. Тази идея ми дойде на ума една зима 
преди няколко години, при една съвършено случайна среща на со-
фийската гара. Бях отишъл на гарата да търся един приятел, за когото 
домашните му ми казаха, че същата вечер заминавал за провинцията. 
Търсех го, за да взема от него малко пари в заем, тъй като бях без ра-
бота и бях останал без стотинка в джоба си. Бях много отчаян, че не го 
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намерих, защото бях убеден, че той може и ще ми услужи с един малък 
заем, за да посрещна насъщните си домашни нужди. В къщи ме очаква-
ха децата с надежда, че ще ги зарадвам на връщане. Студеният северен 
вятър безмилостно духаше и като че ли някакъв тежък камък бе паднал 
на душата ми. Премръзнал на перона, отчаян от несполуката, че не на-
мерих приятеля си, тръгнах към бюфета на гарата, за да се постопля 
поне малко. Но какво можех да правя в бюфета без стотинка в джоба 
си? Замислен дълбоко, се подпрях на един стълб, а очите ми се наляха 
със сълзи. Унесох се в много тежки мисли. Не забелязвах дори оживле-
нието, което бе настъпило на перона, поради пристигането на конвен-
ционалния влак от Цариград. Разсеяно и равнодушно гледах тълпата и 
се пренесох към миналото, когато през 1929 година се завръщах от Ца-
риград. С несигурни крачки се упътих към изхода. Вдигнах си ръцете, 
за да мога да ги стопля малко с дъха на устата си и несъзнателно блъс-
нах един гражданин, който в този момент излизаше от бюфета. Тъкмо 
се канех да кажа обичайното „извинете“, когато познах един от много 
близките си приятели.

– О, Рамчо …
А той полугласно извика:
– О, Паша … 
Поздравихме се сърдечно и братски се целунахме. 
Почнахме разговор на разни теми и скоро се спряхме на любимата 

ни тема за нашата организация, която се грижеше за културното и про-
светното превъзпитание на циганското племе. Неусетно се пренесохме 
върху един епизод от миналата Световна война, когато срещу нашата 
рота беше разположен многочислен неприятел. В окопа бяхме Рамчо, 
Емчо, Билалов, Найдо, Райчо, Билал, Асан и Палячо, а така също и пи-
шещият тези редове. По едно време забелязахме, че откъм противната 
страна към нас се движеше някаква сянка. Рамчо пръв откри огън, аз 
го последвах, а Емчо, Билалов, Найдо, Райчо и Палячо заредиха бухал-
ките. Гранати от противника почнаха да падат около нас. Емин по едно 
време се изправи и хвърли няколко бухалки, чийто трясък страшно раз-
дра нощната тъмнина. Една противникова граната падна близо до нас 
и ни засипа с пръст. Поотърсихме се и забелязахме, че Емин лежеше и 
се гърчеше, а скоро почна да пищи от болки. Приближих се до него и 
видях, че е ранен в десния крак над коляното. Силна струя кръв шурте-
ше от раната. Повиках Билалов и бързо превързахме ранения другар с 
чиста кърпа, която скъсах от една моя риза, която носех в раницата си. 
Емин го вдигнаха и отведоха назад в тила.
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Ние се събрахме пак и продължихме разговора си по въпроса за 
организирането на нашето циганско малцинство. Винаги при срещи-
те си ние беседвахме на дълго на тази тема и моите приятели поиска-
ха от мен да обещая, че ако един ден се завърна жив и здрав в родина-
та, че ще напиша историята на циганите така, както тя се предава от 
столетник на столетник, от баща на син и от дядо на внук. Приех това 
задължение, защото сам разбирах, че ще е хубаво да се съберат всич-
ки материали по историята на циганското малцинство в една книга. 
Работих дълги години, защото задачата ми не бе лека. Дали съм успял 
в тази си задача, оставям да преценят читателите ми.

Всички данни, които давам в настоящия си труд са взети от чуж-
ди и наши автори, от предания и легенди, последните от които съм се 
мъчил да преценя така, че да имат реална стойност. Използвал съм и 
нашия народен фолклор – приказки, песни, пословици, гатанки, оби-
чаи, религиозни обреди, нрави. Мъчил съм се да дам достоверност на 
данните, за да бъде трудът ми един истински извор утре за онези, кои-
то биха рекли да напишат нещо върху бита на циганското племе. Ако 
съм успял в тази задача, ще се чувствам много щастлив. Аз изпълних 
дълга си, съобразно силите и познанията, с които разполагам.

АВТОРЪТ.

ДА ОБИЧАМЕ И ПАЗИМ РОДНИЯТ ЕЗИК

Циганският език… Той иде през вековете – светилник и меч, из-
острен и кален в борбите, в духовни битки. Той е бисерно-светлата 
ризница на тяхната мисъл.

О, хубав си, роден цигански език. В тебе се оглежда духът, добро-
тата и благородството на нашия народ, неговият нрав и живот, усе-
тът му към простотата и изяществото. Ти си игрив, като циганските 
песни и подвижен и жив – като циганските танци. Чрез тебе, о, сладък 
роден цигански език, ние се унасяме в блянове, чрез тебе изразяваме 
най-съкровените си чувства, чрез тебе любим и кичим любимата с 
най-нежните имена. В тебе има простор, за да вместиш целия ни жи-
вот, всичките ни блянове, мечти и дела.
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Ти си събрал прелестите на първоначалната ни родина – Индия – 
тишината и вълшебната красота на джунглите, веселия шум на пла-
нинските потоци, тихото спокойствие на езерата, дивните песни на 
величествените гори, синевината на прозрачното небе на Индия.

В тебе тече топлината на юг. Но ти, о сладък роден цигански език, 
имаш и суровостта на севера.

Историята на циганския език е славна, величава и поучител-
на, защото иде от преди седем хиляди години и макар, че не е имал 
писменост, се е запазил от изчезване. Тя е пълна с образци на най-ви-
соко родолюбие.

Само чрез тебе, о славен наш роден език, ние запазихме нашата 
национална самобитност. Само чрез тебе ние прославихме името на 
циганите по цял свят, защото чрез тебе, о, мил и скъп наш роден език, 
ние пленихме душата на цялото човечество, пеейки ненадминатите 
по красота наши цигански песни. Който веднъж е чул нашите песни, 
не може никога да ги забрави, защото те са стройни, палави, весели и 
игриви, както е строен, палав и весел и самият цигански народ.

Езикът е гордост за всеки народ. Той е един от отличителните му 
белези като нация, той е признак на културното му развитие. Любо-
вта към родния език е неделима част от патриотичното възпитание на 
народа. И затова патриотичното ни чувство ни задължава да обичаме 
и пазим нашия прекрасен роден език.

ГЛАВА I 
ПЪРВОНАЧАЛНА РОДИНА

До скоро съществуваха различни мнения относно това коя е на-
шата първоначална родина. Едни твърдяха, че е била Индия, други 
подържаха, че ние сме се придвижили с войските на Чингис хан, 
трети – че произходът ни трябва да се търси в Египет. И интерес-
ното е, че всяко твърдение имаше своите основания и доводи. За да 
не бъде своевременно уяснен този въпрос, причината е липсата на 
циганска писменост. Нашето племе никъде не е оставило писмени 
паметници, от които да можем да почерпим сведения и да се спрем 
с положителност на една от горните три теории. Въпреки това, оба-
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че, благодарение на учени циганолози, постепенно се уясни и нашият 
произход. Сега вече, с положителност може да се твърди, че нашето 
племе идва от далечна Индия. До това твърдение имаше две мнения, 
които еднакво си оспорваха правото да са вероятни. Едното бе това 
на Бенавентура Вулкания (починал в 1614 година), който твърди, че 
нашия произход е от Египет и второто – този на немския езиковед 
А. Ф. Потт [3], който твърди, и то много основателно, че циганският 
произход е от Индия. За сега се приема за най-положителна теорията 
на Потт, защото той установява, че циганският език има близко род-
ство със санскритския език. А че това е така, доказва ни циганският 
език на софийските цигани, тъй като думите имат поразително срод-
ство със староиндийски, средно и новоиндийски език. В подкрепа на 
твърдението на Потт идва и обстоятелството, че в доскорошните оби-
чаи на циганите има сходство на някои от племената на Индия. Така 
например, циганите до скоро имаха обичая да обричат новородените 
си деца едно на друго, т.е. още в пелени ги сгодяват – нещо, което 
съществува и до днес в някои индийски племена. Също така индий-
ците имат обичая да си правят на челото лунички. Този обичай и до 
днес се е запазил в циганите, живущи, както в България, така и в Ев-
ропа. В някои индийски племена и до днес при брачните церемонии, 
сватбите траят по три дни. Така бе и у нас до преди няколко години. 
Други основания в подкрепата на теорията на Потт можем да наме-
рим в подобията на циганския бит въобще и на племенни названия 
с индийските. Италианското название на циганите е цингаро, което 
твърдо много наподобява на названието, което носи едно племе по 
река Инд – чангер, скитнишко племе. При устието на същата река още 
Плиний знаел за съществуването на племето синге, сингане, сингани, 
после с чингалезе или лингалезе на остров Цейлон [4].

Съпоставят също така индийските касти: парис – бедняк, с ар-
менското име за цигани – поша, грузинското – боша – презряна, сме-
сена каста с големи музикални наклонности, каквито наблюдаваме 
във всички цигански племена. Всичко това, безспорно, иде по един 
очевиден начин да ни потвърди, че теорията на Потт за произхода 
ни е най-вероятната. Разбира се, циганският език има някои езикови 
различия с езика на индийските племена. Това обстоятелство, обаче, в 
никой случай не може да подбие теорията на Потт, защото ние трябва 
да имаме предвид обстоятелството, че от изселването ни от Индия 
до сега са минали хиляди годни; ние, за съжаление, не сме живели в 
една компактна маса, на едно място всички; че не сме имали циганска 
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писменост и най-сетне, че колкото и да сме запазили езика си, не сме 
могли да устоим на известно влияние върху него от онези народи, 
между които сме пребивавали временно или постоянно, това е без 
значение. От тук иде и различието в езиково отношение на някои ин-
дийски племена.

ГЛАВА II 
ИЗСЕЛВАНЕ ОТ ИНДИЯ

Няма точни и ясни данни, от които да се съди поне за прибли-
зителната дата на изселването на циганите от Индия. Сведенията са 
много противоречиви и всеки, който застъпва известно гледище по 
този въпрос, не дава убедителни доводи. Все пак, сравнявайки раз-
личните мнения, може да се дойде до известни заключения поне при-
близителни. Германецът Хессе смята, че ние сме пристигнали в юго-
източните области на Европа към петия век преди Христа. Най-до-
брият циганолог, обаче, Потт, смята, че циганите не са пристигнали 
в Европа по-рано от ХV век, защото той смята всички данни в това 
отношение за недостатъчно убедителни. Той, обаче, твърди, че стра-
ната, през която те непременно са минали, е била Иран. Миклошич 
пък мисли, че циганите са дошли в Европа към Х век. Това той твър-
ди въз основа на езикови и граматически съображения. Обаче, когато 
научава, че циганите положително са пребивавали тук от към VII век, 
той допуска, че е вероятно изселването да е станало и по-рано.

Чехът пък П. Й. Йешина настоява, че циганите-музиканти се пре-
селили от Индия в Персия към 420 година след Христа, а от там пре-
минали във Фригия и Ликаония през VII и VIII век.

Има данни, по които може да се твърди почти с положителност, 
че изселването на циганите от Индия не е станало наведнъж. Знае се, 
че друга част цигани напуснали индийската си родина в ХIII век, ко-
гато Чингис хан предприел поход там. Тези цигани, според Йешина, 
минали покрай Черно море, навлезли в Молдавия и Влахия, откъдето 
в ХIV век завзели Тесалия, Епир и Корфу. Тук те, както почти на-
всякъде, така спечелили любовта на местното население, че Тесалия 
започнала да се нарича Велика Влахия.
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Съвсем неправдоподобно някои смятат, че циганите са се изсели-
ли от първоначалната си родина Индия по море. В подкрепа на това 
становище един Йоркски архиепископ обърнал внимание върху мор-
ските разбойници – чингалезите на остров Цейлон и на синдите на 
река Синд. Той смята, че циганите са тръгнали от Индия по море, като 
са се отправили към източните брегове на Африка, до Червеното море 
и Египет, а от там са се пръснали на север и запад. Колкото и да има-
ме основание да приемем това гледище за вярно, все пак ние трябва 
да се въздържим да го приемем за истинско, защото наблюдавайки 
духовните стремежи на циганите, ние никога и никъде не можем да 
открием у тях, макар и най-малък стремеж към морето. Независимо 
от това, циганите са познати навсякъде като честен и работлив народ, 
без влечение към авантюри и разбойничество. В онези времена, кога-
то е станало изселването на циганите, за да бъдат пренесени такива 
големи народни маси, е било необходим и голям флот, за какъвто и 
дума не може да става в онази епоха. За да бъдат пренесени 50-60,000 
цигани по море, ще е нужен огромен морски флот, който де пренесе 
самите хора, но и провизиите, необходими за такъв дълъг морски път. 
От тук излизайки, ние ще трябва да отхвърлим мнението, че циганите 
са се придвижили в изселването си по море.

Холандският учен Й. де Гоейе твърди, че циганите са се изселили 
към Египет или изобщо към запад през арабските страни. Миклошич, 
макар да се противопоставя на едно такова гледище, признава на Й. 
де Гоейе тезата му. Между много други думи, които Й. де Гоейе пре-
вежда от арабски, е и думата мохто, която у софийските цигани значи 
куфар (сандък).

Становището на Бенавентура Вулкания, който твърди, че цигани-
те имат египетски произход, е вече изоставено. Той се опира на езика, 
като превежда например нубийски език, т.е. коптски език, и открива, 
че тези думи са близко сродни със съответните цигански думи. На-
пример нубийското дад – баща, циганското дад – в същия смисъл; 
иаг – огън, на цигански иаг значи пак огън. От тук Вулкания е извадил 
заключението, че копти и цигани са един и същи народ и че родината 
им е Египет. Впоследствие, обаче, при основно проучване, се устано-
вило, че изследваните „нубийски“ думи не са на коптите, а на цига-
ните в земята на коптите. Друго основание, че циганите са дошли от 
Египет, е наименованието на циганите, което ни наумява за египетски 
народ – например българското агупти, гупци. На това се възразява, че 
в циганския език няма думи сродни с копския език. Името ни пък е 
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възможно да е произлязло от това, че циганите са престояли известно 
време в Египет.

Някои пък вземат повод от подобията в бита на циганите и егип-
тяните. Например, в Светото Писание се казва: „аз (Бог) ще пръсна 
египтяните между всички народи, ще ги разселя по разни страни“. 
Привържениците на теорията на индийския произход на циганите 
възразяват, че [такова] подобие в бита не е сигурно доказателство, а 
колкото за приликата в думите на циганския език със староегипетски, 
това е възможно да е игра на случая.

Якоб Гоар счита, че Египет е само станция на циганите при тях-
ното изселване от Индия към Европа, но в никой случай не е и не 
може да бъде тяхната родина. В такъв смисъл има едно съобщение 
от Вулкания, който казва, че в 15 век „нубийците“, т.е. циганите са 
се преселили от „Долни Египет“, през Мала Азия, Босфора, та стиг-
нали дори Тракия и земите около Дунава. Най-авторитетният, обаче, 
циганолог, Потт, смята, че циганският език не дава сигурни и поло-
жителни данни, че прилича на египетския. Той също така твърди, че 
теорията за египетския произход на циганите не е произхождала от 
самите цигани, а е била възприета от тях.

Според индийската теория за произхода на циганите, се смята, 
че на път за Европа те вероятно ще да са минали през Иран. Това 
Потт заключва от циганския език, в който установява доста елемен-
ти от иранските езици: старобактриански, персийски, афганистански, 
кюрдски и осетински езици.

Софийските цигани с някои езикови особености потвърждават 
това становище на Потт.

Пребиваването на циганите в Месопотамия, особено в последно 
време, се допуска, но не е било безспорно установено.

Според тези, които подържат теорията на Потт, циганите в ски-
танията си от Индия за Европа са застояли по-дълго време в Армения 
[5]. И за тази теория има в софийските цигани известни езикови дан-
ни: например – на цигански воги – душа, годи – разум, мозък, а на ар-
менски вожи, ожи. На цигански тагар – цар, на арменски – тагавор; 
цигански грас – кон, на арменски – граст и други подобни.

Смята се, че през VII век циганите са преминали от Армения във 
Византия, където вече намираме и писмени данни за тях. Сведенията 
се отнасят за времето от VII до ХIII век. Така, при император Ники-
фор (802-811) циганите, вижда се, обръщат внимание върху себе си, 
при Михаила I (811-113) тях ги заточават, а при Михаила II (820-829) 
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те, напротив, добиват влияние дори в императорския двор. След това 
време няма вече сведения за циганите във Византия.

Запазени са също така сведения и за пребиваването на циганите 
на остров Крит. Тук ги е срещнал един францискански монах през 
1322 година. Те били скитнишко племе и сами се смятали от рода на 
Хама, имали шатри (чадъри) [6], по арабски образец, които им служи-
ли за жилище. Изповядвали са гръко-православната вяра.

По същото това време се знаят цигани и на остров Кипър, под 
името килинджиридис – майстори на саби, а също така и на остров 
Родос – калайджии.

Интересни сведения за балканските цигани, но още спорни, са и 
тези, че те били известни предимно като ковачи. Твърди се също така, 
че те имат нещо много общо с старите металурзи в басейна на Бяло 
море.

ГЛАВА III 
ЦИГАНИТЕ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

Циганите са се преселили в земите на Балканския полуостров 
вероятно далеч в древността. Има известно потвърждение на възгле-
да на Миклошич за разселване на циганите от Гърция по-нататък по 
Западна и Северна Европа.

Заемките на циганите от старогръцки в езиково отношение, осо-
бено от новогръцки, са проучени от Потт и Миклошич. Миклошич 
например наброява 20-30 заети думи, които той намира в повечето 
цигански наречия е Европа. Той констатира също така влияние на 
гръцката граматика върху циганската.

Един циганин, който е бил пленник в Гърция по време на Първа-
та световна война, смята, че циганският език в Солун е „староциган-
ски“ език.

В езиково отношение, софийското наречие на циганите е близо 
до гръцко-циганския език у Миклошич, но недалече от чешко-циган-
ския език.

Една грамота на влашкия воевода Мирча от 1370 година, споме-
нува за ацигани, които се дават под властта на манастира Св. Анто-
ний, във Водици.
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Ацигани има и в [полуостров] Пелопонес; на тях венецианският 
управител в този град е потвърдил в 1398 година привилегиите, даде-
ни от неговите предходници.

В един документ на Катерина Валуа (1346), се говори за ваге-
нити на остров Корфу, под което име, както изглежда, ще трябва да 
се разбират цигани, които и по-после, в 1370 година и 1373 година, 
се преселват от полуострова на остров Корфу и към края на ХIV век 
образуват ядката на едно владение, означено в 1386 година с името 
феодум ациганорум.

Въз всички тези сведения не се говори за цигани като пришъл-
ци на полуостров [Пелопонес], а като заседнали жители, крепостни 
или с известни привилегии. Кога, обаче точно са дошли циганите на 
Балканския полуостров, от къде и в коя страна най-напред, на тези 
въпроси не може да се даде точен и положителен отговор.

Пол Батайар мисли, че те са дошли най-напред в Молдавия, 
Влашко, България и изглежда и в Източна Унгария, но не казва никак-
ва дата. На същото почти мнение е и Йешина, като добавя, че те [от] 
Влахия нахълтали в ХIV век в Пелопонес, Епир и Корфу – очевидно 
повлиян от цитираното по-горе сведение за острова.

Миклошич пък, вероятно повлиян от езикови съображения, смя-
та, че страната, в която най-напред са дошли циганите, е била Гърция, 
или по-право Византия, където цигани се знаят още в VII век. Не мог-
ло било да се приеме друга балканска страна, защото тогава не било 
лесно да се обясни грамадното въздействие на гръцки върху цигански 
език от по-сетнешно време. Славянските заемки в циганския език, 
които Миклошич наброява на 649 думи, не давали пълно доказател-
ство, че циганите са ги били заели от българите например, защото в 
тези заемки нямало специфичен български оттенък. Заетите думи са 
се срещали и в румънски, и циганите са могли да ги заемат например 
от там.

От значение кога циганите са дошли на Балканския полуостров и 
дали вече от дълго са по балканските страни, е и следното обстоятел-
ство: циганите имат свои имена почти за всички балкански народи, 
когато турците например, притежават само една дума – рая. На ци-
гански дас – българин, баламо – грък, гаджо – румънец [7], хорахай – 
турчин, чинди-чибенгоро (с отрязан език) – албанец. Съществуват и 
специални отношения на циганите с балканските народи: между гър-
ци, а особено между румънци, циганинът се чувства като у дома си, 
към турчина са държи безразлично, албанецът му е противен. Има и 
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цигански местни имена: Анатолате – Мала Азия, Поравди – Босфора, 
Кало деряв – Черно море, Парни деряв – Бяло море, Туна – Дунав, 
Полина – Цариград, Молдова – Молдова и др. За софийски цигани 
София е бари дис – „голям град“, България – Дасканипе, но почти 
неупотребяемо. Към българите сега се държат като към господари. 
Мътна представа имат за власите: често сравняват езика си с „вла-
хич(с)ки“, което изглежда, че не е толкова влашки, колкото някакво 
название като павазас, бургуджидес, йерлидес. Когато се говори за 
преселването на циганите на Балканския полуостров, не бива да се 
забравя съществуващото у самите цигани убеждение, че те са дошли 
тук, доведени уж от Чингис хан. В софийското циганско наречие поч-
ти не личат румънски елементи, а много турски, който се срещат, се 
употребяват донякъде и в българския народен говор.

ГЛАВА IV  
ПРЕСЕЛВАНЕ НА ЦИГАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Казаното до тук за преселването на циганите на Балканския по-
луостров, до голяма степен важи и за България. В това отношение 
ни засягат сведенията за остров Корфу, според които в 1370 година 
и в 1373 година цигани се преселвали на острова от съседната славя-
но-българска [област] Вагениция.

Вулкания пък твърди, че към средата на ХV век цигани са били 
изгонени от Египет и нахлули в България. Тези сведения ние туряме 
под съмнение, тъй като данните за тях не са положителни.

Самите цигани твърдят по техни предания, че те са дошли в 
България почти едновременно с падането на България под турско 
робство. Но и тези данни не са положителни и затова ние туряме и 
тях под знака на съмнението. В това отношение, обаче, има запазено 
едно сведение за циганите от 1606 година в издадените от Венелина 
влахо-български грамоти: ациганин, циганин. По-сетне, вече в ХVIII 
век, в историята на Отец Паисий се споменуват цигани. Той смята 
техният произход от хамитското племе Ханане. Както изглежда, Па-
исий вероятно е знаел за египетската теория. Дали, обаче направо от 
Вулкания, или косвено, не може да се разбере. Наскоро след нашият 
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национален историк Паисий, англичанинът Уилям Марсден, съста-
вил малък речник на циганите изобщо в тогавашната турска империя.

За живота на циганите в село Лъджене, Свищовско, в 1825 го-
дина дава сведения францисканецът Пициканела. Те живеели между 
павликяни, православни и турци и се занимавали предимно с магии. 
Това е било главното занятие на циганките, които наред с мъжете си 
се грижели за печелене средства за издръжка на семействата им. Ци-
ганките са участвали в разнасяне изработените от самите тях и от 
мъжете им разни железарски, бакърени изделия, а също така и мед-
ни котли. Самите цигани – мъже, са се занимавали предимно с ко-
вачество и в това отношение са били от грамадна полза за местното 
българско земеделско население. Те са изработвали мотики, железни 
палешници за дървените рала, ковели са брадви.

В сравнително по-ново време вече имаме писмени данни за ци-
ганите в България. Така например, имаме сведения за османските ци-
гани у М. Когалничану – 1837, Ами Буе – 1840 и др. Езикови и други 
фолклорни материали за тракийските цигани е публикувал в 1870 го-
дина гъркът А. Г. Паспати. Етнографски очерк за циганите в България 
имаме обнародван от нашия сънародник С. П. А. Боров в цариград-
ското българско списание „Читалище“ (1870).

От онова, което имаме оставено за циганите в нашия национален 
историк Паисий, виждаме, че той е привърженик на теорията за еги-
петския цигански произход, когато Боров подържа теорията на Потт – 
за индийския произход на циганите. От тези две съпоставки можем да 
извадим заключение, че българската циганология върви успоредно с 
европейската.

Боров пише: „Циганите по Сръбско, Македония и България са за-
селени край големите градове и села, или пък са чергари. По Влахия 
и Европейска Турция циганите са християни, а друга част от тях – 
мюсюлмани. В България християнските цигани пишат с български 
букви, четат по български и са отседнали.“ Това е твърде интересна 
констатация за влиянието на българския език и то в едно време, ко-
гато самите българи са били под робство. Тези сведения, дадени ни 
от Боров, би трябвало да се задълбочат и проучат за да се изясни до 
каква степен е било това влияние.

Много и то доста интересни данни за мохамеданските цигани 
в Северна България, пак в етнографско отношение, ни дава Феликс 
Каниц. Той твърди, че броят на циганите в Дунавска България е бил 
значителен. Той също така твърди, че пребиваването на циганите тук 
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ще трябва да е от столетия. Ако приемем за вярно това твърдение на 
австриеца Феликс Каниц, ще трябва да отхвърлим решително теори-
ята, че циганите са се заселили у нас почти едновременно с падането 
на България под турско робство. И по всяка вероятност Каниц е прав, 
защото, щом като имаме данни, че цигани е имало още в VII век във 
Византия, явно е, че от там те много лесно са могли да се придвижат 
и към България. Не е възможно да се смята, че като са дошли в Цари-
град, циганите са се спрели окончателно вече тук и не са поели отно-
во път на север – към Дунава. Това вечно подвижно и неуморно племе 
мъчно се е задържало по онези времена на едно място. На по-малки 
или по-големи групи, циганите са се предвижвали навред из Европа 
и в първите дни на тяхното преселване почти никъде не са отсядали 
за дълго. От тази констатация можем да извадим и заключението, че 
щом като знаем с положителност цигани от VII век в Цариград, има-
ме всички основания да допускаме, че по това време те са могли и са 
проникнали и в България. Значи, за преселването на циганите в Бъл-
гария, можем да твърдим, че те са тук едновременно почти с онова 
време, когато са били и във Византия – VII век. Изхождайки от тук, 
ние можем вече с положителност да се противопоставим на теорията, 
че циганите пребивават в България почти едновременно с падането ѝ 
под турско робство. Явно е, че циганите далече по-рано са се пресе-
лили в България и от тук са продължили пътя си на север и запад – 
към Европа. Може би и България е била за циганите, както Египет, 
една временна станция, през която са минали и отпътували по-ната-
тък към Европа. Естествено е, не всички цигани, дошли в България, 
са я напуснали, за да продължат пътя си към Европа. Мнозина от тях 
са отседнали тук и са останали за винаги. За това им е повлияло, без-
спорно, и обстоятелството, че те са заварили тук едно примитивно 
обработвано земеделие, заварили са дървеното рало. Като ковачи за 
тях се е открил широк простор за работа, поминъкът им е бил оси-
гурен и те са отседнали в България, вероятно посрещнати с радост 
от тогавашното население, на което те са били от голяма полза, като 
им изработвали голяма част от земеделските сечива. Това обяснение 
може да бъде прието, защото то отговаря и на тогавашната стопанска 
конюнктура на България.

Цифри за циганите в България ни дава Ст. Захариев. Те се отна-
сят за първите години след Освобождението ни от турско робство [8]. 
За цигани в България в първите години след Освобождението ни дава 
и К. Иречек.
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В 1912 година пък, Британското библейско общество издава Eван-
гелието на българо-цигански език, като изглежда на ломско-цигански 
диалект, с латинска транскрипция. Тоя превод, чийто автор не е извес-
тен [9], се използва днес в Ломско, а отчасти и в Котленско. С издава-
нето на цигано-български на въпросното евангелие [10] се започва и 
циганската книжнина в България, нещо, което е на малцина известно.

Впоследствие, след Освобождението, за циганите у България се 
пише вече много.

Правени са издирвания специално върху езика на българските 
цигани. В това отношение пръв туря началото проф. Ст. Младенов – 
„Увод в общото езикознание“, София, 1928 година, стр. 169, 254, 292.

Приключвайки главата за преселването на циганите на Балкан-
ския полуостров, аз смятам, че циганите са се преселили на Балкан-
ския полуостров почти едновременно с идването им във Византия – 
значи към VII век. Всички други теории, колкото и да са по-разпрос-
транени, не отговарят на истината. Не може да се допусне, че като е 
имало цигани още в VII век във Византия, че веднага след това те не 
са продължили на север – към Балкана. Това живо и не задържащо се 
по онова време почти никъде за дълго племе, не е могло да заседне 
окончателно във Византия и да не предприеме походи към други стра-
ни, особено към близкия Балкански полуостров. А като са дошли тук, 
на Балканския полуостров, и по-специално в България, те са наме-
рили една обетована за тях земя, защото са заварили едно население, 
което е обработвало по най-примитивен начин земеделието, почнали 
да коват за него земеделски сечива и са били от огромна полза за са-
мото население, което пък от своя страна ги е посрещнало радушно, 
защото са облекчили със своите ковачески изделия неговия труд.

ГЛАВА V 
ВЛИЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ВЪРХУ ЦИГАНСКИЯ ЕЗИК

Многото думи в циганския език, заимствани от български могат да 
се разделят на две групи. Едната съдържа думи, които по всяка вероят-
ност са проникнали в по-ново време. Такива са например: брегос – бряг, 
прахос – прах, орлос – орел, макос – мак, палтос – палто, бикос – бик, 
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платос – плат, светос – свят, колиба – колиба, чавка – чавка, кана – 
кана, лопата – лопата, маса – маса, боя – боя и много още други.

Другата група съдържа думи с български елемент, малко или 
много циганизовани. Например: пишиме – написано, заградиме – за-
градено, кръстиме – кръстен, пожълтосайло – пожълтяло, случисай-
ло – случило се, купате – вкупом и други подобни.

Големият брой заемки на цигански от български, особено от на-
родно-български, свидетелства за силното влияние, което български-
ят език е упражнил върху циганския, и по-специално върху наречието 
на софийските цигани. Има, впрочем, и обратно влияние, разбира се, 
в по-малък размер.

Сведения за софийските цигани имаме от К. Иречек в пътните 
му бележки за България от 1878 и 1884 година. Те, според него, жи-
веели по онова време в малки къщици, вън от града, край шосето за 
Лом – днешната ул. „Гробарска“. Казвали се на български цигани, на 
турски – ченгене, а по-рано – кибт (гюпти). Повечето били мохамеда-
ни и говорили индийски език. Занимавали се с ковачество, хамалство 
и музикантство. На празници и официални тържества, покрай бъл-
гарските и еврейските занаятчии, не липсвали и циганските, винаги 
с червено знаме [11]. Повечето от тях били мохамедани, но религиоз-
ните им понятия не били изобщо изяснени. Празнували са Гергьовден 
и Васильовден много тържествено, а също така са празнували и Св. 
Богородица, макар че изповядвали мохамеданска религия.

До колко силно е било влиянието на българският върху циганския 
език, може да се съди и по това, че когато разговарят цигани и бъдат слу-
шани отстрани от българин, той на десетина техни думи, отгатва смисъ-
ла на повечето от половината и говора им става почти разбираем. Това 
се дължи на голямата близост, която е съществувала между българите и 
циганите и на техните почти дружески отношения. Българският селски 
земеделец е бил признателен на циганите за това, че те му изготвяли 
земеделските сечива, че му правили кошници, че подковавали добитъка 
му, че го снабдявали с медни котли, че правели вретена и лъжици и е 
имал към тях приятелски дружески отношения. Циганите пък, оценя-
вайки правилно обстоятелството, че намерили в България поминък, са 
били признателни на българите и по този начин между тях се е завърза-
ла дружба. Освен това, поради демократичният характер на българина 
въобще, циганите са били поставени тук на почти еднакво равнище, со-
циално почти не се е чувствала никаква разлика поне доколкото това се 
отнася до самите две нации, и особено до българския народ.
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ГЛАВА VI 
РЕЛИГИОЗНИ ВЯРВАНИЯ

Циганите [у нас] изповядват главно две религии – мохамеданска и 
християнска. Преобладаваща е, безспорно, мохамеданската. Те са до-
шли мохамедани и християни от първоначалната си родина – Индия. 
Наистина, мнозина от тях се прекръстили и тук, в държавите, в които са 
отседнали да живеят завинаги, но те са изповядвали тези две религии 
още в Индия. Религиозните им понятия не са особено изяснени дори 
за самите тях. Както споменахме и по-горе, циганите празнуват, и то 
много тържествено, Васильовден, Гергьовден, Св. Богородица.

Те са правели и дори и сега правят така наречената „пеперуда“ – 
при сушаво време, за да вали дъжд [12]. 

Вярват силно в духове, таласъми. Националният цигански фолк-
лор, особено приказките им, са пълни със самодиви, змейове, таласъ-
ми и прочие. Те вярват в прераждането на душата, макар че са мюсюл-
мани. Онези пък цигани, които са християни, погребват умрелите по 
християнски – в ковчег. При погребенията по мохамедански трупът 
на покойника е увит в бяло платно [13]. На гробовете на покойниците 
поставят камъни, на които няма обикновено никакъв надпис, а напо-
следък вече има и надписи [14]. 

Както мохамеданите, така и християните не посещават джамиите 
и черквите. Те имат цигански ходжа, който извършва бракосъчетани-
ята им, или участва в погребенията, но християнски свещеник нямат. 
Ходжата, когато момчетата навършат 10-12 години, прави така наре-
ченият „сюнет“ (обрязване) [15] на младежа.

ГЛАВА VII 
СОФИЙСКИ ЦИГАНИ

К. Иречек разправя, че при неговото пътуване из България е ви-
дял цигани край София, живущи в малки бели къщички. Някои от 
тях били опънали шатри, които им служили за жилища. Тези шатри 
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пътуващите цигани опъвали обикновено пролетно и лятно време на 
полянките край София. Броят им в 1880 год. е бил 788, а в 1920 годи-
на – 2,664 по народност и 2,582 – по език.

Цигани за пръв път се споменават, като жители на София в 1571 
година. Според Иречек те са дошли от Индия през Египет, в Балкан-
ския полуостров в първата половина на ХIV век.

Софийските цигани вече не се наричат гюпци, а с това име те на-
ричат македонските цигани.

Софийските цигани не употребяват [наименованието] ‘цигани’ 
като свое племенно название. Те казват: „името ни е рома“. Чувства се, 
като че ли в понятието ‘циганин’ те намират нещо нежелателно, дори 
обидно за тях. А, именно, това не е правилно. Ние – циганите, нямаме 
причини да се срамуваме от името си, защото с нищо не сме го опетни-
ли. Циганският народ е работлив, миролюбив, прогресивен, той работи 
къртовски и не се срамува от никакъв честен труд, който би осигурил 
поминъка на семейството му. Той е любознателен, природно музикален 
и ако до сега не е тръгнал наред с другите народи напред към прогрес 
и цивилизацията, за това е виновна обстановката, в която е живял тол-
кова години наред народът ни. При капиталистическите и буржоазни 
условия на живот, циганинът бе поставен на безспорно робски усло-
вия. Както и самите български трудещи се, така и циганите бяха поста-
вени под жестока и безмилостна експлоатация. При това положение, 
макар че циганите имаха симпатиите на народа, бяха поставени от бур-
жоазните управление на истинска дискриминация, макар че съгласно 
конституцията те бяха обявени за равноправни граждани на страната. 
Естествено е, че при такова положение те не можаха да разгърнат своя 
национален гений в неговата действителна широта и сила. Будният ум, 
несломимата жизненост и веселият нрав на циганите са елементи, кои-
то му откриват лек път към прогреса. Трудолюбието му пък, което пък 
почти няма равно на себе си, дава възможност на циганите да проявят 
една дейност във всички трудови направления. Циганите са нежно при-
вързани към семейството си, което обикновено е многолюдно. Те имат 
много деца и грижата им за тях им отнема ценно време, което иначе 
биха могли да отправят към някои културни стремежи. И това особено 
добре се забелязва след историческата промяна в България след 9-и 
септември 1944 година. Не е вече рядко явление да срещаме по улици-
те, деца, млади и възрастни цигани с книги за прочит в ръцете.

От живущите в България цигани, безспорно, са дадени много 
ценни заслуги, които, за съжаление, до сега не са изнесени в печата 
или чрез слово да бъдат направени достояние на обществото. Още 



41

И
С

ТО
РИ

Я
 Н

А
 Ц

И
ГА

Н
И

ТЕ
 В

 Б
Ъ

Л
ГА

РИ
Я

 И
 Е

ВР
О

П
А

 • 
РО

М
А

преди Освобождението на България, циганите, и особено православ-
ните такива, са дали голям принос в националното освободително 
движение на България. При създаването на революционно-освобо-
дителните тайни комитети, Васил Левски, Хаджи Димитър, Панайот 
Хитов, Г. С. Раковски и други са намирали голям прием и закрила 
от циганските православни малцинства. Доказано е, че когато Васил 
Левски е идвал в Сливен, за да се среща с членовете на Тайния рево-
люционен комитет в града, е преспал в циганска къща. На Панайот 
Хитов в Сливенския балкан ятаци са били православни цигани, които 
са били искрено и дълбоко предани на освободителното движение. А 
Георги С. Раковски е намирал убежище, закрила и верни съидейници 
в Котленския балкан в средата на православните цигани. Хаджи Ди-
митър пък е бил близък приятел с православните цигани в Сливен и е 
ходел за дърва в Балкана заедно с тях. За тази дейност на циганите ще 
говорим, обаче, в специална глава.

Ковачите цигани имат у софийските цигани името бургуджидес, 
а калайджийте – павази. И бургуджиите, и павазите изглеждат раз-
лични по език от същинските Софийски цигани, които употребяват за 
себе си и названието йерлидес.

Софийските цигани са живеели, а и сега живеят, главно по ул. 
„Жданов“ [16], по главната уличка „Татарли“ и по пресечките ѝ. Тук се 
гушат малките им, но спретнати къщички. Като че ли навремето дру-
ги занаятчийски дюкяни, освен налбантски, не е имало. Софийските 
цигани са повечето носачи (хамали). Някои от тях са ваксаджии, но 
има и търговци. Имали са, обаче, макар и рядко, коне и кола. На вре-
мето е имало цигани с кола и коне, които са водели чергарски живот, 
но постепенно, с течение на времето, са се заселвали при останалите 
цигани и престават с чергарството си. Понятието чергарство произ-
хожда от това, че пътуващите цигани са правили шатрите от черги. 
В циганския квартал се говорят български, турски и цигански език. 
Цигански говорят почти изключително жените, които не са много об-
щителни, български знаят, и то много добре, дори и децата, а турски – 
само по-старите цигани. „Ние сме кармакарашък“, обясняват самите 
цигани своя етнографски произход. Това, разбира се, е било преди 
години. Сега циганите имат свой национален език, своя национална 
чест [като български граждани]. Техните деца следват гимназиите и 
университета наред с българските младежи. Официално, софийските 
цигани са мохамедани, но християнството прави големи завоювания 
у тях. Има например семейства, в които родителите са мохамедани, 
а децата им – покръстени християни. Изобщо, софийските цигани са 
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на кръстопът. У мъжете, участвали в последната война, се забелязва 
дори нещо и като български национализъм.

Софийските цигани по време на Освобождението и след него са 
заемали в София следните квартали:

1. Чауш-паша махала, която е имала около 60 къщи в сегашния 
район между черквата Св. София и бившата Държавна печатница.

2. Шех-махала е наброявала също около 60 къщи, на които оби-
тателите са били предимно музиканти. Тя се е намирала на днешния 
площад „Славейков“, а така също и около съседните улици.

3. Чукур-махала, която е имала около 50 цигански сламени къ-
щички. Тази махала се е занимавала предимно с ковачество и калай-
джийство. Тя се е намирала на днешния площад „Георги Димитров“.

4. Махала Хаджи Манов мост, която е имала около 40 къщи се е 
намирала в района на сегашния „Лъвов мост“. Населението в нея се 
е занимавало с ковачество и услужвало на гражданите и селяните със 
своите метални произведения.

Проф. Иширков казва, че по всички сведения населението на 
София при Освобождението е било много пъстро. Освен кореняците 
българи, имало е и много евреи, цигани, турци и др.

Френският пътешественик Ами Буе през 1837 година е набро-
ил около пет хиляди къщи с население към двадесет хиляди жители. 
Улиците на София са били тесни и много криви, но това не му е поп-
речило да предвиди бъдещето на града, през който са се кръстосвали 
повече от шест шосета.

На 1 януари 1881 година е станало първото преброяване на насе-
лението в София. Според него жителите са били около 21,000, заедно 
с тогавашния гарнизон.

Съставът на населението по народност е бил следният: Българи – 
14,000; Евреи – 4,274; Цигани (мохамедани) – 1,258; Цигани (христи-
яни) – 788; Турци – 535.

При този състав на населението явно е, че циганите са могли 
много добре да услужват, както на гражданите, така и на селяните.

Нашите сънародници са правели предимно следните земеделски 
сечива: плугове, палешници, сърпове, брадви, тесли, мотики и много 
още други земеделски съоръжения. Правили са също така, и то много 
успешно, железен монтаж на колите. Те са правили шините, гревните, 
блеха и пориите. Някои от по-прочутите тогавашни майстори в това 
направление са били следните: Тосен, Бечо, Кине, Рустем, Туле.

Като художествен майстор на юздите и зенгиите (стремената) се 
е проявил майсторът Башко, който след изработката на поменатите 



43

И
С

ТО
РИ

Я
 Н

А
 Ц

И
ГА

Н
И

ТЕ
 В

 Б
Ъ

Л
ГА

РИ
Я

 И
 Е

ВР
О

П
А

 • 
РО

М
А

предмети, ги е калайдисвал и са приличали като такива, направени 
като че ли от сребро.

Като майстори пък на ръчни конски подкови се проявили следни-
те наши сънародници: Салчо Дуров, Юсеин, Монге, Рашид и други.

Днес пък е прочут, като майстор-ортопед, нашият сънародник 
Али Салиев Божков.

А по отношение хубавата направа на волски ръчни подкови са се 
били отличили: Мато, Цинко и др.

При строежа на новите ж.п. линии, които след Освобождението 
усилено започнали да се сторят в младата българска държава, дейно 
участие са взели и наши сънародници, някои от които са проявили та-
кава сръчност и познания, че са били още тогава отличени. Такива са: 
Куртиш Календаров, Махмуд Пашов [17], Яшар Барямов и някои други.

Нашите сънародници са имали разностранна занаятчийска дей-
ност. Така например, те са изработвали ръчно обущарски клещи, ру-
кани, листове за рендета, ръчни чукове и ножици. В това направление 
са се проявили и отличили следните майстори: Али Ахмедов и Демир 
Рустемов.

Нашите, известни от преди 50-60 години музиканти, които са ве-
селили София, са били следните: Канбур Мурат със своя оркестър, 
Гьоко Барям, Денко, Вуле, Меле, Енкен, Исмаил, Яшар и Куртиш.

Карло [Алиев] пък се е прочул извънредно много, тъй като той 
е бил един от първите, който е свирил български народни песни по 
Радио София.

През 1908 година в София са се отличили с кларинет: Лоло, Де-
мир Чолака и Яшар.

Като голям артист на флигорна се е отличил пък Ибраим.
В Сливен, Враца, Белоградчик, Кула, Котел и Лясковец нашите 

сънародници са успели да създадат много добри оркестри.
А в Пловдив, Коларовград и Пазарджик съществуват най-добри-

те „алатурка“ оркестри.
Като цитираме горните наши отличили се в занаята и като ар-

тисти-музиканти сънародници, ние искаме да изтъкнем, че циганите 
в България са се мъчили всячески да догонят във всяко отношение 
сънародниците си от другите страни. Те са се стремели да не останат 
по-назад от своите сънародници в другите страни.

През 1882 година по регулационния план на София, Столични-
ят градски общински съвет е взел решение да се пресели циганското 
малцинство от всички махали в един общ квартал, за което бе опре-
делена местността, на която днес се намира митницата – до ул. „Ко-
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злодуй“. През 1906 година, т.е. 24 години след това, поради нарасна-
лите нужди на БДЖ (Български държавни железници), Столичният 
общински съвет взе решение да пресели циганското население в един 
общ квартал, който днес се нарича „Коньовица“ – между улиците 
„Константин Величков“, „Илю Войвода“, „Жданов“ и „Д-р Калин-
ков“. Там циганското население бе разделено на осем блока, като се 
оземлиха семействата с по 200 кв. м. дворове и им се раздадоха но-
тариални актове, при условие, че ще ги изплащат в продължение на 
една година – по 0.80 лева квадратния метър. Всеки блок се състоеше 
от по 50-60 къщи. По този начин през 1906 бяха преселени около 400-
500 къщи. Поради увеличение на циганското население, то се прину-
ди да закупи през 1929 година местни парцели в следните квартали:

1. Под Факултета в Суходолската мера – III-и район [18].
2. Боянските ливади в IV-и район, който квартал по настоящем се 

нарича кв. „Емил Марков“ [19].
3. Слатина – V-и район [20].
По настоящем в София живеят около 10,000 цигани. Техните 

главни занятия са преносвачи, колари в „Пренос-превоз“, ваксаджии, 
ковачи, търговци, служители по разни ведомства и предприятия.

ГЛАВА VIII 
БРОЙ НА ЦИГАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ЦЯЛ СВЯТ

Броят на циганското малцинство в България е към триста хиляди 
души [21]. Те са разпръснати из всички градове и села на републиката. 
Най-много цигани има в Сливен, където броят им е почти равен на този 
на българското население. Там се наброяват към 12,000 цигани, почти 
всички християни. След [Сливен] циганите живеят в по-голяма ком-
пактна маса в София, където са, както казахме и по-горе – към 10,000.

Броят на циганите в цял свят през 1935 година е бил към 5,000,000 
души. Тези сведения за броя на циганите са отпечатани в енциклопе-
дията „Дер Грос Брокхаус“ в Лайпциг, Германия.

Като имаме предвид плодовитостта на нашите сънародници, ние 
смятаме, че броят на циганите в цял свят вече отдавна е надхвърлил 
цифрата пет милиона. 
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ГЛАВА IХ 
СЛИВЕНСКИ ЦИГАНИ

Сливенските цигани наброяват към 12,000 души. В по-голямата 
си част те са православни. Те са заети повечето в промишлеността, 
където се проявяват, като едно рядко добри и възприемчиви работни-
ци. Мнозина от тях са включени в различни предприятия и тяхната 
работа тук се високо цени. Сливенските цигани, и особено православ-
ните такива, са с високо развито патриотично чувство и са в предните 
редици на прогресивно проявяващи се граждани. Както в освободи-
телните борби преди 1878 година, така и в тези преди 1944 година, 
сливенските цигани са дали скъпи жертви.

При създаването на революционни комитети преди Освобожде-
нието от турско робство, сливенските цигани, и особено православ-
ните такива, са били едни от най-дейните сподвижници на борците 
за народна свобода. Знае се с положителност, че Васил Левски, ко-
гато е пребивавал в Сливен, нерядко е пренощувал в къщата на сли-
венски цигани. На Панайот Хитов пък ятаци в Сливенския балкан са 
били православни цигани. Г. С. Раковски из целия Котленски балкан 
е намирал [подслон] в гората в средата на православните цигани. От 
по-стари хора се разправя, че Хаджи Димитър е дружал със сливен-
ските цигани и е ходил често с тях в Балкана за дърва.

От всичко казано до тук явствува, че циганското малцинство в 
Сливен са били високо родолюбиви и проникнати с революционен дух.

След Освобождението, сливенските цигани в по-голямата си 
част, а може би и болшинството, бяха с прогресивни социалистически 
убеждения и подкрепяха решително борбата на работническата класа 
за освобождаването ни от капиталистическата експлоатация. Успехът 
на Работническата партия [22] в Сливен преди 9-и септември 1944 
година по време на избори, се дължи до голяма степен на подкрепата, 
която циганското малцинство даваше на Партията.

Когато след нахлуването в България на немските нашественици 
в България се формираха партизанските отряди и се тури началото на 
съпротивителното движение [23], сливенските цигани се наредиха на 
фронта на съпротивлението и всячески подпомагаха борбите на пар-
тизаните. Те бяха ятаци, а някои от тях и сами се включиха в парти-
занските отряди. Почти невъзможна би била борбата на партизаните 
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в Сливен и в Сливенския балкан, ако не бяха намерили безрезервната 
подкрепа на циганските малцинства, както от града, така и от села-
та. В тези борби циганските малцинства помагаха всеотдайно – кой с 
каквото можеше. Те бяха куриери и пренасяха ценни бойни материали 
на партизаните, съобщения и нареждания от центъра и предупрежда-
ваха винаги, когато полицейските шайки предприемаха хайки против 
народните синове, които бяха хванали Балкана, за да се борят, както 
против немските нашественици, така и против управляващата буржо-
азна клика у нас. В това отношение сливенските цигани издигнаха па-
метници на невиждан героизъм, на себеотрицание, на преданост към 
народното освободително движение и на велики саможертви. Те про-
явиха също така голяма бдителност и съобразителност при откриване 
пътищата на полицейските хайки, които се бяха надигнали против бо-
рещите се в Балкана народни синове. И благодарение на тази дейност 
на циганските малцинства от Сливен и сливенските села, бяха спасе-
ни много ценни борци на освободителната борба. В това отношение 
циганските малцинства от Сливен и сливенска околия дадоха ценен 
принос на съпротивителното движение, тъй като, като работници във 
фабриките също така участваха в саботажните действия, организира-
ха подпомагане на партизаните със средства и провизии, подпомагаха 
политзатворниците и концлагеристите. С една дума те се бяха вклю-
чили активно в борбата и те не отстъпиха нито милиметър, докато не 
изведоха тази борба на благополучен и победен край.

ГЛАВА Х 
КУЛТУРНИ, РОДОЛЮБИВИ И РЕВОЛЮЦИОННИ  

ПРОЯВИ НА ЦИГАНИТЕ

Неоспорими са културните, родолюбиви и революционни прояви 
на циганските малцинства, както преди народната победа от 9-и сеп-
тември 1944 година, така и след тази победа.

Още преди Освобождението дори циганите са дали голям принос 
в народо-освободителното движение. При създаването на револю-
ционните комитети, задачата на които е била да организира българ-
ският народ и всички други бедни класи за борба за освобождаване от 



47

И
С

ТО
РИ

Я
 Н

А
 Ц

И
ГА

Н
И

ТЕ
 В

 Б
Ъ

Л
ГА

РИ
Я

 И
 Е

ВР
О

П
А

 • 
РО

М
А

турски гнет, циганите винаги са били в челните редици на тази борба. 
Наред с братята си българи, те са действали с всички сили за повдига-
не на революционния дух на народните маси.

Когато пък руските освободителни войски навлязоха в България, 
за да освободят своя по-малък брат от робство, циганите взеха също 
така активно участие във войната [24]. При Шипченската епопея са 
взели участие повече от 80 души православни цигани от Сливенско, 
Котленско и Еленско, които обаче, за съжаление, не се наричаха цига-
ни, а българи само затова, защото бяха православни. След Освобож-
дението тези цигани се откъснаха от народната си среда, задружиха 
се с българи, почнаха да сключват бракове с българки и наричаха вече 
себе си българи. От тези редове впоследствие излязоха големи хора. 
След освободителната борба от 9-и септември 1944 година, когато тя 
приключи с всестранна победа на трудещите се, също така от среди-
те на циганските малцинства се издигнаха до големи постове много 
лица. Някои станаха офицери, други – участваха в ръководствата на 
предприятия, които ръководеха с голяма опитност, трети – възглавя-
ваха учреждения, където също проявиха голям организационен такт 
и умение.

Цигани участваха също така в сръбско-българската война през 
1885 година. Тук те проявиха чудеса от героизъм. Много от циганите 
бяха удостоени с ордени за храброст за геройските им подвизи при 
Сливница, Драгоман, Три уши и другаде. Болшинството от тези цига-
ни-герои си останаха скромни български граждани, без да проявяват 
каквито и да е претенции с користна цел за тези техни подвизи. Те не 
търсеха да бъдат възнаградени за тези техни действия, а като се вър-
наха живи и здрави в родината, се отдадоха на своите мирни занятия.

През 1912-1913 година – през време на Балканската война се за-
писаха повече от 4,000 души цигани доброволци. По-голямата част 
от тях включени в 3-а Балканска дивизия и в 6-а Бдинска дивизия. 
Те бяха повечето от следните околия: Сливенска, Котленска, Еленска, 
Поляновградска (Карнобатска), Ломска, Видинска, Кулска, Оряхов-
ска, Врачанска. Също така имаше цигани доброволци от Търновска 
и Горно-Оряховска околии. Те се биха геройски, а някои от тях сло-
жиха кости за свободата на България. Тогавашните командующи ар-
мии генералите Михаил Савов, Радко Димитриев и губернатора на 
Лозенград – генерал Георги Вазов, нарекоха циганските доброволче-
ски дружини, които бяха смесени с българските, за проявения от тях 
героизъм – елитни войски на българските доброволчески отряди.
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Санитарният полковник д-р Дагоров в своя доклад казва, че при 
настъпването на големи епидемии на фронта, които бяха тогава и 
най-големия враг на българската войска, като чума и холера, че тези 
епидемии най-малко са засегнали циганите-доброволци, защото те 
били издръжливи, поради което са дали и най-малък процент жертви 
и устояха на фронта срещу врага. Същият санитарен полковник ги 
нарече в доклада си „балкански прусаци и японци“. Белите цигани 
той наричаше „прусаци“, а черните – „японци“. Онова, което накара 
младежите цигани през 1912 година да се запишат доброволци, бе 
само силната им любов към родината и желанието им да подпомогнат 
освободителната борба на българския народ, който се бе надигнал, за 
да извади от тежка турска робия своите братя от Тракия, която тогава 
в огромната си част се населяваше от българи. В тази война, за чест и 
слава на циганските малцинства, нито един не се отдаде на дезертьор-
ство, предателство или манкиране, активно и с нечуван героизъм се 
хвърлиха във войната за интересите на българския народ и България. 
След свършване на войната мнозина от тях бяха наградени с ордени 
за храброст, но с вродената си скромност, те не се явиха никъде с пре-
тенции за държавни облаги, а се предадоха на мирен творчески труд. 
Във войната от 1915-1918 година [26] взеха участие всички цигански 
малцинства – православни и мохамедани и се биха по всички фронто-
ве смело и всеотдайно. Тогавашният главно-командующ генерал Же-
ков в доклада си до [Цар] Фердинанд казва, че от всички малцинства, 
взели участие във войната, най-бойко е било циганското малцинство, 
което не е проявило никаква слабост, а винаги волева твърдост в бор-
бата. Те са били безпретенциозни и скромни бойци, които са имали 
само една цел – да бъдат добри войници. За тях не са правени никакви 
постъпки и ходатайства да бъдат освободени от фронта, или да полу-
чат някои други привилегии, както са правили другите малцинства. 
Те винаги са били в предните бойни линии.

Освен родолюбивите прояви на циганските малцинства, те имат 
безспорни заслуги и при създаването на работническото синдикално 
движение. В 1903 година покойният социалистически водач Георги 
Кирков, който е поставил основите на социалистическото движение в 
град Сливен, работеше най-много всред циганското малцинство, бол-
шинството от което бяха текстилни работници. Георги Кирков е на-
мерил въодушевен и голям прием всред циганските малцинства, кои-
то активно подкрепяха социалистическото движение и в изборите за 
народни представители в 1905 година, Георги Кирков, с всеотдайна и 
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предана подкрепа на циганските малцинства от Сливен, бе избран за 
народен представител. През 1908 година пък, в изборите за общински 
съветници, циганите 100% гласуваха за социалистическия кандидат за 
общински съветник – ученикът на Георги Кирков – православният цига-
нин Никола Кочев. Впоследствие Никола Кочев стигна до член на Цен-
тралния Комитет на Българския работнически синдикален съюз. Той 
почина в 1923 година в град Сливен. С него вървяха верни и предани на 
социализма борци-цигани: Васил Чакмаков, Георги Железчев, Никола 
Терзобалиев и други. Последния и до сега е жив и е член на Централ-
ния съвет на Общия работнически професионален съюз (ОРПС). Ци-
ганите бяха в челните редици на борбата за народни представители, за 
окръжни съветници и общински съветници не само в Сливен, а почти в 
цяла България и най-вече в: Котел, Поляновград (Карнобат), Пловдив, 
Попово, Русе, Горна Оряховица, Лом и [Велико] Търново.

През 1918 година в женската революция в Сливен падна убита 
една циганка [27], а на митинга в София през 1919 година, падна убит 
един циганин на ул. „Кирил и Методий“ и бул. „Сливница“ [28].

Един от големите цигани, който играеше голяма роля в Карнобат-
ския край, който бе всецяло предан на комунистическото движение, 
това бе видният в този край Желю Коев, от кв. „Галата“ в Карнобат. 
Той имаше гимназиално образование и като просветен човек имаше 
голямо влияние върху циганското малцинство не само в Карнобатско, 
а в целия Бургаски окръг. Благодарение на неговите усилия и преда-
ност към Партията, той успя да приобщи към нея цялото циганско 
малцинство. Освен това, той беше и запасен офицер.

Големи са заслугите на циганите през време на Великото септем-
врийско въстание през 1923 година. Особено паметни ще останат за 
поколенията борбата на циганското малцинство от Ломска околия – 
селата Младеново [29], самият град Лом, Медковец, Брусарци и др. 
През тези паметни дни, циганските малцинства с невиждан героизъм 
и безстрашие се хвърлиха в борбата срещу фашизма. Не по-малки ге-
роични дела показаха и циганите от Берковския край по време на тези 
събития, а така също и циганските малцинства от Михайловградска 
околия. Мнозина от тези цигани-борци бяха безмилостно избити от 
разбеснелия се след потушаване на въстанието фашизъм, а други 
емигрираха. Онези, които не успяха да емигрират, бяха хвърлени по 
затворите.

През 1923 година в изборите за общински съветници в Столица-
та, изборите бяха изцяло спечелени от Комунистическата партия. В 
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тези избори буржоазията разчиташе да изтръгне с насилие гласовете 
на циганите в своя полза, но остана жестоко излъгана в своите надеж-
ди, защото циганското малцинство в София подкрепи изключително 
Комунистическата партия.

През 1940 година м. февруари в изборите за 25-о Обикновено 
Народно събрание бяха сплашени всички малцинства да гласуват 
за фашистките кандидати. Другите малцинства, и особено евреите, 
действително се уплашиха и гласуваха за фашисткия генерал Лаза-
ров. Циганското малцинство, обаче, не се уплаши от тези фашистки 
предупреждения и заплахи, а подкрепиха кандидатурата на посоче-
ния кандидат от Партията д-р Любен Дюкмеджиев и за голяма изне-
нада на управляващата фашистка клика тогава бе избран партийния 
кандидат д-р Любен Дюкмеджиев. Циганското малцинство подкрепи 
също и кандидатурата на партийния кандидат д-р Никола Сакаров, 
който [също] бе избран.

При всички избори по време на фашисткия режим циганите са 
подкрепяли изключително кандидати на Трудовия блок [30]. Така по-
стъпиха циганите и в Пловдив през 1938 година като подкрепиха ре-
шително и избраха комунистическия кандидат Тодор М. Самодумов.

От казаното до дук явствува, че циганското малцинство винаги 
е вървяло с Партията. То смята Комунистическата партия за своя, за 
най-близка за неговите интереси, счита я за единствения защитник и 
покровител и затова всеотдайно я подкрепяше в миналото във всич-
ките ѝ нейни борби. Циганското малцинство по дух е прогресивно. 
То служи на партията с любов и вярна преданост, защото знае, че тя е 
единствената, която има присърце неговите интереси.

Освен заслуги, обаче, ние трябва искрено и честно да признаем, 
че циганското малцинство има и грешки, с които трябва веднъж за 
винаги и то час по-скоро да ликвидира. То трябва само да осъзнае 
грешките си, да ги отчете и да тръгне по нов път, който ще му осигури 
и очертае пътя към културен възход.

Тези грешки не са малко и отстраняването им изисква преди 
всичко дълбоко осъзнаване от самите цигани, за да бъдат преодолени 
и премахнати. Една от тези грешки е тази, [че] някои от циганите, и за 
съжаление те не са малко, не са приобщени към обществено полезен 
труд, а са склонни към чергарство, скитничество и дребни кражби. 
При новата обстановка, обаче, която се установи у нас, това ще се 
премахне скоро, тъй като са налице всички фактори, които осигуряват 
за циганите, както за всички граждани и трудещи се в републиката 
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правото на труд. Втората грешка, която при новата политическа и сто-
панска обстановка неминуемо ще се премахне, е тази, че циганите не 
се стремяха към просвета. Това вече полека-лека се отстранява, тъй 
като ние сме свидетели вече на влечение на циганите към просвета. 
Те масово посещават читалните, където намират книги за прочит, взе-
мат такива и от читалищата за четене в къщи.

Другата част от циганите – онези, които са православни, живеят 
изключително отседнал живот, те са и извънредно много трудолюби-
ви и за тях трудът е единственият източник за препитаване.

Първите текстилни работници в Сливен и Габрово са цигани. Те 
са и добри земеделци, отлични ковачи, калайджии и подковачи.

В миналото циганите бяха и много добри търговци на коне и се 
наричаха джамбази. Поради новата икономическа система, този за-
наят постепенно отпада и циганите търговци търсят нови пътища за 
прилагане не своя труд. Те нахлуват в заводите, фабриките, трудово-
производителните кооперации, а в селата са членове на трудово-коо-
перативните земеделски кооперации, където наред с българите рабо-
тят по обширните стопански блокове. Този задружен труд ще заздрави 
още повече връзките между цигани и българи и ще се създадат между 
тях отношения на истински братя, които заедно турят основите на 
новия социалистически градеж у нас.

Те са и добри рудничари. Във всички старо-планински мини 
работят много цигани и там те се проявяват като едни от много до-
брите миньори. В това отношение, обаче, те са ненадминати, като 
работници в Родопския басейн при Мадан, Рудозем и др. упражня-
вали от преди векове миньорството там, сега, когато Маданският 
[минен] басейн се разрасна и се разработи в такива размери, цига-
ните намериха голямо поле за влагане на своя труд и любовта си към 
рудничарството.

Най-любимата професия на циганите, която много допада на ци-
ганските наклонности, е музикантството. И това не е само в България, 
а навред по света. Циганите-музиканти навсякъде биват посрещани с 
голям интерес и техните музикални концерти се посещават масово.

След народната победа от 9-и септември 1944 година у нас се 
създадоха десетки цигански самодейни колективи, които кръстосват 
страната на длъж и шир, и носят наслада, възторг и удивление в свои-
те слушатели. Чрез самодейните цигански колективи циганите раз-
пространяват ненадминатите по красота цигански танци, наречени 
кючеци, те представят пиеси, организират пехливански борби, които 
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привличат хиляди зрители. Чрез тези самодейни колективи, циганите 
допринасят както за духовното издигане на своите слушатели, така и 
за собственото си културно и просветно издигане. Народната власт 
гледа с любов на тези цигански самодейни колективи и прави големи 
жертви за тяхната подкрепа и техния напредък.

В последните 20 години циганите носят голяма полза на народно-
то стопанство. Във всички краища на страната, а особено в големите 
индустриални градове, всичките членове на циганските семейства – 
мъже, старци, жени и деца, са ангажирани в събирането на отпадъци, 
като парцали, стъкла, кокали, стари гуми, железария, книжни отпадъ-
ци и други ценни отпадъчни материали. Тези отпадъчни материали се 
преработват и от тях се получават нови продукти, крайно необходими 
за нашето стопанско издигане. През време на война и при мирновре-
менна стопанска блокада, тези отпадъчни суровини принасят голяма 
полза на народното ни стопанство, като подкрепят във всяко отноше-
ние нашата индустрия и занаяти. Две трети от тези отпадъчни мате-
риали се събират изключително от циганските малцинства и дават 
стотици милиони блага за народното ни стопанство. Събирането на 
отпадъците е един голям проблем за народната власт, защото чрез тях 
ние се снабдяваме с артикули, за които иначе би трябвало да даваме 
ценна валута, за да ги внасяме отвън.

Не по-малки заслуги имат циганите и за събирането на билки за 
износ. Болшинството от билкосъбирачите у нас са цигани, циганки 
и деца-циганчета, които със своята дейност носят огромна полза на 
държавното ни стопанство. Чрез износа на билки ние печелим ценна 
чужда валута, която ни е така много необходима при закупуването 
на други артикули, нужни за нашата промишленост и занаяти. Ор-
ганизирани при селкоопите [31], районните [кооперативни] съюзи и 
Централния кооперативен съюз [ЦКС], циганите изпълняват добро-
съвестно всички техни нареждания по билкосъбирането. Под гри-
жите на народната власт, особено младите цигани, се отдават на ис-
тински обществено полезен труд със събиране на отпадъци и билки, 
като по този начин допринасят извънредно много за консолидиране 
на нашето народно стопанство. Събирането на билки и отпадъци за 
циганите има педагогическо-възпитателна роля, тъй като, ангажира-
ни в обществено полезен труд, който им осигурява поминъка, те се 
отказаха, а това особено важи за младежта, от кражби, пиянство, ха-
зарт и разврат и тръгнаха по нов път – пътят на трудовите хора, който 
е славен път за всеки честен човек.
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Докато в миналото частниците закупчици на отпадъци и билки 
експлоатираха циганите и вземаха събираните от тях отпадъци и бил-
ки на нищожни цени, сега, при народната власт те са предпазени от 
каквато и да било експлоатация.

ГЛАВА ХI 
ЦИГАНСКА МУЗИКА

Ако има нещо, с което циганите имат най-много право да се гор-
деят, това е циганската музика. Циганите имат вроден талант към му-
зиката. Те са големи майстори на всички музикални инструменти. В 
много отношения те са истински виртуози на разни инструменти. Те 
са еднакво добри, както като цигулари, така и като кларнетисти, фли-
горнисти, флейтисти, акордеонисти и прочие. Те са истински големи 
майстори в музиката. Ненадмината е славата например на унгарските 
цигански оркестри, която слава отдавна е излязла вън от границите на 
Унгария. Не по-малка е славата и на румънските цигани – цигулари. 
Те често свирят дори и без ноти, само по слух, и въпреки това изпъл-
нението им е толкова точно и вярно, че просто учудва.

Прочутите оркестри на Имре Маджар – унгарски циганин, кой-
то се състоеше от 60 души, предимно струнен оркестър, разнасяше 
славата на циганите не само в Унгария, а и вън от нейните граници и 
почти няма голяма европейска сцена, на която да не е давал концерти 
Имре Маджар. Той издигна до такава висота циганската музика, че 
стана любим неговият оркестър за цяла Европа.

И ние имаме майстори-музиканти, които още не могат да се за-
бравят. За тях, обаче, ние говорим в друга глава на книгата си.

Вроденият музикален талант на циганите е толкова голям, че е 
достатъчно дори едно дете-циганче само веднъж да чуе песента, за да 
я възпроизведе веднага след това почти без грешки.

Всички циганолози, които се занимават с историята на циганите, 
търсейки техния произход, констатират единодушно, че циганите са 
народ с вродени музикални склонности, каквито друг народ няма. В 
това отношение те констатират, че циганите имат индийски произход, 
тъй като там е имало племена с вродени необикновено големи музи-
кални склонности.
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Ето защо ние смятаме, че циганските малцинства не би трябвало 
лекомислено и с безразличие да гледат на музикалните способности 
на някои младежи, а би трябвало да ги подкрепят, за да ги насърчат 
решително, за да ги накарат да учат и развият своя талант в негова-
та истинска ширина. Дългът, повелителен дълг и тяхна неотложна и 
първа задача е на циганските малцинства и тяхната организация, да 
откриват тези младежи, да им дават всякаква материална и духовна 
подкрепа, за да ги насърчат да развият своя талант. Те в такива случаи 
могат да се обърнат и към народната власт, която би им дала всички 
улеснения и всестранна подкрепа в това отношение. Не бива да се 
оставят музикалните таланти на младежи-цигани да загиват така, без 
да бъдат оползотворени.

ГЛАВА ХII 
ЦИГАНСКИ ТАНЦИ

Наред с циганските песни вървят и циганските танци. Те също 
така имат световна известност и се гледат с голям интерес от люби-
телите на пластичното изкуство. Техните танци са живи, бодри, сла-
дострастни. Особено известен е циганският танц, наречен кючек. Той 
е сладострастен танц, чрез който циганската танцьорка изразява раз-
лични сладострастни сцени, в които обаче няма цинизъм, а истинска 
пластика.

Циганите нямат народни хора. Те играят много и обичат хората, 
но обикновено играят тези хора, в държавата, в която живеят. Онова, 
обаче, което влагат в тези игри е, което прави тези хора живи, тем-
пераментни, защото циганите ги правят с вродената си по природа 
живост и влагат в тях свой цигански темперамент и смисъл.

В своя пък цигански танц – кючек, те имат особени моменти, 
които наричат „хвърляне на гюбек“. Това са особено красиви плас-
тични и виртуозни извивания, които правят кючека безкрайно инте-
ресен, сочен и ненаситно красив за гледане.

Циганите имат обичая при сушаво време да правят „пеперуда“. 
Тази „пеперуда“ другарките ѝ заливат с вода и така полята, окичена 
с разни цветя, „пеперудата“ играе един танц, с който моли боговете 
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да се смилят и пратят дъжд. Населението, което в миналото беше суе-
верно, гледа с любов тази „пеперуда“, поради което ги посреща с лю-
бов и ги дарява с продукти, които после тези, които са организирали 
„пеперудата“, изяждат [32]. След играта, те се събират, правят едно 
малко човече от кал, което закопават, за да смилят боговете да даде 
дъжд [33]. 

ГЛАВА ХIII 
КОВАЧИ АГУПТИ В ГРАД МАДАН

Цигани, известни под името „агупти“, живеят в Родопската об-
ласт и доскоро – в град Мадан.

Кога са дошли в Мадан и дали те са от същата група цигани, 
които са се заселили в Македония, както се твърди през ХV век, с 
положителност не може да се каже.

В полза на становището, че циганите от Македония и тези от Ма-
дан са от една и съща група ни говори обстоятелството, че в Родопско 
те се наричат „агупти“, а в Македония – „гюпци“. Поради близостта 
на названията можем да мислим за някаква историческа близост.

Времето, през което циганите са се заселили в Родопите, може да 
се установи с положителност след пълно и всестранно проучване на 
историята на циганите у нас, на материалната им и духовна култура.

Едно пълно, историческо, етнографско и езиково изследване на 
мохамеданите-цигани в град Мадан, и изобщо в Родопската област, 
навярно би ни довело до интересни изводи със значение и за други 
важни въпроси, свързани с далечното минало в Родопско.

Тая задача се налага с все по-голяма настойчивост днес, когато 
именно тази област на Родопско, и тъкмо това население, решително 
се преобразяват.

Ако приемем, че преселването на циганите в България датира да-
леч преди ХV век, непременно ще трябва да приемем, че и циганите 
„агупти“ в Родопско са дошли преди това време. В това направление 
иде да ни затвърди становището за по-ранното преселване на цигани-
те в Родопско и факта, че между „агуптите“ съществува преданието, 
че те са доведени в Родопско, като пленници от римляните, за да об-
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работват тогавашните мини в тази област. За това, обаче, ние нямаме 
още основни проучвания и не можем да ги приемем за верни, без то 
да е изследвано. В това направление ни говори само названието на 
родопските цигани, които се наричат „агупти“ (египтяни).

Тук за първи път изникват материали по основното занятие на 
циганите – ковачеството. С проучването на ковачеството у циганите, 
могат да се направят интересни и важни изводи изобщо за появата и 
развоя на ковачеството въобще в нашата страна.

Отседналите от векове в Средните Родопи цигани, които се за-
нимават изключително с ковачество, се наричат „агупти“, като тези в 
Македония – „гюпци“.

Трябва дебело да се подчертае обстоятелството, че самите цигани 
свързват своя произход с някакви преселени, като роби египтяни още 
преди римско време, във връзка с обработката на металите, главно 
добиване на олово и желязо. Доколко, обаче, това е правдоподобно, 
доколко то не е книжно пропагандно внушение между самите цигани, 
ще трябва основно тепърва да се проучи и изследва. Факт е, обаче, че 
те и антропологически, и битово се различават, както от християните, 
така и от мохамеданите българи. Не се сродяват с тях въпреки това, че 
говорят чист старинен родопски говор, като тях.

Независимо от това, и от произхода им, тия отдавнашни заселни-
ци в Родопско следват политическата съдба на населението на днеш-
ните български земи и стават „славяни“, а след някое столетие, когато 
турците нахлуват и заемат Балканския полуостров, приемат мохаме-
данството и толкова са предани на новата си религия, че никой не 
може да ги разубеди, че са най-правоверните мохамедани и най-ве-
рните [последователи] на „дин исляма“ [34].

Тъй като никъде другаде в Родопската област няма вкупом на 
едно място толкова много ковачи – „агупти“, както в Мадан, доскоро 
тихо и глухо българско село, предимно мохамеданско, а сега един от 
центровете на Родопския минен басейн, смятам, че е наложително 
необходимо да се дадат сведения за него, за Мадан.

В Мадан е имало селище още в древността. За него ни говорят 
много рударски следи, останали по всяка вероятност още от римляни-
те. Оттогава са останали и много предания.

Така например, Никола К. Варадинов разправя: 
„Слушал съм, че едно време, много отколе, когато римляните са 

довели ковачите в Мадан да работят рудите на „Пачинско“, е имало 
голяма фабрика за топене на олово. Мехът на фабриката е бил много 
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голям – от 40 биволски кожи и бил изработен от самите агупти – ци-
ганите, които предимно са работили във фабриката. На това място са 
нашли и други леярски сечива.“ 

От време на християнството, преди да бъде помохамеданчено 
българското население, се пазят и до сега много християнски останки 
и спомени. Дори и сега в околностите на Мадан личат много развали-
ни на някогашни черкви и параклиси. Населението пък още разправя 
много християнски легенди, останали от времето на помохамеданчва-
нето. А като жив спомен от християнската епоха са множеството наз-
вания на местности и махали с чисто български християнски имена.

По предания и спомени на стари хора, Мадан преди 200-250 го-
дини е имал много повече население, отколкото населението му до 
Девети септември 1944 година. Тогава център на селището не е бил 
днешният пазар (Оряха), а мястото, където е училището, сегашното 
помещение на Околийския народен съвет. Стари хора и сега разпра-
вят, че в Мадан е върлувала „чума“ на три пъти: към 1750 година, 
към 1800 година и към 1836-1838 година. Най-страшна и най-много 
жертви е погълнала третата „чума“. Населението е било толкова мно-
го наплашено от чумата, която косяла наред и безмилостно „и младо 
и старо“, че то не смеело да извика довчерашните си съседи, заселени 
на отсрещните върхове, а се разбирало и викало с чукане на дъски.

Не само чумата намалила населението на Мадан. В края на ХVIII 
век в Родопско шетал Мехмед Синап, който опожарил всички селища, 
които не му се подчинили. В това число не бил пощаден и Мадан – и 
той бил опожарен. Една част от жителите му били избити, а другата – 
избягали в Балкана.

Помохамеданчването на българското население на Мадан, напа-
дението и разоряването му от Мехмед Синап и върлуването на „тре-
тата чума“ (около 1840), са били близки по време. Тези три с изклю-
чителна важност за някогашното многобройно население на Мадан 
събития са причината, то да се разбяга от средището, да се образуват 
деветнадесет махали и да потърсят спасение и прибежище другаде.

Помохамеданчването на жителите на Мадан е станало много 
по-късно от масовото помохамеданчване на населението от другите 
села (1655-1661). Жителите на Мадан били помохамеданчени главно 
през втората половина на ХVIII век при голяма съпротива от тяхна 
страна. Едни побягнали далече от родния край, страшно разорен вече, 
друга, по-голяма част, се отправила към днешната Девинска околия 
и, заедно с други преселници от Беломорието, предимно от Драмско, 
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поставили началото на днешното село Широка лъка, а трети – дълго 
са се криели в близките и далечни местности и гори.

Пак по разказите на стари хора, в самия Мадан към 1850 година 
е имало доста силно развита индустрия. Имало е около 150 чарка, ка-
рани с водна енергия. В тези чаркови работилници са се изработвали 
разни видове пушки (тюфеци), ножове и особено „каракулаци“ (голе-
ми ножове с черни кокалени дръжки), мелнички за кафе и черен пи-
пер, мотики, лопати, гвоздеи, разни видове ножове, железни ковани 
звънчета („татралки“), големи ковани звънци („тюмбелци“) – толкова 
много необходими за развитието на тогавашното овцевъдство и други 
стопански земеделски сечива. До това време Мадан е бил индустри-
алният център на Средните Родопи. Но днес от тези индустрии са 
останали само спомени. Към 1933 година с нея са се занимавали само 
родът Заимови, баща и син, от махала Каряк.

Онова, което трябва тук дебело да бъде подчертано, след като 
дадохме сведения какъв цветущ производителен център е бил в пър-
вата половина на ХIХ век Мадан, то е обстоятелството, че главни ра-
ботници в този индустриален родопски център са били преди всичко 
цигани. Те са били отлични майстори и върху техните плещи е легнал 
главно производителният процес по онова време. И в леярните, и в 
работилниците за пушки, ножове, мотики, лопати, гвоздеи, железни 
ковани звънчета и звънци са били заети предимно цигани. Техните 
изделия са се изработвали и се пръскали далече по всички краища на 
просторната тогава турска империя – на юг до Бяло море и на север – 
до Дунава. Опитни и сръчни работници в индустрията, циганите са 
играели голяма роля в процъфтяването и развитието на град Мадан. 
Те са приготовлявали въоръжение и за влашката войска, защото сла-
вата на циганите като добри оръжейни майстори далече е надскочила 
границите на турската империя.

За индустрията в Мадан и за прехраната на населението към 1850 
година афузът [35] Салихмед Герчеков, родом от село Елховец (Енуз-
дере), Рудоземска община, ходжа в град Мадан, разказва следното: 

„В Мадан преди сто години са работени много пушки и ножове 
и са ги продавали на българското население в стара България: в Со-
фия, Русе, Варна и Видин – нах ная страна. Оръжието са карали по на 
десетина мулета и го разпродавали борже за един сахат. Купували са 
го българите за въстанията. Това съм чувал от старите: от Моллахмед 
Ушев, от махала Ардашлъ (Мъглища), и от Хасан Ушев, от същата 
махала, който умря на 110 години. Самият Хасан Ушев на млади го-
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дини е карал тюфеци и ножове на стара България, да ги продава на 
българите за въстанията. Тогава са правели и воденици за кафис [36]. 
Тъкаели са кеневире и чьольове, и са ги продавали в Солун, Драма, 
Кавала. Козината са купували от Беломорието, а така също и от тука. 
И тука е имало много кози тогава. Населението, в голямата си част 
агупти, е работило и земеделие, [но] слабо; сеело и ръж, и мисир [37]. 
Занимавали се и със скотовъдство – с овце, кози, крави, мулета. Това 
е било преди сто години.“

До Девети септември 1944 година, населението на Мадан, в бол-
шинството си цигани, се занимавало със земеделие, скотовъдство и 
с надничарство при мините на тогавашното дружество „Гранитоид“.

Интересно е да се отбележи, че в сравнение със сегашните раз-
мери на работа в Родопския [минен] басейн, и по-специално в Мадан, 
до 1 август 1934 година при дружество „Гранитоид“ са работили 80 
души българи мохамедани, а след 1 август са работили 300 души мо-
хамедани, предимно агупти.

Когато се говори за Мадан, за жителите, за занятията им и техния 
поминък, ще трябва на първо място да се спрем на ковачеството.

И сега в Мадан живеят към 40 семейства на ковачи, които броят 
около 200 човека. Прехранват се предимно от ковачество, при все, 
че имат дребна недвижима собственост – по един-два декара слаба, 
неплодородна земя.

Ковачите агупти живеят задружно, сгрупирани в една махала, 
разположена на слънчев рид с източно изложение. На горната част 
на този рид са накацали най-безразборно къщурките им, а на долната 
му част са разположени техните работилници, които образуват цяла 
чаршия, сега на подбив наричана „индустриалният квартал“.

Коваческата работилница представлява най-обикновена колиба, 
изградена с „чатно“ (измазан плет), покрита с каменни плочи („ти-
кли“). Размерите на една коваческа работилница са обикновено: 
ширина 2 до 4 метра и дължина 4 до 6 метра. Работилниците са без 
таван. Имат само покрив. Вратите са обикновено само на западната 
страна. В повечето работилници, непосредствено до вратата има и 
„прозорец“, т.е. отвор с кепенец. На срещуположната страна обикно-
вено източната, има един голям отвор (с кепенец) или два по-малки. 
Тези прозорци никога нямат стъкла, не са и приспособени за такива 
и се затварят с дървени кепенци. Не винаги коваческите работилници 
са покрити с плочи от камък. Някои от тях са покрити с талпи, други – 
с най-различни тенекии и дъски, а трети – със слама.
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Тези работилници родопското население нарича „кузни“. И са-
мите ковачи така наричат работилниците си.

Вътрешната обстановка на работилницата също е много проста. 
На югоизточната страна, в ъгъла, обикновено е разположен „оджака“ 
(огнището), който заема около една трета, а понякога и половината от 
работилницата. Оджакът се състои от духало, наковалня и „ропка“. 
Ропката представлява един малък трап с почти квадратни размери: 50 
на 60 см дълбочина и такава ширина. Оджакът не винаги има ропка. 
Тя е необходима, когато оджакът в работилницата е наравно със зе-
мята. Прави се за улеснение на майстора – да не се навеждат много, 
когато работи на наковалнята. В някои ковачници, като тези в Устово, 
гдето оджаците са изградени на около един метър от земята височина, 
„ропки“ няма. Ропката е може би указание за старинността на коваче-
ския занаят, разбира се в Родопско.

Най-важните сечива в коваческата работилница са:
Наковалнята, която се нарича с турско име „йорс“.
Духалото, което ковачите наричат мех: „Айсъй се е казвало от 

старо време. Старите са го наричали и кюрюк – по турски“.
Някои от ковачите сами си правят меховете, но повечето си пра-

вят поръчки при някои местни майстори на духала.
Клещи, които биват няколко вида: прави и криви, малки и го-

леми. В повечето случаи ковачите сами си ги правят, но повечето ги 
купуват готови от пазара.

Ножици („ноици“) за рязане на желязо. И тях майсторите си пра-
вят сами. Те са от стомана; дълги са 30-32 см., а широки – 5-6 см. Те 
тежат около 2 килограма.

Дилафче. То служи за правене на гвоздеи. Дължината му е от 21 
до 24 см.

Гвоздилница, или както ковачите я наричат – „мохтач“, е най-ва-
жното сечиво при правене на гвоздеите. Гвоздилницата е дълга от 25 
до 30 см и тежи около един килограм. Има форма на лула. На завития 
край е продупчена. На лицевата част, гдето се поставя гвоздеят, отво-
рът е по-широк, а на другата страна е по-малък.

Малка наковалня („малък йорс“) и сечилка. На долния край на 
обикновената наковалня, ковачите поставят едно малко правоъгъл-
ниче от стомана, дълго от 3 до 5 см, широко от 1 до 1.5 см и високо 
до 2 см. Това приспособление се нарича „малка наковалня“ („малък 
йорс“), понеже на нея се счуква гвоздеят.
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Сечилка. До „малката наковаля“, ковачите поставят острие със 
същата дължина на малката наковалня, обаче остро – 1 мм. Острието 
е от стомана и се нарича „сечилка“, тъй като на него се секат гвозде-
ите.

Голям чук.
Малък чук.
[Чук] „баския“, с който се правят брадви.
Много голям чук, с който чиракът застава срещу майстора.
Секач, с който се сече желязото.
Малък чук, с който чука майсторът.
Пробой, с който се правят дупки-отвори.
Клещи за пирони.
Гасилка – метличка със желязна пръчка. Тя представлява нароч-

но приспособена желязна метличка, която на единия край завършва с 
„менгеме“. Дължината на цялата гасилка е от 25 до 36 см. 

Разни видове пили. Служат за изостряне на брадви, тесли, моти-
ки, ножове и др.

Грибач – желязна лопатка. Служи за разчистване на огъня.
Корито с вода. Служи за каляване на коваческите произведения.
Освен изброените по-горе сечива, в една коваческа работилница 

има и други по-второстепенни сечива и принадлежности, като проби-
ви, разни метли, свредели, лопати, тенекии за въглища, малки чукове 
и прочие.

ГЛАВА ХIV 
КОВАЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ТЯХНОТО  

ИЗРАБОТВАНЕ

1. Гвоздеи („гозде“). Служи за подковаване на товарния добитък. 
Гвоздеите са едни от най-характерните произведения и дават „вид“ на 
коваческия занаят на родопските агупти – цигани.

2. Мотики или „мотъки“, както ги нарича местното население. 
Те се правят най-вече през пролетта, когато започва усилената кър-
ска работа, която без мотиката е невъзможна. Няма друго сечиво в 
земеделската работа на родопското население така необходимо, както 



62

И
С

ТО
РИ

Я
 Н

А
 Ц

И
ГА

Н
И

ТЕ
 В

 Б
Ъ

Л
ГА

РИ
Я

 И
 Е

ВР
О

П
А

 • 
РО

М
А

мотиката. За това спомага и родопската почва: от една страна бедна и 
песъчлива, а от друга – стръмна, през нея не може да минава рало и 
поради това почвата се прекопава и въобще подработва изключително 
с мотиката – на ръка.

3. Брадви. Брадвата е най-търсеното коваческо произведение през 
всяко време на годината, особено през есента, когато предстои да се 
приготвят дърва за зимата и да се секат листа за добитъка.

И брадвите обикновено се работят от двама майстори: единият, 
който работи и ръководи, а другият, който изпълнява; той е „чикиджи-
ята“ – работник, който върти голям чук.

Процесът при изработването на брадвата е същият, както при мо-
тиката, само че той е по-бавен. За един ден двама майстори могат да 
изработят две до три брадви.

4. Подкови. Други ковачески произведения, които намират всред 
родопското население голям прием, са подковите или, както ги нари-
чат ковачите агупти – „петали“.

Ковачите агупти работят главно следните три вида петали:
а) Магарешки „петали“, които обикновено имат следните разме-

ри: дължина от 7 до 8 см. и ширина 5.5 до 6 см. Тези подкови имат по 
две дупки от страни, за подковаване.

б) Мулешки „петали“. Обикновената дължина на тези подкови е 
10-12 см, а ширината им е от 7.5 до 8.5 см; подковите за катъри („му-
лета“) са със шест дупки – по три от страна.

в) Конски „петали“. Те са по-широки и от магарешките, и от му-
лешките. И те са с по шест дупки – по три от страна. В средата си те 
имат дупка, широка в диаметър от 7 до 10 мм, която служи за „про-
ветряване“ на мъртвата част на копитото, да не се запарва през лятото.

5. Палешници. Пролетно и есенно време ковачите-агупти правят 
и палешници за ралата. Те са предимно от стомана, от „чилик“.

Освен изработените по-важни ковачески произведения, майсто-
рите ковачи-агупти изработват и по-дребни предмети като: лопати за 
нощви („угрипки“); резета за врати; широки пирони за украсяване на 
врати; разни пиростии и вериги за готвене, магарета за подложка на 
дърва („кончета“); дълги пирони („агупски пирони“) за заковаване на 
греди в миналото при строежи на къщи; разни видове халки (за дет-
ски люлки), за закачване на месо и други предмети; големи халки за 
рала, халки за коси и други най-разнообразни по-малки и по-големи 
приспособления, свързани със земеделието, животновъдството, зана-
ятите и с всекидневния живот.
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ГЛАВА ХV 
ПРЕДАНИЯ ЗА ПРОИЗХОДА И ДЪРЖАВАТА  

НА ГУПТИТЕ

Ковачите-агупти са много богати от към предания, приказки, 
пословици и разни изказвания, които са свързани преди всичко с тях-
ното минало, занаят и живот.

За агуптите, за някогашната тяхна държава и цар, родопските 
агупти разправят, например, следното предание: 

Било е много отколе – като в соня гу викат старите люде. 
Агуптите къде Масър (Египет) са имали голяма и силна държава. 
Управлявал Фирвалю – евар и лош цар. Врит викали, плакали и бягали 
ут негу. Дете у курем пищяло. Изтезавал яце людите си. Ала Аллах 
го наказал, зол му душона и гу проведил в жандема. От ноя жинс са 
и нашите агупте. [38]

Съществуват не малко предания и за произхода на агуптите.
– Агупте – египте. Докарали са ги от Египет (Масър) по тези 

места. Докарани са от Арабия. След падането на римската държа-
ва, те са останали тука и оттогава все с ковачество се занимавали. 
От египтяни станали на агупте.

– Римляните са завоювали Египет. Агуптените са доведени като 
роби от римляните. Това е било преди много години, много преди по-
явата на мохамеданството … Те са много топла кръв. Избухват из-
веднъж. Тяхната кръв не е като нашата … Умни хора са. По-умни 
от евреите. Те са много способни за желязото – нямат равни на себе 
си. Могат да работят в заводите …

– Стара диньо. Занаята сме го научили от бащите си, те – от 
техните. Така сме го нашли и така ще го оставим. Нашите са дошли 
тука много отколе, това е било като в соне. От Египет са докарани.

– Ние сме Египтяни. Когато египтяните са воювали по тукаш-
ните места, довели са ни и са ни поставили тук-таме на постове, 
като войници.

– Както чуем от стари лиде – ние сме от Египет. От там сме 
преселени. През римско време сме доведени.

– Ние сме египтене – старо племе. Римляните са ни докарали.

Това предание е минало и в християнското население:
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– Агуптите, това са най-старите жители на Мадан, и те, те 
самите това разправят, много пъти съм ги питал защо ги наричат 
агупте, а те отговарят, защото техните предци и деди били от 
Египет. И още от тогава работят този занаят – ковачеството. 
Хора честни, трудолюбиви. От сутрин до вечер работят. От тях 
лъжи и кражба не е имало. Това говоря за миналото, докато Мадан 
беше село и нямаше още вънкашни хора.

– Агуптите са остатъци от египетските войски, докарани от 
Египет, за да воюват в Гърция и по южните граници на България.

ГЛАВА ХVI 
КОВАЧЕСТВОТО Е ОТ БОГА ОСТАНАЛО

Много предания има за агуптите относно техният произход, дата 
на преселение в България и Балканския полуостров, а също така и по 
отношение техния най-главен занаят – ковачеството. А каква любов 
и вяра гледат те на своя ковачески занаят, иде да ни покаже следната 
приказка, която самите ковачи-агупти разправят:

– Нашияс занаят, ковачеството, е най-важния и без него нищо 
не може да стане. Затова, преди да се сътвори светос, господ е съз-
дал нашиос занаят, защото навсякъде трябват гвозде – да се кови 
и да се гради. Трябват люпати, мотики и казми – да се копае и оре 
земьоса. Трябват петали – да се подковават хайваните. Трябват 
брадви – да се сакот дърва. Трябват тесли – да се правят каци и да 
се градьот кощи. Трябват ножове за всичко. Ковачеството е оста-
нало от Бога, като една дарба за човека. Без ковачеството нищо не 
може да стане.

Разправил: Ариф Бериков Сандалов. От град Мадан.
– От нашияс занаят богат чиляк не става, ала и гладен ни оста-

ва. Тури хоркумата на огъня и качамака ще дойде. Нашияс занаят е 
от Господ благословен, оти само на своите роки чакаш.

Разказал: Реджеб Бериков Сандилов. От град Мадан.
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ГЛАВА ХVII 
БИТ И КУЛТУРА У АГУПТИТЕ

Ковачите агупти не само пеят старинни български песни, но гово-
рят на същото родопско наречие, както местното българско мохамедан-
ско население, само че произнасят думите по-провлачено, по-бавно.

Въпреки че ковачите са расли от векове отседнал живот, тяхна-
та материална култура се различава съществено от тази на местното 
население. Тя стои на далече по-ниско равнище, отколкото на бълга-
рите-мохамедани. Причините за това са много: лошото материално 
положение, културното изоставяне, отсъствието на каквото и да било 
правилно отношение към тях от страна на държавата до Девети сеп-
тември 1944 година, религиозен фанатизъм и други.

– Всичко е слабо у нас. Я ни съм запомнил от нас стар чиляк. 
Един туберкулозен, други – воден плeврит, всички умират рано. Ко-
гато се кутех, нашата коща немаше таван, а покрива беше никакъв. 
Нощно време през покрива гледахме небену и звездине, а сутрин – как 
сомнува. Всички умират от нас млади. На, я съм болен от сърце. 
Рядко ще видиш от нас по-стар от 70 години.

Покъщнината на агуптяните е бедна и крайно оскъдна.
Храната им е слаба, недостатъчна и лошо приготвена. Затова, за-

едно с грижите за материалното им въздигане, трябва да се полагат 
грижи и за по-висока домашна и материална култура.

Неграмотността до Девети септември не е била малка, особено у 
по-старите агупти. Сега вече е почти премахната.

С местното българско мохамеданско население живеят добре. В 
семейно-правовите отношения са запазили своята расова чистота. Ко-
вачите-агупти от Мадан, пък и от другите родопски селища, се сро-
дяват предимно помежду си. Момъкът или момата, ако не може да 
си намери подходящ другар от своя мадански колектив, прибягват до 
малките племенни групи в село Средногорци (Тотоклу), село Смилян, 
Смолянско, село Бели Извор, Ардинско и др.

Ако кандидатът за женитба и тук не може да си намери другар, 
насочва чувства и внимание към местното българско мохамеданско на-
селение. Но момъкът агуптянин тук среща силна съпротива. Фанати-
змът и предразсъдъкът в продължение на много векове, безспорно са 
извършили своето. Българите-мохамедани в Мадан и близките родоп-
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ски села, колкото и дружелюбно да живеели и да живеят с вековните си 
съжители по деди и прадеди, не искат в никой случай да се сродяват с 
тях. Много рядко е млада и хубава девойка-мохамеданка да се съгласи 
да вземе за съпруг момък агуптин. Ако понякога това се е случвало, 
макар и в изключителни случаи, агуптите се радват много и отправят 
закачки и подигравки към българите-мохамедани. Случва се, обаче, по-
някога някоя жена вдовица (паресница) или мома, която е наброила го-
дини и има някой сериозен физически недостатък, да се реши да вземе 
другар от средата на ковачите-агупти. Но и при това положение, брако-
вете между българи и агуптите са много редки. Само една жена българ-
ка-мохамеданка от село Върбина (Сюджук), Ардинско, се съгласила в 
последните години да вземе агуптин за съпруг.

Когато се говори, обаче, за семейно-брачните отношения, трябва 
да се отбележи и фактът, че агуптяните до сега не са дали тяхно мо-
миче за жена на българин-мохамеданин.

Разликата, която се прави между ковачите-агупти и местното 
българско население, се забелязва не само в семейно-правните отно-
шения, но и при погребението, т.е. в гробищата. Колкото и усърдно 
ковачите-агупти да изпълняват мохамеданството и ако и да нямат те-
хни отделни гробища („мезарлък“), то те се погребват в същото гро-
бище, но на единия край.

По начало сватбата на агуптите е религиозната мохамедан-
ска сватба. При женитба, особено, когато невястата е от друго село, 
агуптите обичат да ходят на сватба с коне или мулета. Ако сватбарите 
нямат свой добитък, а в повечето случаи те нямат, тогава вземат под 
наем чужд. Булката също язди кон. Но нейният кон непременно тряб-
ва да бъде бял, който се води от бащата. По време на сватбите обичат 
да стрелят, особено когато водят невястата и наближават селото на 
момъка.

Вследствие на вековното съжителство с българите мохамедани, 
които в своя бит и култура са запазили много християнски черти и 
особености, агуптите са взели и някои обреди от българската сватба. 
Така например, при вземане на момата от бащиния ѝ дом, сватовете 
от страна на момъка пеят:

„Пукни са тресни, момина майку, нали ти зохме твоята мома.“
Обръщението на жената към мъжа си е „чилеку“, а на съпруга 

към жената – „бабице“, независимо от преди колко време са се оже-
нили. И предния ден да са се оженили, съпругът все така се обръща 
към жена си – „бабице“.
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Семейно-правните отношения не са много изискани. Разбира се, 
това зависи от много причини и на първо място – слабата им култура 
и лошо материално положение. Трябва да се отбележи, че съпрузите 
често се карат и оставят по един-два пъти и после пак се събират. 
Въпреки това, обаче, трябва да се изтъкне и това, че има и образцови 
семейства. И те не са рядкост.

Онова, което тук трябва дебело да бъде подчертано, то е крайното 
трудолюбие на ковачите-агупти. Освен това, те са безупречно честни. 
Това се забелязва, както в постъпките им като майстори (те продават 
всичките произведения много евтино), така и във всекидневния им 
живот.

Във всекидневните си нужди се задоволяват с много малко взис-
кателни, задоволява се с малко и не са никак лакоми. 

ГЛАВА ХVIII 
ЗАСЛУГИ НА АГУПТИТЕ

Като стари някогашни леяри, които някога тук са копали и топи-
ли рудата, а техните потомци сега изкусни майстори-ковачи, са имали 
и имат безспорна заслуга за изграждането на материалната култура на 
Родопския край в миналото. Било е време, когато на тях се е разчита-
ло да снабдяват със земеделски сечива не само Родопския край, но и 
цялата Тракийска равнина в пределите на страната. С брадви, мотики, 
пaлешници, гвоздеи, клинци и други стопански и занаятчийски сечи-
ва, те са снабдявали почти редовно Родопската област чак до Първата 
световна война – до появата на фабричното производство на някои от 
гореизброените материали.

А и по време на Световната война, когато европейските фабрики 
бяха заети с военно производство и подковаческите изделия не дос-
тигаха до Родопския край, ковачите-агупти снабдяваха с подкови и 
клинци почти цяла Южна България. Разпространител на това „кова-
ческо производство“ тогава е била „кооперацията“ на стария агуптин 
Хасан Хасанов Джилянов.

Старите агупти са много религиозни. С голям фанатизъм изпъл-
няват повелите на мохамеданството. Не пропускат нито една молитва 
в джамията.
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За техните религиозни празници – [Шекер] Байрамите и Курбан 
Байрамите [39] – те хранят по един, два, три овни за „курбанлок“, за 
жертвоприношение. „Курбанлокът“ се коли, както за здраве на живи-
те, така и за душата на умрелите.

Агуптите колят курбан още и за здравето на жените си.
Както казахме, агуптите са отлични майстори и в това отношение 

нямат равни на себе си. Тези им способности са общопризнати. Ако 
младите ковачи-агупти бъдат квалифицирани в специални техниче-
ски училища и минни техникуми, те биха били отлични техници и 
първокласни минни работници.

Не можем да не отбележим, че и сега много млади агупти работят 
в мините и са отлични минни работници.

Заслугите на агуптите-ковачи, както и на ковачите цигани въобще 
в България в подпомагане на земеделието, скотовъдството и прочие са 
безспорни. Тяхната стопанска дейност е допринесла твърде много за 
по-лекото обработване на земята и за повдигане дори добивът от нея.

И изготвените от тях брадви, те са изиграли огромна роля в дър-
водобива и тази им заслуга не може не само да бъде отречена, но 
трябва всеобщо да бъде призната.

В скотовъдно отношение, без техните подкови, или както те ги 
наричат „петали“, добитъкът, както в Родопския край, така и в цялата 
страна би бил в окаяно състояние.

ГЛАВА ХIХ 
САМОКОВСКИ ЦИГАНИ

Самоковските цигани, както ковачите-агупти от Родопския 
край, са предимно ковачи и леяри. Както ковачите-агупти, така и 
самоковските цигани са извънредно изкусни леяри и ковачи. Тех-
ните железарски произведения са се славили и търсили по цялата 
страна.

Те са изработвали наковални, които сами са леяли и то от 20 до 
100 кг едната. Тези наковални те изпращали за продан навред из стра-
ната. Техните произведения са се високо ценили на времето си, защо-
то били изкусно изработени, били трайни и много евтини.
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Освен наковални, самоковските цигани са изработвали и други 
железарски произведения, като: мотики, сърпове, брадви, палешни-
ци, железни рала, конски, волски, магарешки подкови и разни други 
железарски произведения, които са били от високо качество и са били 
извънредно много търсени в цялата страна.

Най-големи майстори, обаче, те са били на клинци, или както те 
ги наричали „мъхя“. С тези първокачествени клинци бил подковаван 
добитъка и били прочути със своята трайност. Изкусното и майстор-
ско изработване на клинците е спечелило доброто име на самоковски-
те цигани, а наковалните им окончателно затвърдило това име.

При онази първобитна обстановка, при която са изливали и кова-
ли своите стокилограмови наковални, действително е, че трябвало е 
да бъдат големи майстори, за да могат да се справят с тежката си зада-
ча и да дадат наистина висококачествени наковални, издръжливост-
та на които се е признавала от всички майстори ковачи. Със своите 
железарски произведения, самоковските цигани са оставили дълбока 
следа на отлични майстори леяри и ковачи.

Понеже те са работили в средата на страната – Самоков, имали 
са по-голяма възможност да простират своята търговия, както на юг – 
към Тракия, така и на север – към Дунавската равнина и Добруджа. И 
поради това, тяхната роля за издигане и улесняване на земеделието и 
скотовъдството в тези области е от безспорно значение. От това гле-
дище те имат безспорно големи заслуги в укрепването на земеделие-
то, скотовъдството и дърводобива.

Самоковските цигани имали дори и дюкяни, където продавали 
своите железарски произведения.

Най-прочутите майстори, имената на които и сега се помнят в 
Самоков, са били: Уста Али, Уста Пехливан.

ГЛАВА ХХ 
ПЛОВДИВСКИ ЦИГАНИ

В Пловдив живеят най-много цигани. Тук са най-компактната 
малцинствена група. Според последното преброяване в Пловдив има 
към 18,000 цигани.
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И тук, както и в цялата страна, те са предимно ковачи. Подоб-
но на самоковските цигани, и те изработват разни земеделски сечи-
ва, като: мотики, сърпове, палешници, брадви, а така също конски, 
волски и магарешки подкови, клинци за тях и известните цигански 
гвоздеи. И пловдивските ковачи-цигани са се славели, като отлични 
майстори-ковачи.

При новата конюнктура, обаче, при появата вече на конкуренци-
ята от фабричното производство на горните земеделски сечива, ци-
ганите е трябвало да се преустроят трудово, за да отговорят на но-
вите изисквания на живота и да осигурят своя и на семействата си 
поминък. И поради това, именно, те постепенно са изоставяли своите 
малки железаро-занаятчийски работилнички и са нахълтвали в тю-
тюнопроизводството, заводите, фабриките, занаятчийско-производи-
телните кооперации и трудово-производителните земеделски коопе-
рации.

На времето, когато фабричното производство бе още неизвестно 
на нашата страна, циганите-ковачи в Пловдив са имали своите малки 
железаро-занаятчийски дюкянчета, които са били най-много на те-
пето „Бунарджика“ и там са изработвали, освен земеделски сечива и 
прочутите шила (длета) за изработка на павета в кариерата за такива 
[павета] „Изида“.

Пловдивските цигани, по подобие на самоковските, са имали и 
свои дюкяни, в които са продавали произведенията си.

Както самоковските цигани, тези от Мадан – агуптите, и пло-
вдивските цигани имат огромни заслуги за бързия развой на земеде-
лието, скотовъдството и дърводобива в нашата страна.

Те също така са били изкусни майстори и техното име на такива 
е надскачало далече от Пловдив.

В политико-обществено отношение пловдивските цигани са вър-
вели винаги с прогресивните политически течения у нас, и на първо 
място – с Комунистическата партия. Те, с появата на социализма у 
нас, първи се нареждат в неговите стройни редици и въпреки всич-
ки заплашвания, увещания и обещания на буржоазните и фашистки 
управления у нас, си останаха и до ден днешен верни негови сто-
ронници. Със своя подвижен ум и с вродената си склонност към пра-
вилен усет, циганите в Пловдив, както и в цялата страна, разбраха, 
че само Комунистическата партия е техен верен закрилник и поради 
това всеотдайно я подкрепиха до нейната пълна победа на 9-и септем-
ври 1944 година.
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ГЛАВА ХХI 
КРАЙДУНАВСКИТЕ ЦИГАНИ

Крайдунавските цигани населяват градовете Видин, Лом, Оряхо-
во, Никопол, Свищов, Русе, Тутракан и Силистра. Освен в градовете, 
цигани, и то в голям брой, има и в селата покрай Дунава.

И тук е имало цигани-ковачи, но техният брой не е бил така го-
лям, както в Мадан, Самоков, Пловдив, София, Плевен, Пазарджик и 
другаде. Голяма част от крайдунавските цигани, и особено тези, кои-
то са населявали селата, са се занимавали предимно със земеделие, 
като са обработвали техни малки ниви, а най-често са били наемни 
земеделски работници. Такива са били обикновено жените-циганки. 
Жените-циганки правели дребни услуги на населението, срещу което 
получавали брашно, зеленчуци, сирене и др.

Мъжете цигани, населяващи крайдунавски градове са имали 
обикновено един занаят – носачество (хамалството). Те са били пре-
димно пристанищни и гарови носачи и с това изкарвали поминъка си. 
По-младите от тях в градовете са били и ваксаджии. Носачи и вакса-
джии в градовете те са и сега.

Мнозина от крайдунавските цигани, поради това, че дълги го-
дини са упражнявали занятието носачество и били организирани и 
обществено осигурени, сега получават пенсии и са престанали вече 
да работят. Те са особено признателни на народната власт, която, от-
пускайки им пенсия, им осигури спокойни старини.

И тук има цигани-ковачи, и особено в селата, но техния брой е 
бил малък. Въпреки това, обаче, те твърде много са подпомагали на-
селението в снабдяването му със земеделски сечива, и особено с по-
правката на последните.

По вероизповедание дунавските цигани са в по-голямата си част 
мохамедани, но има и християни, броят на които е значително по-ма-
лък. В религиозните си вярвания не са фанатици.

След 9-и септември 1944 година, циганите, както в градовете, 
така и в селата навлязоха в трудово-производителните земеделски ко-
операции и наред с българите са едни дейни кооперативни работници.

Крайдунавските цигани, може би поради добрия поминък, който 
са имали като носачи, са в културно отношение на по-високо равни-
ще, отколкото например маданските цигани. Те имат хубави, макар и 
малки, но спретнати къщички, в които подържат много добра чистота. 
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И поради това, когато празнуват своите религиозни празници – Гер-
гьовден, Васильовден и Св. Богородица, техните къщи са посещава-
ни, и то масово, от българи, които остават там на обед или вечеря. 
Същото се наблюдава и при циганските сватби. Последните никога не 
минават без посещения на българи и българки.

Онова, което трябва да се отбележи, като извънредно характерен 
и радостен факт е обстоятелството, че след 9-и септември 1944 година 
се забелязва един много повишен интерес у циганите към просветата, 
и особено в по-младите. Не е рядко явление, например, да срещате 
почти всеки ден млади цигани и циганки по улиците на града с книги 
в ръце, които са взели от местните читалища за прочит. Те са едни от 
много добрите клиенти на читалищата.

Децата им пък посещават училищата, където учат наред българ-
ските деца.

Крайдунавските цигани се ползуват с името на работливи и чест-
ни хора. Поради това населението много ги обича.

И крайдунавските цигани, като останалите им сънародници по 
цял свят, са музикални. Почти няма крайдунавски град, а и в по-го-
лемите крайдунавски села, в който да няма формирана музика. Имат 
чисто цигански музикални групи, но на много места циганите-музи-
канти формират общи музики с българи-музиканти.

След 9-и септември 1944 година много от младите цигани завър-
шиха гимназия и навлязоха в държавните учреждения и кооперации-
те, където се проявяват, като добри работници.

В политико-обществено отношение крайдунавските цигани са с 
прогресивни схващания.

По време на народното въстание през 1923 година, ломските ци-
гани бяха в челните редици на въстанието и много от тях паднаха от 
куршумите на фашистите.

ГЛАВА ХХII 
ЦИГАНИ КОТЛАРИ И КАЛАЙДЖИИ

Една част от циганите, освен с ковачеството, са се занимавали и с 
направа на бакърени котли, които сами разнасяли и продавали на на-
селението по градове и села. Тези котли са били изработени ръчно – 
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ковани, а не пресовани, били са много здрави и са се ценили, и се це-
нят сега много от населението. Освен котли, те са правели тенджери, 
тигани, джезвета за кафе и много други бакърени изделия и съдове.

Тези бакърени съдове те също така калайдисвали. Калайдисва-
нето е ставало или в малките калайджийски работилници, които са 
се намирали в самите домове на калайджиите, или по домовете на 
самите клиенти.

Някои от майсторите, които заслужават да се упоменат, като до-
бри такива, които твърде много са се проявили в занаята си, и които 
са оставили имената си на поколенията, това са: Демир, Мурат, Осман 
и Яшар. Тези майстори оставиха много свои достойни заместници, 
които и до днес успешно продължават техният занаят.

Обикновено циганите-ковачи, бакърджии и калайджии са рабо-
тили в своите работилници с цялото си семейство. Всички членове 
на семейството помагали в общата работа. Задачата на жените пък е 
била да разпространяват и продават произведенията на своите мъже, 
а често са събирали и поръчки за нова работа. 

ГЛАВА ХХIII 
ХУДОЖЕСТВЕНО-КУЛТУРНО ТВОРЧЕСТВО

 Първите прояви на художествено, културно и музикално твор-
чество се прояви през 1902 година, и то в София. Наши даровити му-
зиканти и артисти организираха тогава художествен театър и с голям 
успех изнесоха няколко пиеси, между които: „Ибиш Ага“, „Куклик“, 
„Леблебиджи“ и други. Тези пиеси минаха през голям успех, който 
насърчи твърде много инициаторите, за да продължат това дело и 
по-нататък. Тук особено много се проявиха сънародниците ни: Амет 
(Бабушка), Муто (Коко), Айша, Али (Заяка), Джемила и Акила, а така 
също не по-малък успех пожъна и цигуларя Янчев. През време на 
Байрама, Рамазана и други религиозни и патриотически празници, те 
изпълняваха почти всяка вечер художествени програми, които мина-
ваха при голям успех.

През време на турското робство, нашите сънародници бяха ста-
нали много известни със специалните номера, които изпълняваха – 
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ходене по въже, известно под името „ибжанбаз“. Освен това, наши 
сънародници са представяли разни сценки по време на празници 
и при тези забави най-много се е отличил сънародника ни Дингел 
Ахмед.

Спектаклите те са давали в днешната местност Лозенец, край ре-
ката, където е имало много върби и около „Римската стена“, наричана 
тогава „Намазях“, където са отивали на поклонение хаджиите след 
завръщането си от хаджилък.

Преди 50 години в бирария „Родопи“ е свирил талантливия ун-
гарски циганин-цигулар Оскар Егон Халми, а по други ресторанти е 
свирил оркестърът на сръбския циганин Вулето, които са описани и 
в книгата на Георги Каназирски-Верин, озаглавена „София преди 50 
години“ [40].

Явно е, че културното пробуждане между циганското малцин-
ство е почнало още преди повече от половин век, но поради особе-
ните условия, при които са били поставени материално циганите, те 
не са могли да разгърнат една жива дейност, която да даде и своите 
резултати. Жестоко експлоатирана, поставени при пълна дискрими-
нация, въпреки повеленията на Търновската конституция, че всич-
ки граждани в България са равноправни, циганите не са могли да 
разгърнат своя театрален, музикален и художествено-културен ге-
ний в своята широта. Смазани под гнета да мислят всеки ден и час 
за препитанието си, те са изоставили тези си културни стремежи, за 
да могат да задоволят насъщните нужди на семействата си.

Едва след народната победа на 9-и септември 1944 година, ци-
ганите се освободиха от гнета и дискриминацията и се отдадоха 
на широка култура, театрална, музикална и въобще на просветна 
дейност. В страната ни от 9-и септември 1944 година насам се съз-
дадоха много цигански самодейни колективи, успехът на които е 
безсъмнено много голям. Те вървят все напред и ние имаме всички 
основания да се надяваме и вярваме, че тези колективи ще се раз-
раснат до истински културни огнища като ще дадат възможност на 
циганите да развият всестранно своите таланти. В това отношение 
те имат всестранната подкрепа – морална и материална, на народ-
ната власт.
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ГЛАВА ХХIV 
ПРОСВЕТНО ДЕЛО

Учениците-цигани пред Освобождението и наскоро след него, та 
дори до 1905 година, учеха в София в турското училище, на което 
моалим (директор) беше Осман Ефенди. Над стотина деца-циганчета 
са били ученици в това училище, от които пет са били изпратени да 
следват в Цариградския университет [41] от турската вероизповедна 
община, като стипендианти. Те се казваха: Кочо Рамаданов, Малик 
Омеров, Садик Сефидов и Ибраим Коков.

През 1905 година, поради изселването на турското население 
от София и България, турските ученици намаляха и останаха глав-
но децата на нашите сънародници и затова, членовете на новото тур-
ско настоятелство, озлобени закриха училището и нашите деца през 
1906 година отидоха масово да учат в българските училища. А след 
9-и септември 1944 година, по инициатива на нашата организация, 
се създаде комитет, който трябваше да действа пред народната власт 
да ни построи отделно училище. Комитетът се състоеше от следните 
лица: Шабан Юшниев, Мето Билалов, Демчо Благоев и тогавашни-
ят народен представител от циганското малцинство – Шакир Пашев. 
Членовете на комитета успяха да изяснят добре нуждата ни от циган-
ско училище и народната власт ни построи отделно ново училище. 
По описанието, което прави вестник „Работническо дело“ в брой 263 
от 10 ноември 1948 година, се вижда кога се поставят основите на 
първото циганско училище. Описанието е придружено със снимка, на 
която се вижда как тогавашният народен представител на циганското 
малцинство Шакир Пашев прави първата копка. 

През 1906 година бяха създадени цигански гимнастически дру-
жества, които изпълняваха дневни и вечерни игри и организираха из-
лети към Княжево и Враждебна.

Съобразно нашето обществено устройство и ние, както европей-
ските малцинствени цигански групи, имахме един старейшина, който 
наричахме мухтар (черибашия), който представляваше циганското 
малцинство пред официалните власти [42]. Черибашията се избира-
ше доброволно и той следеше за строгото спазване на морала и реда 
между населението. 
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През 1919 година, след като се завърнаха от войната, циганите 
се събраха на събрание, в което ние вече имахме млади интелигентни 
хора, в едно бурно заседание смъкна споменатите старейшини (чери-
башии), като се създадоха по нов образец пет до седем-членни комите-
ти, които представляваха циганско малцинство пред всички органи на 
властта и се грижеха за превъзпитанието на малцинството. Комитети-
те се състояха от председател, секретар и членове. Освен комитетите, 
съществуваха от много стари времена и дружества за подпомагане на 
социално слабите. Те се наричаха „лонджи“ [43]. Последните продъл-
жиха своята работа. Те помагаха на крайно нуждаещи се приживе и 
при случай на смърт. Всяка „лонджа“ наброяваше от 30 до 50 члена. 
Тя устройваше и излети до Княжево (Бали Ефендия, Бали Баба), и 
други места, където изнасяха музикални увеселения с народни хора и 
танци през целия ден. Ръководствата на „лонджите“ се наричаха Уста 
Баши и Егит Баши.

През 1920 година циганската младеж замести тези „лонджи“ с 
дружества, които се ръководеха също по нов модерен начин и обра-
зец. Ръководството им се състоеше от председател, подпредседател, 
секретар и членове на управителния съвет, а уставите им бяха утвър-
дени от Министерството на вътрешните работи. Тези комитети имаха 
същата задача, както и „лонджите“ – да раздават помощи и да бдят за 
опазване на добрия морал.

ГЛАВА ХХV 
ЕГИПЕТ

Когато в настоящата книга толкова много се говори за Египет и 
Индия, не мога да устоя на изкушението да не дам за тези две пре-
красни страни, за които се спори коя от двете е истинската първона-
чална родина на циганите, макар и бегло описание за тях.

За Египет ще дам извадки от прекрасния пътепис на Тотю Белчев 
„Дни и нощи край Нил (Урок по история)“, публикуван във вестник 
„Отечествен Фронт“:

„Кръстосах на длъж и на шир десетина страни, запознах се с бита 
и културата, с постиженията и борбите на не един народ, но онова кое-
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то научих и видях край Нил, никога и никъде не срещнах. То грабва 
човека, завладява го със страшна сила, вълнува го и не му дава покой, 
свива юмруците му в гневен протест срещу колониализма и поробите-
лите отделили на милиони хора неописуеми условия на живот.

Хилядолетна е историята на Египтяните, спрели някога в древни 
времена в североизточната част на Африка между Средиземно море 
на север и Червено море на изток. Щастие подирил египетският народ 
в разливите на пълноводната река Нил, която лете, поради топене-
то на ледовете и обилните дъждове в планините, където извира, и в 
местността на най-горното ѝ течение, излиза от коритото си и залива 
с мътните си води хиляди декари земи и пясъци в протежение на сто-
тици километри, преди да се влее в морето недалече от Александрия. 
Благодатни са нилските наноси – пищна зеленина бликва, щом водите 
на реката се отдръпнат, богати реколти – до три, а понякога и четири 
в годината – събира населението, оцеляло от наводненията, плъпна-
ло от селищата като мравки. И ако все още Египтяните живеят при 
лоши условия, за това не можем да виним нито тях, нито сегашните 
им държавни ръководители, които дирят брод към по-добри дни и с 
мъжество поведоха борба на живот и смърт срещу варварския коло-
ниализъм.

Пълен с поуки е египетският урок по история. Нека прелистим 
някои от неговите страници.

В средата на четвъртото хилядолетие преди нашата ера Египет 
се формира като държава, която в тази епоха е била робовладелче-
ска. Още в древни времена страната става средище на високо раз-
вита наука, изкуство, строителна техника и музика. За разцвета на 
египетската материална и духовна култура от отдавнашни години 
говорят запазените и досега пирамиди, сфинксове, обелиски, пер-
гаменти, разнообразните занаятчийски изделия от слонова кост, ка-
мък, злато, сребро, дърво и т.н. Не само пред тях съвременниицте 
спират очаровани. Векове минаха, откак със забележително май-
сторство египтяните създадоха мумиите, пред които посетителят в 
музея в Кайро спира вдъхновен и възхитен и не може да откъсне 
с часове поглед от ръкотворните паметници на старата египетска 
цивилизация, по-късно смазана дивашки от „цивилизацията“ на ко-
лониалистите, стъпкали в калта цветята на някогашната култура. 
Особена гордост изпитва египетският народ, когато се заговори за 
историческите паметници в Гиза, Луксор, Кайро. Много от тях са от 
времето на Рамзес II, на Хеопс и други фараони. Старинните разва-
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лини и до днес се пазят грижливо, за да разказват на поколенията 
какво е било някога, преди Египет да загуби към началото на нашата 
ера своето могъщество и независимост.

Наметнат в своята стара египетска носия, сухият висок чичероне 
от луксозния хотел „Луксор“, дълго ни развежда между обелиските, 
изпъстрени с арабески и стародревните, високи по 17-18 метра коло-
ни на луксорските исторически паметници. Черните му като масли-
ни очи ту радостно проблясваха, ту искряха пълни с ненавист, когато 
разказваше за светлите дни в живота на своя народ или за мрачни-
те – дълга върволица години на кървавия колонизаторски гнет. Часо-
вете минаваха неусетно, из Луксор заблестяха безброй електрически 
светлини, великата река, свидетелка на не едно събитие, бавно влаче-
ше водите си, за да прореже пясъците на Либийската пустиня преди 
да стигне Средиземно море, а Махмуд разказваше … разказваше … 
Всяко кътче, всеки камък сякаш оживяваше и говореше за дните и 
нощите край Нил, по финиковите палми, край дюните в пустинята, 
по бреговете на Суецкия канал и малкото радост в миналото на егип-
тяните. За дните и нощите в непрогледната тъмнина на дългата робия.

През 332 година преди нашата ера пълчищата на Александър 
Македонски с кръвопролитни боеве окупират страната, която след 
това за три века попада под римско владичество. В средата на VII 
век Египет влиза в Арабския халифат, поради завладяването му от 
арабите, които асимилират древните египтяни, които приели исляма 
и арабския език. В 1517 година в ръцете на Османска Турция, тя го 
превръща за около 500 години в своя провинция, потискана и ограб-
вана, както нашата родина по време на петвековното турско иго. 
Страшното турско грабителство разорило египетските селяни, разси-
пало египетското селско стопанство, което извънредно скоро загива. 
Разрушена била напоителната система, ограничени били посевните 
площи, западнало занаятчийското производство, на разорение била 
подхвърлена търговията. Разюзданата османска жестокост и експлоа-
тация довели египтяните до нищета и безверие, каквито рядко други 
народи са изживели. Смърт от недояждане и непосилен робски труд 
зацарили в долината на Нил и населението на Египет бързо започна-
ло да намалява. Хората гинели като мухи – без грижи от никъде – в 
мрак и невежество. Столетия живели те в дупки, изкопани в изхвър-
ляната при прекопаване на напоителните канали земя, в коптори без 
покриви, под открито небе, без къшей хляб по цели дни, одрипавели, 
мършави, вкочани от неизлечими стомашни, белодробни и кожни за-
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болявания. Мизерия и нищета, каквито човек не може да допусне, че 
е имало или че все още има, мизерия и нищета, пред които сърцето 
нарушава ритмичния си ход, мизерия и нищета отнемащи глътката 
въздух. Но мизерията и нищетата вдигали населението на въстания за 
свобода и независимост.

Не стига това. В края на ХVIII век и началото на ХIХ век на еги-
петска земя стъпил кракът на европейския колонизатор. Наполеон 
Бонапарт окупирал Египет през 1798 година. В подножията на въз-
вишенията на невисоката планина Мокатам, от която започва град 
Кайро, е разположена Цитаделата с нейните величествени крепостни 
стени и джамията, строена преди 148 години. По стените още личат 
следите от гюлетата на Наполеоновите войски, заробили египтяните. 
И нещо друго напомня за онези времена: кулата с часовника, дарена 
от Бонапарт през тези години, кой знае от коя друга поробена страна 
задигнат и донесен тук в знак на „милосърдие“ и „приятелство“ на 
завоевателя, заграбил богатството на страната. Но народните маси не 
се помирили с владичеството на французите и след тригодишни теж-
ки и с сурови борби ги принудили да напуснат пределите на Египет. 
Безуспешно завършили опитите на Англия да се настани в долината 
на Нил през 1807 година.

Западните колонизатори, които знаели цената на Египет като 
център на пътищата от Европа за Азия и Африка, не се отказали от 
намеренията си да го завладеят. Над богата страна на египтяните, 
разположена около течението и делтата на пълноводната река Нил, 
надвисналата угроза не отминавала. Колонизаторите знаели за благо-
приятните климатични условия на Египет, за неговите природни бо-
гатства, за безкрайно евтината работна ръка, която могат да намерят 
там за обработка на памука, пшеницата, царевицата, ориза, захарната 
тръстика, бобовите растения (фасул, грах и др.), мандарините, пор-
токалите, бананите и много още плодове на селското стопанство, с 
каквито страната се слави. Възбуждали са им вълчия апетит находи-
щата на петрол, желязна руда, олово, цинк, никел, волфрам, злато, 
мрамор, намиращи се в недрата на земята, нашепващи за несметни 
печалби, каращи крадците на щастието на народите да потриват само-
доволно ръце. Какво от туй, че няколко хиляди години преди нашата 
ера в Египет – държава от световно значение тогава – е лумнало едно 
от първите огнища на човешката цивилизация?

Нали интересите на колонизаторите подсказвали, че страната 
трябва да се завладее, за да се експлоатират нейният народ, нейните 
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огромни богатства – да се граби безнаказано, да се изсмукват нейните 
жизнени сокове.

И като не могли да влязат през вратите, вмъкнали се през прозо-
реца. Английските търговци, използвайки наложения през 1838 го-
дина договор на Турция, наводнили със стоки всички провинции на 
Отоманската империя, в това число и Египет, като задушили заражда-
щата се египетска национална промишленост. Подпомагана от Тур-
ция, английската буржоазия стъпка по стъпка завладяла всички от-
расли на египетската икономика. Заграбвайки земите на египтяните, 
колонизаторите наложили на страната заробващи заеми, поради което 
влиянието на чуждестранният капитал, главно френски и английски, 
станало доминиращо.

Борбата между Англия и Франция в края на XVIII век за колонии 
и морски пътища добила крайно ожесточен характер, в резултат на 
което Франция загубила владенията си в Индия, в западното полуша-
рие и решила да замести тази загуба със засилване на позициите си в 
Източното Средиземноморие и Северна Африка. Още при окупиране-
то на Египет от Наполеоновите войски (1798-1801) французите разра-
ботили план за прокопаването на Суецкия канал, но прогонването им 
осуетило техните намерения.

През 1802 година Египет отново попада под васална зависимост 
на Турция. В страната зацарила анархия и пълен стопански упадък, 
избухнали бурни селски въстания, гладуващият народ се вдигнал на 
борба за хляб и независимост. Няколко години по-късно – в 1805 го-
дина, представителят на турския султан в Египет получил титлата 
„паша“ и станал фактически пълновластен неограничен властелин на 
страната, която била превърната в абсолютна феодална държава на 
едри земевладелци. Проведените данъчни и други реформи дозаро-
били населението.

Стъпките ни отекват по каменните дворни настилки, облицова-
ните с алабастър стени на джамията, из стаите на харема на Мохамед 
Али за над 150 жени, в тържествената зала със старинни сандъци и 
килими от далечни дни, между колоните на Цитаделата. Пред нас се 
мяркат дошли да загледат забележителностите на Кайро индуси. Спи-
раме пред всяко кътче, за да чуем обясненията на придружаващия ни 
Георги Исаевич (един от четиримата братя Исаевичи, дошли от Бъл-
гария тук преди 25-30 години), който познава всеки по-значим район 
на града, улиците, по които не веднъж е минавал. В тържествената 
зала на джамията, строена от Мохамед Али, извисила минарета от 
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Мокатамските възвишения над останалите Каирски джамии, бай Ге-
орги ни спира да припомни какво отдавна в нея се е случило с маме-
люците – владетели на области. 

… 
Годините летели една след друга, робията продължавала… 
Не чувствал здрава почва по краката си Мохамед Али, властвал 

в Египет след 1805 година, а не както вчера бе посочено, и решил 
с хитрост да се отърве от мамелюкските племенни вождове. При 
откриване на джамията в Цитаделата той поканил всички феодали 
мамелюци, събрал ги в тържествената зала и когато те очаквали по-
явяването му, от нарочно приготвените сандъци-ракли изскочили 
здравеняци-палачи с ятагани и започнали сеч, в която погинали 365 
души, като от клането успял да се отскубне само един. Земята на 
мамелюцките феодали-бейове била конфискувана от Мохамед Али. 
Оттогава той разбогатял изведнъж неимоверно много. А изтребва-
нето на всички мамелюци до крак продължило. Разчистил сметките 
си по такъв начин, той създал по европейски образец армия и флота 
и воювал дълго.

Още не засъхнали кървите и сълзите от военните авантюри през 
онези години, ето че през 1854 година французските капиталисти, 
посредством френския генерален консул в Александрия, Ф. Лесепс, 
успели да сключат концесионен договор с Египет за построяването 
на Суецкия канал, дълъг 168 км, широк на повърхността 80-135 ме-
тра, а на дъното 45-100 [метра] и дълбок 11-12 метра, съединяващ 
Средиземно с Червено море. Египетският вице-крал от 1822 година 
до 1863 година Саид паша (Мохамед), на името на когото е наречен 
построеният при входа на Суецкия канал град Порт Саид, станал ак-
ционер в тъй нареченото акционерно дружество „Всеобща компания 
за Суецкия канал“. Съгласно условията на концесията, Египет пре-
доставил на компанията безплатно земята, по която ще мине канала, 
и – което е основно важно, задължил се да даде на компанията за без-
платен труд четири пети от всички необходими за прекопаването на 
канала работници. Трагедията на египтяните нараснала извънредно 
много. При страхотни атмосферни условия: под палещите слънчеви 
лъчи, гладни, често пъти без капка вода, по цели дни в безводни, то-
гава съвсем необитаеми местности 40,000 души, главно одрипавели 
и мършави селяни, започнали робски труд по съоръженията на кана-
ла. Откъснати от семействата си, докарани на обектите, за да отбиват 
тежки данъчни и други налози, феллахите и останалите мъченици на 
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Суецкия канал измирали от глад и блести по трасетата, по което сега 
минава канала. И чудно ли е, че 120,000 египтяни са оставили костите 
си в борба с пясъците, скалите и земята, със суровите условия, про-
копавайки Суецкия канал, донесъл милиарди печалби от онези дни 
насам на колонизаторите.

Стъпи ли на египетска земя, пътешественикът научава какво е 
било теглото, как се е ширила оскъдицата, когато върху костите на 
египетския народ Суецкият канал е изопнал снага от Средиземно до 
Червено море, за да скъси пътя на корабите на колонизаторите, прена-
сящи стоки от далечните азиатски, африкански и други брегове. 

Над страната на свободолюбивия египетски народ паднала чер-
на, непрогледна нощ – нощта на безмилостна и жестока варварска ко-
лониална експлоатация. Пораженията от миналото още личат и дават 
отпечатък върху дните и нощите край Нил.

Правителството прави усилия да ги заличи, народът напряга 
мишци да преодолее изостаналостта си и да излезе на равен друм, да 
заживее по-човешки, защото има право на това. Но лесно ли е да се 
съвземе вековно ограбваното стопанство, столетия потисканият на-
род, пъшкал под ярема и ятагана на не един поробител?

Огромно напрежение на силите на населението и ресурсите на 
държавата са необходими, за да се изведе страната по нанагорнището.

Ние ненавиждаме империализма и срамното за човечеството ко-
лониално робство, от което редица народи мъжествено се борят да се 
отърват. Но трудно можем да разберем омразата към империализма и 
колонизаторите на арабските народи и на другите потиснати народи. 

…
Когато обаче тези години стъпих за около един месец на египет-

ска земя, пред мене блесна коренът на злото в цялата му голота, въз-
мутило до дън душа арабските народи. От горен Египет край Нил и 
през пустините стигнах до Долен Египет, от Червено море слязох по 
цялото протежение на Суецкия канал и стъпих на средиземноморския 
бряг в Александрия, откъдето след кратък престой се върнах по изоп-
натото като струна асфалтово шосе през пустинята в Кайро.

Наслаждавах се на древногръцката култура, чиито монументал-
ни паметници са запазени в Кайро, Луксор, в Гиза с величествената 
Хеопсова пирамида и нейните две посестрими, с чудото на Египет – 
дяланият от камък, дълъг 73 метра сфинкс проснал огромното си 
туловище в пясъците, устоял на бурите на пустинята и на кръвопро-
литните нашествия.“ 
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ГЛАВА ХХVI 
ИНДИЯ. ПЪТЯТ ПРЕЗ ХИЛЯДИЛЕТИЯТА

Настоящите бележки за Индия даваме от книгата на австриеца 
Хари Зихровски, който дълги години е живял в Индия и я познава 
отблизо:

„Индия, която заема ключово положение в Азия, от ден на ден все 
повече се приближава към центъра на световните събития. Въпреки 
това, обаче, в Европа се знае съвсем малко за тази огромна страна, а 
даже и това малко най-често няма нищо общо с действителността.“ [44]

Авторът на тази книга дълги години е живял в Индия. Той е млад 
австриец, който лично е опознал пъстрата смесица от народи там, 
както и обществените отношения в този подконтинент.

Във връзка с книгата му, един от съвременните индийски писате-
ли пише на автора следното:

„В Европа се е вкоренило убеждението и една традиционна ле-
генда, която се изчерпва с няколко фантастични понятия: приказ-
но-богати махараджи, също така приказно-красиви баядерки, лов на 
тигри и слонове, укротители на змии, въжеиграчи, йоги и факири, кои-
то спят върху пирони, забити на леглата им и най-накрая мистични, 
тайнствени обреди и обичаи и дълбока, като пропаст, непознаваема 
душа, която един обикновен смъртен не се и надява да разкрие. Това 
е воалът, който традиции, едностранчивите доклади и сензационната 
журналистика са хвърлили върху моята родина.

Вашата книга ще покаже какви съкровища на културата и знание-
то е дала Индия на света, как живее в действителност нейният народ, 
какъв път е поела нейната история, какво значение имат религията, на-
ционалностите и как стоят много други проблеми, с каквито Индия е 
тъй богата и които чакат своето разрешение. Аз съм сигурен, че светли-
ната, която Вие хвърляте върху Индия и нейното място в съвременния 
свят, ще помогне да се разсее тъмнината и да се разкъса воала.

Предан Вам: Мулк Радж Ананд.“ [45]
Индийската история започва в тъмнината и води дълго през гъс-

талаци, гора и джунгли, през тъмнина, която отчасти и до днес не 
можа да се проникне от светлината на изследването. За доисториче-
ските хора в Индия не се знае много. В скалите на планината Сивалик 
в Кашмир и в щата Биласпур са намерени части от вкаменена челюст 
на Симапитекуса, изчезнала човекоподобна маймуна, която е живя-
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ла преди 20 милиона години в горите на южните склонове на Хима-
лаите. Остатъци от Дриопитекуса (маймуна, живееща по дърветата, 
маймуна на дъбовите гори) показват признаци, които вече са твърде 
сходни със съответните човешки признаци. От по-старата и по-млада-
та каменна ера са намерени окаменели черепни типове с широк нос, 
леко изпъкнало напред лице, силно полегнало назад чело и изпъкна-
ли кости под веждите. Този адитаналурски човек, както се нарича по 
местонахождението му, не прилича на негроидния грималдичовек от 
Франция и африканския бушмен. Откриването на сечива от кремък, 
кварцит, базалт и втвърдена лава, както и гравюри, резби по скалите 
и рисунки по пещерите (между другото изображения на носорог и 
жирафа) дава възможност да се заключи, че заселването на Индия от 
доисторическите хора е станало преди около 400,000 години. Оттога-
ва до появяването на определени племена в изследването зеят големи 
празнини. Като потомци на най-старите жители на Индия се смятат 
племената мон-кхмер, мунда, сантал, нага, и други. По-късно са до-
шли дравидите, чиито днешни потомци са южно-индийските народи 
телегу, тамили, малайяли и каннадига. И най-после са дошли онези, 
които са повлияли решително върху съдбата на Индия, а може бии на 
половината свят – арийците.

От къде са дошли арийците? Мненията са най-различни.
От Сибир?
От областта Волга?
От Персия?
Един индийски националист се опитваше да докаже, че прароди-

ната на арийците е Арктика.
По-вероятното е, че арийците не са имали никаква родина, а са 

живеели разпръснато по европейската степ, откъдето са се изселили 
към Европа, Мала Азия и Индия. Този процес трябва да е траял от 
3,000 до 1,000 години преди нашето летоброение.

Защо са се преселили арийците?
Вероятно са били принудени за това от някоя природна катастро-

фа, може би от някой потоп. Освен това, като номади, те трябвало да 
търсят нови пасища, нова прехрана. А може би са били изтласкани 
от вражески племена. Така те са дошли на групи и групички с целите 
си семейства, не като завоеватели, а като скитници и заселници при 
Кашмир, Пенджаб и през прехода Кхайбер. 

С времето, поради бързото размножаване и изтощително използ-
ване на околната среда, родът не е можал да намира жизнени условия 
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в своето предишно място за живеене. В търсене на нови места за жи-
веене, една част се е отделила и е произлязъл нов род, който е развил 
нови навици и нрави и променен език. Случвало се е, че природни 
катастрофи, суша и наводнения са унищожавали храната, добитъка 
и покъщнината на рода. С това в първобитното общество е настъп-
вал нов момент – войната, борбата за вода, да добитък, за пасища. 
Скитащата орда нападала други родове, за да завладее необходимите, 
но изгубени условия за живот. Или след дълго странстване, родът е 
намирал най-после удобно пасище или ловен участък, който е бил 
населен вече от други и се заемал да завладее земята със сила. 

Пастирските племена се отделили от останалата маса на варвари-
те: това било първото голямо обществено разделение на труда. Пас-
тирските племена произвеждали не само повече средства за живот от 
останалите варвари, но и тези средства за живот били други. Те имали 
в сравнение с тях не само мляко, млечни продукти и месо в по-голямо 
количество, но и кожи, вълна, козина и увеличаващите се заедно с 
масата на суровият материал прежди и тъкани. С това за първи път 
станала възможна редовната размяна.

Второто голямо разделение на труда настъпило, когато се отде-
лило земеделието от занаятите. В Индия първите занаятчии били ай-
ястарът (леярите), които са получавали и преработвали медта, калая, 
бронза, и тантуваят (тъкачите).

С увеличаването броя на стоките, с увеличаващата се сложност 
на обществения производителен процес, се е разширявало и общест-
веното разделение на труда. Имало е нужда от хора, които да се зани-
мават с обредите и молитвите, с предсказването на времето и бъдеще-
то и с лекуване на болните.

Имало е нужда от силни, проверени в борбата мъже, които поели 
постоянната защита на общността.

Така са произлезли кастите на Брахманите (свещениците), тази 
на Кшатрия (войниците), докато всички други – селяните, занаятчии-
те, животновъдите – са представлявали кастата Виша (по-късно Вай-
шя). Следват по-нататък пленниците, които са служели като безправ-
ни помощници в земеделието, скотовъдството, занаятите и прочие и 
образували четвъртата каста Шудра (робите). 

Приблизително по същото време, когато ордите на Атила нахлу-
ли в римската империя, Индия преживяла първото хунско нашествие. 
Хуните, също скитническо племе от Централна Азия, наводнили цяла 
Северна и Централна Индия. В продължение на петдесет години Ин-
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дия е била под господарството на хунския крал Тороман и неговия 
син Махарагула.

След хуните следва Харша-Бархана, който основал още веднъж 
империя от Ганг до полуострова Катхиавар. Той е влязъл в история-
та като един от последните владетели, преди големите мюсюлмански 
нашествия и като последен значителен будистки крал на Индия.

След смъртта на Харша в Индия настъпва нов исторически пери-
од. Арабски племена нападат и заемат Синд. Те пренасят за пръв път 
през границите на Индия Исляма. Отново на преден план в историче-
ските събития изпъкват южно-индийските държави. Най-красивата и 
най-богатата от колониите на тези държави е била днешен Индокитай.

Към 1000-та година от нашето летоброение в Индия нахлува от 
Афганистан с огън и меч Махмуд от Газни и завладява Пенджаб. В 
Сомнат 50,000 жители избягали в храма, с надеждата, че боговете 
няма да ги оставят на произвола и ще направят някакво чудо. Надеж-
дата им, обаче, била напразна. Те всички били избити. Пълчищата на 
Махмуд били турско-монголски племена от Централна Азия. Жизне-
ните условия в тези степи били определили историята и нравите на 
техните обитатели. Те били главно пастири, номади, чиято икономи-
ческа база били конските, овчите и камилските стада. Заедно с това 
голяма роля е играел и ловът, а земеделието – почти никаква. Между 
занаятчиите първостепенно място има ковачът. Търсенето на удобни 
пасища е било главна грижа на племето; конят, като превозно сред-
ство, е било най-важният другар на човека.

Тази номадска стопанска форма не е позволявала образуването 
на по-големи социални общности. Нормата е била една малка са-
мостоятелна общност, която най-често е обхващала членовете само 
на един род. 

ГЛАВА ХХVII 
ОСНОВАВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВО „ЕГИПЕТ“  

И ВЛИВАНЕТО МУ В КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

През 1919 година в София бива основано дружество „Египет“. 
В него са членували голямата част от циганската интелигенция и 
всичката прогресивна младеж. Задачата на дружеството бе да изди-
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га в културно-просветно отношение, както членовете на дружество-
то, така също и самото циганско малцинство и най-вече – да работи 
за политико-общественото осъзнаване на циганското малцинство. В 
това отношение трябваше да се работи къртовски, тъй като изостана-
лостта в всяко отношение на циганите бе общoпризнат факт. С голям 
ентусиазъм инициаторите на дружеството са се запретнали за работа. 
Чрез сказки, лични разговори, екскурзии, забави и прочие се целеше 
да се подтикне циганското малцинство към по-културен живот. И в 
това отношение е било направено много.

Няколко месеца само след формиране на дружество „Египет“, 
по решение на общо събрание, при голям ентусиазъм и повдигнато 
политическо съзнание, членовете взеха решение да се влее друже-
ството в Комунистическата партия ([бившите] тесни социалисти) 
[46]. За деня на сливането бе решено да се състои тържествено съ-
брание, на което бяха поканени и дойдоха секретарят на трети ра-
йон – другаря Вълчо Иванов, адвокатът другаря Александър Лам-
брев и други. Вливането на дружество „Египет“ в Партията е било 
извършено при най-тържествена обстановка в клуба на самото дру-
жество на ул. „Татарли“ 51. 

При сливането, ръководството на дружеството се е състояло от 
следните девет члена: Асен Тотев, Шакир Пашев, Юсеин Билалов, 
Манчо Шакиров, Мустафа Сайдиев, Демир Яшаров, Манчо Арифов, 
Али Яшаров и Рамчо Шакиров. Последните трима понастоящем са 
вече покойници.

Дружеството е наброявало в първоначалния си състав около 50 
члена. 

През 1920 година дружеството, вляло се вече изцяло в Комунис-
тическата партия, се снабдява и със знаме от червено-винен цвят, 
което се е съхранявало у другаря Юсеин Билалов. С това знаме дру-
жеството тръгва от клуба на ул. „Татарли“ 25, минава през София и 
отива до районния клуб на Партията, който тогава е бил на ул. „Цар 
Симеон“, където тогавашният млад железничар Шакир Пашев е про-
изнесъл съответна реч.

Начело със същото това знаме дружеството участва в първомай-
ската манифестация, като преминава през целия град. 

Когато на 7 май 1924 година почина основоположника на кому-
низма в България – дядо Димитър Благоев. Болшинството от циган-
ското малцинство участва на погребението на любимия водач на ра-
ботническото движение у нас. А цигани-тютюноработници са носели 
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и поднесли грамадни венци от живи цветя, които положили върху 
гроба на незабравимия и любим дядо Благоев.

Всички участващи в погребението цигани и циганки са били об-
лечени в национални цигански дрехи – шалвари.

ГЛАВА ХХVIII 
БОРБИ ЗА ГРАЖДАНСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРАВА

На едно събрание през 1921 година прогресивната младеж реши 
да се състави комитет, който да си постави за задача за даване на по-
литически и граждански права на циганското малцинство. Въпреки 
постановленията на Конституцията, [министър-председателят Петко] 
Каравелов, недоволен от циганското малцинство заради това, че вместо 
да даде нему подкрепата си, то бе я дала на [Васил] Радославов, отне 
избирателните права на циганите. Този явно противоконституционен 
акт на Каравелов бе посрещнат с болка от циганското малцинство, кое-
то смяташе, че Каравелов няма никакви основания да прави това [47].

Сега, след като много от младежите бяха взели участие във вой-
ната 1915-1918 година и след като мнозина от тях бяха оставили кос-
тите си по четирите краища на Балканския полуостров, циганското 
малцинство смяташе, че има всички основания да претендира за ра-
венство пред законите в страната. Министър-председател тогава бе 
Александър Стамболийски.

Комитетът бе избран и в него влизаха: Юсеин Билалов, Шакир 
Пашев, Рашид Мехмедов, Реджеб Юсеинов, Муто Билалов, Юсуф 
Мехмедов, Билал Османов.

Скоро след това така избраният комитет се яви пред минис-
тър-председателя Александър Стамболийски, който внимателно из-
слуша исканията на комитета и след това обеща да бъдат дадени тези 
права. И той устоя на обещанието си. В първото заседание на след-
ващото Народно събрание той внесе предложение за възстановяване 
избирателните права на циганите и подкрепен от комунистическите 
народни представители, законът бе приет [през 1923 г.] [48].

През 1925 година циганското малцинство избра училищно насто-
ятелство в състав: председател Рашид Мехмедов, подпредседател Ре-
джеб Юсеинов и секретар Шакир Пашев, а членове: Мустафа Енкеков, 
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Малик Омеров. Училищното настоятелство в горния състав бе утвърде-
но от Столичната община, но турската вероизповедна община следваше 
по закона да гарантира за училищното настоятелство, което тя отказа да 
стори. Циганите-мохамедани по това време водили борба да имат право 
на избор и то във вакъфското настоятелство [49]. Но понеже уставът 
на мюсюлманската община изискваше да има 40 семейства, за да имат 
право циганите на избор, а понеже циганите не са имали толкова семей-
ства, мюсюлманската община се противопостави и в този случай. Това 
действие на мюсюлманската община силно възбуди циганското малцин-
ство. Тогава всички цигани се обединяват като един и успяват в скоро 
време да извадят удостоверения на повече от 40 семейства, че са моха-
медани от Столичната община и че са турци. Мюсюлманската община, 
обаче, пак е упорствала и не искала да признае представените удостове-
рения за достоверни. Борбата стига до Върховния административен съд, 
но и тук циганското малцинство изгубило, защото делото било решено в 
полза на мюсюлманската вероизповедна община. И циганите си остават 
само с необорените документи, че са турци.

Преди едни избори Никола Мушанов назначи тричленна комисия 
в следния състав: Юсеин Папукчиев, председател; Хюсеин Билалов – 
секретар и Малик Еминов – член. След изборите, обаче, не се дава 
възможност на тази тричленна комисия да си заеме местата, понеже 
Шумков, частният секретар на Никола Мушанов, бил издал заповед 
поменатата тричленна комисия да не приема вакъфското настоятел-
ство от старите ѝ членове, като и сега малкото турци, които бяха оста-
нали, успеха да се наложат на болшинството [50].

Но и сега циганското малцинство не се е отчаяло, а се отдава 
на организационен живот и на 7 май 1929 година се основава пър-
вата организация на циганското малцинство в София, която обеди-
нява всички бивши дружества (лонджи) в организацията „Истикбал“ 
(Бъдеще), която наброява значителната за онова време цифра 1,500 
члена, с председател Юсуф Мехмедов и секретар Шакир Пашев, а 
член – Юсеин Билалов.

Същата година се основава и дружество „Взаимопомощ“ с пред-
седател Рашид Мехмедов, в която членуваха част от дружествата на 
бившите лонджи. По този начин се създават в циганското малцинство 
две големи организации – „Истикбал“ и „Взаимопомощ“.

Освен тези две големи организации, циганите имаха и други про-
фесионални дружества на ковачи, калайджии, търговци, които члену-
ваха в „Истикбал“.
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Съществуваха и младежки културно-просветни дружества с мно-
го прогресивни тенденции: „Наангле“ (Напред) [51] и спортното дру-
жество „Египет“.

През 1930 година прогресивната младеж обедини в едно двете 
големи организации на циганското малцинство под едно общо име 
„Истикбал“ (Бъдеще), с председател Шакир Пашев, двама подпредсе-
датели, а именно Реджеб Юсеинов и Рашид Мехмедов, секретар[и] 
Ахмед Сотиров и Рамчо Шакиров, и членове Юсеин Билалов, Емин 
Еминов, Райчо Кочев и др.

През 1931 година, по предложение на председателя на организа-
цията Шакир Пашев, бе взето решение да се издава цигански вестник 
в България, който нарекоха „Тербие“ (Възпитание). Негов пръв редак-
тор бе Шакир Пашев. Вестникът бе разпространен из цялата страна. 
За тази цел бяха организирани много хора във Враца, Лом, Оряхово, 
Плевен, Пловдив, Кюстендил, Стара Загора, Русе, Шумен, Бургас, 
Перник, Сливен и в много села.

Задачата, както на общата организация „Истикбал“, така и на 
вестника „Тербие“ бяха превъзпитанието и културно-просветното из-
дигане на циганското население в България.

На 7 май 1932 година се състоя първата циганска конференция в 
гара Мездра. Тази конференция се състоя, благодарение инициатива-
та на циганската организация във Враца. Организатори на тази кон-
ференция бяха сънародниците ни Никола Палашев и Сандо Ибров. 
Присъствуваха делегати от цялата врачанска област, включително и 
от селата. Тук бяха представени Михайловград, Оряхово и селата око-
ло него, Бяла Слатина, Плевен, Лом, Червен бряг и София. Софийска-
та делегация се водеше от председателя на организацията „Истикбал“ 
в София – Шакир Пашев и в нея влизаха още Емин Еминов, Най-
до Яшаров и Али Яшаров. Конференцията се състоя до Калето край 
Мездра и се взе решение всички цигани в България да се ръководят 
от общата организация „Истикбал“. Реши се също органът на орга-
низацията „Истикбал“ – вестник „Тербие“, да проникне като просве-
тителен лъч до последната колиба на цялото циганско малцинство в 
България.

На 7 май 1934 година се поднесе венеца на гроба на починалия 
заслужил деятел на организацията – Реджеб Юсеинов, който прижи-
ве бе щедро надарил училището и циганските деца. Той беше дълго 
време подпредседател на циганската организация. Роден е на 10 май 
1879 година и почина на 30 декември 1933 година. Венецът бе поло-
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жен и от името на ръководството на организацията ѝ Шакир Пашев 
с кратко слово и секретаря Рамчо Шакиров, и този ден – 7 май, стана 
традиция циганското малцинство да отива на поклонение на гроба на 
заслужилия цигански деятел Реджеб Юсеинов.

Културно-просветната организация „Истикбал“ стана законен 
представител на циганското малцинство в цяла България. Поменатата 
организация водеше регистър за ражданията и смъртните случаи само 
за София. Организацията притежаваше собствена погребална кола. 
„Истикбал“ издаваше служебни бележки за нашите сънародници, без 
които Софийската община не им издаваше нужните удостоверения. 
Организацията представляваше списък пред Софийската община за 
циганските бедни семейства и според този списък им се даваше съот-
ветната материална помощ.

С една дума организацията „Истикбал“ играеше роля на официа-
лен институт, представляващ единствен циганското малцинство пред 
законните власти в София. 

Вестник „Тербие“ пък играеше ролята на възпитател всред циган-
ското малцинство. Неговата задача бе да издига културно-просветно-
то равнище на циганите, да ратува за тяхното политико-обществено 
възпитание и да насочва циганското малцинство към прогресивните 
политически идеи, единствени които ратуваха за равенство на всички 
нации в държавата. Тази своя задача той изпълняваше с ревност и 
ентусиазъм и ръководството на вестника истински се радваше, когато 
разбереше, че вестникът действително подпомага издигането във вся-
ко отношение на циганите. Хюсеин А. Билалов бе един от най-близ-
ките сътрудници на вестника и влизаше в редакционната колегия. Той 
бе истински ентусиазиран, обичаше вестника и с дейността си бе дяс-
ната ръка на неговия редактор Шакир Пашев. Те двамата, с дружни 
усилия, не жалейки време, сили и средства влагаха всичкото си уме-
ние и старание да подобрят все повече страниците на вестника, за да 
го направят жив, сочен и интересен за читателите му. Те знаеха, че 
един вестник може да стане настолен за читателите си, когато ратува 
за повишаване на техния материален бит и когато този вестник отра-
зява мислите, желанията, стремежите и идеалите на своите читатели. 
И в това отношение те правеха всичко, за да задоволят всестранните 
изисквания на читателите си. Те също така бяха горди, защото вест-
ник „Тербие“ бе първият вестник в Европа, който се издаваше, за да 
ратува за културно-просветното издигане на циганското малцинство. 
До създаването на вестник „Тербие“, а и дълго след това, никъде в Ев-
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ропа не се издаваше вестник на циганските малцинства [52]. Това бе 
една голяма придобивка за българските цигани и справедлива гордост 
на неговите инициатори, а особено за редакционното ръководство.

В своите колони вестникът отразяваше ежедневните грижи на 
циганското малцинство, той се занимаваше с всестранната и пло-
дотворна работа на организацията „Истикбал“, изнасяше живота на 
разните други цигански организации – тези на младежите, на спорт-
ните им клубове, на занаятчийските организации и предаваше всяко 
събитие, което се случваше в живота на циганското малцинство. Той 
поощряваше младите и ентусиазирани цигани да подобрят все повече 
своето културно-просветно издигане, ратуваше всеотдайно за всес-
транното превъзпитаване на циганското малцинство, зовеше го към 
прогресивна политико-обществена дейност, бореше се с предразсъ-
дъците, вкостенелите и умиращи традиции и в това отношение той 
имаше неоспорими успехи. Той стоеше, например, начело в борбата 
за премахване на фереджетата [53], шалварите, като в това отношение 
подпомагаше решително борбата на самата организация „Истикбал“. 
И когато виждаше плодовете на своята дейност, редакционната коле-
гия се радваше, защото в нейните среди имаше разбирането, че без 
културно-просветното издигане на циганското малцинство, без пре-
махване на вредните закостенели предразсъдъци, суеверия и нрави, 
един народ не може да върви напред. Редакционната колегия схваща-
ше, че циганското малцинство ще трябва преди всичко да се отърси от 
всички вредни предразсъдъци, да тръгне по един нов път на превъз-
питание, да усвои новите прогресивни политико-обществени идеи – с 
една дума, да тръгне в крак с всички културни народи.

Вестник „Тербие“ се издаваше на български език.
По решение на първата циганска национална конференция в Бъл-

гария, която се състоя на гара Мездра – край Калето, и за която иници-
ативата принадлежеше на циганското малцинство във Враца, вестник 
„Тербие“ бе обявен за орган на циганското малцинство в България, 
като се препоръчваше, че той ще трябва да проникне и в последната 
циганска колиба, за да ратува за превъзпитанието на малцинството. На 
тази конференция също така бе решено, щото софийската организация 
„Истикбал“ да бъде представител и на всички цигани в страната.

Вестник „Тербие“ се посрещна с възторг, ентусиазъм и нечува-
но въодушевление, както от софийските цигани, така и от циганите 
в цялата страна. Той се търсеше. За него агитираха всички. Всеки 
циганин, и особено младите цигани, станаха агитатори за широкото 
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разпространение на вестника всред циганското малцинство. Оправ-
дана бе гордостта и радостта на българските цигани, защото вестник 
„Тербие“ бе първият вестник, който излизаше от името на циганското 
малцинство в цяла Европа. Това бе гордост, както за самите цигани, 
още повече за неговите инициатори. Шакир Пашев, който пръв даде 
идеята за създаване на цигански вестник в България и неговият пръв 
помощник Хюсеин А. Билалов имаха всички основания да се радват, 
че тяхната идея се посреща така въодушевено от сънародниците им. 
И те правеха всичко възможно, за да подобрят списването на вестни-
ка, та да го направят истински превъзпитател на сънародниците им. 
Успели ли са в тази си задача, ще кажат онези, които ще преценят ре-
зултатите от дейността на вестника. Но те, инициаторите на вестника, 
изпълниха своя дълг към народа си.

Обстоятелството, че вестника всеки ден все повече се търсеше, 
фактът, че неговото редовно излизане се интересуваха всички, иде да 
ни покаже колко навременна е била идеята за издаване на цигански 
вестник.

Резултатите от възпитателната роля на вестника, както и резулта-
тите от ролята, която играеше организацията „Истикбал“ скоро бяха 
на лице. Никой не оспорваше ролята и влиянието на вестник „Тер-
бие“, а също и на организацията „Истикбал“. Всички с любов и вяра 
гледаха, както на вестника, така и на организацията.

Редакторът на вестника Шакир М. Пашев и неговият пръв по-
мощник Хюсеин А. Билалов вложиха всичката си енергия, желание, 
сили и познания, за да изпълнят задачите, които бяха поставени на 
вестника. Те работеха с младежки ентусиазъм и с воля, че тяхното 
дело е право. Те се стараеха да издигнат патриотичното чувство на 
циганското малцинство, но не поставиха за своя задача да го фана-
тизират безпросветно шовинистично, а чрез колоните на вестника 
проповядваха, че всички хора и народи са братя, че на земята и под 
слънцето има място за всички да живеят в мир и разбирателство.

Вестник „Тербие“ наистина повдигаше националното патриотич-
но чувство на циганското малцинство, но се бореше решително и убе-
дително против неговото шовинизиране. Вестникът ратуваше за един 
просветен патриотизъм, но се противопоставяше на безпросветения 
фанатизъм и шовинизъм.

И в това отношение вестник „Тербие“ бе образец на един дейст-
вително прогресивно демократичен орган, задачата на която бе да сее 
любов между хората, а не разединение. Той бе срещу братските уни-
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щожителни войни – за мир и разбирателство между всички народи в 
света. Главен стимул на вестник „Тербие“ бе любовта между хората, 
разбирателството между народите. Той бе решителен и непоколебим 
враг на омразата между хората и неразбирателството между народи-
те. С тези основни лозунги, които бяха легнали в неговата програма, 
вестникът се посрещаше с радост от всички, и особено от циганското 
малцинство.

И затова неговият успех бе толкова голям.

ГЛАВА ХХХ 
НРАВИ И ОБИЧАИ И БОРБАТА СРЕЩУ ВРЕДНИТЕ  

ТАКИВА

До 1920 година циганите имаха обичаи във връзка с брака, които 
бяха явно вредни, често крайно обидни за момата и много вредни за 
създаването на истински щастливи цигански семейства. Това бе оби-
чаят „Баба-хак“ [54], но силата на който момчето-жених и неговите 
родители трябваше да заплатят скъпо на бащата на булката, за да имат 
съгласието на момините родители за сключване на брака. Този вреден 
и крайно обиден обичай трябваше на всяка цена да бъде премахнат, 
защото той създаваше поводи за сключване на брак не по любов и 
взаимно влечение, а бракове, в които младият кандидат-жених при 
наддаване можеше да отклони момата от онзи към когото тя чувства-
ше влечение. Този „баба-хак“ (бащина заслуга) безспорно бе остатък 
от времената, когато се е търгувало с жените и когато те са били обик-
новена стока – така, както е бил и добитъкът например. Този вреден 
и отживял времето си обичай трябваше да бъде премахнат на всяка 
цена и срещу него въстанаха решително организацията „Истикбал“, 
както и вестник „Тербие“. Тази борба не бе лека, защото предубежде-
нията и закостенялостта, особено на по-старите, не се побеждаваха 
така лесно. Със системна разяснителна работа, обаче, както в общи 
събрания, така и при домашни срещу и лични разговори, този обичай 
полека-лека бе премахнат, за да открие широко дверите към създаване 
на истинско щастливо циганско семейство.

С премахването на този обичай разводите в циганските семейства 
значително намаляха, защото браковете вече се създаваха не вече „по 
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сметка“, а по влечение. А да се укрепи основната клетка на всяка на-
ция – семейството, това значи да се укрепи и самата нация. В това от-
ношение борбата с оскърбителния обичай „баба-хак“ на организацията 
„Истикбал“ и вестник „Тербие“ ще трябва да бъде оценена правилно 
и справедливо и да им се признае, че те са извършили, макар и много 
трудно и при силно противодействие, една истинска национална побе-
да в укрепването на циганското семейство. При обичаят „баба-хак“ се 
даваха пари, подаръци в натура, като дрехи, обуща, крави, овни, браш-
но и прочие. Младата мома се продаваше, значи, като обикновен доби-
тък и пазарлъците за нея ставаха, без да я питат нея има ли влечение 
към жениха, който предлагаше за нея богат откуп. По този начин се 
създаваха семейства, които нямаха нищо общо с взаимното влечение и 
които бяха една изкуствено построена на материална база сграда, която 
се разпадаше и при най-малкото сътресение. И затова борбата, както на 
организацията „Истикбал“, така и на вестник „Тербие“ бе права, защото 
тя целеше да създаде в циганското семейство истински отношения на 
взаимна любов, влечение и разбирателство, за да не става нужда това 
семейство да се разруши и при най-незначителните недоразумения. С 
това борбата на организацията „Истикбал“ и вестник „Тербие“ добива 
значението на огромна национална придобивка.

Сватбите някога траеха по четири дни (от вторник до петък). 
Този обичай, обаче, все повече се изоставяше поради новата стопан-
ска конюнктура, защото нищо не оправдаваше обичаят да се протакат 
сватбите по четири дни, да се пръскат за небивали тържества много 
средства, да се преуморяват в четиридневни веселби, както младо-
женците, така и техните близки, за да се стигне до там, че няколко 
дни след като се свърши сватбата, да се търсят пари за най-насъщните 
семейни и домашни нужди. Безсмислените разходи по тези сватби 
често лишаваха младите семейства от възможността да се обзаведат, 
за да имат в дома си условията на един що-годе човешки живот. Тази 
традиция, срещу която организацията водеше разяснителна работа, 
постепенно, по силата на самите обстоятелства, от ден на ден все по-
вече отпадаше, за да се стигне днес до еднодневната сватба.

През време на сватбите на младоженците се носеха от техните 
близки подаръци, обикновено овни, вино, ракия. Този обичай и до 
днес съществува, само сега е преобразен, като на младите съпрузи се 
купуват за подаръци вече разни домашни потреби, като котли, тен-
джери, кани, гардероби, бюфети и прочие – неща, които изисква но-
вия живот.
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Обичайно е било също така булката да се гримира с бял крем, 
като по него се налепвали разни украшения, защото самият крем се е 
намазвал на дебел пласт, та да може да държи украшенията залепени 
на него. Някои гримьорки (телезийки) са поставяли върху белия крем 
черти от друг цвят и специални пулчета.

Бракът на циганите-мохамедани се е извършвал в къщи от има-
мина (свещеника), а бракът на православните цигани се е извършвал 
в православната църква без обаче да бъде гримирана булката. След 
венчавката, обаче, обичаите са същите, както и при циганите-моха-
медани.

Когато в семейството е настъпвало някакво сериозно недоразу-
мение, спорът е бил уреждан от специалния отдел при организацията 
„Истикбал“. Този отдел се е наричал помирителен съвет на циган-
ското малцинство. Той е успявал почти винаги да урежда спорните 
въпроси и да внася мир и успокоение в семейството. От тук явства 
колко всестранна и плодотворна е била дейността на организацията 
„Истикбал“.

Когато говорим за дейността на организацията, ще трябва да от-
бележим огромната работа, която вършеше в нея Хюсеин А. Билалов. 
Той бе секретар на организацията и се грижеше за нейната всестранна 
дейност. Той бе едва ли не душата на самата организация, защото бе 
погълнат изключително от нейната многостранна работа. Той водеше 
регистрите на организацията и издаваше бележките, които по-горе 
упоменахме и без които Столичната община не издаваше на циганите 
никакви удостоверения.

Организацията „Истикбал“ имаше всяка седмица конференции 
на всяка група по отделно, на които се изнасяха беседи за превъзпи-
танието на циганското малцинство и за неговото културно и поли-
тико-обществено издигане. В тези конференции се водеше и систем-
ната борба против шалварите, които в скоро време бяха премахнати 
от циганското малцинство. Освен това, организацията „Истикбал“ 
устройваше […] [55].

Друг обичай, съществуващ между циганите, е така наречения 
„сюнет“ – обрязване. Младите момчета, като навършат известна въз-
раст, се обрязват при специална тържествена обстановка, която почти 
се приближава до тази, която съществува при сватбите. Обрязването 
се извършва от специално подготвен за целта бръснар.

Организацията „Истикбал“ водеше всестранна дейност. В своя-
та разяснителна работа тя успя да премахне много ненужни, а често 
дори и вредни и скъпи обичаи.
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По настояване на организацията „Истикбал“ премахна се грими-
рането при сватбите на младоженката, премахна се също така „ба-
ба-хака“. Сватбите пък станаха по-скромни. Това са придобивки, кои-
то, ако се прецени вредата от всичките тези обичаи, ще се разберат и 
значението им.

Шалварите престанаха да бъдат всекидневна носия на циганки-
те, а останаха като музейна ценност и се обличат само при специални 
случаи, когато трябва да се подчертае националният характер на ня-
кое тържество.

ГЛАВА ХХХI 
ПРАЗНИЦИ

Легендата разправя, че наскоро след преселването на циганите 
в Европа, през една студена зимна нощ, когато в циганските шатри 
не е имало никаква храна, а не е имало възможност и от никъде 
да се набави, по една случайност замръзнали диви гъски попадат 
в голямо количество около циганските шатри. Като че ли боговете 
изпратили тези премръзнали диви гъски, за да нахранят своите из-
гладнели последователи. Според легендата, това е станало на Васи-
льовден и затова от тогава той – Васильовден, е станал национален 
традиционен цигански празник. За разлика от българите, циганите 
празнуват Васильовден три дни, вместо един. През това време се 
готвят и печат гъски. Всички близки, роднини и приятели си ходят 
на гости „за прошка“, като носят със себе си ракия, а домакините 
им поднасят печена или готвена гъска, много вино и ракия. Тази 
традиция се следва и до днес, макар че условията са се значително 
изменили вече.

Другият цигански национален традиционен празник се казва 
„Хъдърлес“. През време на този празник се коли за курбан едно 
агне. Този празник съвпада с християнския празник Гергьовден. И 
той, обаче, за разлика от българите, се празнува също така три дни. 
На този празник се правят големи угощения, увеселения и хора. 
Празнува се много тържествено и през време на празника никой не 
работи нищо, а се отдава на веселие и посещения на близки роднини 
и приятели.
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Другият празник на циганите се нарича „Меерем“. Той се праз-
нува по същия тържествен начин на 28 август и съвпада с християн-
ския празник Св. Богородица. 

Според мюсюлманското вероизповедание циганите имат два го-
леми празници, които празнуват също така по три дни: „Рамазан-бай-
рям“ и „Курбан-байрям“ [56].

По време на тези празници, особено по Васильовден и Гер-
гьовден, циганските семейства се посещават и от много български 
семейства, които остават на обяд у циганските домове и прекарват за-
едно с тях във веселие, шеги, хора и прочие. Това говори колко близки 
са отношенията на българите към циганите и още и това, че между 
българи и цигани съществува взаимно почитание и уважение.

ГЛАВА ХХХII 
ЦИГАНСКИ КУЛТУРЕН ДОМ В СОФИЯ

През 1906 година Столичната община подари на циганското мал-
цинство двеста квадратни метра място за постройка на обществе-
но-културен дом на циганите в София.

Този подарък въодушеви много цялото циганско малцинство в 
София за по-бързото построяване на обществено-културния цигански 
дом. Запретнаха се всички в работа и кой с каквото можеше помага-
ше, за да бъде изграден дома. И наистина, благодарение на тези уси-
лия културно-общественият дом бе изграден на ул. „Найчо Цанов“ 
175 със средствата, усилията и труда изключително само на циганите.

Впоследствие организацията „Истикбал“ поддържаше в този дом 
5-6 бездомни стари цигани до 1934 година.

През месец юни 1934 година с писмена заповед бе разтурена ор-
ганизацията „Истикбал“ и органа ѝ вестниик „Тербие“ бе спрян [57].

Същото стана и с всички политически партии в България.
На 6 март 1936 година циганският квартал бе блокиран от сани-

тарните власти, защото бяхме наклеветени, че между циганите вър-
лувала епидемия, което впоследствие се указа, че е било лъжа. Макар 
че блокираната махала бе подържана с храна от санитарните власти, 
това никак не се хареса на циганите и те избраха комитет, който да из-
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действа вдигането на блокадата. В състава на комитета влизали: Ша-
кир Пашев, Ахмед Сотиров, Хюсеин А. Билалов, Емин Еминов, Райчо 
Кочев, Шакир Местамов, Исмаил Шакиров (Толио), Яшар Мустафов, 
Найде Яшаров, Асан Османов, Муто Билалов, Асан Османов и други, 
които след дълги преговори, успяха да уредят благоприятно въпроса 
и блокадата бе вдигната.

Комитетът също тъй уреди и обезщетяването на онези цигани, 
които поради блокадата, бяха загубили надниците си. Държавата им 
плати загубената надница.

ГЛАВА ХХХIII 
ПЪТВИЯТ ЦИГАНСКИ БАЛ В СОФИЯ

На трети март 1938 година [58], циганското малцинство устрои в 
Градското казино първия цигански бал в София с ориенталски циган-
ски музикални номера и сцени от „Хиляда и една нощ“. Софийското 
гражданство, което масово посети този пръв по рода си цигански бал, 
продължително акламира всички номера от прекрасната програма и 
се удивляваше на дарбите на циганските артисти и музиканти.

Българските вестници не останаха глухи към тази наша първа 
културна проява и излязоха с възторжени статии и бележки за бала, 
като написаха извънредно ласкави похвали, както за артистите, така 
и за музикантите.

Автор на художествените пиеси и сцени от „Хиляда и една нощ“ 
бе Шакир Пашев, режисьор Емин Еминов, а балет-майстор – Хюсеин 
А. Билалов. 

С този пръв цигански бал се тури началото на театралните про-
яви на циганското малцинство. Той бе нашата първа и макар много 
плаха стъпка към културно проявление, в което ние вече можехме да 
изтъкнем дарованията, на които са способни циганите.

Посрещнати така ласкаво от софийската публика и преса, ние 
добихме кураж, за да продължим тази традиция, на която сега туря-
ме началото и която, за наша радост и гордост, излезе твърде спо-
лучлива. 
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ГЛАВА ХХХIV 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НЕ СОФИЙСКАТА ЦИГАНСКА  

ОРГАНИЗАЦИЯ

През 1945 година, след като народните свободи бяха възстанове-
ни, циганското малцинство, по инициатива на разтурената организа-
ция „Истикбал“, свика на 6 март голямо събрание на ул. „Татарли“ 18. 
Това събрание се е смятало като учредително такова, на което едино-
душно се е решило да бъде възстановена организацията на малцин-
ството, за да се продължи превъзпитанието на последното.

На това събрание единодушно е било избрано следното ръковод-
ство на организацията:

Председател – Шакир Пашев; Подпредседатели – Рамчо Кочев и 
Билал Османов; Касиер – Демир Рустемов; Секретар – Таир Селимов; 
Членове – Емин Еминов, Хюсеин А. Билалов, Сульо Метков, Решо 
Демиров, Рамчо Тотев, Демчо Благоев, Найдо Яшаров, Асан Османов 
(Палячо), Исмаил Шакиров, Шакир Мещанов, Али Мехмедов, Изет 
Салчов, Цеко Николов.

В организацията бяха приобщени около 3,000 члена. 
Ръководството създаде във всички квартали организации, в кои-

то редовно се провеждаха събрания и конференции. Задачата на тези 
събрания бе да работи все по-упорито за всестранното културно-про-
светно и политико-обществено издигане на циганското малцинство.

След народната победа от 9-и септември 1944 година, както за 
българския народ, така и за циганското малцинство се откриха нови 
светли хоризонти на пълно политическа, културна и национална сво-
бода. Циганското малцинство ентусиазирано поздрави народната по-
беда, защото тя отвори за него до тогава здраво заключените двери 
на свободата. С победата на 9-и септември се премахна дискрими-
нацията, която буржоазно-фашистките правителства бяха установили 
до тогава за циганското малцинство. Пред циганското малцинство се 
откри широкият друм за културно-просветната работа и то не закъсня 
да я използва всестранно. Из цялата страна бяха създадени самодейни 
художествено-музикални колективи, които навсякъде бяха посрещна-
ти с голям интерес, всеобщо одобрение и възторг.

Понеже ръководството правилно ръководеше организацията и 
следеше зорко върху материалните и културно-просветни интереси 
на циганското малцинство, като полагаше много и упорити грижи за 
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неговото превъзпитание във всяко отношение, в едно събрание през 
1946 година бе решено да му се продължи мандата, без да става за 
това нов избор. С този акт събранието идеше да демонстрира довол-
ството си от работата на комитета и изказвайки му благодарност за 
досегашната му дейност, продължи мандата, за да подчертае довери-
ето, с което този комитет се ползуваше в циганските среди.

На това събрание също така се реши да се издава отново и редовно 
цигански вестник, който бе наречен „Романо еси“ (Цигански глас). На 
същото събрание се избра и редакционен комитет, задачата на който 
бе да списва вестника, да организира неговия масов пласмент всред 
циганското малцинство, да осведомява същото за всички политически 
и културни прояви, както вътре в страната, така и от вън – от чужбина, 
което не изоставя задачата си за превъзпитанието и просвещаването на 
циганското малцинство. Редактор на вестника бе избран Шакир Пашев, 
а за членове на редакционния комитет бяха избрани: Сульо Метков, 
Таир Салимов, Мустафа Алиев, Хюсеин А. Билалов и др.

Това събрание взе решение да се свика в София на 2 май 1948 
година обща циганска национална конференция. Такава бе свикана и 
тя се състоя на уречената дата в салона на училището „Васил Левски“ 
на бул. „Димитър Петков“, където присъстваха, като представители 
на Отечествения фронт секретарят на другаря Георги Димитров – Па-
чевски, народният представител Янко Петков, Добри Бодуров и други 
общественици.

Конференцията бе поздравена от името на арменците и евреите 
в България. Техните поздравления бяха посрещнати с голяма радост. 
Явно бе, че на циганската дискриминация е турната точка и е захвър-
лена в архивата, откъдето никога вече няма да излезе на бял свят.

Делегатите и гостите на конференцията взеха участие в Първо-
майската манифестация.

На тази конференция се реши, щото ръководството на софийската 
организация да функционира като Инициативен Централен комитет 
на циганското малцинство в България, като избра към това ръковод-
ство Мустафа Алиев за първи секретар на Инициативният Централен 
комитет. Конференцията взе това решение съгласно окръжно № 18 на 
Отечествения фронт.

След тази конференция в страната бяха образувани организации 
на циганските малцинства, които свикаха свои околийски и окръжни 
конференции, на които почти винаги присъстваха представители от 
София.
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На 2-и май 1948 година свиканата конференция изигра ролята на 
един вид конгрес на циганските малцинства в България и тази конфе-
ренция ще остане паметна за всички, които взеха участие в нея и за 
циганските малцинства въобще.

С нея се туряше началото на един нов организационен живот, 
който целеше да работи все по-настойчиво и все по-упорито за пре-
възпитанието на циганите в страната и за тяхното, както култур-
но-просветна, така и политико-обществено издигане.

ГЛАВА ХХХV 
СЪЗДАВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕН И МУЗИКАЛЕН  

КОЛЕКТИВ „ФАРАОНИТЕ“

През 1945 година по инициатива и с материалната подкрепа на 
Шакир Пашев се създаде артистично музикален и художествен колек-
тив, наречен „Фараоните“.

Ентусиазмът при създаване на този колектив бе неописуем, особе-
но всред по-младите цигани. С радост и голямо въодушевление нахъл-
таха в колектива и всеки се стараеше да бъде полезен с каквото може. 
Музиканти, артисти, танцьорки – всичко това бе обхванато от пламъка 
на силен ентусиазъм и всички работеха с твърдата воля да покажат на 
какво е способен циганинът. Те разгърнаха широко своите дарования и 
всеки, който участваше в колектива следеше той да отговаря действи-
телно на името си, като не се допускаха дори и най-малките несериозни 
прояви, които биха накърнили името и честта на колектива. Всеки се 
стремеше да запази неговият престиж и да помогне щото този прес-
тиж да израсне още повече. И действително, колективът се наложи об-
ществено, защото българската общественост го посрещна с учудване 
и изненада, но същевременно и с радост и възторг. Отвсякъде идеха 
похвали, насърчения и всеки искаше да посочи дейността на колектива 
към една наистина художествена насока, за да може той да изпълни 
поставените си задачи. Не се допускаха каквито и да било извращения.

Колективът работеше неуморно. Всеки разбираше, че театърът и 
музиката са елементи, които още повече ще помогнат за културно-про-
светното издигане на циганското малцинство. И заради това всеки ра-
ботеше с любов, себеотрицание, влагайки в работата си всичките си 
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сили. Тази дейност на членовете на колектива даде блестящи резулта-
ти: българската общественост посрещаше спектаклите на колектива с 
особено голям интерес и не намираше думи, за да изкаже възторга си от 
неговата художествена игра и великолепно изпълнение на музикалните 
номера.

Колективът изнесе два спектакъла в салона на [читалище] „Сла-
вянска беседа“, които минаха при изненадващ всекиго успех.

Освен това, колективът посещаваше училищата и болниците, къ-
дето имаше ранени войници от Отечествената война, за да внесе радост 
между тях. Тези спектакли на колектива се посрещаха с радост от ра-
нените войници, които високо оцениха изпълнението на номерата и ги 
аплодираше непрекъснато.

Колективът изнесе два спектакъла в салона на [читалище] „Сла-
вянска беседа“, които минаха при небивал и изненадващ успех. Неза-
бравими и паметни ще останат за всекиго тези два спектакъла, които 
установиха на какво е способен циганинът.

Колективът посещаваше болниците и училищата, в които бяха 
настанени от Отечествената война войници и пред тях даваше своите 
спектакли, целейки с това да внесе в техните души и сърца малко ра-
дост. Спектаклите на колектива се очакваха, посрещаха и изпращаха 
от ранените войници с радост и истинско доволство. Те също така ви-
соко ценяха майсторското изпълнение, както на художествените, така 
и на музикалните номера и ги аплодираха нескончаемо.

Дейността на колектива особено много се ценеше всред циганско-
то малцинство, както в София, така и в цялата страна, защото той пов-
дигаше националното чувство на малцинството и укрепваше съзнание-
то, че е нужна само свобода, за да може циганинът да разгърне своите 
сили и да даде прояви, които до скоро никой не е мислил, че може да 
даде.

ГЛАВА ХХХVI 
СЪЗДАВАНЕ НА ТЕАТЪР „РОМА“

По инициатива на народния представител Шакир Пашев се съз-
даде театър „Рома“. За него, обаче, трябваха средства. Шакир Пашев 
се яви пред парламентарната комисия и другарят Георги Димитров, на 
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който, след като [се] изясни нуждата от създаване на цигански театър, 
помоли за субсидия от държавата, за да може театъра да се обзаведе и 
стабилизира. Както парламентарната комисия, така и другарят Георги 
Димитров веднага се отзоваха на молбата на народния представител 
Шакир Пашев и народното събрание единодушно отпусна сумата два 
милиона лева субсидия на театъра. Когато на едно събрание Шакир 
Пашев съобщи за отпуснатата субсидия, цялото малцинство възтор-
жено акламира народната власт и Правителството и изпрати свои 
хора, които да поемат ръководството на театъра. Такива бяха изпрате-
ни: Емин Еминов, Нено Шакиров Пашев и Сульо Метков.

Театър „Рома“ се преустрои и изнесе „Циганска рапсодия“ от 
Александър Гиргинов [59] с грамаден успех. Всички бяха във възторг 
от небивалия успех на театъра и дадената премиера.

Вестник „Отечествен фронт“ в брой 1147 от 28 май 1948 година 
описва подробно премиерата и дава много добри отзиви. Явно бе, че 
всички останаха възхитени от изнасянето на тази пиеса и изказваха 
възторзите си публично. Той описва подробно премиерата и дава от-
лични отзиви за играта.

Всички роли в театъра „Рома“ се изпълняваха от млади циганки 
и цигани и даровити музиканти. Артистите изпълняваха ролите си 
много добре, с пълно съзнание да дадат една действително художест-
вена игра. В по-голямата си част слабо грамотни, те изучаваха ролите 
си наизуст и играеха без суфльор. Това обстоятелство идеше още по-
вече да докаже и на най-неверующите, че циганинът и циганката са 
способни на големи дела, стига да им се даде възможност да проявят 
свободно своите дарби и дарования. Музикалните номера пък, бяха 
изпълнявани просто виртуозно, защото, ако нещо допада на циганска-
та душа, това е безспорно музиката.

Под нестихващи аплодисменти, пред възторга и удивлението на 
софийската публика, театър „Рома“ цели месеци – май и юни 1948 
година, даваше с грамаден успех своите представления. Те бяха един 
истински празник за циганското малцинство, което не можеше да се 
нарадва на своите сънародници, които така добре изтъкнаха способ-
ностите и дарбите на циганина.

На 6 юли 1948 година театър „Рома“, викан от всякъде в страната, 
трябваше да излезе на турне. Той посети следните градове: Пловдив, 
Стара Загора, Ямбол, Сливен, Бургас, Коларовград, Толбухин и Ва-
рна. Навсякъде, където мина театър „Рома“ извикваше само възторг и 
удивление. Всички признаваха, че са изненадани от високо-художест-
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вената игра на артистите. Навсякъде публиката посрещаше с ентуси-
азъм тази циганска културна, художествена и музикална проява.

Гласуваната субсидия бе напълно оправдана от дейността на теа-
търа – на артистите и музикантите.

От най-добрите артисти трябва да се посочи безспорно Али Ме-
тов, а от най-добрите наши артистки Асиба Алиева.

Най-добрите музиканти, в театъра „Рома“ бяха Пею Будаков, 
Яшар Агалиев и И[б]раим Чинчилиев.

Това бяха артисти и музиканти, които прославиха не само своето, 
но и името на циганското малцинство. Със своята художествена игра, 
с майсторското изпълнение на музикалните номера, тези наши арти-
сти и музиканти затвърдиха името на циганското малцинство, като та-
кова, притежаващо високо художествени и музикални дарби. И когато 
говорим за тях, ние ще трябва да им изкажем не само благодарност, 
но и топла похвала.

ГЛАВА ХХХVII 
ПЕВЦИ ПО РАДИОТО

Не можем да не изтъкнем имената и на нашите добри певци, като 
Гугуля и Амида Шакова, които пеят по радиото. Те пеят обикновено 
песните на нашия познат композитор Яшар Маликов, чийто песни са 
възпроизвеждани и на грамофонни плочи и се предават много често 
по радиото и които всички слушат с наслада и възторг.

През 1946 и 1948 година на Васильовден се изпълниха много до-
бри музикални номера по радио София от оркестъра на Яшар Мали-
ков, като се отличиха най-много Асиба Хюсеинова и Метова.

Програмите бяха предшествани с кратко слово от тогавашния на-
роден представител Шакир Пашев, а също така и от Хюсеин Билалов.

Паметни и незабравими ще станат за всички, а особено за циган-
ското малцинство, спектаклите на театър „Рома“. Те в същност бяха 
един голям културен празник за малцинството, на което след толкова 
потискане и дискриминация, се даваше най-сетне възможност да про-
яви свободно своите големи и сега вече от никого неотричани даро-
вания. Този празник циганското малцинство дължи изключително на 
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народната власт и на Комунистическата партия, защото без тях тези 
дарования и до ден днешен щяха да стоят потиснати и приспани в 
душите и сърцата на всеки циганин и на всяка циганка. Веднъж за 
винаги беше премахната чудовищната и с нищо неоправдана дискри-
минация на циганското малцинство и пред него се откриха дверите на 
културния възход и художественото и музикално творчество. И тъкмо 
за това всеки циганин и всяка циганка носят в душите и сърцата си 
топла и неугасваща признателност към народната власт и Българска-
та комунистическа партия.

ГЛАВА ХХХVIII 
ИСКРИ НА НЕДОВОЛСТВО И ОПИТ ЗА РАЗЦЕПЛЕНИЕ

Въпреки ентусиазма, който бе овладял огромната част от циган-
ското малцинство, въпреки възторга, който будеше действителността 
на самодейния художествено-музикален колектив, въпреки прекрас-
ната дейност на циганската организация, която бе успяла да се нало-
жи, като истински официален представител на малцинството, въпре-
ки нескончаемите успехи, които, безспорно, жънеше театър „Рома“, 
намериха се недоволни членове от малцинството, и то за съжаление 
млади такива, претендиращи да имат една по-голяма култура, които 
минираха общият възторг и туриха бомба под краката на тази дей-
ност, за да разрушат всичко, което с толкова труд бе създадено до сега.

През 1950 година, месец юли, по настояване на тези недоволни 
младежи и за да се избегне разцеплението в нашите среди, Софийска-
та организация и Централният комитет на всички организации бяха 
отстъпени на недоволни младежи. Същото, разбира се, стана и с теа-
тър „Рома“.

Младежите побързаха и без каквито и да било причини, и въ-
преки желанието на конференцията от 2 май 1948 година измениха 
наименованието на вестника, като го нарекоха „Нево дром“ (Нов път). 
Този вестник излезе само в три броя, защото ръководството и редак-
ционният комитет загубиха симпатиите на малцинството от София и 
цялата страна. Централният комитет бе възглавяван от Никола Терзо-
балиев и Таир Селимов.
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Софийската организация пък се ръководеше от Демчо Благоев, а 
театър „Рома“ – от Любомир (Мустафа) Алиев и Сульо Метков.

Поменатите нови ръководители не успяха да се справят с общест-
вената дейност всред нашите сънародници, поради което в резултат 
организацията ни и театъра прекратиха дейността си.

По този начин млади, но само лично, а не обществено амбици-
озни хора провалиха едно дело, за което бяха дадени толкова много 
безсънни нощи и за което бе работено къртовски, за да бъде извадено 
на добър край.

Това бе и ще си остане едно тъмно петно в историята на циган-
ската организация и театър „Рома“, което все пак ще бъде и един урок 
за онези, които завиждат на другите за тяхната дейност, но които, след 
като ги заместят, не могат да тръгнат по същия път, за да продължат 
делото и да го увенчаят с истински успех. 

ГЛАВА ХХХIХ 
ВЪЗРАЖДАНЕ НА САМОДЕЙНИЯ ХУДОЖЕСТВЕН  

И МУЗИКАЛЕН КОЛЕКТИВ

Трябваше да минат цели шест години на забвение и безразличие 
към културно-просветната работа от страна на малцинството, за да се 
възроди отново едва в 1956 година самодейния художествено-музи-
кален колектив „Рома“, та да тръгне по своя стар, но изпитан път на 
възход и творчество. През 1956 година, с помощта на старото ръковод-
ство на организацията, се създаде под ръководството на Яшар Маликов 
самодейния художествен колектив за музика, песни и танци [60]. Той 
започна работа с познатия стар ентусиазъм и въодушевление.

В него се отличиха като първенци нашите сънароднички Сабрия 
Нено[ва] Пашева и Асиба, а също така и познатият и любим наш ар-
тист Али Метов.

Говорейки за тази дейност, ние не можем да не споменем за на-
шия пръв драматург от Плевен – Мустафа Алиев [61], който постави 
в София пиесата „Кощана“ [62].

Други наши сънародници, които вече имаха висше образование, 
са следните:
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Демир Алиев, който завърши Руска филология и е учител в пър-
вото циганско училище „Макаренко“ в София.

Синът на Данколов от Самоков, който завърши медицина.
Асан от село Чорлово, Ломско, който завърши инженерство.
Бена Минова, която следва медицина вече трета година, а така 

също и Асен Демирев.
Има още много наши младежи – мъже и девойки, които следват 

своето образование и които ще бъдат утре гордост за циганското мал-
цинство.

През 1958 година нашите сънароднички Сабрия Нено[ва] Пашева 
и Асиба Илиева, заедно със сънародника ни Ибро Лолов, гостуваха в 
Германия – на панаира в Лайпциг и показаха на германците цигански 
танци, които са предизвикали огромен успех и са били бурно аплоди-
рани от публиката. Те гостуваха цял месец там.

Все повече и все по-големи стават културните прояви на нашите 
сънародници. Те също така следват във всички средни и висши учи-
лища и ние твърдо вярваме, че не ще е далече денят, когато интели-
генцията ще наводни и нашите среди, и тя ще поведе малцинството 
по нови пътища на истинска култура, прогрес и възход.

ГЛАВА ХL 
ЦИГАНСКО ЧИТАЛИЩЕ В СОФИЯ И НЕГОВИТЕ ЗАДАЧИ

Днес циганско читалище „9 септември“, което се помещава в 
циганския Културен дом, разполага с добра библиотека, от която се 
ползуват широко всички наши сънародници от София. Освен това, 
читалището има като първа своя грижа превъзпитанието на циган-
ското малцинство. В тази насока читалището върши огромна работа. 
Чрез беседи, лични срещи, чрез художествения самодеен колектив, 
чрез театъра и прочие, читалищната управа прави върховни усилия, 
за да издигне на по-високо културно равнище циганското малцинство 
в София. И ние еднакво с радост и гордост можем да констатираме, че 
усилията на читалищната управа не отиват напусто.

Трябва да отбележим, че през 1956 година, делегацията от народ-
ни представители на Китайската народна република посети Култур-
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ния ни дом и прояви интерес по отношение нашия живот, като заяви, 
че прави това, защото нашият народ е един от най-старите народи в 
света. От тях научихме, че нашите сънародници в Китай се наричат 
„ЧИ“.

Културният цигански дом в София е едно средище, къде всеки 
наш сънародник се чувства, като у дома си.

Големият брой книги, които читалището ни притежава, се четат 
масово от нашето малцинство. Често ще видите в читалището наши 
сънародници, дошли за книги, да разменят мисли върху прочетените 
такива, да правят изводи от тях и да си препоръчват един другиму ня-
коя хубава книга. Това създава близки братски отношения между тях 
и ги сближава все повече и повече. Културният цигански дом, създа-
ден с толкова усилия, сега играе ролята, която му е предоставена – да 
превъзпитава, да просвещава и да прави всичко възможно, както за 
културното издигане на циганското малцинство, така също и за съз-
даване между циганите на такива отношения, че те да се чувстват 
действително, като братя.

В читалището се правят репетициите на театъра, на художестве-
ния и музикален самодеен колектив, а така също тук стават събрани-
ята на циганската организация.

ГЛАВА ХLI 
ЦИГАНСКИ УЧИЛИЩА В СОФИЯ И ПРОВИНЦИЯТА

В София, по настоящем има две цигански училища, наречени 
първо и второ, в които се учат 1,200 цигански деца. В квартала „Емил 
Марков“ имаше една циганска паралелка към българското училище и 
в Слатина също една циганска паралелка към българското училище. 
Освен в София, цигански училища има и в следните градове в про-
винцията:

В Стара Загора имаме отделно училище в квартала „Чадър моги-
ла“.

В Нова Загора имаме циганско училище и читалище.
Във Видин, Берковица, и Кюстендил имаме отделни наши учи-

лища. В последния град то бе построено през 1957 година.
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В Пловдив, Русе, Варна и Пазарджик има турски училища за ци-
ганите. В тези градове циганите се мъчат да минат за турци.

В Сливен има циганско училище. В Сливен, Ямбол и други мес-
та, където нашите сънародници се учат в български училища, искат 
да минат за българи.

Народното циганско читалище „9 септември“ в София излъчи 
редакционна колегия, която издава вестника „Неве Рома“ (Нови ци-
гани). Съставът на редакционната колегия е следният: Сульо Метков, 
Яшар Ал. Салиев, Шакир М. Пашев, Таир Селимов, Асан Демиров, 
Бена Минова и Яшар Маликов.

От година на година все повече се засилва броя на нашите деца, 
следващи в разни училища. Те учат в гимназиите, в разни видове тех-
никуми и университета и ние с право можем да очакваме, че не след 
дълго, а само след десетина години може би нашето малцинство ще 
се обогати с такава интелигенция, която ще тикне неговото развитие 
в културно отношение далече напред.

ГЛАВА ХLII 
ИСТОРИЯ НА ЦИГАНСКОТО МАЛЦИНСТВО  

СПОРЕД ЧУЖДИ АВТОРИ

Циганите са странстващ народ, разпръснати из всички европей-
ски страни, из западна Азия и Сибир, по северната част на Африка, в 
Египет и главно в Алжир, в Америка, та дори и в Австралия.

Точни данни за числеността на циганите извън Европа, та дори 
и в самата Европа, не могат да се дадат, защото сведенията, получени 
от официални статистики често са противоречиви и следователно на 
тях не може да се разчита за достоверност.

Въпреки това, обаче, смята се, че броят на циганите в целия свят 
е приблизително 5,000,000 души. И тази цифра, обаче, е приблизител-
на и на нея не можем да се спрем като достоверна.

Циганите са запазили своите стари особености, въпреки различ-
ните обстоятелства, при които са поставени да живеят. В това отно-
шение циганите, както евреите, не са загубили своите характерни на-
ционални черти, обичаи и нрави, и не са се подали на асимилация.
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ГЛАВА ХLIII 
ИМЕНА, С КОИТО ЦИГАНИТЕ СА ИЗВЕСТНИ

Те са известни главно с две имена, което се дължи на едно или 
друго потекло. 

Едната група, обхваща болшинството от циганите в Европа – ком-
пактната маса, живееща на Балканския полуостров, Румъния и прос-
тираща се до Германия от една страна и Италия от друга – е известна 
под името ацигани, което се изменя понякога на чингиан в Турция и 
Гърция; цигани в България и Румъния, чигани в Унгария, цигойнер в 
Германия, цингари в Италия.

Другото име, с което циганите са известни повече на изток, е 
египтяни.

В Англия циганите се казват джипси, вероятно по името на пла-
нината Джип в Пелопонес, Гърция, където едно голямо племе е живя-
ло дълго време преди да се пресели в Англия.

В някои германски документи се наричат „еджиптер“, а на ис-
пански „джитано“, на модерен гръцки език „джиптос“. Те са също 
известни с изразите „фараони“ в Румъния и „фараонефка“ в Унгария 
(или народа на фараона), които са вариации, свързани с пребиваване-
то им в Египет.

Навикът да се приписва египетски произход на този народ, из-
вестен с това, че притежава магическа сила е траял дълго време.

Името египтяни произхожда от една странна приказка, която ци-
ганите са разпространили, когато са се появили в западна Европа. Те 
са заявили, че са дошли от една малка страна, наречена Малък Еги-
пет, което се е дължало на заблуждението им по отношение на Египет, 
Армения или Пелопонес.

В сирийския превод на апокрифната книга за Адам, известна под 
името „Пещерата на съкровищата“, която е била комбинирана веро-
ятно през шестия век, се среща пасажа: „И от семето на Канаан са, 
както казах египтяните; и разбира се са били пръснати по цялата земя 
и са служели като роби на роби“ (Издание Безолд, стр. 25) [63].

Макар Канаан (Ханаан) да е старото име на старата западна Па-
лестина, в горния цитат с това име са означени циганите, вероятно 
защото са живели дълго време там. Никъде другаде не е споменато за 
такова странстване и робство на циганите. Това може би е било леген-
да, известна в Мала Азия и от там, може би, приписана на циганите.
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Във Франция циганите са известни под името „бохеми“, по ста-
рото име на днешна Чехия (Бохемия), където са живели дълго време 
преди да отидат във Франция. Други имена са им приписани, като 
власи, сарасени, агарени, нубиани и други.

В Германия съвсем погрешно и абсолютно неправилно са били 
смятани първоначално за татари, когато те нямат нищо общо с този 
народ.

Циганите в началото са ги наричали още и „хейденс“, което зна-
чи неверющи (нерелигиозни).

Що се отнася пък до произхода на думата „ациган“, Миклошич 
смята, че думата е произлязла от „атинганой“, име, което първоначал-
но е принадлежало на една особена езическа секта, която е живеела 
в Мала Азия и която е била известна още под името „мелки-зедекай-
тос“. Членовете на тази секта са спазвали много строго правила, кои-
то в техни очи били опорочени. Те, следователно, са добили името 
„атинганой“, което значи такива хора, до които не трябва да се докос-
ват хората от другите народности.

Те са описани от византийските историци от IX век, като гадате-
ли, магьосници и укротители на змии.

По въпроса за произхода на думата цигани съществува и сега 
спор, който окончателно не е още разрешен в един или друг смисъл. 
Едни историци мислят, като споменатия германски автор. Други ми-
слят, като Батайар, френски изследовател на историята на циганите. 
Той казва, че лигурите, за които говори Херодот, които живеят бли-
зо до Масали, наричат „сингинес“ търговците, но кипърците наричат 
така копията, а циганите са били по онова време постоянни произ-
водители на оръжия и метални произведения и следователно думата 
цигани има гръцки произход, понеже днешната гръцка дума „ацинка-
нос“, ще трябва да е превода на „сигинес“ от старата империя. Кипър-
ците наричат циганите „килинджиридес“, турска дума с гръцко окон-
чание, което не може да означава друго, освен производители на саби.

Всичко, което знаем за кабиричните сдружения [64], в които са 
участвували синтите и сигинестите, напомнят специално днешните 
металургисти-цигани. „И странните гръцки пророчици, сибилите, не 
приличат ли по име и характерни черти на циганските гадателки?“ И 
от тези размишления Батайар е изградил по-широкото предположе-
ние, което се отнася до предисторическото минало на Европа.

Европейските цигани, които са тръгнали от старата Византийска 
империя, са пътували на запад и са се заселили по Европа, Америка и 
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Австралия, се наричат с името „ром“, а жената се наричала „ромни“. 
Били са посочени много начини да се обясни думата „ром“.

Миклошич приписва на „дома“ и „домба“ – една нисша каста в 
Индия.

Това съвпада със становището, че езикът на европейските цигани 
показва голяма близост с индуските племена като „доми“.

Езикът на циганите в Европа е във всеки случай по-близък до 
този на крайната част на Северозападна Индия, освен тези, които са 
престояли малко по тази част, като арменски цигани, на които езикът 
е много близък до индуския.

Болшинството от циганите са пристигнали в Европа с език, съ-
ответно поизменен от езика на племената, през които са преминали, 
[и] са останали прадедите на ромънските чали [65]. Друго становище, 
подържано от внимателно фонетично проучване, е, че езикът произ-
хожда от централната група с едно явно влияние от северозападната 
група на санскритските езици в Индия. 

Гастер предполага, че циганите, които са нямали дом, нито 
собствено отечество, понеже като са се отделили от Индия, не са ми-
слили да завладяват някои други народи и следователно са нямали 
политически традиции и литература, естествено, те са отъждествява-
ли себе си с народа, в чиято среда са живеели и са се наричали „ром“, 
(„романой“, „ромайон“), едно име, задоволяващо тяхната суета.

Този произход на думата ще обясни защо това тяхно наименова-
ние се е ограничило само в Европа.

Циганите са наричат помежду си с името на хора на техния език: 
ром, мануш, гаджо [66].

Имената, които са много популярни и им подхождат, са цигани и 
ром [67].

ГЛАВА ХLIV 
ИСТОРИЯ. ПОЯВЯВАНЕ В ЕВРОПА

Първото масово появяване на циганите в Европа не може да бъде 
отбелязано по-рано от началото на ХIV век. Те са започнали да напу-
щат Индия няколко века преди това (1000 година).

Тяхното сходство в езика с индуския е накарало историците да 
търсят произхода им от Индия.
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Д-р Коперники в Букурещ, който е успял да събере 20 черепа на 
цигани, е установил, че и днес те са напълно сходни по един положи-
телен начин с индуските, които имат особена форма. Би трябвало да се 
приеме, според А. А. Ховелак, че циганската раса се е образувала още в 
Индия от две групи, представляващи още днес един фин и един по-груб 
модел. Твърде е възможно, все пак, те да са се кръстосали в Европа. Ос-
тава неоспоримо, че циганският език е сроден на седемте ново-индуски 
наречия (хинди, махрат, пенджаби, синдхи, гужерат, бенгали, орижа). 
Той не се приближава до нито един от тях специално.

И е било трудно да се отъждествят циганите с положителност 
само с един от народите на днешна Индия.

Батайар казва, че не може да се проследи точно следата на тях-
ното първо заселване в Югоизточна Европа. Той споменава за една 
слаба тяхна следа в Месопотамия. Но той подържа, че те са се уста-
новили от едно незапомнено време в Източна Европа, Кавказ, Мала 
Азия и Средиземноморските острови. Той е убеден, че сигинесите, 
за които говори Херодот и тези синти от времето на Омир, са били 
прадедите на нашите цигани.

Производството на бронза в Европа е общопризнато днес, че води 
началото си от Индия. То е било въведено постепенно посредством 
странстващи метални работници. И се знае, именно, по формата на 
дръжката, че техните производители са имали малки ръце.

Поне три века преди историята да отбележи емиграцията на ис-
тинските цигани, са съществували странстващи железари, които са 
пътували от една страна в друга. Предполага се, че циганите са ги 
асимилирали и са възприели техният занаят, но Батайар казва за тях, 
че те са били прадедите на нашите цигани.

Името, с което са означавали първите, които са били, както се 
споменава ковачи, железари и амбулантни търговци от Изтока или 
Гърция, е било приписано на новодошлите.

Хопф е доказал съществуването на циганите в Корфу преди 1326 
години. През 1346 година императрица Екатерина де Валуа е дала 
право на губернатора на остров Корфу, да подвежда под своя зави-
симост известни странстващи лица, които са отивали от континента.

Към края на XV век те трябва да са се установили за достатъчно 
време на Балканския полуостров и страните северно от Дунава – таки-
ва, като Трансилвания и Влахия и да са били поробени, както на остров 
Корфу във втората половина на XIV век. По това време трябва да е има-
ло там във Влахия, установени цигани, третирани като роби и прииж-
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дащи цигани, които се занимавали като железари, музиканти, танцьо-
ри, конепродавци и т.н., защото откриваме, че войводата на Молдавия 
е дал на тези цигани през 1478 година „да палят огън за техните ковач-
ници свободно“. Но известна част, може би по-голямата, е изпаднала в 
робство и така циганите са били продавани, разменяни и наследявани.

Голяма част от тях е била прикована към земята, поради което 
тяхното положение е било различно от това на циганите, които са се 
упътили на запад и които никъде не са добили правото на постоянно 
местожителство и дом, като са били третирани много зле, с изключе-
ние на един период за много кратко време.

Тяхното появяване на запад е отбелязано първо от летописците 
в началото на XV век. През 1414 година се споменава, че са били в 
Хесен. През 1418 година те са стигнали в Хамбург, през 1419 година – 
Аугсбург, а през 1428 година – вече са били в Швейцария. През 1427 
година циганите са навлезли във Франция, главно в Прованс. За една 
група се споменава да е отишла в Болоня през 1422 година на път при 
едно поклонение за Рим.

След това първо заселване, се е появило едно второ такова, но в 
по-голям мащаб, водено от старейшината Зумбел [68].

Циганите са се разпрострели по Германия, Италия и Франция 
между 1438 и 1512 година. А към 1500 година те вероятно са отишли 
в Англия.

В Европа циганите се делят на дванадесет групи. Езикът на всич-
ки тези групи съдържа гръцки думи. Следователно, от това обстоя-
телство може да се съди, че всички тези дванадесет групи имат едно 
и също изходно място и този първоначален център трябва да е бил, 
както се спомена и по-рано, някоя гръцка държава.

Циганите в Турция също са били център, от който са потеглили 
много цигани в Европа. В Турция те са станали в по-голямата си част 
мюсюлмани, макар че е имало между тях много християни, които са 
отишли там от Гърция, където са приели първоначално християн-
ството. От общото число в Турция тогава (107,000 души), само 2,600 
са се установили на местожителство. И от тези последните има някои, 
които са забравили напълно своя роден език.

Румънските цигани представляват втората група. Тя е по-много-
бройна. Там е имало около 300,000 души цигани. И техният език съ-
държа гръцки и славянски примеси.

Третата група е образувана в Унгария. Техният език свидетелства 
за техния предварителен престой в Румъния. От Унгария са се раз-
пръснали в Моравия и Бохемия.
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Езикът на германските цигани като прибавка на предишните 
примеси: гръцки, славянски и румънски, съдържаща също така и сле-
ди от френски и италиански, което показва, че много от тях са били 
преди това във Франция и Италия.

Езикът на циганите в Полша (15,000 души) и тези в Литва (10,000 
души) съдържа примеси от гръцки, румънски, унгарски и немски.

Руските цигани, които са били преди повече от четири века на 
брой около 48,000 души и от които едната трета са били в Бесарабия, 
са отишли [там] от Полша, с изключение тези от юг, които са отишли 
[там] направо от Румъния.

Циганите в Южна Италия са престояли в една гръцка и в една 
славянска страна.

Циганите пък в Испания са минали през Румъния и през Фран-
ция. Тези в Англия са минали през Германия и Франция.

На всички цигани последният етап от разпръсването им е бил 
Румъния, с изключение на тези от Южна Италия.

Алберт Кранц казва, че през 1417 година циганите са се появили 
за първи път в Германия, като са били наричани „чиани“. Те са имали 
един вожд малко добре облечени конници, а другите са ходели пеша. 
Жените и децата са пътували в коли.

Циганите са носили писма за благонадеждност от император Си-
гизмунд и други принцове.

Те живеели безгрижно и събирали около себе си други хора без 
подслон. Жените им се занимавали с гадаене и Кранц ги нарича по 
италиански „чиани“.

ГЛАВА ХLV 
ПО-КЪСНА ИСТОРИЯ

Издадени са заповеди в много страни от края на XV век, които са 
задължавали „египтяните“ да отидат в изгнание под страх на смърт.

В Единбург са били обесени през 1611 година, защото не са из-
пълнили заповедта, като са престояли в царството, бидейки „египтя-
ни“, а през 1636 година в Хадигтон е било заповядано „египетските 
мъже да бъдат обесени, едни жени да бъдат удавени, а други с децата 
си да бъдат бити, докато напуснат територията на града и да бъдат 
обгорени по бузите“.
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Изгарянето страните на лицето и поставяне чрез нажежено же-
лязо дамги по гърбовете на циганите и циганките е било обикновено 
наказание, което се е налагало много често и безмилостно.

През 1692 година [в Унгария] четирима цигани са били обвинени 
в човекоядство и инквизицията ги е накарала да признаят, че дейст-
вително са изяли един калугер, един ханджия и дори една жена от 
тяхното собствено племе, за което са били наказани със смъртно на-
казание.

Особено силно са били преследвани циганите през 1725 година 
от пруския цар Фридрих Вилхелм, защото не са имали своя военна 
организация и по характер са били миролюбиви. Той е бил единстве-
ния монарх, който не е разрешил на жена си да има прислужничка 
или пък шивачка. Той я карал сама да готви, да мие, да пере, да чисти 
и да шие собствените си дрехи и тези на децата си. Той е намалил 
издръжката на двореца пет пъти сравнително предшественика му. Ос-
вен това, той е бил много груб към лакеите, като ги е биел с бастуна 
си и никога не се е въздържал да не удари някого от своите министри. 
Историците от голямата френска енциклопедия го характеризират, 
като много ограничен и такъв, който е проявявал голям инат. Когато 
издавал някоя заповед, той е излизал по улиците да види как се е про-
веждала. Всички германци са бягали да се скрият, защото действи-
телно им е бил всял голям страх. За него е било най-лесно да си излее 
гнева върху циганите.

През 1782 година [69] унгарски цигани са били обвинени в по-
добни престъпления, както през 1692 година и когато предполага-
емите жертви на предполагаемото убийство не са били намерени на 
посочените от циганите места, те са признали при измъчването им на 
разтегателната машина, че „са ги изяли“. Разбира се, те са били неза-
бавно обезглавени или обесени.

Император Йосиф II (1765-1790), автор на един от първите укази 
в полза на циганите, е назначил следствие по този случай. Тогава е 
било установено, че циганите не са били извършили никакво убий-
ство и са били жертва на това чудовищно обвинение. Майката на 
Йосиф II – Мария Терезия, също е била в полза на циганите.

През 1904 година пруският Ландтаг (камара) е приел единодуш-
но предложението да разгледа въпроса да се дадат разрешителни за 
амбулантната търговия на германските цигани.

На 17 февруари 1906 година в Прусия са били издадени специ-
ални нареждания за преследване на циганите, и на различни места в 
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Германия и Австрия е бил воден специален регистър, в който се е от-
белязвал произходът на неустановените на местожителство цигански 
фамилии.

През 1907 година е било предложено преследването на циганите 
в Германия.

В Румъния [циганите] са били поделени главно на две класи:
Първо – роби, които са били установени към земята и лишени от 

каквато и да е лична свобода, бидейки собственост на благородници-
те, на черквите или манастирите, и втора [класа] – на странстващите 
[цигани].

А с оглед на тяхното занятие, те са били поделени на четири съ-
словия:

1. Такива като Лингурари (обработващи дървени материали, пра-
вещи лъжици).

2. Калдараши (железари, тенекеджии, ковачи и подковачи).
3. Урсари (водачи на мечки).
4. Рудари (миньори), наричани още Аурари (промивачи на злато), 

които са добивали злато от златния пясък във Влахия.
Една друга група, отделна от предишните, е съставлявала цига-

ните по име Лаеши или Ватраши (установени на едно място с дом и 
огнище) [70].

Всяка шатра или циганска община е била управлявана и от един 
съдия или водач, а те са били подчинени на бюлюбашията или вой-
водата, който е бил под прекия контрол на юзбашията или губерна-
тор), назначен от принца измежду неговите благородници.

Юзбашията е бил отговорен за постъпленията на данъците от 
циганите, които са били третирани като собственост на принца. Тези 
войводи или юзбашии, които не са били цигани по произход, често са 
се отнасяли жестоко с циганите. Робите са могли да бъдат продавани 
и купени, свободно разменени или наследени и са били третирани 
като негрите в Америка до 1856 година, когато свободата им в Мол-
давия е била обявена.

В Унгария и Трансилвания премахването на робството през 1871-
1872 година е повлияло и премахването на робството на циганите [71].

През 1866 година циганите са станали румънски поданици. Две 
години преди това някои са станали земеделски стопани, но не им 
се отдало за дълго да обработват земята и да я запазват. Голяма част 
от тях са дали под наем своите два хектара на румънските селяни, 
като последните им са плащали по една годишна вноска. По този 
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начин, циганите почнали да стават работници в своето предишно 
стопанство.

Тяхната склонност към странстване е много голяма и непреодо-
лима. Те не могли да се застояват на едно място и поради това може 
би са продали и земята си, или са я дали под наем. Тази страст у 
циганите се забелязва и днес, макар че до значителна степен тя вече 
е намаляла. Забелязват се също такива, които се установяват на по-
стоянно място, когато намерят работа. Те живеят със семействата си 
обикновено в шатри или бараки. Те живеят в тези шатри или бараки 
полуоблечени и отглеждат свине, а край тях има катъри и магарета. 
Циганите по характер са миролюбиви, но това не им пречи и лесно да 
избухват. Обаче лесно се ръководят, когато с тях се отнасят човешки 
и добре и особено, когато бъдат черпени с ракия и им се правят малки 
задушевни услуги.

Те са шумно племе. Говорят високо и говорът им чест заблуж-
дава тези, които ги слушат и които не ги познават добре, че се карат. 
Склонни са към весел безгрижен живот. Задоволяват се с много мал-
ко. Освен това, те не са претенциозни много откъм храната. Хранят 
се с каквото намерят. И въпреки бедната им кухня, те все пак са едно 
жизнено племе, обаче смъртността тук, особено у децата, не е малка. 
Те нямат усет към чистотата. Не подържат почти никаква хигиена, 
поради което и заболеваемостта у тях не е малка. 

Жените им са хубави и мургавостта им ги прави особено привле-
кателни. Жените им, обаче, не са общителни и говорят изключително 
цигански език. Поради това обстоятелство може би циганският език 
се е запазил и до наши дни, макар че са живеели в разни държави 
между разни народи и то на малки групи, което предполага бързото 
им асимилиране. Това, обаче, не е могло да стане поради необщител-
ността на циганката и поради това, че тя е подържала циганският език 
в семейството. От това гледище циганката е изградила голяма роля в 
опазването на езика и от тук – и на националната самобитност на ци-
ганите. Те почти никога не се омъжват за човек от друго племе, макар 
че младите цигани често се женят и за жени от други народи. 

Обикновено главатарят на циганите се пазари за тях при гроз-
добер или при обработването на земята и той поема издръжката по 
прехраната им, а на края издължава разликата в пари.

Циганите обичат да имат главатар, който да ги води, да ги владее. 
Такъв главатар те избират доброволно и го приемат доброволно. Не-
говата дума по отношение на групата на която е главатар, е закон за 
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всеки циганин. Той я изпълнява, макар и да не е доволен от известно 
разпореждане на главатаря. Главатарят представлява групата си пред 
властите.

В Румъния [72] главатарят се казва „ватаф“. Когато строгостта на 
ватафа намалее, цялото племе се надига като един човек; това се случ-
ва при някои бакхусов празник, особено когато времето предвещава 
буря; сменят предишния главатар и пристъпват веднага към избира-
нето на друг, който им внушава повече страх, както описва случая 
Обеденар.

Циганите [в Румъния] са преди всичко цигулари, но се занимават 
и със железарство, ковачество, подковачеството, направа от мед на 
котли, направа на лъжици, вретена, кошници и прочие от дърво, те са 
готвачи, промивачи на златен пясък и други занятия, които са по-мал-
ко застъпени у тях.

Онова, обаче, което най-вече влече циганина, това е безспорно 
музиката. В Румъния циганите музиканти са предимно цигулари и 
се търсят много, както по локалите, където свирят в ресторанти, така 
също и по разни семейни тържества, като сватби, кръщенета и про-
чие. Циганите цигулари свирят без ноти – по слух, но въпреки това 
са много добри изпълнители на музикални парчета. Тяхната музика 
е задушевна, топла, пропита с много дълбочина. Макар че циганите 
по нрав са весел и безгрижен народ, музиката им е тъжна. Танците на 
циганките пък са буйни, еротични и весели. Циганките танцуват ви-
наги с желание и се унасят в своите танци. Тези танци те обикновено 
играят по домашни тържества, като сватби, годежи, кръщенета, при 
обрязване на младежите и празниците им – особено на Васильовден 
и Гергьовден. Когато играят танците, те бият така наречените „дааре-
та“, които са в същия ритъм с танца. На ръцете си поставят дзилове, 
които чукат в такт и самия танц и тези дзилове придават особена жи-
вост, красота и пластичност на танца.

Циганите са били особено полезни в селското стопанство понеже 
дълго време преди създаването на днешните заводи и фабрики, те са 
изработвали всички земеделски сечива. С това те са допринесли твър-
де много за улесняване на земеделската работа на селските стопани. 
Те са им изготвяли мотики, сърпове, железни палешници за ралата 
им, брадви и прочие. Те също така са поправяли тези земеделски се-
чива и с това също са твърде много улеснявали селските стопани, като 
са им давали добри земеделски сечива, с които, безспорно, и по-ле-
ко се е работило. Освен това, те са правили и подкови за коне, едър 
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рогат добитък, магарета и катъри и по този начин твърде много са 
допринесли за укрепване на скотовъдството и селското стопанство. 
Правейки тези земеделски сечива, те са били в близък контакт със са-
мото селско население и по този начин са си създали добри, дружески 
отношения.

Циганите обичат също да се занимават и с промиване на пясък за 
добиване на злато.

Има цигани, които правят и метални лъжици, освен дървените 
такива, на които само те са майстори. Правят също така и разни съ-
дове и крини. Някои са тухлари. Освен това, има и специална група 
цигани, които са майстори на медни котли, тепсии и прочие, обикно-
вено тези котли се разнасят из Румъния от жените, които ги продават 
на населението.

Циганите са били първите работници, които са направили, кол-
кото и странно да ни се вижда това при онези примитивни условия на 
времето, румънската артилерия.

В Румъния те са оставил и много добри сержанти в армията. 
Един от тях даже за проявена дейност, като военен, е бил произведен 
в лейтенант.

Споменава се също за сина на един румънски циганин готвач, 
който бил станал лекар.

Някои цигани в Румъния са, освен бакърджии, и калайджии. Ба-
кърджиите обработват от мед свещници.

От Турция пък в Румъния е дошла една отделна група, наречена 
„туркити“ или „споитори“, които са занимават само с калайджийство. 
Това преминаване от Турция е станало в началото на XIX век. Тази 
група е броила тогава около 5,000 души. През зимата тези калайджии 
живеят в колиби, направени дълбоко в земята. А когато времето се оп-
рави – към началото на пролетта, те тръгват да пътуват с всичките си 
принадлежности в една волска кола. Те се настаняват в шатри покрай 
градовете и отиват да търсят работа в града.

Жените помагат на мъжете си в работата, като почистват съдове-
те с пясък, преди да почне калайдисването, като го търкат с краката 
си.

Тези цигани не обработват желязо. Те са признати за такива, кои-
то принадлежат към мюсюлманската религия, но са в същност без 
каквато и да било религия.

За разлика от циганите, които претендират, че са християни, те се 
ползуват с по-голяма почит защото нито един от тях не се е проявил 
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в кражба, казва Обеденар. Чистотата и редът са обикновено нещо 
при тях и се подържат постоянно. Те си избират също един старей-
шина; женят се само помежду си и са практикували доскоро обряз-
ването. Младото момиче се жени на 12-13 годишна възраст. Тогава 
я разхождат на кола из населеното място, като главата ѝ е покрита с 
едно було.

Те имат, както казахме и по-горе, добра музика. Техните песни 
наподобяват турските, които те изпълняват с един инструмент, напо-
добяващ флейтата и с един сплескан тъпан. Както казахме, през 1866 
година румънските цигани са станали румънски поданици.

От Паспати знаем, че в Турция има установени цигани, които са 
се оженили за бедни гръцки девойки в околностите на Цариград. Тези 
цигани са веселили някога турците и християните на техните търже-
ства, веселби и банкети. Странстващите цигани се отричат от тях.

Тези незаседнали цигани се намират особено на север и най-мно-
го – в Босна. Едно от техните племена, племето на Запари, се е отли-
чило особено много със своята необузданост.

Те погребват мъртвите обикновено през нощта.
Металообработвачи, ковачи, подковачи и бакърджии в по-голя-

мата си част, те имат един празник на медта, който, изглежда, им е 
единственият отличителен празник. Цигани от Мала Азия идват по-
някога на гости в околностите на Цариград да се видят със своите 
сънародници, които живеят тук.

На 6 януари 1906 година първият цигански конгрес в Европа се 
е състоял с София, с цел да се искат политически права на турските 
цигани или, както те са наричат гопти [73].

По всичко изглежда, че циганите в България живеят най-добър 
културно-просветен живот, защото освен, че в България се е състоял 
първият цигански конгрес, но тук също така е издаден и първият 
цигански вестник в цяла Европа. Това иде да ни посочи, че българ-
ските цигани са сравнително по-културни от своите сънародници 
в другите европейски страни, по-предприемчиви, имат развито об-
ществено-политическо съзнание и са с развит усет към обществено 
проявление.

В Унгария циганите пък имат склонност много силно развита 
към обиколки със цялата си покъщнина. През XIX век те са ходили 
дори във Франция, откъдето са се завърнали едва след 2-3 години. 
Най-добре са били посрещани при обиколката си в Румъния.
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ГЛАВА ХLVI 
РЕЛИГИЯ, ОБИЧАИ И НРАВИ

 Циганските религиозни възгледи представляват една странна 
смесица и пъстрота от местната вяра, която те навсякъде възприемат, 
заедно с някои стари световно известни суеверия, които им са общи с 
много други народи. Тази неустановеност в религията и религиозните 
им възгледи е характерна на само за румънските цигани, а за всички 
цигани в Европа. И от тази безпътица може да се съди защо те праз-
нуват празници, които са иначе чисто християнски, като Гергьовден, 
Васильовден и Богородица, които, разбира се, те наричат с други име-
на, но причината за празнуването на които не могат да обяснят.

Между гърците, циганите са принадлежали на гръцката църква; 
между мохамеданите са мохамедани, а в Румъния принадлежат на на-
ционалната църква. В Испания и Унгария повечето от циганите са 
католици, според официалната вяра на страната, в която живеят.

Циганите не признават десетте Божи заповеди.
Циганите са големи оптимисти в живота и са отчаяни фаталисти.
Нещо специално от източен произход в техния религиозен реч-

ник няма.
Изобщо, техните вярвания, обичаи и приказки и т.н. принадле-

жат на общите народни творения на страната, в която са и много от 
техните символични изрази намират точното копие в румънския и мо-
дерния гръцки език и често се разправят, като че ли са превод от тези 
езици.

Въпреки тази религиозна смесица, обаче, техния език е често 
смесица с езика на страната, в която живеят, циганите все пак са за-
пазили непокътната своята национална самобитност и са строго оч-
ертани като племе. Това никой не може да го отрече. Те не са шови-
нисти, не проповядват теоретично никакъв расизъм, но строго пазят 
националната си самобитност и не позволяват техни момичета да се 
омъжват за младежи от друга нация. Това те правят някак си като че 
ли инстинктивно, без да влагат в него някакъв национален или рели-
гиозен фанатизъм.

Суеверията у циганите са широко разпространени. Те се боят 
от таласъми, вампири, русалки и духове. Те са готови по-скоро да се 
подложат на баячки за лекуване, когато се разболеят, отколкото да по-
търсят помощта на лекаря. Това се обяснява само с тяхната културна 
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изостаналост. Така например, установено е, че циганите не могат да 
обяснят от где иде у тях този страх от таласъми и прочие.

В странстващите цигани се наблюдава едно особено явление: по-
ради своята незаседналост, те не могат да бъдат обхванати от ваксина-
ции против едрата шарка, поради което мнозина от тях ние срещаме с 
белези от шарка по лицето, а не са малцина и такива, които са загубва-
ли от тази коварна болест едното, та дори и двете си очи и са останали 
завинаги слепи. Това се дължи, именно, на обстоятелството, че не са 
били ваксинирани. В Европа, освен циганите, почти никой друг вече 
не боледува от тази болест, благодарение на ваксината.

Странствуващите цигани работят стария занаят, като медни кова-
чи или работници въобще на метални произведения. Те също правят 
сита и капани, но на изтока те рядко са подковачи или конепродавци.

Онова, обаче, което е гордост, и справедлива гордост за циганите, 
е тяхната музика, където те са ненадминати. Циганите музиканти са 
били трубадурите или пътуващите музиканти в Източна Европа. Го-
лемият композитор Лист дори им приписва произхода на унгарската 
музика. И може би Лист да има право, защото мъчно може да се от-
дели циганската от унгарската музика – толкова е голямо сходството 
между тези две музики.

Професията на музиканта е била много успешно упражнявана 
също и в Русия и то с големи облаги. Постоянно техните музикални 
услуги са били търсени за много увеселения на някогашното висше 
общество там.

Мястото му е тук да отбележим, че циганите имат и с още нещо 
друго да се гордеят, и то също така основателно. Циганките са забеле-
жително красиви жени, те имат особено буен темперамент, сластни са 
и човек мъчно издържа по натиска на този техен чар. Много циганки 
са се прочули като не едни от даровитите певици и са се омъжили 
за богаташи. Една московска циганка, изключително надарена, как-
то с физическа красота, така и с гласови данни, е станала съпруга 
на Принц Галицин. Случаят, за който се твърди, че е действителен, е 
подробно описан от Диксон. Чарът на циганката е толкова силен, че 
на него са се подавали много силни иначе натури и са зарязвали всич-
ко, за да спечелят любовта ѝ. 

Същото положение циганките имат и в Испания, само че там те 
са прочути като танцьорки, но внимателно отблъскват всякакъв опит 
за женитба с богатите испанци. Тук те проявяват един национализъм, 
който не може с нищо да бъде обяснен.
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По-слабо, но в същото направление, циганките имат успех и в 
Египет.

Циганката е прочута със своята мистична практика – предсказва-
не на бъдещето, баяне и прочие, тя знае средства да нарани и отмъсти 
на неприятеля и да посегне на приятеля. Тя може да развали магия 
направена от други. И в това направление тя е толкова убедителна, че 
лековерните хора не могат да устоят на внушенията ѝ. По този начин 
циганката печели препитанието си и помага за издръжката на семей-
ството, към което е сърдечно и здраво привързана. Тя обича своите 
деца, които ражда много, макар че не проявява особен интерес при 
тяхното отглеждане. Тя се грижи за своето дете с инстинкта, с който 
се грижи, например, едно животно, без да проявява някакви особени 
културни или педагогически стремежи.

При магиите циганките употребяват или местния език на населе-
нието, или слабо изменен гръцки език [със заемки от] румънския или 
славянските [езици].

Старата циганка е известна също със своята сръчност за гадаене 
на бъдещето посредством специално нареждане на картите, добре из-
вестният „Тарок“ на циганите.

Циганите имат много чудно-омайни приказки, които приличат 
във всяко отношение на местните хубави приказки.

ГЛАВА ХLVII 
ФИЗИЧЕСКИ ЧЕРТИ

Циганите са с малък ръст. Различават се по цвят от черния цвят 
на арабина до белия на сърбина или поляка. Намират се, обаче, и бели 
цигани, особено в Сърбия и Далмация, които по цвят често не могат 
да се различат от местното население, освен от това, че са по-гъвка-
ви, по-темпераментни и по-мускулести, с по-добро телосложение и 
по-пъргави, отколкото пълните и флегматични славяни и смесената 
румънска раса. Разпознават се по блясъка на техните очи и по чудната 
белота на техните зъби. Мнозина от тях са с много добро телосложе-
ние, други са подобни на смесените раси, което, безспорно, се дължи 
на женитбата им с изгнаници от други раси.



126

И
С

ТО
РИ

Я
 Н

А
 Ц

И
ГА

Н
И

ТЕ
 В

 Б
Ъ

Л
ГА

РИ
Я

 И
 Е

ВР
О

П
А

 • 
РО

М
А

Жените-циганки са много пъргави, жизнерадостни, безгрижни. 
Те обичат представленията и ориенталските изложби, обичат също 
така пехливанските борби, които гледат с ненаситна радост и внима-
ние, и за които впоследствие говорят дълго. Циганката обича да се 
облича пъстро в платове с крещящи цветове. Тя много обича украше-
нията и се гизди с тях обилно и с радост. Любими цветове на циган-
ката са червено, жълто и зелено, и особено тези цветове са любими на 
циганките от изтока.

Циганката носи също така пъстра забрадка, с която покрива гла-
вата си. Много обича да има златна монета на шията си. Циганката 
носи обикновено феста (пола) и макар много от тях да са мохаме-
данки, отдавна са изхвърлили фереджетата от употреба. Циганката 
по дух е свободолюбива, но не позволява с нея да се флиртува. Тя 
пази нравствеността си, що се отнася до мъже от друга раса, но е 
любвеобилна и сластна със своите сънародници. Тя е готова да даде 
всичко за любовта си, но държи в замяна на това да получи същото. 
Тя е ревнива и зорко пази любимия си от изкушенията на други свои 
сънароднички.

ГЛАВА ХLVIII 
ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО

Има обилни доказателства, че между английските цигани е има-
ло много групи с матриархат, а други – с патриархат.

Тяхната брачна система не е попречвала на женитби с племен-
нички или внучки, или полу-сестри, въпреки че общото роднинство 
е било дълги години пречка. Сватби на леля и племенник са редки. 
Сватбите пък между братовчеди са обикновено нещо и много чес-
ти. Сватби с роднинство по майчина линия са точно определени. При 
сватби с братовчедки, тази на вуйчото е била предпочитана пред чи-
човата.

Полигамията (многоженството) е била практикувана. Напосле-
дък вече е изоставена, вероятно поради новата икономическа струк-
тура, която не позволява издръжката на много жени.

Сестринството е било зачитано.
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Обикновено правило е било по-възрастната сестра да се жени 
преди по-младите, но понякога това правило е било нарушавано.

При женитбата са изисквани от мъжа доказателства за годност, а 
от момичето – девственост.

Женитбата е ставала с приставане, одобрено с церемония от гла-
ватаря. Церемонията се състояла в кръстосване на ръцете, или с ядене 
на пита, съдържаща от кръвта на двамата млади, или пък със скачане 
върху клон или метла от пръчки, или върху маша.

Жената е била вземана на ръце и носена до шатрата, с което се е 
символизирало съвършенството и трайността на брачния съюз.

Тези обреди могат да се обяснят с тези на Индия и другаде, и са 
отчасти обреди на плодородие и отчасти на предпазване от беди.

Сватбите им са траели обикновено по три и повече дни. Придру-
жени са били с много шум, веселба и големи гощавки. Цялото племе е 
вземало участие в сватбата и последните са се провеждали така, че се 
е добивал някакъв особен празничен вид в циганското селище.

Бащата на момата е получавал така наречения „баба-хак“ в пари 
и разни други подаръци.

ГЛАВА ХLIХ 
АМЕРИКАНСКИТЕ ЦИГАНИ

Въпреки обстоятелството, че много от наследниците на цигани-
те, които са отишли в Америка по времето на колониализма от Ан-
глия, Холандия, Германия и Франция са се претопили, имало е през 
1928 година вероятно от 50,000 до 100,000 цигани, които там наричат 
„рома“. Числото им, поради извънредно голямата и позната плодови-
тост на циганите, се постоянно увеличава. Болшинството от тях са 
отишли в Америка през последната четвърт на XIX век. В Съединени-
те Щати и Канада английските цигани са доста много и се различават 
малко от европейските.

Поради западането на търговията с коне, техният главен поминък 
в Америка е гадаенето. Други са се установили като земеделски ра-
ботници по чифлиците, а някои продават и мушами, кошници и стари 
неща.



128

И
С

ТО
РИ

Я
 Н

А
 Ц

И
ГА

Н
И

ТЕ
 В

 Б
Ъ

Л
ГА

РИ
Я

 И
 Е

ВР
О

П
А

 • 
РО

М
А

Някои унгарски цигани преселници в Америка живеят в къщи. 
Това са предимно музиканти, поминъкът на които е осигурен, тъй 
като музиката им се високо цени и търси от американците.

Повечето от тях говорят „романес“, като техен роден език.
Най-голямата група е в Брадок, Пенсилвания.
Румънски и руски цигани цигулари в Америка са рядкост.
Фамилиите от руски, сирийски, български и испански цигани са 

много пръснати.
В Америка са познати главно два вида цигани:
По-малката група е известна като Каравлас (черни власи) или 

Баяш (промивачи на злато). Езикът им – романи, който те говорят, е 
бил взет от англо-американските цигани. Румънският език е техният 
„таен“ език, въпреки че са живели в Сърбия за известно време, преди 
да се заселят в Америка. В тази група почти всички са гадатели.

Втората група, която образува болшинството от американските 
цигани, поради липса на по-подходящ термин, ще трябва да ги на-
речем „странстващ народ“. Помежду си те говорят на чист диалект 
романи, но процентът на заетите от румънски думи показват, че те са 
били някога във влашки страни. Те се срещат навсякъде – от Китай до 
Африка, но никъде така често, както в Съединените Щати.

Много от тях има и в Южна Америка.
Те подразделят себе си на племена: Мачвая – на името на една 

област в Северна Сърбия; Калдераши – от тяхната предишна профе-
сия – железари; Русоре, Унгересоре и т.н. – от страните, в които са 
живели по-дълго време, преди да се заселят в Америка.

Въпреки слабите различия в диалекта и обичаите, тези племена 
са хомогенни и не се смесват с други групи, дори и с тези от Баяш 
групата.

Те имат свой собствен съд (романо крис) воден по начин, по 
който индусите в Индия го водят. „Табу“ (това, което е забранено), е 
строго задължително и се наказва с глоба при нарушаването му или с 
изпъждане от племето (махриме).

Голямата копринена кърпа на главата на омъжената циганка, гер-
даните от златни монети и пъстрите с крещящи цветове дрехи са от-
личителни за тях.

Те пътуват с влак или с автомобил и живеят от предсказване щас-
тието на хората, което се върши от жените. Преди това повечето от тях 
са били железари. Малко са професионални музиканти и почти всички 
имат не само склонност, но и талант към музиката. Те са запазили при-
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казки и песни за техния роден език. През цялото лято те живеят в ша-
три, но през студените дни отиват в градовете, където живеят в къщи.

Благосъстоянието се стреми да ги американизира, но както всич-
ки ромени, те лесно се връщат към старите си особености.

ГЛАВА L 
МУЗИКА

Музиката е единственото изкуство, което е било много обичано 
и се е ползвало с почит между циганите, които са рядко чувствителен 
народ, пълен с въображение и въодушевен от природата. Циганската 
музика е ненадмината по своята сила, привлекателност и чародейност. 
Тя е често самородна, оригинална и издава своя източен произход.

Трудно е да се изгради една теория за циганската музика, защото 
отношенията на тоновете в нея едва съществува, модулацията е пълна 
с фантазия и съблюдаването на хармоничните правила в музиката се 
практикува отскоро. Една от особеностите в тяхната музика е честата 
промяна на квартата и миньорната гама, без тази гама да има редовно 
правилен характер. Тази миньорна гама, много употребявана от цига-
ните, не е друга, освен персийската, наречена „ориенталска в полуто-
нове“, само че в обратен ред; тя притежава увеличена кварта, секстата 
намалена и септимата увеличена.

Други особености на бохемската музика [74] са нейния специа-
лен ритъм и нейната много свободна украса – 2/4 такт и този 4/4 се 
срещат много често.

От естетична гледна точка може да се каже, че циганската музика 
е извънредно непринудена и че инструментите са създадени за бохем-
ските музиканти, и особено цигулката, заедно с другите инструменти, 
за изповедниците на техните впечатления.

Бохемът композира непрекъснато, не проверява никога своето 
музикално творение и има наклонност само към мнемоничните (кои-
то развиват паметта) репетиции.

В различните страни, където са отишли, бохемите са запазили 
своите физически характерни черти, но не отличителните черти на 
своето изкуство.

Тяхната музика се е запазила най-вече в Унгария и Бохемия.
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Унгарската музика е създадена от циганите, въпреки че гласовият 
елемент у нея заема по-голямо място, отколкото в бохемската.

По-слабо надарени с гласови струни, бохемите са практикували 
слабо музиката с песни. Споменават се само малък брой балади или 
военни песни. Изглежда, че природата е поискала те да се изказват 
главно чрез инструментите. Цигулката е най-важния инструмент в 
циганския или унгарския оркестър. Един диригент е излишен, или 
по-добре казано, един виолонист го замества и останалите музикан-
ти, отдадени свободно на своята фантазия, го следват вярно, ако не 
в подробности, то в общия дух на произведението, като се въодуше-
вяват и ръководят от неговата отлична дарба. След цигулката, трябва 
да споменем зимболата (цимбала), един вид масичка, прошарена със 
струни, върху които се удря с дървени чукчета.

По гъвкавост и фантазия, зимболата съперничи на цигулката. 
Идват след това другите цигулки, виолончелото и няколко дървени 
музикални инструменти.

Особените цигански музикални номера са разделени на две час-
ти; всяка една от тях е образувана от два танца, единият – бавен, дру-
гият – игрив. Първият, наречен „ласан“ е много меланхоличен; втори-
ят, наречен „фриска“, се движи от модерато до престисимо.

В Украйна циганите имат един собствен значителен репертоар от 
песни, но пеят също и руски народни песни, а танците им се наричат 
жюмки пропоки [75].

В Турция, Молдавия и във Влашко, бохемското изкуство се е мно-
го променило. Енергичността на ритъма е много западнала. Флейтата 
играе важна роля и оркестъра се увеличава с един духов инструмент, 
подобен на флейтата на Пан.

В Испания гитаносите (циганите), композират съобразно теми-
те и ритъма на испанците.

Най-добрите бохемски артисти са: Сюкева, Барлеа, Бихари, 
Сюзор, Баджар, Саркьози, Кеджкемети, Цинка Пана, виолонистка, 
която е пожънала във Виена нестихващи успехи.

Най-известни, обаче, между всички цигани музиканти бил Биха-
ри (1827-1858), който е знаел как да блести и печели сърцата на пуб-
ликата, както със циганската, така и с класическата музика.

Днес в Съветския съюз е известна като добра артистка Ляля Чер-
ная, която играе в Държавния цигански театър „Ромен“.

Циганите могат и имат всички основания да се гордеят с техните 
сънародници Лебедов и Ромел [76], които са добре известни в Съвет-
ския съюз с техните пиеси.
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ГЛАВА LI 
ВЛИЯНИЕ НА ЦИГАНСКАТА МУЗИКА

Много знаменити композитори, като Бетовен и Шуберт са из-
ползвали циганската музика на бохемски теми, за да създадат образци 
на класическата музика, на която човечеството и днес гледа с удивле-
ние и възторг.

Брамс пък е издал гениално подкрепени цигански танци.
Ференц Лист, обаче, ги е най-добре разбрал, възобновил е позна-

тата енергичност в музиката и тяхната жива, въодушевителна фан-
тазия. Неговите „Унгарски рапсодии“ са едни от ненадминатите и 
най-хубавите, които човечеството до сега е създало.

Циганската музика, заедно с циганския танц, следователно, са 
изиграли огромна роля в развитието на класическата музика.

В много класически произведения, творения на най-гениалните 
музиканти, са легнали в основите мотиви от ненадмината по своята 
сила, жизненост и динамика циганска музика.

ГЛАВА LII 
ФИЛМИ ИЗ ЦИГАНСКИЯ ЖИВОТ

Циганския живот, така весел, безгрижен и разнообразен, пълен с 
дълбоки преживявания и нежна любов, е намерил отражение в много 
филми. Кино-режисьорите с особена любов пристъпват към поставя-
не на филми из живота на циганите, защото тук те имат волен полет 
на фантазията си и могат да я разгърнат в нейната широта.

Вечно странстващите цигани, вечно танцуващите под откритото 
небе свои танци, вечно отдадени на музиката, техният живот е бла-
годатен извор, от който блика много сочност, живот и чувственост, 
които превъплътени в един филм, го правят безкрайно интересен.

Екзотиката, която вее от циганския живот; мистичността, с която 
те си обясняват всички прояви в живота; всеотдайната им и непозна-
ваща никакви ограничения любов към любимата жена; дълбокото им 
суеверие и особената им религиозност, която не почива на никакви 
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трайни и здрави традиции, всичко това са елементи, които правят фи-
лмите с теми от циганския живот безкрайно интересни. Тези теми 
също така дават и възможност на режисьора да твори оригинално, без 
норми, защото и самият цигански живот не познава никакви норми.

В циганина доминира необузданата, но страстно-гореща любов, 
която не познава никакви граници, никакви ограничения. Циганинът 
люби всеотдайно, безгранично дълбоко и буйно. Той се отдава все-
цяло и търси също така цялостно отдаване и взаимност, които, ако 
не получи, не избира средства и начини, за да ги има. Отразени в 
един филм всички тези изживявания правят последният динамичен, 
сочен, свеж, загадъчен и от тук – много интересен. Ето защо циган-
ският живот е бил винаги любима тема за разработка на филми. В 
циганския живот няма бавност, мудност, флегматичност. Той е буен, 
игрив, палав, весел, но той носи често със себе си и горестна мъка 
за непостигнатото и така силно бленувано щастие в живота. Всичко 
това, отразено във филма, го правят такъв, че грабва зрителя още в 
първите моменти и го държи в блян до последния миг.

Такива филми са: френският филм „Белият камион“, испански-
ят филм „Кармен“, чешкият филм „Моят приятел Фабиан“, югослав-
ският филм „Кощана“, унгарският филм „Цигански барон“, руският 
филм „Цигани“, по едноименната повест на руския класически писа-
тел А. С. Пушкин, и много още други.

ГЛАВА LII 
ЦИГАНСКИ ФОЛКЛОР. 

ПРЕДАНИЯ, ПРИКАЗКИ, ПОСЛОВИЦИ,  
ИЗКАЗВАНИЯ И ИЗРАЗИ

Циганите имат прекрасни приказки, които се слушат с голям ин-
терес, защото са пълни с неочаквани измислици, суеверия и завърш-
ват обикновено също така неочаквано интересно.

Тези приказки те разправят вечер край огъня до шатрата, под от-
критото звездно небе, или зима – в къщи. Дългите зимни нощи стари-
те цигани и циганки изпълнят с дълги, безкрайно интересни и учуд-
ващи със своята стройност приказки, в които се говори за змейове, за 
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таласъми, за русалки и самодиви, а така също и за някоя дълбока, но 
нещастно завършила циганска любов. Тези приказки са пълни с тайн-
ственост, мистичност, страхотни изказвания, на които е станал жертва 
някой от циганите.

Седнала в къта, старата циганка разправя дълго своите приказки, 
чути от майка ѝ или баща ѝ, и сега тя самата ги предава на своите деца 
и внуци. Те слушат, захласнати и се мъчат да не изпуснат нито дума от 
устата на майка си или баба си. Защото в тези приказки се говори за 
царски син, който се е влюбил в хубавата бяла циганка, която, обаче, 
има свой скъпи любим, комуто не може да измени, защото го дълбоко 
обича и комуто остава вярна дори и тогава, когато жестокият царски 
син, непостигнал своите домогвания, жестоко наказва упоритата де-
войка. Тя става жертва на безмилостната жестокост на царския син, 
но запазва сърцето си чисто, отдадено всецяло на своя любим.

Бабата свършва приказката, а децата още гледат в устата ѝ и мал-
ките им и светли очички искат още да им се разправя.

И бабата или майката почва отново – нова приказка.
„… Имало едно време …“.
Така започват те обикновено своите приказки.
Сега вече тя разправя за змея, който се влюбил в най-хубавата ци-

ганка на племето им и който всяка вечер идвал и тайно промъквайки 
се до леглото на своята любима, ляга до нея, пие цяла нощ сочността 
на устните ѝ, а тя примряла от страх, стои, мълчи и трепери от страх 
под жестоките и ненаситни милувки на змея. И това той прави всяка 
вечер, докато най-сетне изпие и последния жизнен сок от тялото на 
хубавата млада бяла циганка, която се страхува да каже на близките 
си за посещенията на змея, защото той се е заканил, че ще я убие.

И ето – една вечер идва брата на нещастната девойка, който слу-
чайно вижда змея в леглото до сестра си, кръвта кипва в буйните му 
цигански жили, той изважда нож и промушва в сърцето ненаситния 
змей. Потича черна кръв и изведнъж навън се развихря буря, светка-
вици – цяла стихия. Близките на змея, усетили за смъртта на своя бли-
зък, толкова са се разсърдили, че развихрят страшна буря, която чупи 
клоните на дърветата, [събаря покривите] на малките им къщички, 
или разхвърля на всички страни платната от шатрата. Но … младата 
циганка все пак е спасена. Змеят няма да идва вече да пие кръвта ѝ. Тя 
лека-полека се съвзема, живота пак се връща в нея. Тя все повече се 
разхубавява, докато един хубав ден и тя избира своя любим на сърце-
то си, с когото свързва живота си и заживява щастливо …
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Нескончаеми са темите, прекрасни са приказките. Те пълнят дет-
ските души ту с възмущения против жестокия царски син или неми-
лостивия змей, ту очичките им радостно проблясват, когато бабата 
разказва как смелият брат убива змея и спасява любимата си сестра 
от него.

Бабата пак почва:
„… Имало едно време …“.
Но детските главички са кимнали, очичките им са затворени, за-

щото сън ги е налягало. Тя леко става, настанява всяко едно дете да 
спи, а след това се свива до тях, за да ги стопли с дъха и тялото си …

ГЛАВА LIV 
ПРИКАЗКИ И ПРЕДАНИЯ НА РОДОПСКИТЕ ЦИГАНИ [77]

ГЛАВА LV 
ИЗКАЗВАНИЯ [78]

ГЛАВА LVI 
ПЕСЕННО ТВОРЧЕСТВО

Мохамеданите ковачи – агуптите, нямат свое родно песенно твор-
чество. Те си служат с песните на родопското население – на българите 
християни и на българите мохамедани. По празници ковачите-агупти 
си ходят един другиму на гости и там, събрани всички заедно, пеят 
старинни родопски песни. Макар че нямат свое самородно циганско 
песенно творчество, те изпълняват песните на родопското население 
така хубава, толкова трогателно, с жар и темперамент, които пленяват 
душата на слушателя. Сами музикални по склонност, верни на циган-
ската си раса, те влагат толкова живот и топлота в песните, че послед-
ните, изпълнявани от тях, имат чаровно хубав смисъл. Целият живот 
на агуптите-ковачи протича в тежка неволя и труд, но въпреки това от 
техните уста не слиза песента. С тях те изразяват неволите си, скърбите 
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си по свидно либе, или радостта си от малкото щастие, което понякога 
капва на комина и на техните бедни хижи. Те са щастливи, когато чрез 
песента изразяват онова, което вълнува душата и сърцето им, безраз-
лично дали то е скръб или радост. Тяхната скръб е дълбока, защото те 
са чувствен и палаво-буен народ. И чрез песента само те могат да изра-
зяват най-добре онова, което вълнува душите им. Липсата на родно пе-
сенно творчество у агуптите, е безспорно, една загуба, защото ако има-
ха такова, те чрез него биха ни насочили по пътя, който би ни открил 
мислите, въжделенията, стремежите и идеалите, които вълнуват всяка 
циганска душа. Отрудени и измъчени в недалечното минало, техният 
живот е бил погълнат изключително от грижата да изкарат прехраната 
на семейството си и не са имали време за творчество. Сега, когато пред 
циганите-агупти се открива един нов живот – живот на пълно равен-
ство с всички останали граждани в републиката, живот – освободен 
от обидната и с нищо неоправдана дискриминация, на която те бяха 
подхвърлени [до] преди 14 години; сега, когато и пред тях се отварят 
широко дверите на училищата и университетите, нека се надяваме, че 
те ще запълнят тази празнота от липса на родно агуптско песенно твор-
чество. И направят ли го, нека бъдем уверени, че то по нищо няма да 
отстъпва на което и да било друго песенно творчество. Защото, цигани-
нът по природа е музикален и защото и по дух той умствено не е по-на-
зад от който и да бил друг народ. Ако до сега циганинът се чувствуваше 
подтиснат и низвергнат от обществото, това бе не по негова вина, а 
по вина на онези, които до преди четиринадесет години го третираха 
едва ли не наравно с животното. Той, обаче, при новата обстановка ще 
се изправи и стъпил здраво на краката си, ще внесе своя дел в общата 
песенна съкровищница на българската държава.

Тук ще предам някои от песните, които най-много се пеят из ро-
допския край от циганите-ковачи.

ТЪГА ПО ЛИБЕТО

– Русице, руса девойко,
Що ти преливат учички, 
приливат и прикипяват …
– Немой ма пита, потниче,
я имам либе кайпта,
днеска е девет години,
отка е от тува отишол,
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малко ми дете остави;
куже го мома изкутих
и кумаре му дойдоха,
нема кой да ги посрещне,
нема кой да ги изпрати …
– Русице, руса девойко,
ам да си ти дойде любено,
пузна ли щиш си гу ти?
– Пузнавам си гу, пузнавам,
мое е либе личничку,
на сиву конче ехаше
и синя руба носеше …

УТРЕ НЕВЕСТА ОТИВАМ

– Стани ма, майчу, рахчеши
и ситничку ма оплати.
Утре нивеста търнувам,
нах Топкуклу село големо.
– Дощеру, мила майчина,
ако го думаш истина,
дано та юлим привали.
– Майчинку, мила майчинку,
оти ма люто прокринаш?
Млада не си ли бивала,
севеьо не си ли тьоглила?

НЯМА С ТЕБЕ ДА ДОЙДА

Митка на межо варвеше
с нехина стара майчица,
от где е Метку уварди,
та си хи потен присече
и си е фана за рока.
Митка си дума на Метка:
– Не да ми потес присечеш,
ам да ми галвоса присечеш,
пак нема с тебе да додам …
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Когато вечер над тъмните канари на Родопите екне гласа на цига-
нина и циганката и звуците от тяхната песен се носи по връх на връх, 
от скала до скала и ехти из долищата, нещо трепетно като чели завладя-
ва всекиго и той, въпреки волята си спира, за да слуша, прехласнат от 
приказно-вълшебното изпълнение на тези прости, но сладки народни 
мотиви. И в това изпълнение, именно, е силата и чародейната сладост на 
родопската народна песен. Тя звучи хиляди пъти по-добре, когато е из-
пълнена от циганин или циганка, защото в нея той влага душата, сърце-
то, мислите си, тъгата или радостта си – всичко онова, което терзае или 
кара да се смее душата му. И затова родопска песен, когато се изпълнява 
от циганин, ни се вижда толкова хубава, та не можем да ѝ се наслушаме.

ГЛАВА LVII 
ПЕСЕННО ТВОРЧЕСТВО НА СОФИЙСКИТЕ  

И ДРУГИ ЦИГАНИ В СТРАНАТА

За разлика от агуптите-ковачи, софийските цигани и циганите 
в другите краища на страната, имат свое родно песенно творчество. 
Това се дължи на много причини, но най-главното на обстоятелство-
то, че поминъкът на останалите цигани в страната е по-добър и сле-
дователно те имат време да промишляват и върху други проблеми от 
живота, освен проблема за прехраната, както това е с агуптите-ковачи.

И имено поради това, циганите в останалите предели на Бълга-
рия, макар и слабо, но имат и свое родно песенно творчество.

Те имат и поети, които по дарование не отстъпват на много наши 
[български] поети. Един от тях и то най-изтъкнатият е Усин Керим, 
от когото има и сбирка стихове [79], която намира отличен прием във 
всички среди. Няма човек, който да е прочел песните на Усин Ке-
рим и да не е останал очарован от тях, защото те са ненадминати по 
образност, по музикалност на стиха и по дълбочина на поезията. Те 
вълнуват силно душата на читателя и той без да иска повтаря, потретя 
да чете неговите песни с наслада и радост, възхищавайки се на този 
голям самороден цигански талант. Усин Керим е един рядко даровит 
поет, песните на когото са пълни с толкова жизненост и пламък, с тол-
кова вяра в доброто и с толкова любов към хората, че представляват от 
себе си едни редки бисери. [80]
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ОЧИТЕ ГОВОРЯТ 

Има думи – кажеш и забравиш.
Има думи цял живот се помнят.
Има песни – чуеш и отминеш.
Има песни – влизат във сърцето.
Има любов – любиш и разлюбиш.
Има обич – обич дор до гроба.

Пет години черни, та чемерни,
смок усоен пие ми сърцето.
Пет години като зноен вятър,
дето скърца и хрущи в тревите,
пуста севда ме суши и пали,
пет години съхна, не изсъхвам.

Днес в махалата с Ата се видяхме.
Знаеше ли, че съм се завърнал,
та намина рано към баща си?
Две дечица тичаха пред нея,
а път третото спеше на гръдта ѝ.

Като двама млади, що се любят,
след раздяла дълга в ден уречен,
срещнаха се погледите наши.
Като двама млади, що се любят,
след раздяла погледите наши,
дълго се целуваха по пътя.

Питай всеки срещнат, ще ти каже,
че очите свой език си имат.
Нашите очи си говореха,
дума с нея ний не си казахме.
Нашите очи си говореха,
пламнали от обич.

Но защо ли
нейните и моите се наляха?
Милата ми, как се е стопила,
увяхнала е като цвят попарен.
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Тая ли е, дето аз обичам,
дето идва вечер в съня ми?
Тая ли е, за която страдам
и превръщам мъката си в песен?
Мила ти ми, как се е стопила,
увяхнала е като цвят попарен.

Къщите ни – къща срещу къща,
портите ни – порта срещу порта.
Нейният прозорец гледа в моя,
Орехът ни все у тях се рони.

Дали пее рано преди изгрев,
водa прясна плиснала по двора?
Дали сплита в буйните си плитки,
дъхав здравец и лютинка росна?

Ако пее, пее радостта ѝ,
че при нея вечерта дохожда,
с ласкавия дъх на мъж обичан.

Ако вплита в плитките си цвете –
пет години все не разцъфтява,
щастието на жена любима.

Подскажи ми ти, сърце ранено,
та скръбта ми ден да позатихне.
    Усин Керим 

КЪДЕ

В това студено, кално време,
къде съм пак на път поел?
Като старица болно дреме,
край мен ръждивото поле.

Болят нозете уморени,
сърцето самото гнети.
Къде сте вий, гори зелени?
Мой роден дом, къде си ти?

Къде не бях, отде ли аз не минах,
че малко свят очите ви видяха …
Ти цяла си за мен дом, родино,
небето ти за мен е родна стряха.

    
Усин Керим 
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ЩОМ ПОДУХНЕ

Щом подухне цветоносен вятър
и разлисти бухналите пъпки,
тръгвам, с песни тръгвам по земята,
да я меря с тежките си стъпки.

Край ушите ми жужи мушица,
а насреща – пърха пеперуда.
Как цвърчат по блесналите жици,
лястовички като наниз чуден.

В синевата пее чучулига,
гмурната дълбоко в небосвода.
И духът ми гордо се издига,
и се сливам с хора и природа.

    Усин Керим 

КОН ЖАДУВАМ

Кон жадувам аждраханин,
дето стъпи – трап да дъни.
Гривата му щом прихвана – 
в облаците да потъна.

И над тебе, стар бащице,
град обичан, град мой свиден,
да извия като птица,
та лицето ти да видя.

Сън сънувах, че се връщам,
ала кой да ме посрещне…
Пуста беше наща къща,
както къщата отсреща.

Мъртва ми е баба Джина,
Ата с другия отиде:
не за туй ли аз заминах,
в път да крея, град мой свиден …
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Плува облак начумерен,
где ще спре, това не питай.
Ой, сърце, защо трепериш,
Чуло тропот на копита?

Кон жадувам аждраханин,
дето стъпи – трап да дъни.
Гривата му щом прихвана – 
в облаците да потъна.

    Усин Керим

МРАК ЛИ ПАДНЕ

Мрак ли падне край реката,
зашуми камиша.
Кой ли горко в тишината,
плаче и въздиша?

Там сърцето ми се скита,
скита и ридае.
Сам-самичко под звездите,
то покой не знае.

Иманярят начумерен,
вехне ли в страстта си.
И жълтици да намери,
пак ще е нещастен.

Дай на мене вечер синя
и добри акрани,
бял котел със старо вино
и моми отбрани.

Че светът без тях е тесен –
виното – безвкусно.
Де гиди, лудешки песни
и горящи устни.

    Усин Керим
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Дадохме тези няколко песни от творчеството на големия циган-
ски поет Усин Керим, за да види читателя колко свежест, колко бо-
дрост и колко вярна и неподправена е любовта на великия поет към 
неговата свидна Ата. Той пее песните си леко, плавно, говори за лю-
бовта си честно и открито и скърби с люта болка за това, че:

Сън сънувах, че се връщам,
ала кой да ме посрещне.

И когато стигне вече в любимия град и се спре под тяхната къща, 
той плаче с горещи сълзи за две пусти къщи:

Пуста беше наща къща,
както къщата отсреща.

Толкова неподправена, толкова искрена и толкова дишаща топло-
та и тежка болка песен рядко се пее. Нея може да изпее само Усин 
Керим, защото я изтръгва от дъното на душата си. А я чуйте и тази 
песен на Усин Керим:

СИН

В ранно утро двама, тръгнем ли с баща ми
към гората с брадва във ръце,
и зората бяла, бял яшмак развяла,
маха ни за поздрав от върха Острец.

Вглеждам се в баща си – черен и небръснат,
свил плещи корави от тегло и труд,
вглеждам се и мисля: „Ех, животе, мръсен,
ех, животе, тежък, като суров бук…“.

А той с глас чудна песен пее:
„Циганин в полето, яхнал буен кон,
бяга като вятър, бяга – на къде ли,
иде нощ, а няма хлебец и подслон.

Удряй коня буен, момко млад и мургав,
удряй и не спирай, нека бяга той,
нека те не стряскат студ и глад, и бури,
върнеш ли се, момък ще е сина твой…“.
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Пее той – баща ми, циганин разрошен,
Пее той и крачи, а след него аз,
чувствам как кръвта му в мойта кръв клокочи,
как пораствам бързо, всеки миг и час.

Зная, след години мъртъв ще е бабо [81],
зная, след години друг ще съм и аз,
но не ще забравя циганския табор
и ще пея песни с бащиния глас.
      Усин Керим

Напоследък в софийските и въобще в българските цигани се 
забелязва едно ново явление, непознато за тях до преди 14 години. 
Това е стремежът на някои цигански поети да създават на цигански 
език тяхна родна песен. Покрай най-даровитият от тях – Усин Керим, 
който пише предимно на български, тук-таме вече проблясват малки-
те искри на нови цигански поети, които все повече растат и упорито 
градят основите на родна циганска песен. Такива са Ангел (Демчо) 
Благоев, Шакир Пашев и др[уги]. Ние имаме всички основания да се 
надяваме, че благотворната почва, която създаде за циганското мал-
цинство народната власт, ще бъде смислено и системно използвана, 
за да се създаде една истинска родна циганска песен.

ЕЙ, РОМАЛЕН … ЕЙ, ЦИГАНИ …

Ей, ромален, мере туме, Ей, цигани, мои братя,
пралален, бут дурол туме алиен. отдалече вий дойдохте.
Цела Азия туме пирген, Цяла Азия вий ходихте,
о Египет туме рескен. Египет вий стигнахте.

Трин дарява туме наклен, Три морета вий минахте,
анди Европа туме рескен. Европа вий стигнахте.
Е гиленца е букаса, С песни и труд цял свят,
цело Дуняс туме пирген. вий сами обиколихте.

Авдисе аме е гилинца, е букяса, Вий, циганите, [се] повдигнете,
е ромен ка подваздас, с труд и песни,
о социализъм ко ресаг. Социализма построете.

Шакир Пашев Шакир Пашев
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А[нгел] Благоев (Демчо)

ЦИГАНИ      

Пхирен рома ке дрома царенца,   
би букяко гониме, нанге, не чшавенца. 
Кай джан саве гивеса си наангле ни дикхен.

Роден дром животоске,
по насвало воги те пхенен,
пхирде бут бреша ке дрома би джанде,
бут джене ке рома дикхе гурва,
чшаве, рома, меренас сар макхя,
и кхоник ни вакярелас,
кай е рома си мануша…

Авило о нево, лачшо, свето гиве,
дчиндас соси шеле саструне,
путардас соси вогя саворенге,
е лачше, чесноне, букярне, манушенге.

Ди о Яшар, о хамали,
и сар лесте бут джене,
чшивте о шеле, та о пхаге мохте,
андо заводя дие сар саворенде,
норме пхаген, стахановця ачшиле.

Дикхен и Айша, тай е Калиско чшаво,
и сар лесте бут джене,
инжинеря, докторя, студента ачиле,
о нево животос, социализми кхерен.

Шунен чшавален, тай пхралален,
ден тумаре васта сар ек, ромален,
те ваздас бут учесте, о нево животос,
е трудоскоро социализми,
тай е мирескоро.
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ЦИГАНИ [82]

Скитат цигани по пътища с катуни, 
Без работа гонени, голи, с децата си.
Където и да вървят по цели дни, 
[път] пред себе си не виждат.

Търсят път в живота,
за болната душа говорят, 
скитат много години по пътища незнайни, 
много хора на циганите гледат като на говеда,
деца, цигани, умират като мухи,
и никой не казва, 
че циганите са хора…

Дойде новият, добър, свят ден,
преряза каквото е вериги железни,
отвори каквото е сърцето на всички,
на добрите, честни, трудови, хора.

Върви Яшар, хамалинът,
и като него много хора,
хвърли въжето, и вехтите сандъци,
в завода върви като всички,
норми чупят, стахановци [83] станаха.

Виж Айша и сина на Кали,
и като тях много хора,
инженери, доктори, студенти станаха.
нов живот, социализма строят.

Чуйте момчета и приятели,
подайте си ръцете, станете едно, цигани,
да изградим много бързо новия живот,
на трудовия и мирен социализъм.
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ПРИКАЗКА ЗА МЕХА

Едно време се събрали много майстори от разни занятия на моа-
бет и от дума на дума почнали да се хвалят кой от кой е по-майстор. 
Табакът казал на ковача, че той е по-майстор от него, защото, ако та-
бака не му ощави кожата, ковачът няма от какво да си направи мех, 
за да раздува огъня на огнището и да нагрява желязото. Ковачът се 
ядосал и казал на табака, че ако той му вземе инструментите, табака 
няма да има с какво да щави кожите. От дума на дума и те толкова се 
разпалили, че се басирали. Тогава ковачът взел всички инструменти 
и пироните на табака и последният спрял да работи, защото нямало 
с какво да обработва кожите. Майсторът останал без мех, защото та-
бака му взел ощавената кожа от меха. Тогава ковача се замислил и 
най-после му дошло на ума, та направил следното: той взел кожите 
неощавени, натопил ги във восък и с тях си ушил нов мех и почнал 
да раздухва огъня и да кове нагорещеното желязо. Събрали се всич-
ки майстори да видят как е направил ковача меха си, като не е имал 
щавени кожи и когато той им разказал как е направил меха си, тогава 
всички го направили за най-големият майстор между всички майсто-
ри. Освен това, ковачът почнал да прави мотики, железният палешник 
за дървеното рало и други земеделски сечива, като брадви, сърпове и 
други. И затова той е бил признат от всички други майстори занаят-
чии за най-добрия майстор.

ПРИКАЗКА ЗА КЛЕЩИТЕ

Някога ковачите хващали горещото желязо с ръце, за да го коват. 
Те тогава не са имали клещи, защото не са ги познавали.

По това време майсторите имали по един чирак, който, освен 
това, което е работил в работилницата, но помагал и в къщната рабо-
та, като носел храна в къщата на майстора, месо, за да готви жената 
на майстора, вода, за да пере и други [такива]. Един ден майсторът 
пратил чирак да занесе месо в къщи. Обичаят бил, когато чиракът 
занесе месо, да го закачва на един пръст направен от дърво, който 
стоял близо до вратата, защото на майстора жена му, според обичаят, 
не бивало да се показва пред чирака. Един ден, чиракът, като занесъл 
месото, не намерил дървеният пръст на мястото му и се чудил где да 
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окачи месото. В това време той забелязал един хубав златен пръст и 
окачил на него месото. Връщайки се от къщи за работилницата, чи-
ракът си мислил дали този пръст не беше на чорбаджийката и ако е 
неин, колко хубава жена бил имал моя майстор, щом като има тя та-
кива хубави пръсти … Когато влязъл в дюкяна, видял, че майсторът 
му бил много сърдит, но не знаел защо. Майсторът се бил ядосал, 
защото не можел вече да хваща с ръце желязото. Той си мислил ка-
къв ли грях съм направил, та Аллах така жестоко ме наказа с ръце да 
ловя горещото желязо. Мислейки си така, майсторът погледнал навън 
от дюкяна, гдето е било легнало едно куче с кръстосани крака. Като 
видял кръстосаните крака на кучето, на майстора веднага му дошло 
на ум, че може да направи железни клещи, като кръстосаните крака 
на кучето, та с тези клещи да лови желязото. Веднага се заловил на 
работа и наистина направил клещи, които и до ден днешен се употре-
бяват от ковачите. [84]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От това, което изнесохме до тук, могат да се направят някои вече 
положителни изводи. Ние вече можем да вземем твърдо становище по 
много от въпросите, които вълнуват циганите от цял свят, а именно: 
от къде иде произхода на циганите, Египет или Индия; кога прибли-
зително е почнал техният поход; колко време е траял; наведнъж ли 
са тръгнали всички цигани от първоначалната си родина, или посте-
пенно и на части през различни времена; коя е била причината, коя-
то е заставила циганите да напуснат първоначалната си родина и да 
се придвижат към Европа, Америка, предна Азия и прочие; кога са 
дошли циганите за пръв път на Балканския полуостров и кога в Бъл-
гария; Египет първоначална родина ли е на циганите или временна 
станция; минавали ли са през Персия, застоявали ли са се там про-
дължително; каква роля са играли в румънската армия; те първи ли са 
внесли обработката на бронза в Европа; родопските агупти като роби 
ли са дошли, докарани от римляните, за да обработват богатите Ма-
дански залежи, или са се преселили сами, или пък са били изпратени 
тук от египетските фараони, за да охраняват границата на египетската 
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държава на север; били ли са полезни със своя ковачески занаят на 
местното население, като са му приготовлявал земеделските сечива; 
какъв е бил походът на циганите през страните, през които са мина-
ли – воювали ли са или мирно са се предвиждали; имали ли са цига-
ните някога завоевателни цели в своето движение към Европа; кои са 
причините, поради които циганите в някои страни са били поставя-
ни под изключителни закони и са били зле третирани – това дело на 
предразсъдък ли е, клевета ли е, или е било предизвикано от някои 
лоши деяния на самите цигани; от къде иде вродената дарба на цига-
ните към музиката; с какво може да се обясни безгрижието и лекото 
гледане на живота от циганите; на какво се дължи дискриминацията, 
на която те са били поставяни в много страни; циганите по начало 
прогресивен народ ли са; причините, поради които те са обвинявани, 
че нямат стремеж към труда; това предубеждение ли е или истинска 
действителност и на какво се дължи; имат ли порочни склонности 
циганите и кои са причините, ако имат такива; годен ли е циганина 
за наука и кои биха били условията, за да го подтикнат към просвета, 
хигиена, културно издигане и въобще към превъзпитание.

ПРОИЗХОД 
ПЪРВОНАЧАЛНА РОДИНА

От данните, които изнесохме в нашия труд до сега, изследвани от 
големи циганолози, първоначалната родина на циганите, безспорно, е 
Индия. Близостта с нравите на някои племена, които и до сега живеят 
в Индия, като санскритското и племената, живущи по течението на 
река Ганг, е явно, че циганите имат и това вече може с положителност 
да се твърди, за своя първоначална родина Индия. Теорията, че циган-
ския произход иде от Египет вече не издържа и най-малката крити-
ка. Тази теория може да се смята вече за напълно отпаднала. Нашето 
мнение е, че циганите водят своя произход от Индия и тя е тяхната 
първоначална родина.

Походът им към Европа е почнал около пет хиляди години преди 
нашата ера. За това има данни, тъй като знайно е, че цигани са се яви-
ли пет хиляди години преди нашата ера в Персия и Египет.
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Походът на циганите от първоначалната им родина Индия не е 
почнал и завършил едновременно. Може с положителност да се твър-
ди, че са се изселили постепенно – на групи. Знае се, че най-голямата 
група от около 300,000 души е била водена от старейшината Зюмбюл. 
Те са тръгвали на път на части. Причината да напуснат първоначална-
та си родина са били: понякога големи наводнения, понякога големи 
суши, които завършвали с глад за дълго време народите на Индия; 
друга част са се изселили, когато в тяхната първоначална родина е 
нахлул Чингис хан и е опустошил селищата им, като ги е заробвал, 
откарвал в плен и ги е карал да работят без за това да им се плаща.

Може също така да се допусне, че циганите са напуснали пър-
воначалната си родина Индия и поради някоя епидемия, каквито за 
Индия тогава са били нещо съвсем обикновено.

От данните, които черпим от Византия, цигани в Цариград е имало 
още в VI век. Щом като те са били там през това време, не е мъчно да се 
отгатне, че това вече подвижно и незадържащо се на едно място племе, 
не е могло да остане закрепено завинаги в Цариград и се е придвижило 
на север – към Балканския полуостров – Република България. Следо-
вателно, ние твърдим, че циганите в България и въобще на Балканския 
полуостров не са дошли, както се твърди от някои заедно с турците, 
или приблизително преди тях или след тях, а много преди това са били 
заселени тук и че когато на Балканския полуостров са нахлули и са се 
установили турците, циганите вече отдавна са били тук.

Ние твърдим също така, че Египет, както и Персия, две от стра-
ните, в които циганите са се задържали за по-дълго време, са били 
само временни станции, от които те са се придвижили на север, севе-
роизток и северозапад – към Балканския полуостров, Русия и Европа. 
Положително може да се твърди, че циганите са минавали през Пер-
сия, като най-краткия път от Индия за Русия, както и през Египет, като 
най-краткия път за Европа.

Заселили се в Румъния, циганите са били на голяма почит, защото 
те им били главните оръжейни майстори, които изработвали оръжи-
ето за румънската армия. Тук циганите са изиграли голяма стопанска 
роля за издигане на земеделието, защото със своя ковачески занаят 
са изработвали земеделските сечива на румънските земеделци и ги 
улеснили с това за по-лекото и по-бързото разработване на почвата.

Независимо от това, ние можем с положителност вече да твър-
дим, че с появата на циганите в Европа, почва и обработката на брон-
за. От тук може да се съди, че те първи са започнали тази обработка, 
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като с това са дали вече нов и силен тласък напред в прогреса на ев-
ропейските народи. Отлични ковачи, в който занаят циганите внесли 
своя цялостен национален гений, те са се оказали и добри майстори 
при разработката на бронза. Тяхното изкуство тук е достигнало своя 
висота. Тук те да достигнали просто до съвършенство. Наред с обра-
ботката на желязото, в бронза те са се оказали толкова цялостни май-
стори, че надминали всички други, които са се занимавали с неговата 
обработка. Това е безспорно, една огромна заслуга на циганите, която 
никой не би дръзнал да оспори.

Поставя се също така въпросът: родопските цигани-ковачи, из-
вестни под името агупти, като роби ли са били докарани от римляни-
те в Родопския масив, за да обработват богатия със залежи родопски 
[минен] басейн, или са били изпратени тук като войници от египет-
ските фараони, за да охраняват северните граници на голямата еги-
петска държава. По този въпрос, макар че нямаме положителни дан-
ни, трябва да приемем, че са докарани като роби, заедно със семей-
ствата им, защото знайно, е, че циганите никога не са били войници. 
Те дори в похода си към Европа и Америка са се придвижили мирно, 
без да воюват и минавайки през някоя държава са оставяли много от 
своите сънародници, които са се отдавали в тези държави на мирен 
творчески труд, намирайки по този начин поминък за себе си и семей-
ството си. Ето защо и по отношение на това, като какви са дошли в ро-
допския край циганите, ние сме почти вече склонни да вярваме, че те 
са докарани тук насила – като роби на римляните. Това ние твърдим, 
въпреки че за него нямаме никакви положителни данни. Този извод 
може да се направи само по пътя на логиката.

Циганите имат неоценими заслуги във всички държави, в които 
са се установили, за вдигането на националния поминък на местното 
население и за подтикване напред земеделското производство на тези 
народи, защото със своя ковачески занаят те са снабдявали със земе-
делски сечива местното население, с което твърде много са го улеснили 
в изработката на земята и за повдигане на нейния доход, а от тук – за 
увеличаване средствата за поминък на тези народи. Те са го снабдявали 
с мотики, сърпове, те първи са поставили на дървеното рало железен 
палешник, а за времето си това е било просто една стопанска револю-
ция, защото с този железен палешник те, освен че направили ралото 
по-дълготрайно, но са помогнали щото с това рало да се оре почвата 
по-дълбоко и следователно да се повдигне и нейната доходност. Освен 
това, изработвайки конски, волски и магарешки подкови, циганите са 
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допринесли твърде много за укрепване на скотовъдството. В това отно-
шение тяхната заслуга е безспорно неоценима. Снабдявайки добитъка с 
подкови циганите са го предпазвали от набиване на краката му при дъ-
лъг път и са го правили по-работоспособен, отколкото е бил преди това.

С това се обяснява и мирното съжителство на циганите с всички 
народи, в които са се установили на постоянно жителство. Те са жи-
веели в добро съжителство с тези народи и задоволявайки се с малки 
доходи, не претендиращи за големи печалби, циганите са направили 
земеделските сечива и конските, волските и магарешки подкови дос-
тъпни за всеки, та дори и за най-бедния земеделски стопанин.

Походът на циганите към Европа при тяхното изселване от старата 
им родина Индия, е бил мирен поход. Те са се придвижвали мирно. Те 
не са воювали с нито един от народите, през земите на които са мина-
ли. Напротив, те са минавали през тези страни, като мирни пътници и 
когато някои от тях са намирали поминък в тези страни, са изоставяли 
своите сънародници, установявали са се тук на постоянно местожител-
ство и са оставяли другите свои братя пак мирно и тихо да продължат 
своя път напред към Европа, Русия, Англия и дори Америка. Никога 
циганите не са проявявали завоевателни цели и никога не са ламтели 
за чужди земи. За тях е било достатъчно да бъдат приети в държавата, 
през която са минавали, да останат някои от тях завинаги тук, и това 
е било предостатъчно за тях. И оставяйки в тези земи, те веднага са 
се предавали на мирен творчески труд, без да проявяват големи пре-
тенции, освен стремежът си да намерят за себе си и за семействата си 
поминък. Те са се задоволявали с твърде малко, претенциите им не са 
били големи и щом в тези държави намерили скромни възможности 
за прехраната си, това е било достатъчно за тях. Макар че са били до-
бри ковачи на военно снаряжение, което ни е известно от това, че та 
са снабдявали с оръжие, ковано от самите тях, румънската армия, но 
те никога не са поставяли това ковано от тях оръжие за техни завоева-
телни цели. Те никога не са воювали с нито един народ, а мирно и спо-
койно са живели в държавите, през които са минавали и в които някои 
от тях са се установили завинаги. Те, освен че са се установявали като 
занаятчии-ковачи в страните през които са минавали и оставали в тях 
за постоянно, но те са участвали и в празненствата и веселбите на тези 
народи, защото със своя вроден музикален гений те са веселили праз-
нуващите а с танците си правили тези празници още по-весели.

Някога се е смятало, че празникът ще загуби своята веселост и 
сочност, ако в него не вземат участие със своята музика и танци и 
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циганите. Затова те са били много търсени и поради това са били мно-
го ценени. Техните песни са привличали всички, защото в тях има 
буйност, сладка нега, палавост и колкото игривост, толкова поняко-
га и дълбока тъга. Това голямо разнообразие в циганска песен ги е 
правила безкрайно интересни и затова циганите музиканти са били 
навсякъде търсени.

Със своите песни, със своя волен и безгрижен живот, циганите 
са дали възможност, подтик и импулс на велики музиканти да създа-
дат музикални творби, които и днес не са загубили нищо от своята 
прелест. С танците си, които по своята игривост са ненадминати, те 
са спечелили сърцата на всички народи, през земите на които са ми-
навали.

Тяхната шеметна и топла любов е била разработвана от много ве-
лики класици и разни романи, повести, драми и прочие, за да създадат 
творения, които по своя художествен усет не са и сега надминати от 
никого. Тяхната любов е трепетна, чиста, пълна с дълбоки и сърдечни 
изживявания. За любимата циганинъът е готов да жертва всичко, та 
дори и живота си. За любовта си циганката е готова да даде такива 
душевни прояви, които учудват със своята оригиналност и искреност. 
Тя брани любовта си със страст и е готова да иде дори до отмъще-
ние – безмилостно и жестоко, за да запаси своя любим само за себе 
си. Тази оригинална любов на циганите е възпроизведена в десетки 
или стотици творби на старите класици и тези техни творби и сега не 
са загубили своята сочност, оригиналност и художественост.

Прекарвайки своя живот под открито небе, под своя шатра, коя-
то днес установили тук, а утре другаде, близо до природата, тяхната 
любов е проста и силна, както е проста и силна и завладяваща и са-
мата природа. И затова тяхната любов е дълбока и истинска, защото 
е култивирана в лоното на самата природа. А природата ни учи на 
естественост и ни отчуждава от всичко онова, което е престорено, 
изкуствено и фалшиво. Ето, с това само може да се обясни сърдеч-
ността, дълбочината и силата на циганската любов.

Макар че циганите са живели в мирни и приятелски отношения с 
народите, между които са се установили на постоянно местожителство, 
те често пъти са били поставяни в много тежка дискриминация и били 
жестоко, безсърдечно и немилостиво преследвани от някои управлява-
щи среди в разни държави. Така например в Германия те са били по-
ставени вън от законите и са били безмилостно изгаряни или избивани, 
когато са били заловени на немска земя. Такава жестокост циганите не 
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са били преживявали почти в никоя друга държава, макар че и в други 
държави са били поставяни в изключително тежки условия. Тези реак-
ционни среди и правителства, противно на самите техни народи, които 
са живеели в мир и приятелство с циганите, са преследвали циганите 
без сами да знаят защо и са им приписвали деяния, които те никога 
на са извършили. За да имат основания да ги гонят, тези реакционни 
среди са създавали легенди за циганите, с които ги оклеветявали, че 
ядели деца, че избивали жителите на тези държави, че били крадци и 
прочие – неща, които впоследствие са се оказали една гола и отврати-
телна клевета, измислена само за това, за да се даде възможност на тези 
реакционни среди, да оправдаят своята безмилостна и жестока дискри-
минация на зверско преследване, циганите не отговаряли с мъст, защо-
то на тях не е било познато това чувство. Те с болка понасяли всички 
издевателства и не познавайки друг начин на отпор, те са се предавали 
на своите мирни творчески стремежи, носейки дълбоко в душата си 
болката от несправедливо изживяваните страдания.

Поставял се въпросът с какво може да се обясни безгрижието и 
лекото гледане на проблемите на живота от циганите. Това, изглежда, 
е вродена тяхна черта и то се обяснява само с малкото труд, който 
е трябвало да вложат, за да осигурят своята прехрана в своята ста-
ра родна Индия. Под благодатното слънце на Индия, където растат 
и виреят всички видове плодове, където дивечът е толкова много, те 
не са били поставяни в положение много да работят, за да осигурят 
прехраната на семействата си, защото са имали почти всичко на гото-
во. Те са имали в изобилие плодове, и дивечът, който ги е снабдявал 
с месо, е бил толкова много, че са били много малко усилия, за да го 
имат на трапезата си. Ето, с това само може да се обясни бохемския, 
безгрижен живот на циганите. Освен това, те са се отдавали на своите 
песни, верни на своя музикален гений, и с тези песни на уста те са 
прекарвали дори и най-страшните беди, та дори и тогава, когато не са 
могли да сложат на трапезата на своите деца дори късче хляб. И става 
чудно, че след толкова хиляди години, откакто са се изселили от своя-
та първоначална родина, те не са променили почти с нищо своя харак-
тер. Едва напоследък вече се забелязва един нов стремеж у циганите 
към труд и замисляне пред проблемите на живота. Това се обяснява, 
освен с влиянието, което са оказали в това отношение народите меж-
ду които циганите са се заселили, още и с това, че те създадоха вече 
интелигенция, която е с други разбирания и която сериозно се спира 
върху големите проблеми на живота. Това особено се забелязва у нас 
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добре и то след 9-и септември. Освободени от дискриминацията, на 
която бяха поставени от буржоазните правителства преди 9-и септем-
ври, циганите високо ценят придобивките, които им се дадоха след 
9-и септември насам у нас и затова те се мъчат да се отблагодарят на 
народната власт, като влагат своя труд във всички области на стопан-
ския живот и се редят наравно с останалите граждани на републиката 
в създаване на блага за целия народ.

Циганите са били винаги прогресивен народ. Това те са доказали 
по разни начини до сега. В нашето освобождение те са взели активно 
участие, а знайно е, че Васил Левски, когато е бил в Сливен, се е укри-
вал в цигански къщи. След освобождението, и особено след създаване 
у нас на социалистическа партия, циганите винаги са се нареждали в 
редиците на последните и са подпомагали тяхната борба. В изборите 
преди 9-и септември, въпреки опитите с терор и подкупи, да бъде взет 
техния глас, те не се подавали, а напротив – винаги са подкрепяли со-
циалистическата партия и поради това не веднъж са били поставяни 
на грозни гонения от фашистките правителства преди 9-и септември.

Ние можем вече с положителност да твърдим, че онези, които 
смятат циганите за нация, която не обича труд, че това е едно преду-
беждение у тях и като такова то не отговаря на истината. Циганите 
обичат труда. И това ни доказва тяхната дейност след 9-и септември 
1944 година. Поставени на равни начала заедно с всички други в ре-
публиката, с любов прегърнаха труда и вложиха всичките си творче-
ски сили във всички промишлени области на нашия стопански живот.

След освобождаване на циганите от пълната дискриминация, на 
която бяха поставени у нас от фашистките правителства, след като за 
техните деца бяха широко отворени вратите на училищата, технику-
мите и университетите, те нахлуха в последните с жадност. И днес не 
са малцина цигани, които имат средно или висше образование. Те тук 
са едни от много добрите ученици и студенти. Ние имаме вече цигани 
лекари, инженери, техници в разни отрасли, офицери във войската и 
милицията и на тези служби и дейности те са толкова добри, добросъ-
вестни и изпълнителни, колкото са и останалите граждани. Циганите 
имат вече към 60 училища в цялата страна. Те имат много самодейни 
колективи и музикални и художествени, те са прекрасни рудокопачи, 
както са и отлични майстори-ковачи. Те вървят напред и все напред 
и не ще е далече деня когато циганите по нищо не ще отстъпват на 
който и да бил друг народ в културно-просветното отношение. В това 
ние твърдо и неотклонно вярваме и то ще стане, защото в циганите 
има всички заложби за това.
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КОМенТари

1.  Тази констатация се отнася конкретно до ситуацията в България по 
времето, когато е подготвен ръкописът (1950-те), но не е валидна в 
по-глобален план.

2.  Тук и по-надолу в текста Шакир Пашов повтаря нееднократно и раз-
вива подробно наивната и ексцентричната теза за циганите като пър-
ви носители на бронзовата епоха в Европа, изказана за пръв път през 
ХIХ век (Bataillard, 1875ab; 1878). 

3.  Повечето от споменаваните в текста автори са отразени в Библиогра-
фията на ръкописа. 

4.  Днес Шри Ланка.
5.  Ръкописна бележка в полето: „300 години след Христа“. Не е ясно от 

кого са правени тук и по-нататък ръкописните бележки, но те не са от 
самия Пашов; може би ръкописът е преминал през някаква форма на 
рецензиране/редактиране (неясно кога и от кого).

6.  В случая се има предвид значението на думата ‘çadır’ (шатра) в тур-
ския език, а не значението на ‘чадър’ в съвременния български език.

7.  Не е ясно защо Шакир Пашов превежда думата ‘гаджо’ като ‘румъ-
нец’. Макар и рядко, такова значение на ‘гаджо’ може да се срещне 
само в Румъния. В различните диалект на ромския език (и в България, 
и по света) с ‘гаджо’ означава обикновено ‘мъж, който не е ром’.

8.  Налице е явна грешка, защото книгата на Стефан Захариев (1870) се 
отнася само за Татар-Пазарджишката кааза, а самият той умира през 
1871 година (т.е. преди Освобождението).

9.  Тук се има предвид преводът на „Евангелие от Лука“, направен от 
Бърнард Гилиат-Смит (Gilliat-Smith, 1912).

10.  Имат се предвид преводите на други две Евангелия през 1930-те годи-
ни (Сомнал евангелие, 1932; 1937).

11.  Тук се има предвид знамето на циганския еснаф в София, което е било 
носено по време на различни празнични шествия. През ХIХ век в ус-
ловията на Османската империя (впоследствие и в новата българска 
държава) етнически отграничените еснафи (професионални сдруже-
ния), включително и цигански, са били обичайно явления; според ус-
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тановената традиция те са имали свои еснафски знамена (вж. по-под-
робно Marushiakova & Popov, 2016a).

12.  За обичая за дъжд ‘пеперуда’ вж. по-подробно по-нататък в текста и в 
коментарите.

13.  Зачеркнато, вероятно от Шакир Пашов.
14.  Добавено на ръка от Шакир Пашов.
15.  Добавено на ръка от Шакир Пашов.
16.  Днес ул. „Пиротска“.
17.  Това е бащата на Шакир Пашов.
18.  Имат се предвид земите, разположени в близост до поземлените пар-

цели, собственост на Аграрния факултет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“, тогава извън чертите на града (днес кв. 
„Факултета“).

19.  Днес кв. „Гоце Делчев“. Някогашната циганска махала „Бояна“ днес 
вече не съществува, през втората половина на 1960-те жителите ѝ са 
разселени поради разрастването на града и новото жилищно стро-
ителство, като повечето от тях (включително семейството на самия 
Шакир Пашов) получават апартаменти в днешния ж.к. „Дружба“ (то-
гава Гара Искър).

20.  Днес кв. „Христо Ботев“, т.нар. „Абисиния“.
21.  Според данните от Преброяването на населението, проведено през 

1956 година, в България са отчетени 197,865 цигани (Илиева, 2012, с. 
67). Като се има предвид обстоятелството, че при тези Преброявания 
сравнително доста често срещано явление (и в миналото, и в наши 
дни) е части от циганското население да декларират друга (най-често 
турска или българска) етническа идентичност, то оценката на Шакир 
Пашов за около 300,000 души от цигански произход, живеещи по това 
време в България, не е силно завишена, а изглежда по-близо до реал-
ността. 

22.  Има се предвид Работническата партия, която за известен период от 
време (1927-1934) е легална форма на съществуване на Българската 
комунистическа партия (от 1919 г.); впоследствие (до 1948 г.) Българ-
ска работническа партия (комунисти), а след това отново БКП. 

23.  Всъщност курсът към въоръжена борба е обявен от БРП(к) на 24 юни 
1941 г., т.е. непосредствено след нападението на Германия срещу 
СССР (22 юни 1941 г.). 

25.  Има се предвид Руско-турската война (1877-1878), вследствие на коя-
то е освободена България.

26.  Има се предвид участието на България в Първата световна война. 
27.  Имат се предвид т.нар. женски бунтове в Сливен, при потушаването 

на които на 17 май 1918 г. са убити от полицията Тяна Недева Мала-
кова (известна също като Тяна Нева) и Пейо Димитров Йонков (оста-
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нал в историята като Пею Дачев). Интересно (може би даже донякъ-
де символично) е развитието на обществената историческа памет по 
отношение на Пею Дачев. По време на т.нар. епоха на социализма на 
негово име бе наречена улица в Сливен, както и един от циганските 
кварталаи в града (т.нар. Долна махала), които в наши дни, в условия-
та на демокрация, бяха преименувани съответно на ул. „Беломорска“ 
и кв. „Надежда“.

28.  Има се предвид Ибрахим Керимов, убит от полицията в София по 
време на демонстрация, организирана от БКП през 1919 г. (името му 
е уточнено от бележка в полето на ръкописа, макар че според други 
данни фамилията му е Кямилов).

29.  Днес кв. „Младеново“ в Лом.
30.  Има се предвид Трудовият блок (известен също като Единен фронт) – 

политическа коалиция между БКП и левицата в БЗНС, създадена през 
есента на 1923 г.

31.  Селкооп – селска потребителска кооперация. 
32.  Случаят с описвания обичай за дъжд ‘пеперуда’ е типичен пример 

как ромите на Балканите се явяват носители на традиции, които са 
отдавна или по-скоро забравени или са запазени само като културно 
наследство у други народи. Обичаят ‘пеперуда’ (‘папаруда’, ‘додола’, 
‘дудула’ и др. под. названия) функционира активно сред българи, сър-
би, румънци и други балкански народи през втората половина на ХIХ 
век; през първата половина на ХХ век обаче в процеса на модерниза-
ция селяните постепенно престават сами да изпълняват обичая, но все 
пак насърчават циганите да продължават да го правят (Marushiakova 
& Popov, 2011, с. 3-4; 2016b, с. 48).

33.  Тук се има предвид обичаят за дъжд ‘Герман’ (‘Джерман’, ‘Калоян’ 
и др. названия), чието развитие е сходно с това на обичая ‘пеперуда’ 
(вж. по-горе).

34.  В смисъл на ‘истински ислям’.
35.  ‘афуз’ – почетна титла, давана на тези, които са научили Корана наи-

зуст.
36.  Мелнички за кафе.
37.  ‘мисир’ – царевица.
38.  Тук и по-надолу част от приведените цитати са на локалния български 

диалект.
39.  Мюсюлманите на Балканите (включително ромите мюсюлмани) 

обикновено честват два големи религиозни ислямски празници, които 
наричат ‘Байрам’ – т.нар. Курбан-Байрам (Eid al-Adha или Eid Qurban) 
и Шекер-Байрам (Eid al-Fitr или Ramadan Bayram).

40.  Каназирски-Верин, Г. (1947). София преди 50 години. София: Българ-
ска книга.
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41.  Не е ясно какво има предвид Шакир Пашов под обозначението ‘Ис-
танбулският университет’. По това време (края на ХIХ и началото на 
ХХ век), в Истанбул не е съществувал университет (освен Робърт Ко-
леж); вероятно става дума за Ислямското богословско училище, което 
през 1933 г. се трансформира в Истанбулски университет. 

42.  Не е ясно защо Шакир Пашов свързва наличието на мухтар (чериба-
шия) с „европейските малцинствени цигански групи“, макар че това е 
наследство от времената на Османската империя (това се вижда ясно 
даже от самата използвана терминология).

43.  В оригинала Шакир Пашов пише „лонжи“.
44.  Зихровски, Х. (1956). Индия без воал. София: Отечествен фронт.
45.  Пак там.
46.  През 1919 г. Българската работническа социалдемократическа партия 

(тесни социалисти) се преименува на Българска комунистическа пар-
тия. 

47.  Имат се предвид промените в Избирателния закон през 1901 г., с които 
се лишават от право на глас циганите мюсюлмани и циганите, водещи 
чергарски начин на живот; като ответна реакция на този дискримина-
ционен акт се свиква т.нар. Конгрес на циганите, проведен в София 
през месец декември 1905 г. (по-подробно за тези събития вж. по-на-
татък).

48.  Вж. Дневник (стенографски) на XIX-то Обикновено народно събра-
ние. Трета редовна сесия. LIV редовно заседание, сряда, 21 февруари 
1923 г. София: Народно събрание. 

49.  Вакъфите са недвижими имоти, предоставени от времената на Осман-
ската империя във владение на ислямските религиозни институции, 
получаваните доходи от които трябва да се използват за тяхната из-
дръжка, както и за други религиозни и благотворителни цели. 

50.  Не е съвсем ясна точната хронология на тези събития. По всяка веро-
ятност това се случило след изборите през 1931 г., които са спечелени 
от т.нар. Народен блок (политическа коалиция, доминирана от Демо-
кратическата партия), като в новото правителство Никола Мушанов е 
министър на вътрешните работи и народното здраве, а впоследствие 
министър-председател.

51.  В своя текст Шакир Пашов разделя двете дружества („Наангле“ и 
„Напред“), което вероятно е печатна грешка, тъй като става въпрос за 
едно название на два езика (ромски и български).

52.  Това твърдение на Шакир Пашов не отговаря на истината. Цигански 
вестници и списания в Европа са се издавали десетилетия преди вест-
ник „Тербие“ (вж. Roman et al., 2021); нещо повече, „Тербие“ не е даже 
първият цигански вестник в България (вж. Marinov, 2021).

53.  Думата ‘фереджетата’ е задраскана от самия Шакир Пашов.
54.  В оригинала Шакир Пашов пише ‘баба-ак’.
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55.  Пропуск в текста.
56.  За празнуването на двата Байрама при циганите мюсюлмани на Бал-

каните вж. по-горе.
57.  Това твърдение на Шакир Пашов не отговаря на истината. Организа-

цията „Истикбал“ не е разтурена и продължава да съществува и след 
1934 г., като неведнъж влиза в преки контакти с местните власти в 
София, използвайки при своята кореспонденция със Софийска общи-
на своя бланка и печат (вж. публикуваните исторически документи 
по-нататък).

58.  Относно годината на провеждането на Циганския бал явно има греш-
ка в спомените на Шакир Пашов. Според него балът е бил проведен на 
3-и март (националният празник на България) през 1938 г. (вж. също 
Неве рома, 1957f, с. 4), но всъщност балът е бил през 1937 г., за което 
свидетелстват множеството материали, публикувани в българската и 
чуждата преса. 

59.  Премиерната пиеса „Циганска рапсодия“ всъщност e свободна теа-
трална адаптация на известната поема „Цигани“ на Александър Пуш-
кин, с много цигански песни и танци.

60.  Има се предвид музикално-танцовата група „Рома“ към Циганско на-
родно читалище „9 септември“ в София, бул. „Александър Стамбо-
лийски“ 175 (днес Народно читалище „Аура“).

61.  Мустафа Алиев по това време е работил в Плевенския театър.
62.  Пиесата „Кощана“ от сръбския класик Борислав Станкович, която е 

на циганска тема, е една от най-известните и представяни пиеси в 
Сърбия (впоследствие и в Югославия).

63.  Не ясно на коя именно от публикациите на известния германски ори-
енталист Карл Безолд се позовава в случая Шакир Пашов. 

64.  Религиозни сдружения в античността, свързани с култа към Кабири-
те.

65.  Мисълта на автора не е много ясна, вероятно тук Шакир Пашов смес-
ва ромите в Румъния с Романичалите (Romanichal) във Великобрита-
ния.

66.  Не е ясно защо Шакир Пашов включва в тази поредица от названия, с 
които „циганите се наричат помежду си“, ‘гаджо’ (т.е. не-циганин).

67.  Не е ясно защо тук Шакир Пашов използва като равнозначни ‘цигани’ 
(мн. ч.) и ‘ром’ (ед. ч., в неговия роден ерлийски диалект на ромския 
език, в който за мн. ч. се използва ‘рома’; формата ‘ром, рром’ за мн. 
ч. се използва при т.нар. ново-влашки диалекти на ромския език).

68.  Вероятно тук се има предвид т.нар. цигански цар Синдел.
69.  В оригинала е 1882 година, което вероятно е печатна грешка.
70.  Не е ясно на каква точно литература се базира това описание на ка-

тегориите цигани роби в Румъния (по-точно в княжествата Влашко 
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и Молдова), но в това описание има сериозни грешки, напр. Лаеши 
(цигани чергари) и Ватраши (уседнали цигани) са две различни кате-
гории (вж. по-подробно Marushiakova & Popov, 2009, pp. 89-124). 

71.  Не е ясно какво има предвид Шакир Пашов под „премахване на 
робството“ в Унгария и Трансилвания (по това време в състава на Ав-
стро-Унгарската империя). 

72.  В оригинала е изписано Франция, което е явно грешка, защото се има 
предвид Румъния.

73.  Конгресът в София се е състоял в края на месец декември 1905 годи-
на, а участниците в него продължавайки установената администра-
тивна практика от времената на Османската империя, определят себе 
си като ‘копти’, в смисъл на ‘египтяни’ (вж. публикуваните материали 
от конгреса в Marushiakova & Popov, 2021, с. 33-69). 

74.  Тук и по-надолу Шакир Пашов употребява названията ‘циганска му-
зика’ и ‘бохемска музика’ (съответно ‘цигани’ и ‘бохеми’, ‘цигански 
музиканти’ и ‘бохемски музиканти’) като синоними, повлиян от из-
ползването през Средновековието на названието ‘бохеми’ за цигани-
те.

75.  Не e ясно какво има предвид Шакир Пашов под названието ‘жюмки 
пропоки’.

76.  По всяка вероятност се има предвид Иван Ром-Лебедев, водещ артист 
и драматурт на Циганския театър „Ромен“ в Москва. 

77.  Тази глава повтаря почти буквално Глава ХV от ръкописа (вж. по-го-
ре).

78.  Тази глава повтаря почти буквално Глава ХVI от ръкописа (вж. по-го-
ре).

79.  Има се предвид първата издадена стихосбирка „Песни от катуна“ на 
Усин Керим (1955).

80.  В текстовете на включените в ръкописа на Шакир Пашов стихотворе-
ния от Усин Керим има някои дребни отклонения (вероятно неволни 
грешки) в сравнение с техните публикации в пресата и в изданията 
на неговите стихосбирки. Тук тези стихотворения се публикуват във 
вида, в който са включени в ръкописа, без да се влиза в детайлизиран 
текстологичен анализ. Трябва да се отбележи, че всред включените 
в ръкописа на Шакир Пашов стихотворения има и такива, които не 
присъстват в първата стихосбирка на Усин Керим (1955), а чак във 
втората, „Очите говорят“ (Керим, 1959). Това означава, че тези стихо-
творения са били познати на Шакир Пашов още преди тяхното публи-
куване (неговият ръкописът е от 1957 година), т.е. той е бил в близки 
отношения с Усин Керим и е бил запознат с първите варианти на не-
гови стихотворения.

81.  ‘бабо’ – тате.
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82.  В ръкописа на Шакир Пашов стихотворението на Ангел Благоев 
(Демчо) е само на ромски език. Преводът на български език е на със-
тавителите и София Захова.

83.  ‘Стахановец’ – от името на съветския миньор Алексей Стаханов. По-
четно звание, което се дава на ударниците, т.е. работниците, които 
редовно преизпълняват своя производствен план.

84.  Това е известна легенда за Св. Атанас, който е изобретил клещите на 
ковачите, която е широко разпространена при различни балкански на-
роди (Попов, 1991). В случая в нея е вплетен друг мотив (за „златния 
пръст“), вероятно контаминация с някоя друга приказка. 

85.  Библиографията, подготвена от Шакир Пашов, е доста далеч от ус-
тановените академични стандарти, и в редица случаи е трудно да се 
идентифицират конкретни автори и/или заглавия, както и да се открие 
точните библиографски данни на цитираните библиографски едини-
ци.

86.  След името на ‘Шейтанов’ е оставено празно място. Не е ясно какво е 
имал тук предвид Шакир Пашов – някоя от публикациите на Найден 
Шейтанов (Шейтанов 1932; Мир, 1934; Шейтанов, 1941) или неговия 
ръкопис „Циганите в България. Материали за техния фолклор, език и 
бит“ от 1955 г. (за него вж. по-подробно по-нататък).

87.  След името на ‘Примов’ е оставено празно място. Както се става ясно 
от самия текст на ръкописа, тук Шакир Пашов е имал предвид студи-
ята „Ковачите агупти в гр. Мадан“ на Анастас Примовски (1955), за 
която ще стане дума по-нататък.

88.  Encyclopædia Britannica. Eleventh Edition (1910-1911).
89.  Pott, A. F. (1845). Die Zigeuner in Europa und Asien. Ethnographisch-

linguistische Untersuchung, vornehmlich ihrer Herkunft und Sprache, nach 
gedruckten und ungedruckten Quellen. Teil I: Einleitung und Grammatik. 
Teil II: Einleitung über Gaunersprachen, Wörterbuch und Sprachproben. 
Halle: E. Heynemann,

90.  Paspati, A. G. (1870). Études sur les Tchinghianés ou Bohémiens de 
l’Empire Ottoman. Constantinople: A. Koroméla.

91.  Bataillard, P. (1878). Les Zlotares dits aussi Dzvonkars. Tsiganes fondeurs 
en bronze et en laiton dans la Galicie orientale et la Bukovine. Extarit des 
Mémoires de la Société d’anthropologie de Paris. Paris: Ernst Leroux. 

92.  Pennell, E. R. (1893). To Gipsyland. New York: The Century Co.
93.  Journal of the Gypsy Lore Society, New Series, 1911-1912, 6 (4); 1913-

1914, 7 (2, 3).
94.  Sinclair, A. T. (1915). An American-Romani Vocabulary. New York: The 

New York Public Library.
95.  Sinclair, A. T. (1917). American Gypsies. New York: The New York Public 

Library.
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96.  Brown, I. H. (1922). Nights and Days on the Gypsy Trail: Through 
Andalusia and on Other Mediterranean Shores. New York and London: 
Harper & Brothers.

97.  Brown, I. H. (1924). Gypsy Fires in America: A Narrative of Life among 
the Romanies of the United States and Canada. New York and London: 
Harper & Brothers.

98.  Leland, Ch. G. (1924). The Gypsies. Boston & New York & Houghton: 
Mifflin Company.

99.  Хенри Шумейкър (Henry W. Shoemaker) е известен американски фол-
клорист, извънреден пълномощен министър (т.е. посланик) на САЩ в 
България (1930-1933). В тази своя позиция той става „почетен покро-
вител“ на създадената през 1932 г. Циганска евангелска мисия (ЦДА, 
ф. 264 К, оп. 2, а.е. 9385). Опитите на Мисията да развие своята еван-
гелска пропаганда сред циганите среща обаче противодействие от 
страна на Българската православна църква. В едно писмо до Светия 
Синод от Видинския митрополит Неофит от 25 май 1933 г., се казва:

 Учудва ни обстоя телството, че тая циганска мисия била уж под по-
кровителството на американския пълномощен министър г. Шумей-
кър! 3ащото ние не знаехме до сега, па и сега не допущаме, че един 
политически представител на една велика сила може да се предостави 
в услугите на една безогледна пропаганда и открито да я покровител-
ствува. (Ibid., л. 3).

100. Liszt, F. (1859). Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie. Paris: 
Librairie Nouvelle – A. Bourdilliat.

101. Керим, У. Песни от катуна. Стихотворения. София: Български писа-
тел, 1955. 
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ПриЛОжение No. 1

иСТОриЧеСКи дОКУМенТи

1. автобиография (1967 ?)

[Шакир Пашов]
[Автобиография]

[…] [1] 
В едно събрание, проведено в Театър „Ренесанс“ (сега [кино] 

„Георги Димитров“) [2], нашата партийна група взе решение да да-
дем една скромна сума за клуба на партията [на площада до] „Лъвов 
мост“, който беше опожарен от буржоазната власт. Партийната група 
взема участие в конгреса [3], който се проведе в Театър „Ренесанс“, 
където бях делегат през 1922 год[ина]. В него конгрес участвуваха 
и международни дейци на комунистическото движение, като Клара 
Цеткин и др[уги]. 

През 1923 година в септемврийските събития [4] бях потърсен от 
агенти и полицията, но аз реших да избягам в Кюстендил, където се 
включих в строежа на Популярната банка като арматурист железар, 
а бях оставил жена и три деца без никакви средства. След потуша-
ването на възстанието и свършването на банката се върнах в София 
и наново се включих в работа, като се срещнах с Вълчо Иванов и 
почнахме нелегална работа и възстановихме [партийните] групи. За 
заслугите и борбата ми през 1924 година в образувания Единен фронт 
между комунисти и земеделци, Вълчо Иванов постави моята канди-
датура в изборите за народни представители и аз бях избран за такъв 
от БКП [Българска комунистическа партия] [5]. 

На 15 април 1925 година за атентата в [църквата] „Св. Неделя“ 
бях отново арестуван в участъка, после в 6-и полк, после Дирек-
цията на полицията и училище „[Константин] Фотинов“, където 
престоях цели три месеца. Поради непрекъснатото ми преследва-
не и обиски в къщи от полицаи и агенти аз реших да емигрирам в 
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Турция, за което решение взех съгласието на другарите, адвокатът 
Александър Ламбрев, Никола Милев и Ангел Бояджията, които ми 
казаха „стига да успеш, заминавай, защото положението е лошо и ти 
стана известен на полицията, като народен представител“. След за-
връщането ми от Турция през 1929 година отново постъпих в редо-
вете на БРП [Българската Работническа партия] [6]. След възстано-
вяването на партийната група, която [се] нарече от другарите Асен 
Бояджиев, Александър Наумов, Петко Стоев и други, „партийна ци-
ганска група“, [членовете на] партийната група вземат най-редовно 
активно участие във всички акци на Партията и във всички избори 
бяхме посочени като първенци на III-и район. През 1931 година се 
включих и станах председател на циганската културно-просветна 
организация в България [7], а по-късно основавам първия цигански 
вестник в България „Тербие“ (Възпитание), който вестник ратуваше 
за културно-просветно издигане и политическо съзнание на нашите 
тютюневи работници в България [8]. През 1933 година бях включен 
в ръководството на Софийската партийна организация на БРП [със 
седалище на ул.] „Позитано“ № 7 [9].

 След разтурянето на Партията [през] 1934 година [10] ме вклю-
чиха в нелегална дейност, която се провеждаше от др[угарите] Иван 
Дюлгеров, Васил Гарванов, Иван Рахов и други партийни отговорни-
ци. От тях получавах материали за вестника „Тербие“ (Възпитание), 
нелегално издаван [10], подпомагах със събиране [на] средства за по-
литзатворниците чрез разпространение на марки, които получавах от 
другарите Гологанов и Езекиев, [както и от] партийния секретар Иван 
Дюлгеров. Участвах в курса на партията, с предложение на др[уга-
ря] Георги Димитров във всички акци и изборни борби, [и] съм се 
отчитал най-редовно. Преди 9.IХ.1944 година като групов машинен 
шлосер в общинската техническа работилница през 1934 година бях 
уволнен на 1.I.1935 година поради стачката, която се водеше от Пар-
тията, и цяла зима бях без работа. От 1920 година до 1944 година взе-
мах участие във всички акции на партията, [бях] арестуван, държан с 
месеци, [но] аз останах верен на Партията. През 1944 год[ина] се пре-
местих от III-и район да живея в кв. „Тухларни фабрики“, циганския 
квартал в IV-и район „Емил Марков“ [11]; по него време се срещнах с 
др[угаря] Александър Наумов и бяхме уговорили да се проведе една 
конференция сред циганското население на 5-6 септември, но ни сва-
ри 9. IХ.1944 г. [12]
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ДЕЙНОСТ И АКТИВ
на ШАКИР МАХМУДОВ ПАШОВ за периода от 1944 година  

до днес,
тогава живеещ на ул. „Емил Марков“ № 163

 
 На 10-и септември 1944 година се явих във временния клуб 

на ОФ [на Отечествения фронт] и БКП [на] ул. „Врабча“ № 1 заедно 
с няколко стари другари, членове [на Партията] от циганското насе-
ление; там се срещнах с другарите Янко Петков, Александър Наумов, 
бивш[ия] народен представител Калайджиев и др[уги], от които по-
лучих указание от Партията за образуване на ОФ организация при 
циганското население, [представители] от която [т.е. от Партията] 
присъствува[ха] при оформянето ѝ и избиране на ръководство[то] ѝ, 
[…] и аз бях избран за председател на [тази] ОФ организация. Също 
участвувах във временното милиционерско бдение в 10-и участък, 
III-и район, цял месец, с др[угарите] Иван Стефан[ов] – Церето, Мичо 
и др[уги], като свидетелствувах за укрепването на властта и органи-
зация[та] между циганското население във всички квартали, а главно 
в „Коньовица“, „Татарли“, където [това] население е най-многочисле-
но. След 9.IХ.[19]44 година възстанових организацията на циганското 
население за културно-просветно издигане във България. Бях главен 
редактор на вестник „Романо еси“ („Ехо“) [13], който вестник има-
ше за цел да издигне ва по-високо културно и политическо равнище 
циганското население в България и масовото им навлизане в ОФ ор-
ганизацията. С цялата си партийна и обществена дейност съм пазил 
партийния интерес преди всичко друго. За активната ми дейност по 
поръчение на Партията бях избран за народен представител на Вели-
кото народно събрание [14]. Този висок пост бе най-високото отличие 
за мен и за циганското население. Бях повикан от народния предста-
вител Петър Терзиев в Пазарджик и [местната] ОФ организация за 
едно събрание на циганското население. Също бях изпратен от др[у-
гарите] Вълко Червенков и Елена Гаврилова да потуша недоволст-
вията между турското малцинство и циганското население в гр[ад] 
Русе, […], успях да ги помиря, понеже турците не признават турските 
цигани за турци и помежду им става разправия за вакъфите на тур-
ската община. През 1947 година бях изпратен да потуша скандала 
между село Голи[н]ци (сега Младеново) [15]. По нареждане на Тодор 
Павлов, избраник на Лом [за] народен представител и поп [Констан-
тин] Русинов (Червения поп), [също] избраник на Лом, и успешно 
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помирих недоразуменията. Един ден бях извикан от редакцията на 
в[естник] „Работническо дело“ при редактора Кошничаров [?], където 
идваха чуждестранни студенти – журналисти, които изявиха желание 
да ме видят и чрез наш преводач [от] френски или английски [искаха] 
да се запознаят с нашите обичаи. Викаха ме при др[угаря] Вълко Чер-
венков да предам и отговоря на запитванията им също с преводач на 
чужди езици.

През 1947 година създадох цигански артистично-музикален театър 
„Рома“, на който бях главен директор и като народен представител хо-
дих в кабинета на др[угаря] Георги Димитров в Народното събрание и 
му предложих ако може да ни включат в бюджета на субсидия и [да] ни 
помогне да създадем театър, подобаващ на [съществуващия] в СССР 
„Ромен“. Той с удоволствие прие предложението ми, като ме прати при 
бюджетната комисия, която ни представи в законното събрание и бяха 
гласувани два милиона лева. На премиерата [на театъра] прати секре-
таря си, с присъствието ни удостои и Председателят на Президиума 
[на Народното събрание] Минчо Нейчев, Вълко Червенков и др[уги] 
партийни дейци, които възторжено, заедно със всички присъствуващи 
акламираха изнесената програма. През 1947 година трябваше да се об-
разува организация „Пренос-Превоз“ мужду хамали и каруцари от ци-
ганското население в София, и аз като народен представител можах да 
помогна на изпратения до мен др[угар] Желапов да създадем [профе-
сионална] организация, на която всички [станаха] членове, [и] приеха 
единодушно и станаха добри организатори.

Същата 1947 година прогресивни другари взеха решение да се 
построи училище под [кв.] „Факултета“ на циганските деца, за което 
аз като народен представител действувах и успях пред СГНС да се по-
строи въпросното училище. При полагането на основите аз направих 
първата копка, като народен представител и председател на циганско-
то малцинство в България. Сега в него учат стотици деца от циганско-
то население и всяка година излиза добър кадър учители, учителки, 
учители в техникум и др[уги].

От 1941 година две години до 1943 година, в железо-ковачната 
ми работилница на улица „Сердика“ [№] 28, куриерите на ЦК на БКП 
са ми оставяли пакети с нелегални материали и оръжие, които преда-
вах на др[угаря] Аспарух Димитров, който ми е познат другар още от 
1925 година, където бяхме другари комунисти, задържани за атентата 
[в] „Света Неделя“, в Дирекцията [на полицията] и училише „[Кон-
стантин] Фотинов“.
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През 1923 година в изборите на народни представители е канди-
дат и другарят Георги Димитров, който посети урните на III-та район-
на избирателна секция в училището „Васил Левски“ на улица „Ди-
митър Петков“ и за миг опозиционната шайка се хвърли върху него с 
юмруци, но нашата партийна група, която беше там като агитатори, 
веднага се нахвърли и отървахме от ръцете им др[угаря] Димитров, 
като дойдоха и други другари. Изпратихме ги до трамвая и той ми 
каза: „Шакир, един ден, като дойдем на власт, ти ще бъдеш най-голям 
човек, а пък на мен от гарата до двореца ще постелят килим“, и ето, 
дойде славната дата 9.IХ.1944 година и се сбъдна, аз станах народен 
представител във Великото Народно събрание, закърмен с идеите на 
Партията, защото целият ми живот премина в борби за тържествува-
нето на марксическите идеи и антифашистката ми дейност от 1919 
година, и [така] е до днес, [когато] председател съм на 18-та ОФ орга-
низация, II-а секция, ж.к. „Дружба“, гара Искър, кв. „Васил Левски“, 
V-и район.

 
С другарска почит: […] (Шакир Пашов).

Автобиографията давам от 1919 година до днес [16].

Бележки
1.  Първата страница от Автобиографията липсва.
2.  След 1948 г. Профсъюзен дом на културата „Георги Димитров“, след 

промените от 1989 г. Музикален клуб (дискотека) „Син Сити“.
3.  Има се предвид IV Конгрес на БКП, проведен през 1922 г.
4.  Има се предвид Септемврийското въстание през 1923 г.
5.  През 1924 г. не са провеждани никакви парламентарни избори. Може 

би Шакир Пашов има предвид местните избори в София, проведени 
на 4 май 1924 г., но не са открити никакви други сведения за негово 
участие като кандидат за общински съветник в тях. 

6.  Българската работническа партия е създадена през 1927 г. като легална 
форма на забранената през 1924 г. Българска комунистическа партия.

7.  Тук Шакир Пашов пише неутрално „Циганска културно-просветна 
организация“, без да дава точните имена на организациите, които има 
предвид, а именно Софийската общо мюсюлманско просветно-кул-
турно взаимоспомагателна организация „Истикбал – Бъдеще“ и Об-
щия мохамедано-цигански национален културно-просветен и взаи-
моспомагателен съюз в България. Този пропуск на точните имена на 
организациите очевидно е направен умишлено – за да не се споменава 
определението им като ‘мюсюлмански/мохамедански’. 
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8.  Няма никакви данни във вестник „Тербие“ да са публикувани каквито е 
да било материали, посветени на тютюневите работници в България.

9.  Няма никакви други исторически данни, които да подкрепят твърде-
нието за участие на Шакир Пашов в градското ръководство на БРП; 
напротив, в различните биографични справки за Шакир Пашов никъ-
де не се споменава за такова участие (АСР, ф. Шакир Пашов). 

10.  Няма никакви исторически доказателства, че вестник „Тербие“ е изда-
ван нелегално. Целта на това твърдение е да се внуши, че вестникът е 
пропагандирал комунистическите идеи (което също не се потвържда-
ва от наличните исторически извори). 

11.  Днес ж.к. „Гоце Делчев“.
12.  Това твърдение на Шакир Пашов не е потвърдено и от други източни-

ци, но изглежда малко вероятно да се организира циганска конферен-
ция в тогавашната политическа ситуация. 

13.  Не е ясно защо Шакир Пашов превежда ‘Романо еси’ (Цигански глас) 
като ‘Ехо’.

14.  За влизането на Шакир Пашов като депутат във Великото народно 
събрание вж. по-нататък. 

15.  Днес кв. Младеново в град Лом.
16.  Автобиографията не е датирана. По всяка вероятност тя е написана 

през 1967 г., когато Шакир Пашов вече е живеел в ж.к. „Дружба“, и 
когато подава документи за реабилитация и възстановяване на член-
ството му в БКП. 

Източник: АСР, ф. Шакир Пашов.
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2. Устав на Организация „истикбал – Бъдеще“ (1919)

Утвърждавам [1]. 
Министерство на вътрешните работи и народното здраве.
№ 14300 от 2.VIII.1919 година. 
Препис от Устава.

Устав
на Софийската общо мюсюлманско просветно-културно 
взаимоспомагателна организация „Истикбал – Бъдеще“

 1. Седалище на организацията е Ст[олицата] София. 
2. Цел на организацията – да организира мюсюлманите в една 

обща организация, която помага на бедните при болести, нещастие, 
случаи [на] смърт и пр., да се бори за морално, материално [и] про-
светно-културно издигане. 

3. Същата чрез беседи, сказки, да открива курсове и пр. за която 
цел ги издържа един ходжа (поп) [2] и една була [3], които са необхо-
дими при религиозния ни обичай. Издръжката е от членски внос 5 лв. 
месечно, от утра, вечеринки и увеселения и от разни дарения. 

4. Членове се приемат всички български граждани навършили 20 
г[одини], които три месеца са неизбираеми [на ръководни длъжнос-
ти], считани от деня на приемането им. 

5. Събрания се свикват всеки месец, а общите в три месеца. 
6. Организацията е строго безпартийна и при събрания [се] за-

бранява [повдигането на] каквито и да са политически въпроси. 
7. Всички се подчиняват на нарежданията на настоятелството и 

неподчинени[те] се наказват, а тези, които нанасят обида на начал-
ството или на организацията, ще се преследват съгласно закона в 
страната ни.

8. Организацията има под свое владение движими и недвижими 
имоти, които ги владееха досега професионалните сдружения, които 
влизат в организацията. От всички имущества погребални[те] прибо-
ри се ползват само [от] членовете на същата, а не-членове ще плащат 
една определена такса в общата каса.

[9.] Длъжност на председателя е да се грижи за добрия ход на 
всички организационни работи, при меншество има наравен глас. 

10. Когато председателят отсътствува, замества се от един от 
[членовете на настоятелството] [4], който носи отговорност. 
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11. Секретарят води всички книжа и се подчинява на председа-
теля. 

12. Касиерът се грижи за членски внос и съхранява в касата не 
повече от 1,000 лева, а останалите внася в някоя банка на името на 
организацията. 

13. Съветниците влизат в съвещание с председателя и образуват 
управителен съвет. 

14. Контролната комисия контролира делата на настоятелството 
и книжата на секретаря и касиера, щом като намери нередности, [тя] 
може да отстрани от длъжност провинения и свика събрание, където 
дава отчет за делата на провинилия се. 

15. Настоятелството се избира с мандат за една година. То може 
да се бламира, когато 1/3 си подадат оставките или когато се провини 
в нещо, и то в общо събрание. 

16. Организацията има печат със същото название. 
17. Организацията има канцелария, която ще се използва и за съ-

брания и след като се увеличи капитала на същата, може да закупи 
или застрои собствен дом, където ще се настанят бедни и недъгави 
вдовици и сираци, също и изпаднали мюсюлмани от цяла България. 

18. [Организацията] всяка година ще раздава помощи на бедните 
по случай Байряма [5], а зимно време дърва, кюмюр и пр. 

19. [Организацията] ще ходатайства там, където трябва да се от-
пуснат кредити на мюсюлманите, които да ги употребят за направа на 
жилищата си удобни за по-хигиеничният живот според нивелацията 
на града. 

20. При смъртен случай [организацията] отпуща известна сума за 
погребението, като го придружава до вечния му дом. 

21. Членове, не платили три месеца членския си внос, се изключ-
ват от членство, като му се отнемат всички права. 

22. Клоновете [на организацията] се управляват от представи-
тел – от по един делегат, произхождащ от средата на членовете от 
клона, като се ползват с всички права като делегат и член на настоя-
телството на организацията и предава решението на организацията на 
членовете от клона, на което решение се подчиняват всички членове. 

23. Членовете могат да преизбират свои делегат, когато той се 
провини на нещо и вместо него се изпраща новоизбрания, придружен 
с пълномощно. 

24. Да се застъпват всички интереси на членовете при болести. 
Изпраща се безплатна лекарска помощ, дава безплатна адвокатска за-
щита и съвети. 
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25. [Организацията] ще ходатайства пред Главното Мюфтийство 
да искат да се даде нов живот на Мюсюлманската Вероизповедна об-
щина, която се управлява от Софийския мюфтия без закон и устав. 

26. Организацията помага на административните власти и пр. 
27. [Организацията] ще помирява членовете си, [при] които [има] 

препирания и пр. 
28. В случай на ликвидация, имуществата [на организацията] се 

предават на настоятелството на вероизповедната община. 

Председател: (п[одпис]) Ю[суф] Мехмедов. 
Секретар: (п[одпис]) Шакир М. [6] Пашев.
Вярно с оригинала. Секретар: … [подпис].
Управително тяло на организацията: … 
     [нечетливи подписи на 7 души].

Бележки
1.  Резолюцията „Утвърждавам“ на Министъра на вътрешните работи и 

народното здраве означава, че Уставът на организацията е одобрен от 
властите и тя вече е законно регистрирана. 

2.  В случая с термина ‘ходжа’ се обозначава не имамът в дадена джа-
мия, а избран човек от циганската махала, който изпълнява някои от 
функциите на ислямски духовник по време на определени обичаи (на 
първо място при погребения). Подобни форми на т.нар. народен ис-
лям са широко разпространени сред ромите в България, включително 
и в наши дни. 

3.  В случая с термина ‘була’ се обозначава жената-помощник на „ходжа-
та“, която поема някои от неговите функции сред жените. Тази форма 
в т.нар. народен ислям е широко разпространена сред ромите в Бъл-
гария, като в някои случаи в една циганска махала дори може да има 
само ‘ходжакиня’ (т.е. жена-ходжа). 

4.  В оригинала „един от председателите“, което е очевидна грешка. 
5.  За честването на двата Байрама при ромите мюсюлмани вж. по-горе 

(Коментари).
6.  В оригинала е ‘Шакир Н. Пашев’. Бащиното име на Шакир Пашов е 

‘Махмудов’, т.е. в случая налице е очевидна печатна грешка; що се 
отнася до изписването на неговата фамилия като ‘Пашев’, това е често 
срещано явление в редица исторически документи.

Източник: ЦДА, ф. 1 Б, оп. 8, а.е. 596, л. 69.
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3. афиш „настроения и истини“ (1930)

Обща Мюсюлманска Културно-Просветна Организация 
„Истикбал“ – „Бъдеще“ [1]

София 

Настроения и истини
На вниманието на държавата ни, Софийската общинска управа и 

обществото

 Един от новите вестници, „Народен приятел“ в броя си от 24.II. 
и от 11.III. т.г., а и в[естник] „Утро“ в броя си от 28.II. т.г., изказват 
мнение по един чут [т.е. едва] ли не предрешен въпрос: „Изместване 
[на] циганската махала“, т.е. разсипване на около 80-100 семейства, 
стари мюсюлмани, софиянци-кореняци. Тези вестници некомпетент-
но, с[ъс] злокачествен език и непроверени данни зле поставят едно 
иноверско софийско малцинство само за подготовка и създаване [на] 
обществено предразположение да се извърши над тях едно безза-
коние, за да се удовлетворят апетити на готвящи се заграбители на 
праздни места в чертата на града, а ако може и на застроени такива, 
па макар те днес, по силата на законите в страната ни да се намират 
дори в ръцете на добросъвестни приобретатели.

Обръщаме вниманието на органите на Държавата ни, на Почита-
емата Софийска Общинска Управа и софийското общество в отговор 
на непочтените дра[с]качи в цитираните вестници на следните исти-
ни:

1. Няма нищо вярно в това, че „циганската махала“, мюсюл-
манската махала в столицата е гнездо на разни болести, защото това 
твърдение най-сигурно е опровергнато от факта, че в Софийските 
болници няма нито един мюсюлманин болен от каквато и да е било, 
а камо ли от заразна болест и изходящ от тая махала. Вярното е това, 
че съответните органи не си изпълняват дълга да дигат боклуците от 
махалата ни, населена от мюсюлмански елемент, нарочно и за да под-
държат една неприветлива външна физиономия там, вън от това, че 
Почитаемата общин[ска] управа събира и от нас, наравно с всички 
други граждани такси за смет и вода.

2. В морално отношение бедните мюсюлмани, тъй-наречените 
„цигани“ (парии) сме най-строги, и е достатъчен само един факт, за 
да се убедите в това твърдение: В бюрото „Нравственост“ при Дирек-
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цията на Полицията има регистрирани проститутки от разнообразен 
и завиден в миналото на проститутката обществен ранг, но нито една 
„циганка“.

3. Относно уличната и дворищната чистота, казахме вече, че това 
се дължи на една престъпна нехайност на натоварените с тази длъж-
ност общински чиновници по обществената чистота на махалата ни, 
които си изпълняват дълга само около седмица време преди някой 
избор за демагогия и с оглед апетитите към около хилядното ни изби-
рателни гласа в махалата.

Може би съществува всякакъв повдигнат от някого пред Почита-
емата общинска управа или пред други власти подобен въпрос и ако 
такъв съществува, убедени сме, че меродавните места и лица няма 
безрезервно да се подадат на хора драскачи, които искат в разрез с 
законите в страната ни да ловят в мътна вода риба:

„Изпъдете, изгонете стари кореняци мюсюлмани собственици с 
отдавна уредени свои семейни огнища, за да ги заграбим ние – неви-
дими и непочтени в при[й]омите си драскачи.“

Известно е на Почитаемите меродавни фактори, че ние сме една 
покорна рая от около 80-100 семейства стари мюсюлмански кореняци 
с квалифициран труд, видян и използван ежедневно от Софийското 
гражданство: ковачи, калайджии, кошничари, джамбази, музиканти, 
хамали, обущочистачи и пр[очие], че ние като равноправни граждани 
на еднакъв с всеки друг на милото и нам отечество България, взехме 
доблестно и доказано храбро участие и в двете войни, които води Бъл-
гария и наравно с всички дадохме скъпи жертви: бащи, синове, братя. 
Много от членовете на нашето малко общежитие са инвалиди: дали 
ръце, крака, очи и пр[очие] за ОТЕЧЕСТВОТО; много майки, жени и 
деца носят още черно за загубени в полебранта свои близки – бойци.

Щом е така, щом чл. 57 от конституцията на Българското царство 
казва, – че „всички български поданици са равни пред законите в 
страната ни“, чл. 63 от същата – че „недвижимите имоти в царството 
се намират под действието на българските закони“, и чл. 67 пак от 
същата – че „правата и собствеността са неприкосновени“.

Защо само ние да бъдем третирани равни пред законите в страна-
та ни, но само равни единствено когато се касае до наши задължения, 
а винаги и всякога да не бъдем третирани равни пред същите щом 
се касае до наши, осветени дори от конституцията на царството ни 
права?
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 Не за защита на здравите порядки и осветените от законите в 
страната ни права, на гражданите ни дадохме и тая година 200 души 
доброволци в Българската армия?

Нашата скромна, кратка и справедлива молба е щото Почитаема-
та общинска управа и които и да е било други власти, ако са в ре-
шителни стъпки за преустройството на махалата ни да вземе акт от 
следното:

Да приеме сътрудничеството на една комисия (три или петочлен-
на), изходяща от нашите среди на кореняците мюсюлмани Софиянци, 
която да ѝ направи достояние:

1. Фамилиите, които живеят най-продължително число години 
в махалата при урегулирано право на собственост и не непозволено 
претрупано;

2. Да ѝ даде списък на живущите в района: от ул. „Пиротска“ до 
ул. „Кн[ягиня] Клементина“ [2], между бул. „К[онстантин] Величков“ 
и „Индже войвода“ с данни и указания кои не са стари Софиянци 
кореняци и занаятчии, а преселници от селата на България: гребена-
рии, решетари, просяци и пр[очие] не оседли и живущи по няколко 
фамилии в парцел, които може би независимо и от административния 
контрол, които ги напътства, нямат идея по рождение от правилата на 
хигиената за човешки живот, за да се набележат такивато хора, като 
подлежащи на изселване;

3. Да ѝ съдействува при констатации за всяко отделно семейство 
за начина на обзавеждане домът му от строително и хигиенично гле-
дище и при нужда от известни малки преустройства, взискани от съ-
временната техника на живот, вместо да бъдем лишавани от собстве-
ността на местата си, където почти от Освобождението на България 
до ден днешен пребиваваме да бъдем подпомогнати с малко държав-
ни ипотечни кредити и задължително да допълним думата на тая тех-
ника;

4. Да приведем в известност всички наши сънародници, които са 
се ползвали с дадените им като бездомници празни общински места 
и са се отказали от тая си привилегия дори като са спекулирали с нея: 
продали са ги и са се върнали в махалата ни да претрупват жилците 
там, за да бъдат наказани с изселване от нея и да дадем, при нужда, и 
всички други необходими сведения, защото техниката на всяко изсел-
ване иска и такт, и голяма справедливост.

Твърдо убедени сме в здравите обществени и държавни институ-
ти на царството ни, вярваме, че настроението на заинтересовани хора 
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в писанията около „Народен приятел“ и „Утро“ не следва да бъдат 
ръководната нишка при разрешаването на подобен въпрос, а такава 
трябва да бъдат: истината и мъдростта на управника.

София, 6 март 1930 год[ина].
От Общата Мюсюлманска Културно-Просветна Организация 
„Истикбал“ – „Бъдеще“, София. [печат]

Бележки
1.  В оригинала е изписано ‘Истигбал’, което явно е печатна грешка.
2.  Днес бул. „Александър Стамболийски“.

Източник: ДА София, ф. 1 К, оп. 2, а.е. 831, л. 1-1об. 
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4. Устав на Общия мохамедано-циганския съюз (1933)

Устав 
на Общия мохамедано-цигански национален културно-просветен 

и взаимоспомагателен съюз в България

Седалище на Съюза – ст[олицата] София. 

Чл. 1. Цел на Съюза: да организира всички цигани (мохамедани и 
др[уги]) в националната им принадлежност в България за да създаде 
между им просветна, професионална и обща култура, а така също да 
оздрави на базата на законите в България религиозния им бит с цен-
ни морални устои; да създаде организация за защита материалните и 
духовни интереси на тая нация в страната, а и взаимоспомагателен 
институт чрез самопомощ.

Чл. 2. Средства на съюза: [членски внос на] организациите към 
Съюза във всички населени пунктове на циганските малцинства, по-
пулярни беседи и курсове за просветно и професионално образование, 
здравно гражданско учене за култивиране граждански добродетели в 
майката отечество – България издигане висотата на религиозния бит 
на членовете си и при наличност на законни условия откриване на 
частни училища.

Чл. 3. Редовни членове на Съюза могат да бъдат всички наши 
сънародници в България и др[уги страни], числящи се към всички 
отделни сдружения, а и неорганизираните такива, но членуващи в 
професионалните си сдружения: ковашкото, калайджийското, кошни-
чарското, джамбазкото, посредническо-джамбазкото [1], хамалското, 
музикантското и пр[очие], като отделните професионални сдружения 
или организации биват представени с по един делегат пред съюза с 
пълномощно от своето сдружение или организация.

За почетни членове в съюза се провъзгласяват всички дарители 
било то в наличност, в имоти или поддръжка на съюза в материали.

Чл. 4. Материални средства на съюза: [средствата], добити от 
редовен членски внос, определен по размер от Върховния съвет на 
съюза, заседаващ всяка година, от дарения, увеселения, забави, вече-
ринки, излети, глоби от съюзната управа над членуващите, от съюзни 
печатни издания или значки. […] [2]

Чл. 5. Права на членовете. Всички организирани членове на съ-
юза са равноправни и участвуват с право на глас във всички събрания 
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на съюза. Всеки член на съюза е длъжен безрезервно да се подчини 
на наредбите на управителния съвет, които не противоречат на насто-
ящия устав, а и да работи за преуспяването на съюза, да записва нови 
членове и да пропагандира между националното ни малцинство за 
просветното, общокултурното и възпитателно назначение на съюза, 
изобщо да пропагандира целите на съюза.

Чл. 6. Организация на съюза. […] Всяка провинциална организа-
ция влизаща в общия съюз избира и изпраща с редовно пълномощно 
свои делегати за конгреса. […] Съюзния конгрес излъчва Висш съю-
зен съвет. Конгреса може да бъде посетен и от желаещи гости, но без 
права на избиратели и избираеми. Съюза ще действува за сдобиване 
с всички права по законите на страната, с които се ползват всички 
останали подобни съюзи.

Чл. 7. Съюзът има за цел още да създаде чрез своите членове 
и следните културни начинания: 1. Откриване на общо-просветни и 
професионални читалища; 2. Откриване национални частни училища 
в по-големите центрове; 3. Откриване регионални вероизповедни об-
щини; 4. Да назначи учители специалисти, които първом чрез курсове 
да подготвят неграмотните в четмо и писмо, да отправят членуващите 
към добиване занаятчийско образование и професионални права, да 
канализират религиозния живот на същите, а въобще да ги подготвят 
като добри граждани на България.

Чл. 8. Задължения на членовете към съюза. 
Всеки организиран в съюза член е длъжен да получава задължи-

телно официалния орган на съюза в България, както и да записва и 
други абонати за същият между неорганизираните.

Всеки такъв член е длъжен да носи при всички прояви на съюза 
специалната съюзна значка, както и да разпродава тези значки и меж-
ду неорганизираните.

Организиран съюзен член, който не внася редовно членските си 
вноски в съюзната каса чрез касиера на сдружението си или направо 
в съюзната каса, се изключва като предварително се уведомява да се 
издължи в даден му срок.

Подлежи на изключване и онзи съюзен член, който не пази прес-
тижа на съюза, пропагандира противно на целите и средствата му 
идеи явно вредни за съюза или пък антидържавни такива.

Подлежат на изключване и цели сдружения, ако те след като из-
цяло членуват в Съюза вършат онова, което е казано в предшествую-
щите алинеи.
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Чл. 9. Управление и права на Върховния Съюзен съвет. Конгре-
сът избира върховен съюзен съвет от кандидати на членуващите ор-
ганизации от цяла България, който в пълния си състав се събира само 
по решение с вишегласие на управителния съвет на съюза и то при 
много важни съюзни проблеми, които организацията на съюза нало-
жи в течение на живота ѝ. Върховния съюзен съвет може да бъде сви-
кан само веднъж в годината.

Управителния пък съюзен съвет има следния състав: Председа-
тел, двама подпредседатели, секретар и касиер. Управителния съвет е 
постоянното управително тяло на съюза в течение на организацион-
ната година и в казания си състав се избира тоже от конгресните де-
легати, съвместно с делегатите за конгреса и на професионалните 
сдружения. […] Изборите на: върховен съюзен съвет, на управителен 
съвет и на конгресно бюро става по реда, указан в настоящия член все 
с тайно гласоподаване. С бюлетината за управителен съвет се избира 
и контролна комисия от трима члена. […]

Забележка I: Върховния съюзен съвет преди приключване на 
ежегодния конгрес задължително назначава из средата на явилите 
се редовни делегати на конгреса осемчленни комитети със задачи: а) 
културно-просветни; б) религиозни; в) благоустройственни. […]

Забележка II. Културно-просветния комитет, като помощен орган 
на управнителния съвет на съюза, се грижи и носи отговорност за 
всички начинания указани в целите на съюза; той учредява и увесе-
лителните комисии при всяка организация, които развиват дейност-
та за събирането и материалните средства на съюза от работата на 
разните: спортни, туристически, гимнастически, лекторски кръжоци, 
артистични трупи, музикални турнета, пласмент на печатните произ-
ведения, значки и пр.

Религиозният комитет, като помощен орган на управителния съ-
вет на съюза, се грижи и носи отговорност за: Нравственото и религи-
озно издигане на членовете на съюза, верското им представителство 
и организация според вероизповеданието им, за преследване на неза-
конно живущите в брак и съдействува за узаконяването на такива слу-
чаи. Този комитет представлява едноверците членове на съюза пред 
респективните власти в страната при назначаване, уволняване и пр. 
всички верски служители на съответното религиозно място. Религи-
озния комитет е инстанция, която играе ролята на помирителен съд 
при всички семейни конфликти целящи разрушаването на създадено 
семейство. Този комитет е задължен да направи ведно с управител-
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ния съвет на съюза и всички постъпки за образуване на национална 
вероизповедна община, където в царството се има нужда от такива. 
[…] Религиозния комитет носи задължението да организира и цялата 
благотворителна дейност на съюза, както и онази дейност, която пази 
верските традиции: годежи, сватби, раждания, смърт, погребения и 
пр.

Благоустройствения комитет има следните задължения: да брани 
пред съответните власти в страната придобитите права на съюзни-
те членове върху недвижими собствености: покрити или непокрити, 
като специално пък в градовете има назначението да бди за строежите 
на съюзните членове, ставащи общо-квартални, щото те да отговарят 
на всички закони в страната за да не се нарушава оседлостта на та-
кивато членове. Същият комитет, независимо от властите в страната, 
е задължен да бди щото всеки съюзен или неорганизиран член на на-
цията да пази строго всички хигиенически взисквания в обществения 
живот; да ходатайствува пред респективните държавни и общинските 
власти за благоустрояването на кварталите, където живее оседло на-
ционално малцинство и въобще да ръководи всички инициативи от 
благоустройствено естество за нацията си.

Чл. 10. Структура на оказаните поделения.
Всяко национално сдружение от 20 и повече члена избира еже-

тригодно свое настоятелство в състав: Председател, подпредседател и 
секретар-касиер в годишното си събрание по висшегласие, като про-
токола за този избор се представлява подписан от изборното бюро на 
Управителния съвет на съюза в София за утвърждаване и публикува-
не в съюзния орган. […]

Чл. 11. Права и длъжности на членовете на управителния съвет 
на съюза вън от до тук казаните. Управителния съвет издава наредби 
по организация животa на съюзът, които отпечатва в съюзния орган. 
Само следните длъжности от управителния съвет са платени: Предсе-
дател, секретар и касиер, а останалите са почетни. […]

Чл. 12. Съюза наема помещение за канцелария, което може да се 
използва в София и за събрания, а след като стане материално мощен 
първата му задача е да си закупи и построи собствен дом като юриди-
ческа личност или на кооперативни начала, който да служи и за сто-
лично училище, столично читалище, хотел за настаняване на бедни 
съюзни членове, съюзен университет по всички занаяти за младото 
поколение, приют за инвалиди от войната, злополука, старост и недъ-
гавост за нацията ни от цяла България.
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Чл. 13. Една от големите благотворителни задачи на съюза е щото 
в определен ден на годината всички поделения на съюза да проведат 
деня на благотворителността на българския циганин за подпомагане 
на всички нуждаещи се бедни и малоимотни наши сънародници.

Чл. 14. В съюзната канцелария задължително се водят следни-
те книжа: входящ и изходящ дневник, протоколна книга за всички 
институти на съюза според тоя устав, касова, квитанционна книга и 
други счетоводни книги. […]

Чл. 15. Печата на същия съюз има кръгла форма с надпис: „Общ 
цигански национален културно-просветен и взаимоспомагателен 
съюз в България“ със звезда в средата [3]. […]

Чл. 18. За незабавно отпочване взаимоспомагателната функция 
на съюза при същият е вече образувана „Взаимоспомагателна каса“, 
книжата на която се водят от общия касиер на съюза с цели: подпо-
магане при поискване мотивирано и проучено бедни и нуждающи се 
внезапно съюзни членове чрез отпускане помощи за случаи на бо-
лест, безработица, смърт, злополука и пр.; формиране временно на 
помещения за приют на стари, недъгави и останали сами в живота съ-
народници или сънароднички, издръжка на бедни и способни деца за 
завършване прогимназия, гимназия, университет или професионални 
училища; погребение на разноски на съюза крайно беден циганин 
или циганка. В такива екстрени случаи съюзните органи ще прибяг-
ват и до единичните помощи на заможни членове.

Чл. 19. Патронния празник на съюза [4] е Георгиов ден, [който се 
чествува] всяка година.

Чл. 20. Конгреса на съюза ще се състоява всяка година в денят на 
Освобождението на България [5] и ще се предшествува от вечеринка, 
междунационална пропаганда [6] и манифестация.

Чл. 21. Настоящия устав може да се измени и допълни в конгре-
сите на съюза.

Същият се състави, прие и одобри в общото учредително събра-
ние на основаният вече съюз, държано на 25 декемврий 1933 година 
в София. 

На Общия мохамедано-цигански национален културно-просве-
тен и взаимоспомагателен съюз в България, 

Председател: …  [подпис на Шакир Пашов]. 
Секретар: …  [подпис на Славе Илиев]. 
   [Печат на организацията].
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Бележки
1.  По каква причина са разделени „джамбазкото“ и „посредниче-

ско-джамбазкото“ сдружения не е много ясно, защото всъщност тези 
две названия се отнасят за едно и също занятие (търговци на коне, 
понякога и на друг едър добитък). Вероятно по това време в София е 
имало две такива цигански „джамбазки“ сдружения, които са се от-
граничавали помежду си. 

2.  Тук и по-нататък в текста са пропуснати тези части от Устава, които са 
с детайлизиран процедурно-административен характер. 

3.  В текста на Устава (чл. 15) надписът на печата, не включва в името 
на Съюза думата ‘мохамедански’, а на самия печат, поставен в края 
на документа, липсва думата ‘цигански’. По същия начин има несъ-
ответствия между текстовете в Устава и на самия печат при отразя-
ването на символиката на Съюза. Текстът на Устава (чл. 15) гласи, 
че печатът има звезда в средата, а на самия печат има полумесец и 
звезда в центъра (т.е. типична ислямска символика). Не е възможно 
да се разбере дали това са неволни грешки или умишлено допуснати 
разминавания. 

4.  Интересно е да се отбележи, че при определянето на празника на Съ-
юза (чл. 19) се използва терминът ‘патронен празник’, т.е. същият тер-
мин, използван за отбелязване на годишните чествания на покровите-
лите на различните еснафи на Балканите. 

5.  Чрез свързването на конгреса на Съюза с Националния празник на 
България (Денят на Освобождението, празнуван на 3-и март) изрично 
се подчертава принадлежността на циганите към българската граж-
данска нация. 

6.  В случая под ‘междунационална пропаганда’ се има предвид пропа-
ганда сред самата циганската общност.

Източник: ЦДА, ф. 264, оп. 2, а.е. 8413, л. 7-12, 15-20, 21-26 (три 
копия).
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5. Пояснение от Организация „истикбал – Бъдеще“ (1938)

[Бланка]
Софийска общо-мюсюлманска просветна културно-

взаимоспомагателна организация „Истикбал“ (Бъдеще) – София 

София, 16 март 1938 год[ина].

ПОЯСНЕНИЕ
от Софийската мюсюлманска културно-просветна организация 

„ИСТИКБАЛ“ (Бъдеще) – София

По повод изнесените във в[естник] „Дневник“ неверни и неточни 
данни за появата на болестта „петнист тиф“ между циганите

Видно е дори и от самите изявления на санитарната власт, че в 
квартала „Коньовица“ няма болестта „петнист тиф“. С изключение на 
един единствен случай на ул. „Индже войвода“, никъде не е констати-
рана тази болест. Случаят на ул. „Индже войвода“ е един единствен и 
болестта е донесена от с[ело] Връбница или гр[ад] Перник, но все пак 
санитарната власт, както и трябваше, предприе поголовно почистване 
на всички цигани и можа да се констатира, че не са намерени никакви 
паразити почти никъде. Като донасяме това до знанието на всички 
столични граждани, ние молим да не се опасяват от софийските ци-
гани работници, като хамали, ваксаджии, кошничари, цветари и пр[о-
чие], за да не се излагат на една несправедливо заслужена безработи-
ца и глад.

Уместно е да споменем, че всички аларми и безотговорни пи-
сания в някои вестници нанесоха чрезмерни вреди и загуби на само 
на нас, а и на правилното развитие на ежедневните работи на граж-
данството. Тези аларми водят началото си от 1929 година, когато в 
квартала „Коньовица“ се образува някакъв си комитет, който започна 
борба против циганите с цел да ги изгони от къщите им. В резултат 
на това много наши сънародници продадоха къщите си на безценица, 
изселиха се и се изложиха на още по-голяма мизерия. И днес в квар-
тала ни има образуван някакъв си комитет под името „Подем“, който 
има за задачи същите, както на онзи комитет от 1929 год[ина] и който 
си служи с аларми [1], като тия публикувани в в[естник] „Дневник“. 
Това, според нас, е недостойно и несправедливо, защото с това се раз-



185

 П
РИ

Л
О

Ж
Н

И
Е 

№
1 

• И
ст

ор
ич

ес
ки

 д
ок

ум
ен

ти

духват страстите и се създават озлобления никому ненужни. Вместо 
да бъдем подпомогнати, вместо да бъдем научени на добро, за да бъ-
дем добри български граждани, спрямо нас се постъпва по казания 
начин.

Ние сме български граждани, с български дух и оставихме кос-
тите на бащи и братя по бойните полета и в двете войни [2] и днес 
сме готови да дадем жертви за благото на нашата родина България, в 
която сме родени, живеем и се ползваме от всички свободи.

Председател: … [3]
Секретар: … [4]

Бележки
1.  В случая се имат предвид серията Заявления и Молби, подадени през 

периода 1937-1938 г. с оплаквания от съседството с циганските квар-
тали (вж. по-подробно по-долу). 

2.  Всъщност се имат предвид двете Балкански войни и Първата световна 
война.

3-4.  В съхраненото копие от документа липсват подписи.

Source: ДА София, ф. 1 К, оп. 4, а.е. 531, л. 5.
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6. Писмо до директора на Полицията (1939)

Софийска Общо Мюсюлманска Културно Просветна 
Взаимоспомагателна Организация „Истикбал“. 18 юлий 1939 г., 
София. 

До Господина Директора на Полицията, Тук. 
[Печат]: Главна Дирекция на Народното здраве. 23 юли 1939.  
Дело № 31. 

Господин Директоре,
Виждайки, че вместо да върви към напредък, циганското населе-

ние, то от ден на ден отива към морален и материален упадък, поради 
което, с цел да го издигнем в културно, просветно, морално и религи-
озно отношение, основахме дружество на всички цигани в столицата, 
което има за задача да работи между последните за материалното им 
и духовно издигане, за да може да приближи отчасти живота им към 
тоя на останалото столично население, защото състоянието, в което 
се намират в настоящия момент не може и не бива повече да се търпи.

За постигането на нашата цел, обаче е необходима пълна подкре-
па от всички отговорни фактори в страната в кръга и рамките на съ-
ществуващите закони, защото без такава подкрепа осъществяването 
на нашата задача е невъзможно, особено за запазване морала между 
циганите.

Докато за издигането им в културно и просветно отношение е 
необходимо упорито да се работи ред години чрез изнасяне на сказки 
и реферати, както и откриване [на] вечерни курсове за възрастните, 
задачата ни да запазим морала между циганите е съвсем трудна и без 
подкрепата на властта е абсурд.

На първо време, обаче трябва да се вземат мерки за запазване на 
техния морал – най-ценната основа, върху която се гради семейното 
щастие и бъдещето на един народ.

За голямо съжаление, вместо покварата и разврата да намаляват, 
те от ден на ден се увеличват и вземат застрашителни размери. Нещо 
обикновено е в късни часове през нощта да се движат пияни мъже 
и жени из улиците на квартала [1] и из затънтените места, където се 
вършат срамни деяния, вследствие на което се насаждат и най-опас-
ните за човечеството болести, а в същото време много жени и деца 
заспиват гладни, защото всичко онова, което техният баща през деня 
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е припечелил, през нощта изяжда и изпива, без да се върне в своя дом, 
където го чакат гладните жена и деца.

И вместо да се вземат строги мерки за изкореняването на това 
голямо зло, за съжаление семейните бирарии в квартала, които не са 
нищо друго, а типични кабарета [2] и гнезда на разврат – от едно се 
увеличиха на три и именно за увеличението на разврата са единстве-
но най-голямата причина тези кабарета, където се вършат срамни ра-
боти и то често от деца под 14 годишна възраст, описанието на които 
е невъзможно, а най-жалкото е, че същите нощни заведения се посе-
щават от много видни лица из центъра на града [3], които със своето 
държание дават лош пример на простото циганско население, като не 
липсват дори и побоища между въпросните видни лица.

Ако се ограничат пиянството и разврата между циганското насе-
ление, наполовина поне ще се подобри неговото материално положе-
ние, за което от страна на властта не са необходими никакви средства, 
а само един по-строг контрол и вземане мерки за отстраняване осо-
бенно причините за увеличаване на разврата.

Ето защо, най-учтиво Ви молим, Господин Директоре, да нареди-
те чрез подведомствените ви полицейски органи следното: 

1. Да се вземат най-строги мерки срещу всички цигани и циган-
ки, които скитат нощно време без всякаква работа из квартала, особе-
но спрямо ония, които са в пияно състояние. 

2. Да направите необходимото от Ваша страна за закриване на 
циганските кабарета – гнезда на разврата, които деморализират ци-
ганското население и действуват много зле върху възпитанието, осо-
бено на младежта и децата от квартала.

Уверени, че ще обърнете сериозно внимание на тези наши ис-
кания и ще направите всичко зависящо от Ваша страна, с което ще 
извършите и един акт на внимание към циганското население, което 
винаги е бивало и си остава от полза за държавата, ний оставаме към 
Вас с отлични почитания. 

Секретар: … [Подпис] (Рашид Мехмедов). [Печат] 
Председател: … [Подпис] (Шакир Пашов). 

Бележки
1.  Става дума за циганските махали „Коньовица“ и „Татарли“, разполо-

жени около днешните бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Кон-
стантин Величков“.
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2.  Най-известното от тези кабарета е „При Кева“, където е пеела прочу-
тата циганска певица Кева (Костенцева, 1979, с. 46-47). 

3.  Има се предвид високата популярност, с която се ползва на кабарето 
„При Кева“ сред столичната бохема по това време (Тенев, 1997, с. 225-
227).

Източник: ДА София, ф. 1 К, оп. 4, a.e. 683, л. 83.
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7. Устав на Организация „екипе“ (1945)

Устав 
на Единната общо-културна просветна организация

на циганските малцинства в България „Екипе“
 

 Глава I. Същност, цел, задачи и устройство. 
Чл. 1. Единната циганска организация в България включва в себе 

си всички цигани, които принадлежат към всемирното циганско дви-
жение и са членове на някои от местните дружества на Единната ци-
ганска организация в страната, към която плащат членски внос. 

Чл. 2. Единната циганска организация в България (ЕЦО) е ле-
гитимният представител на циганското движение в страната и пред 
Всемирната циганска организация [1]. В нея членуват всички цига-
ни навършили 18-годишна възраст индивидуално, без разлика на пол 
и социално положение. В нея членуват също така всички цигани от 
мохамеданска и православна християнска религия, без да се прави 
каквато и да е разлика. 

Чл. 3. Единната циганска организация в България има следните 
свои задачи: а) Да се бори срещу фашизма и антициганизма и расови-
те предразсъдъци; б) Да издигне циганското народностно чувство и 
съзнание у българските цигани; в) Въвеждане на циганския език сред 
циганските народни маси, като говорим и писмен език; г) Запознаване 
българското циганско малцинство с циганската култура; д) Запозна-
ване българското циганство с неговата духовна, социална и стопанска 
култура; е) Издигане икономически [на] циганските слоеве в Бълга-
рия; ж) Физическо закаляване на циганската младеж в България; з) 
Продуктивизиране на циганските маси; и) Закрепване и издигане на 
циганските институти в България; к) Осветляване българското об-
ществено мнение по нуждите на циганското население; л) Да създаде 
стремеж у циганите за изграждане на едно национално огнище в своя 
земя. 

Чл. 4. Органите на Единната циганска организация в България 
се определят от конференцията на ЕЦО и те са следните: а) Местни 
единни цигански дружества; б) Конференция на Единните цигански 
дружества в България; в) Висш организационен съвет (ВОС); г) Цен-
трален комитет (ЦК); д) Главна контролна комисия; е) Главно коми-
сарство на цигански фонд за земеделска подготовка; ж) Висш органи-
зационен съд. 
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Чл. 5. Конференцията и настоящият устав определят функциите 
на всеки един от горните органи на ЕЦО и техните отношения помеж-
ду им. Конференцията е властна да създаде нови органи със специал-
ни задачи, ако това се изисква в даден момент. 

Конференцията може да слее някои от функциите на тези органи 
в едно и да делегира някои от тях върху Централния комитет на ЕЦО. 

Чл. 6. Централните органи на ЕЦО се избират от Конференцията 
съгласно глави … [2] на настоящия устав. 

Чл. 7. ЕЦО се представлява пред властите, учрежденията и част-
ни лица от избрания от Конференцията Централен комитет, респек-
тивно от председателя на същия или негов заместник заедно със се-
кретаря или сам. 

Чл. 8. В рамките на Единната циганска организация, отделните ци-
гански дружества имат право да се организират отделно със свои упра-
вителни тела, със свои устави, непротиворечащи на устава на ЕЦО. 
Тези дружества могат да водят самостоятелен организационен живот. 

Глава II. Местни единни цигански организации.
Чл. 9. Местни единни цигански дружества се образуват от 

най-малко 15 членове на ЕЦО, живущи в едно и също селище, навър-
шили 18 години, които се подчиняват на настоящия устав и плащат 
редовно членския си внос. 

Чл. 10. Всеки циганин, които отговаря на Чл. 9 има право да бъде 
член на дадено местно д[ружест]во. За целта той подава съответна 
декларация и ако настоятелството на местното д[ружест]во отхвърли 
молбата му, той има право да отнесе въпроса до първото общо събра-
ние на местното д[ружест]во. 

Чл. 11. Във всеки табор [3] може да има само едно местно циган-
ско д[ружест]во. Всяко местно циганско д[ружест]во има свой устав, 
непротиворечащ на настоящия. Уставът на местното циганско д[ру-
жест]во се утвърждава от Централния комитет, който задържа един 
екземпляр за своята архива, а вторият, надлежно заверен, се изпраша 
[обратно] на самото местно д[ружест]во. Нови д[ружест]ва се прием-
ат от ЦК и тяхното приемане се утвърждава от конференцията. 

Чл. 12. Всяко местно единно д[ружест]во е автономно в грани-
ците на настоящия устав. То е длъжно да изпълнява решенията на 
върховните цигански институти и да се подчинява на тяхните нареж-
дания. […] [4]

Чл. 13. Общите събрания са редовни и извънредни. Редовните 
общи събрания се свикват всеки 6 месеца за изслушване отчета на на-
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стоятелството и другите органи на дружеството. Извънредното общо 
събрание се свиква от настоятелството, когато то намери, че това е 
нужно, а така също и когато бъде поискано с писмена молба от една 
пета от членовете на д[ружест]вото, респективно една десета от чле-
новете на местното дружество в София или по искане на Централния 
комитет на ЕЦО за разглеждане на спешни въпроси. 

Чл. 14. Настоятелството на местното единно циганско дружество е 
върховния изпълнителен орган на същото. […] Настоятелствата на мест-
ните цигански д[ружест]ва се утвърждават от Централния комитет. […]

Чл. 17. Всяко местно д[ружест]во, респ[ективно] неговото насто-
ятелство, всяка година представя на Централния к[омитет] на ЕЦО 
писмен отчет за дейността си през изтеклата организационна година. 

Чл. 18. Членoвете на ЦK, както и членовете на останалите цен-
трални институти на ЕЦО имат право да присъстват със съвещателен 
глас на заседанията на настоятелството на местното д[ружест]во. 

Глава III. Права и задължения на членовете.
Чл. 19. Всеки член на организацията има активно и пасивно из-

бирателно право за всички изборни институти – местни и централни, 
стига да отговаря на следните условия: да е член на някое местно един-
но циганско д[ружест]во, да е платил членския си внос към същото и 
за избираемия да има едногодишно старшинство в организацията [5]. 

Чл. 20. Всеки член на организацията е длъжен да бъде записан в 
местното единно циганско д[ружест]во да се съобразява с настоящия 
устав, както и с устава на местното д[ружест]во, да плаща членския 
си внос, да спазва организационната дисциплина и да изпълнява на-
режданията и решенията на местните и централни органи на ЕЦО в 
България. 

Чл. 21. Конференцията на ЕЦО в България е върховен орган на 
същата. Решенията ѝ са задължителни за всички местни единни ци-
гански д[ружест]ва, за всеки член на организацията. Конференциите 
биват редовни и извънредни. 

Чл. 22. Редовната конференция на организацията се свиква всеки 
3 години и по възможност след всеки Всемирен цигански конгрес. […]

Чл. 23. Редовните конференции на организацията изслушват, раз-
искват и се произнасят по отчетите на всички избрани от предидуща-
та конференция органи на ЕЦО. Тези органи са отговорни пред кон-
ференцията. Конференцията определя бъдещата дейност на организа-
цията, приема бюджета на същата и избира също така и пет делегати 
за Всемирния цигански конгрес. Конференцията е властна да внесе 
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изменения в настоящия устав, както и в правилника за произвеждане 
на изборите. […]

Чл. 26. Всяко местно единно циганско дружество има право 
най-малко на двама делегати, независимо от броя на легитимираните 
при него членове. Местни дружества с повече от 100 редовни членове 
имат право по на един допълнителен делегат на всеки последующи 
сто членове или част от 100 редовни членове. Редовните членове на 
едно местно дружество се определят от броя на редовно отчетените 
от местните дружества към ЦК членове. 

Чл. 27. В конференцията, освен редовно избраните делегати на 
местните дружества участват с права на редовни делегати: председа-
телите на Централния комитет, всички останали членове на остана-
лите институти участват в конференцията със съвещателен глас. При 
вземане становища по отчетите на Централните институти отговор-
ните по тях лица нямат право на глас. […]

Чл. 30. Заседанията на конференцията са публични, освен ако по 
даден въпрос самата конференция реши разискванията да стават при 
закрити врата. Заседанията се водят по правилник, изработен от сама-
та конференция. 

Глава V [6]. Висш организационен съвет.
Чл. 31. Висшият организационен съвет се избира от конферен-

цията и се състои от 35 души. Към него с равни права се предават по 
двама представители на Централния Комитет. Висшият организацио-
нен съвет се избира за 3 години. Членовете на ВОС могат да бъдат и 
от различни табори (селища). В състава на ВОС по право участвува 
един представител на Висшия организационен съд. 

Чл. 32. Редовните сесии на ВОС се свикват всяка година от Цен-
тралния комитет. Извънредните сесии се свикват за разрешаване 
спешни въпроси от ЦК.

Чл. 33. Заседанията на ВОС са публични, осен ако по решение 
на съвета се наложи заседанията да се водят при закрити врата. Реше-
нията на ВОС се вземат с обикновено болшинство. Председателя на 
ВОС [Висшият организационен съвет] е същевременно и предс[еда-
тел] на ВОС [Висшия организационен съд]. 

Глава VI. Централен комитет.
Чл. 34. Централният комитет се избира от Конференцията или 

при особени случаи от Висшия организационен съвет. Той се състои 
от председателя, двама подпредседатели, двама секретари и касиери, 
осем съветници, всички живущи в един и същ град. Председателят 
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на Централния комитет се посочва в самата конференция, а остана-
лите длъжности се разпределят в първото заседание на Централния 
комитет. Председателят на ЦК е председател на единната циганска 
организация в България. […]

Глава VII. Главна контролна комисия. […] 
Глава VIII. Висш организационен съд. […] 
Глава IХ. Бюджет, счетоводство и контрол. […] 
Глава X. Дисциплинарни разпореждания. […] 
Глава ХI. Печатен орган на организацията.
Чл. 47. Печатният орган на Единната циганска организация в 

България носи названието „Романо еси“. Той се списва от редакцион-
на колегия под ръководство на Централния комитет.

Чл. 48. Печатният орган на организацията е преди всичко инфор-
мационен. Той дава сведения за … [7] обществено политически теми, 
както и за живота на организациите в България. [Вестникът трябва] 
да възпитава всички членове в чрез статии и дописки в отечестве-
нофронтовски дух [8], и да проповядва изграждането на социализма 
в България.

Чл. 49. Формата на вестника, цената и начина на издаването му се 
определят от Централния Комитет. […] Органът се издържа от собст-
вени приходи и от субсидии, предвидени в бюджета. […]

Глава ХII. Изборни институти и провеждане на избори. […]
Глава ХIII. Общи разпореждания на настоящия устав.
Чл. 58. […] Печатът на Единната циганска организация в Бъл-

гария е кръгъл със следния текст: „Единна циганска организация в 
България – Централен комитет-София“, който текст се написва на 
български и цигански езици [9]. Печатите [10] на местните единни 
д[ружест]ва са подобни на ЦК.

Чл. 59. Празникът на организацията е 7 май [11]. Знамето на ор-
ганизацията е червено с две бели полета в средата с триъгълник [12].

Чл. 60. Изменения в настоящия устав са допустими да се правят 
само от Конференцията на организацията, в чийто дневен ред изрич-
но е предвидено това.

Чл. 61. Настоящият устав е приет от II редовна конференция на 
ЕЦО в България, [проведена] на … [13] в гр[ад] София.

На II редовна конференция на ЕЦО в България, [проведена] на … 
[14] в гр. София, която прие и утвърди настоящият устав на организа-
цията, участвуваха следните делегати, представителите на съответни-
те местни единни цигански организации [15]. 
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Бележки
1.  Няма никакви исторически сведения за съществуването на „Всемирна 

циганска организация“ където и да било по света по това време.
2.  Пропуск в оригинала, явно е било предвидено номерацията на глави-

те да се въведе по-късно. 
3.  Тук, както и по-долу (чл. 31), терминът ‘табор’ се използва в смисъла 

на ‘селище’, което е твърде странно, тъй като в България по това вре-
ме този термин е слабо познат (главно при преводи от руски език), и 
с него се обозначава малка циганска група (обикновено няколко род-
ствени семейства), която води чергарски начин на живот. Всъщност 
такова е значението на този термин и в Руската империя, и в ранния 
СССР (поне до 1945 г., когато е подготвян този Устав). Терминът ‘та-
бор’ се използва в смисъла на ‘циганско поселище’ в Закарпатието (до 
края на Първата световна война част от Австро-Унгарската империя, 
а между двете световни войни от тогавашна Чехословакия).

4.  Тук и по-нататък в текста са пропуснати тези части от Устава, които са 
с детайлизиран процедурно-административен характер.

5.  Подразбира се, че те вече са избрани на ръководна позиция в органи-
зацията. 

6.  В текста на Устава липсва ‘Глава IV’, което е явна грешка в номераци-
ята на главите.

7.  В текста е оставено многоточие, може би се е предвиждало да се впи-
ше нещо допълнително.

8.  Има се предвид новото правителство на Отечествения фронт, дошло 
на власт на 9.IХ.1944 г. 

9.  В служебната документация на организацията през годините са из-
ползвани различни печати, но във всички варианти надписите в тях са 
само на български език.

10.  В оригинала e ‘печатът’, което е явно грешка.
11.  За празника на организацията вж. по-подробно по-нататък.
12.  Няма никакви данни за съществуването на знаме на организацията в 

описания формат. Не е ясна неговата символика, но може да се пред-
положи, че червеният цвят на знамето се явява от една страна продъл-
жение на традицията на циганските еснафски знамена (срв. Иречек, 
1899, II, с. 33 за участието на „циганския еснаф“ със своето „червено 
байряче“ в празничните шествия на официалните празници), а от дру-
га страна този цвят може да се възприеме също така като реверанс към 
новата власт, доминирана от комунистическата партия.

13-14. На тези места в текста са оставени многоточия, което означава, че 
Уставът е бил подготвен предварително, и се е предвиждало точни-
те дати да бъдат поставени допълнително, след неговото официално 
приемане на бъдещата II редовна конференция на организацията. 
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15.  От публикувания тук ръкопис на Шакир Пашов става ясно, че този 
Устав е бил подготвен след 6 март 1945 г. (т.е. преди края на Втората 
световна война), след като се провежда Учредителното събрание на 
новата организация (по-точно възстановяване на старата организация 
„Истикбал“ под ново име). Липсват подписите на делегатите, защото 
Уставът е трябвало да бъде приет на бъдещата Национална конферен-
ция на новата организация (такава Национална конференция е прове-
дена едва на 2 май 1948 г.). Въпреки това, поне според вестник „Ро-
мано еси“, той е бил одобрен още през 1945 или 1946 г. от министъра 
на вътрешните работи Антон Югов (Романо еси, 1946c, с. 2), за което 
обаче няма запазени исторически свидетелства.

Източник: ЦДА, ф. 1 Б, оп. 8, а.е. 596, л. 50-52.
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8. Сведение (1946) 

Сведение [1]
от другаря Шакир Махмудов Пашев – от град София

Станах член на Работническата партия комунисти [2] през 1918 
година, като през това време работих в Българските държавни желез-
ници – ж.п. работилница.

Взех живо участие през 1920 година в стачката на железничарите 
и аз бех стачник, като по това време бех арестуван и откаран в казар-
мите, и там ме облякоха като военен железничар [3].

След като пропадна стачката се уволних и почнах да работя при 
баща си, който имаше железарска работилница.

Организатор съм в циганската махала [на] първата искра за Ра-
ботническата партия комунисти, като през това време направихме 
знаме – червено под името „НАПРЕДЪК“, за което време тогава по-
знавах следните другари от Работническата партия, а именно:

1. Георги Димитров Кирчев; 2. [Васил] Мулетаров [и Христо] Ка-
бакчиев; 3. Алекси Ламбрев – адвокат; 4. Никола Милев; 5. Вълчо 
Иванов, секретар на Работническата партия – III-и район; 6. Ангел 
Бояджията в Инженерната работилница.

К[ог]ато почина другарят Д[имитър] Благоев вземахме всички 
участие [в погребението му] от групата [в циганската махала]; [отидо-
хме] в Ючбунарската градина, където покойния бе поставен в детския 
дом [за поклонение], и от там с венци от нашата група отидохме до 
гробището.

Бех в листата на Работническата партия – Трудовия блок [4], по-
ставен от другаря Вълчо Иванов за добрите ми дела.

През есента на 1923 година бех преследван през събитията [5] 
и избягах в Кюстендил, където работих [на строежа на] Популярна-
та банка, която тогава се строеше. През 1925 година бех задържан в 
училище [„Константин] Фотинов“ 70 дни и винаги преследван. След 
това избегах в Цариград и след 2-3 години се завърнах и пак обра-
зувах общоциганската организация, на която застанах начело през 
1930 година. Постъпих в общинската работилница когато управля-
ваха либералите [6]. Ставам член на Работническата партия, която се 
помещаваше на [ул.] „Позитано“ заедно с цялата група от 60-70 души 
[цигани]. Познавам следните другари:
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1/ Асен Бояджиев, сега полковник; 2/ Петко Напетов; 3/ Алексан-
дър Наумов и др[уги] бивши народни представители. Когато се строи 
клуба до Шарения мост [6], тогава събрахме суми около 1,000 лева от 
групата и внесохме за направа на клуба.

Познавам и другаря Янко Петков – сега кмет на III-и район, Ге-
орги Чурето, Мичо – групов началник на Х-и участък, и др[уги] дру-
гари. Сега съм основател на Общоциганската организация и съм на 
същата председател, член на Работническата партия, IV-и район.

Горизложеното потвърждава, че аз съм член на Работническата 
партия.

Настоящето потвърждавам с подписа си.
… [подпис]

София, 5.IХ.1946 година.

Бележки
1.  Това автобиографично сведение е подготвено от Шакир Пашов във 

връзка с номинирането му за депутат във Великото народно събрание 
(по-подробно вж. по-нататък).

2.  По това време официалното название е Българска работническа пар-
тия (комунисти).

3.  Това означава, че е бил насилствено мобилизиран, за да не може да 
стачкува.

4.  Трудовият блок, известен също като Единен фронт, е политическа 
коалиция между БКП и левицата в БЗНС, създадена през есента на 
1923 г. Както вече бе казано по-горе, няма никакви други исторически 
сведения, които да потвърждават, че Шакир Пашов е бил включен в 
листите на Трудовия блок (Единния фронт) за парламентарните избо-
ри нито през декември 1923 г., нито за общинските избори в София 
през май 1924 г., освен неговите думи. Във всеки случай той не е бил 
избран нито за депутат, нито за общински съветник при тези избори.

5.  Вероятно се има предвид след парламентарните избори през 1931 го-
дина.

6.  Лъвов мост.

Източник: ЦДА, ф. 1 Б, оп. 6, а.е. 235, л. 6-7.
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9. Слово по случай 14 януари (1948)

СЛОВО
От председателя на циганското малцинство в България и народния 
представител ШАКИР М. ПАШЕВ, по случай традиционния празд-
ник ВАСИЛОВДЕН – 14.I.1948 год[ина] – в студиото на Радио „Со-
фия“, с участието на музикално-артистичната трупа при организация-
та с певицата-солистка Пама Агова.

Драги сънародници, сънароднички, другари и другарки от всич-
ки краища на България.

За трети път ни се дава такава свобода на нам, циганското мал-
цинство, с пълно право като граждани да участваме в културно-сто-
панския и политическия живот на тази страна, в която ние живеем – тя 
е нашата родина и друга не знаем. И ето днес можем да застанем пред 
микрофона на Радио „София“, за да отправим нашите горещи привет-
ствия и благопожелания на нашите сънародници от името на нашата 
общо-културно-просветна организация на циганското малцинство в 
България, в качеството си на [неин] председател и народен предста-
вител на циганското малцинство в[ъв] Великото Народно събрание.

Драги сънародници и сънароднички, другари и другарки, цига-
ни християни и мохамедани, по случай нашия традиционен празд-
ник 14.I. (януари) 1948 година – ВАСИЛОВДЕН, „О Бахтало Васили“ 
[1] – Ви пожелавам благоденствие през 1948 година, която да бъде 
по-щастлива за нашето циганско малцинство, а така също и по-пол-
зотворна, като организацията през настоящата година ще свика пър-
вия свой конгрес в София, на който ще начертае бъдещата работа за 
издигане на необходимото културно равнище на малцинството ни, 
което според събраните от нас данни наброява близо 500,000 души 
[2].

Изминаха се 3 и половина години от светлата историческа дата – 
9.IХ.[1944 г.] – дата, която е записана с кръвта на хиляди народни 
синове, загинали [в борбата] против потисничеството и неправдата от 
общия враг на човечеството – фашизма.

Благодарение на тази героична борба, в която взеха най-актив-
но участие наши сънародници като партизани, ятаци, концлагеристи, 
политзатворници и бойци в Отечествената война, ний циганите, осво-
бодени от тежките окови, които ни бяха поставени от миналата дикта-
торска власт – днес, когато ние живеем една нова ера на равноправие, 
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което ни даде народната власт, ние, освен че се проявихме като удар-
ници по фабрики, работилници, трудови бригади и пр[очие], но ние 
съгласно тази свобода неуморно работим и за културно-просветното 
издигане на сънародниците ни от цялата страна.

Нашата организация, която е утвърдена от народната власт, обе-
динява своите сънародници в културно-просветни дружества, какви-
то са вече образувани много в цялата страна, а във Врачанска област 
няма село или град, където да не е образувано такова дружество и 
одобрено от централното ни ръководство. Светлината организацията 
пръска между своите сънародници чрез своя орган „Романо еси“ – 
вестник „Цигански глас“.

Откриха се много цигански училища в страната, а така също и 
вечерни курсове за ликвидиране на неграмотността. В строеж е в 
гр[ад] София първата училищна сграда за циганско училище, за кое-
то държавата ни отпусна една сума от 3,156,000 лева, за което също 
трябва да благодарим на отечествено-фронтовската власт, възглавява-
на от ненадминатия до сега борец за свобода, демокрация и човешки 
правдини, другаря Георги Димитров. В строеж са цигански училища 
в страната, а през идния сезон ще се започнат други подобни стро-
ежи, а така също и читалища.

Предстои след няколко дни да бъде открито първото циганско си-
ропиталище в София, където ще бъдат приютени кръгли сирачета от 
цигански произход.

Държавата полага всички грижи за всички малцинства в страна-
та, като в бюджета си за 1948 год[ина] гласува една сума от 3 милиона 
лева специално за цигански народен културен театър, където нашите 
сънародници ще могат да покажат своя артистичен и музикален та-
лант и изкуство.

Нашето малцинство живее от седмия век в България, където на-
шите прадеди са били настанени от тогавашния водач на циганите по 
целия свят – Берко, много опасен противник на индийския император 
по това време Абдурахман [3].

Всички цигани в България до сега се занимаваха и изкарваха 
прехраната си от своите занятия – конегледачи-джамбази, ковачи, ка-
лайджии, кошничари, музиканти, налбанти и др[уги] професионални 
занятия, както и работници в тютюневите и текстилни фабрики, но в 
бъдеще много от нашите сънародници ще изкарват прехраната си и 
като земеделски стопани, благодарение на това, че съгласно закона 
за аграрната реформа и закона за трудовата поземлена собственост 
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те получиха места за строеж на собствени къщи и работна земя за 
обработване.

Драги сънародници и сънароднички, другари и другарки от цяла-
та страна, на мен се падна високата чест да застана пред микрофона 
на Радио „София“ и [да] Ви пожелая от името на организацията и от 
лично мое име щастливо и весело прекарване [на] Василовден, като 
Ви подканям всички до един да станете членове на организацията си, 
която само ще Ви донесе щастие, напредък и издигане на необходи-
мото културно ниво, която организация се подкрепя от управлението 
на Отечествения фронт. Подканвам също всички свои сънародници, 
които до сега са се срамували да се наричат цигани и са преминали 
към турското малцинство, а други са се покръстили като християни, 
да смъкнат маската от лицето си, да вдигнат главата си нагоре и да 
докажат, че са цигани – потомци на най-великия борец за свобода, де-
мокрация и човешки правдини – циганския водач от 7-и век – Берко. 
Приобщете се към своето малцинство, защото, както казах и по-горе, 
само тази организация ще Ви донесе и напредък, а така също ще за-
щищава вашите интереси където се наложи това.

Всички до един от циганите трябва да станат членове на органи-
зацията и [да] се абонират за своя единствен вестник „Романо еси“ – 
„Цигански глас“, който винаги е пълен с новини и исторически рабо-
ти, и данни за нашето малцинство. Предстои в скоро време да излезе 
от печат и нашият календар, в който не само е поставен ликът на на-
шата организация и двете исторически дати, 7 май и 9 септември, а 
също така и ликовете на проявилите се като двойни ударници наши 
сънародници – миньори, които неуморно копаят под земята нашето 
черно злато.

Драги сънародници, сънароднички, другари и другарки – рома-
лен, ромнялен, амалинялен, авдиес си амаро бахтало Васили, кай аме 
о рома керас авдиес хамнаса, пиимнаса адавка бреш хариеса, джи 
бреше баре джумбушеса [4].

Да живее и крепне Отечествения фронт с новата си декларация и 
реформа, която ще донесе само щастие и благоденствие.

Да живее Българската Народна Република.
Да живее първият български републиканец – отечественополож-

ник и изпитан борец, министър-председател, другарят Г[еорги] Ди-
митров.

Да живее циганското малцинство в България.
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Бележки
1.  ‘О бахтало Васили’ на ромски език означава ‘щастливият Васил’; това 

обръщение към Св. Василий се използва широко в обредните песни и 
благопожелания на празника.

2.  Посоченият брой (500,000) на циганите без съмнение е силно зави-
шен. Според данните от Преброяването на населението, проведено 
през 1946 г., в България живеят 170,011 цигани (Илиева, 2012, с. 67). 
Естествено, трябва да се взема предвид обстоятелството, че при тези 
Преброявания сравнително доста често срещано явление (и в мина-
лото, и в наши дни) е части от циганското население да декларират 
друга (най-често турска или българска) етническа идентичност, но 
разминаването между двете числа е прекалено драстично. Самият 
Шакир Пашов в своя ръкопис е много по-сдържан и е по-близко до 
реалността при определяне числеността на населението от цигански 
произход в България през 1950-те (вж. по-горе).

3.  Тук се визира (и се развива от Шакир Пашов в квазиисторически 
план) същестуващата легенда за циганския водач Берко. Според тази 
легенда Берко с ръководената от него група цигани е обикалял по цяла 
Европа, и като стигнал до мястото, където се намира днес Берковица, 
видял, че там има много кестени, с които циганите да се изхранват, и 
казал, че това е добро място за заселване, и така е възникнал градът, 
наречен на негова име (Романо еси, 1948b, с. 4). 

4.  Преводът от ромски език на това празнично поздравление е: ‘цигани, 
циганки, приятелки, днес е нашият щастлив Васили, когото ние ци-
ганите честваме днес с ядене, пиене; тази година с малко, догодина с 
големи веселби’.

Източник: Романо еси, год. III, бр. 9, 14 януари 1948, с. 1-2.
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10. изложение (1949)

БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, III-и Районен Комитет
КОПИЕ: ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА БКП

ИЗЛОЖЕНИЕ

от първичната партийна организация „САЛИКО“ [1]
ІІІ-и район – Циганско малцинство – София

 Другари,
По решение на годишното отчетно-изборно събрание, състояло 

се на 13.II.т.г. и по повод на писмо № 43 от 21.II.т.г. на Централния 
цигански театър „РОМА“, което писмо прилагаме, разгледано и одо-
брено на 24.II.т.г. от редовно партийно събрание, правим настоящето 
изложение.

Взимайки поука от историческите решения на 5-и конгрес на 
БКП [2], нашата партийна организация, до скоро без влияние всред 
Циганското малцинство, благодарение непосредствената помощ, ока-
зана ѝ от III-и Районен комитет на БКП и отговорни другари кому-
нисти при НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ на ОФ, съумя фактически да 
поеме ръководството на Централния цигански театър „РОМА“, като 
обедини около себе си всички честни и безпартийни дейци сред на-
шето малцинство и по този начин стана ръководещ фактор в общест-
вено-политическия живот на циганите в София.

Тази активност на Партийната организация получи одобрението 
на всички честни цигани, но и озлоби класовите ни врагове, които 
веднага потърсиха начин да спрат нейното развитие. 

Нашият народен представител ШАКИР МАХМУДОВ ПАШОВ, 
считайки, че културно-просветната организация на Циганското мал-
цинство в България и Централния цигански театър „РОМА“ трябва 
да се ръководят изключително от личността „ПАШОВ“, а не от Пар-
тийната организация и не можейки да работи с последната, търсейки 
опора в среди, които безкритично одобряват неговата лична полити-
ка, сам се постави в положението на обединител на антикомунистиче-
ските настроения всред нашите сънародници.

Нашата оценка е, че той е получил главозамайване вследствие на 
депутатския си мандат.

В подкрепа на горното привеждаме следните факти:
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Преди няколко месеца Централният цигански театър „РОМА“ 
беше под непосредственото ръководство и контрола на ръководената 
от ПАШОВ Културно-просветна организация на Циганското малцин-
ство и управата на театър беше пригодена по неговите изисквания. 
Той се провъзгласи за главен директор на театъра и назначи сина си 
МАХМУД ШАКИРОВ ПАШОВ за касиер на същия, другия си син 
АСЕН и снаха си ЦВЕТАНКА АСЕНОВА за артисти, както и мно-
го други свои приятели. По този начин театърът беше изграден не с  
идеална цел, а като средство за кариера, и за да гарантира безконтрол-
ните си действия в него, ограждайки се с верни свои приятели, той 
постави бариера за влизането на партийни дейци в театъра.

Сериозно загрижени за създаването на един високо-художествен 
Цигански театър, НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ на ОФ – Малцинстве-
на комисия, съвместно с представители на нашата Партийна органи-
зация и на ръководителите на Културно-просветната организация на 
една съвместна конференция, осъждайки цялата дейност на театър, 
решиха:

1. За да може правилно театърът да провежда бъдещата си дей-
ност, същият да се прикрепи към Малцинствената комисия при  
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ, за да бъде под непосредствената негова 
помощ и контрола, и лично на др[угаря] ДОБРИ БОДУРОВ.

2. За да повиши качеството на своите продукции, да проведе из-
пити и подбере най-добрите наши артистични и музикални кадри из 
цялата страна.

3. За да отпочне театъра незабавно своята дейност, да поиска мате-
риална помощ от КОМИТЕТА ЗА НАУКА, ИЗКУСТВО И КУЛТУРА.

С прикрепването на театъра към НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ на 
ОФ, същият се постави на здрави планови основи; ликвидира се с 
бившето невежо, безотчетно и безотговорно състояние на цялостната 
дейност на театъра. Всичко това не се хареса на др[угаря] ПАШОВ и 
понеже той е извън ръководството на театъра, организира подмолни 
действия с цел да компроментира новото ръководство на театъра.

На 15.I. т.г. ШАКИР МАХМУДОВ ПАШОВ организира делега-
ция, която отиде при др[угаря] ДОБРИ БОДУРОВ и с най-долни кле-
вети се помъчи да очерни новото ръководство на театъра, състоящо 
се от другари комунисти и такива, препоръчани от НАЦИОНАЛНИЯ 
СЪВЕТ на ОФ.

Но фактите за правилното ръководене на театъра опровергаха 
всички техни клевети.
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По негово внушение се разпространява всред нашите сънарод-
ници шовинистичната пакостна клевета, че сме „предали театъра на 
българите“ – става дума за НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ на ОФ.

ШАКИР МАХМУДОВ ПАШОВ и МАХМУД ШАКИРОВ ПА-
ШОВ смятат, че щом те не са в театъра, той е станал „български“.

Злословят, че НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ е „натрапил“ свои хора 
в театъра, когато на Учредителната конференция те самите подписаха 
протокола за новото преустройство и ръководство на театъра.

Едни от техните действия са побоищата. Те често си служат с 
заплашвания и нанасяне на побой на всички, които не са съгласни с 
тяхното мнение, особено ако последните са комунисти.

Синът на народния представител – МАХМУД ШАКИРОВ ПА-
ШОВ – в клуба на Циганското малцинство на 21.VIII. м.г. по време 
на разширения пленум на Централния инициативен комитет, нанесе 
побой със стол по главата на нашия партиен член др[угаря] ЦВЕТАН 
НИКОЛОВ КОЕВ, който лежа цял месец на легло впоследствие по-
боя. Целта на побоя беше да разстрои духа на всички делегати.

По време на заседание МАХМУД ШАКИРОВ ПАШОВ нанесе 
побой и на партийния член АНГЕЛ БЛАГОЕВ СОТИРОВ. Същият 
присъствува на всички наши заседания без да има право и винаги 
предизвиква скандали. Баща му не взима никакви мерки за това, въ-
преки многократните предупреждения от различни страни.

Дори веднъж, когато синът на ШАКИР МАХМУДОВ ПАШОВ 
трябваше да предаде театралните книжа на новото театрално ръко-
водство, изобличен в лъжа, вдигна стол да удари един член от прие-
мателната комисия.

Напоследък зачестиха провокации от страна на МАХМУД ША-
КИРОВ ПАШОВ в репетиционния салон през време на работа, за 
което Дирекционният съвет на театъра писмено уведоми Малцин-
ствената комисия при НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ на ОФ.

Използвайки положението на баща си като народен представи-
тел и действувайки от негово име и по негови инструкции, МАХМУД 
ШАКИРОВ ПАШОВ започна да събира натрапчиво от артистите под-
писи за някакво изложение до НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ на ОФ [с] 
копие до др[угаря] Вълко Червенков, целящо компроментирането на 
театъра. Така на няколко пъти той отивал в дома на артистката НИНА 
ЕЛМАЗОВА и я е карал да подписва изложение, в което клеветял но-
вата управа на театъра, накрая жената била принудена да подпише. 
Предложил изложението за подпис и на балетиста ГОРЧО ПЕЦЕВ 
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КРЪСТЕВ, като му обещал, че щял да бъде приет в „новия театър“, 
който баща му щял да прави. Жената на ГОРЧО ПЕЦЕВ КРЪСТЕВ го 
е изгонила от дома си.

Напоследък ШАКИР МАХМУДОВ ПАШОВ направил предло-
жение на Художествения ръководител на театъра др[угаря] ЖЕЧО 
ЯНЕВ ЖЕЧЕВ за приемане в театъра на двамата му сина и снаха му, в 
замяна на което щели да спрат интригите срещу театъра.

Преценявайки горепосочените факти, нашата Партийна органи-
зация реши:

1. Да поиска незабавно трудово мобилизиране на МАХМУД 
ШАКИРОВ ПАШОВ, за да гарантира спокойната работа на театъра и 
Културно-просветната организация на Циганското малцинство.

2. Да поиска от отговорно място да бъде внушено на народния 
представител ШАКИР МАХМУДОВ ПАШОВ да спре интригите 
срещу театъра и сам да ликвидира антикомунистическите настрое-
ния всред Циганското малцинство, което по наша преценка, той е в 
състояние да направи.

Напомняме, че тези интриги в последно време вземат все по-ос-
тър вид. Всички членове на Партийната организация молят, да бъде 
ускорено разрешението на този сериозен въпрос, защото предстои 
провеждането на годишно събрание на Циганското малцинство и има 
опасност ШАКИР МАХМУДОВ ПАШОВ да стигне в своите дейст-
вия до нежелателни крайности.

В подробности са запознати с горните случаи другарите, които 
непосредствено са работили всред Циганското малцинство и знаят 
добре противоречията, съществуващи в организацията, [а именно]:

КРУМ ИВАНОВ – инструктор при III-и Районен комитет на БКП.
АНТОН АНТОНОВ – секретар на Малцинствената комисия при 

НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ на ОФ.
ДОБРИ БОДУРОВ – секретар при НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ на ОФ.
ГОЧО ГРОЗЕВ – секретар при НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ на ОФ.
С настоящето изложение, ние молим решителното становище 

на Централния комитет на БКП по отношение на Народния предста-
вител ШАКИР МАХМУДОВ ПАШОВ, като главен ръководител и 
вдъхновител на всички интриги и борби, за гарантиране правилното 
развитие на Културно-просветната организация на Циганското мал-
цинство, нейната рожба – Централния цигански театър „РОМА“, и 
Партийната организация „САЛИКО“ при Циганското малцинство.

Бодри болшевишки поздрави!
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София, 25 февруари 1949 год[ина].

ЗА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:
СЕКРЕТАР:      … [подпис] (Таир Селимов).

ЧЛЕНОВЕ: 1. … [подпис] (Любомир Алиев).
  2. … [подпис] (Сульо Метков).
  3. … [подпис] (Ангел Благоев).
  4. … [подпис] (А[сан] Османов).

Бележки
1.  Първичната партийна организация на циганското малцинство от III 

район в София, носи името на Салико Герман (Яшаров), млад циганин 
от София, загинал на фронта в т.нар. Отечествена война (участието на 
България във военните действия срещу Германия по време на Втората 
световна война на територията на Югославия и Унгария след септем-
ври 1944 г.) (Неве рома, 1957e, с. 2).

2.  Има се предвид Петият конгрес на БРП (к), проведен през месец де-
кември 1948 г., на който Партията приема отново наименованието 
БКП.

Източник: ЦДА, ф. 1 Б, оп. 8, а.е. 596, л. 39-41.
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11. План за агентурно-оперативната работа (1950)

Строго поверително!
Утвърждавам
Инспектор Отд[еление] „А“ (…).
28.III.1950 год.

До: Др[угаря] Инспектор Отделение „А“ – Отдел I-и
Тук

ПЛАН
[…]

За агентурно-оперативната работа по линията на циганското малцин-
ство с обекти ЦК на циганската организация за борба срещу расизма 
и войната [1], театър „Рома“, в[естник] „Ново дром“ [2] (Нов път), 
Спортното дружест]во „Наангле“. […]

Циганското малцинство в нашата страна представлява една вну-
шителна маса от 160,000 души, болшинството от които са свързани 
с турците у нас с езика, религията и др[уги], и имат до някъде общи 
интереси с турците. Особено характерно е явлението от края на ми-
налата година и първото тримесечие на тази година е въпроса за из-
селването на турците. Голяма част от циганите в Пловдивски окръг, 
Старозагорски, Хасковски, Русенски, Плевенски и др[уги], наравно с 
турците са подали заявления за изселване, увлечени от общата психо-
за за заминаване в Турция. В това отношение им помага действието 
на турските учители, които ги агитират да заминават за Турция и им 
внушават, че те не са цигани, а турци. Самите цигани се чувстват по-
вече турци, за което и по документите фигурират като турци. […]

Това желание на част от циганите да се изселват в Турция е ха-
рактерно за мюсюлманските цигани, останалите цигани са включе-
ни в своята организация за борба против расизма и фашизма [3], и 
се правят усилия за тяхното напълно приобщаване към ОФ. Обаче 
в ръководството на тази организация съществуват две враждуващи 
по-между си групи, които спъват правилния ход на организацията. 
Председателят на организацията Шакир Пашов е създал група от 
Емин Еминов, Райчо Кочов, Найдо Яшаров, Демир Рустемов, Исма-
ил Шакиров и др[уги], които са отпочнали фракционна борба против 
по-добрите членове на организацията Любомир Алиев – директор на 
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театър „Рома“, Сульо Метков Мутев – съветник в Димитровски рай-
съвет, Таир Селимов – инструктор при НС на ОФ, и др[уги], като ги 
обвиняват, че са се продали на българите, [и] че са отстъпили от инте-
ресите на малцинството. Това разделение в ръководството има своето 
отражение и всред малцинството, където често пъти е стигало до бой. 

Това положение на враждуване между циганите се [е] използвало 
добре от реакционните елементи, за да злепоставят ОФ и БКП.

Предвид на това, че по линия на циганското малцинство за цяла-
та страна досега не е работено системно и задълбочено [4], предвиж-
дат се през тримесечието да стоят следните по-важни задачи: 

1. Изграждане на агентурно-информационен апарат за обслуж-
ване ръководствата на циганската организация, управата на театър 
„Рома“, редакторите на в[естни]к „Ново дром“, ръководството на 
спортното д[ружест]во „Наангле“ и други вражески елементи.

2. Проучване на ръководителите на организацията и вземане на 
разработка и ОН [5] [на] онези, за които имаме данни, че развиват 
вражеска дейност.

3. Да се обърне сериозно внимание със специално писмо до ок-
ръзите, за вземане мерки за агентурно обслужване на малцинството.

За провеждане на горните задачи се предвиждат следните меро-
приятия:

I. ПО НОВОВЪЗНИКНАЛИ АКТИВНИ АГЕНТУРНИ 
РАЗРАБОТКИ.

1. Активна разработка „ДУРАК“ [6] – София.
Лицето Шакир Махмудов Пашов преди 9[-и] септемврий 1944 го-

дина е бил ръководител на мюсюлманската организация „Истикбал“, 
която е била под покровителството на тогавашните турски реакционни 
среди. Целта на тази организация е била да бъдат възпитавани цига-
ните в турски дух – откривал е училище за изучаване на турски език, 
четмо и писмо, за което е бил получавал и парична сума. Самият той е 
минавал за турчин. Преди 9[-и] септемврий е бягал в Турция по неиз-
вестни причини. По сведения на секретаря на Градското ръководство 
на циганската организация [7] Пашов е бил сговорист-михайловист [8]. 
През 1933 по време на изборите, той е държал публични събрания и 
агитирал за ген[ерал Велизар] Лазаров, [Боян] Смилов и Дончо Арсов. 
По време на смъртта на Кобурга Борис – Пашов е организирал цигани-
те и масово ги е водил на поклонение пред тленните останки на същия.

След 9[-и] септемврий – Пашов се умело нагаждал, за което впо-
следствие успял да стане народен представител. Като такъв и мина-
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вал сред циганите, като техен „цар“ [9]. Заповядвал е по клубовете на 
техните организации неговият портрет да бъде помежду портретите 
на др[угарите] Сталин и Димитров. След като същият не бе избран на 
последните избори [10] за народен представител, той се озлобил от 
това и започнал да създава разкол в циганската организация. За това 
нещо е бил викан и наказан с последно предупреждение.

Предвид на гореизнесените факти, същият да бъде взет на ак-
тивна разработка, като се изработи план на същата, който да бъдат 
предвидени и мероприятия.

Срок за изпълнение – 10.V.1950 год.
Отговорен – ОР [11] (…).

[…]
Съгласен, Н[ачалник] група: (…).
Съставил: ОР (…).

Бележки
1.  Единната общо-културна просветна организация на циганските мал-

цинства в България „Екипе“ (каквото е названието на организацията 
според нейния Устав – вж. по-горе) се изписва с различни названия в 
документите и в публикациите в пресата (включително в циганските 
вестници) по това време, напр. Обща организация на циганското мал-
цинство за борба срещу фашизма и расизма (ЦДА, ф. 1 Б, оп. 6, a.e. 
235, л. 5) и други подобни.

2.  В този документ циганският вестник „Нево дром“ (Нов път) се из-
писва като „Ново дром“.

3.  Вж. бел. 1.
4.  От тук става ясно, че до началото на 1950 г. (т.е. повече от пет го-

дини след вземането на властта от Комунистическата партия), ДС 
всъщност не е отделяла никакво специално внимание на циганско-
то население.

5.  ОН – оперативно наблюдение.
6.  ‘дурак’ – ‘глупак’ на руски език.
7.  Секретар на циганската организация е Таир Селимов (вж. Пашов, 

1957, с. 121).
8.  Има се предвид Демократическият сговор – политическа коали-

ция, създадена през 1920-те години. 
9.  Според разпространените слухове, на едно тържество в кв. Факул-

тета Шакир Пашов е бил обявен за „цар на циганите“ и му била 
връчена желязна корона, изготвена от местните ковачи, която след 
неговото арестуване се е съхранявала в Музей на МВР.
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10.  Имат се предвид парламентарните избори, проведени на 18-и декем-
ври 1949 г.

11.  ОР – оперативен работник.

Източник: АКРДОПБГДСРСБНА, ф. 13, оп. 1 а.е. 774, л. 26-29.
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12. Отчетен доклад на Държавна сигурност (1950)

Строго поверително!
Утвърждавам
Инспектор Отд[еление] „А“ (…)
… юни 1950 год.

До: Инспектор Отделение „А“
Тук

Отчетен доклад

От опер[ативния] раб[отник] (…) – Отдел I-ви, Отдел[ение] „А“,  
5[-а] група,

за второто тримесечие на 1950 година от 1.IV.1950 г. до 30.VI.1950 год. 
по линия на циганското малцинство

1. ОПЕРАТИВНА ОБСТАНОВКА 
През второто тримесечие на 1950 година всред циганското мал-

цинство няма констатирана остра вражеска дейност. Разпространява-
ни са слухове, които в повечето случаи са се изразявали в недоволство 
от получените наряди. Като характерно за отбелязване през това три-
месечие е, че на 7-и април т.г. централното ръководство на култур-
но-просветната организация на циганското малцинство в България 
е имало заседание, в което е било разгледана дейността на Шакир 
Махмудов Пашев и са взети следните решения: 

За проявена антинародна дейност преди 9[-и] септември 1944 го-
дина, като сътрудник на полицията [1], и за проявена след тази дата 
разложителна дейност, ръководството на циганското малцинство 
наказва Пашов със сваляне от длъжност – председател на Култур-
но-просветната организация на циганското малцинство в България, и 
го изключва завинаги от редовете на организацията. 

За председател на културно-просветната организация на циган-
ското малцинство в България се избира Никола Петров Терзобалиев 
[2] от гр[ад] Сливен. 

Шакир Пашов [е] озлобен, че го изключват от организацията и 
от партията, [и] той започва да провежда фракционна борба против 
по-добрите цигани комунисти. През тримесечието Пашов беше из-
пратил около 160 изложения до всички председатели на циганската 
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организация в страната. В тези изложения той се оправдава, че не бил 
виновен и пр[очие]. В квартал „Тухларни фабрики“, където живеят 
около 500 души цигани и където живее самият той – прави големи 
усилия да отдели тези цигани от другите цигани в София и да ги про-
тивопостави едни срещу други. Така например, за деня Гергьовден, 
техния празник, Пашов искаше да организира големи веселия в кв. 
„Тухларни фабрики“ и да привлече циганите на негова страна. Прави 
опити да организира и цигански музикален колектив с цел да подрони 
авторитета на театър „Рома“. […]

2. ПО ЗАВАРЕНИ АКТИВНИ РАЗРАБОТКИ 
А) Активната разработка „Дурак“ на обекта Шакир Махмудов 

Пашов открита на 8.5.1950 година, въз основа на това, че обектът в 
миналото е бил ръководител на мюсюлманската организация „Истик-
бал“. Понастоящем е изключен от циганската организация и от БКП 
като сътрудник на полицията в миналото, а понастоящем провеждал 
фракционна борба. Характерът на разработката е установяване на 
вражеската му дейност и предаване на съда. Обектът се обслужва от 
агента „Мелник“. […]

8. НОВООТКРИТИ ОН-ДОСИЕТА 
А/ Отчетно наблюдателното досие „Юда“ на обекта Емин Еми-

нов Юмеров, открито на 29.4.1950 година. Същият е бивш директор 
на театър „Рома“ и близък на Шакир Махмудов Пашов, с който про-
веждат фракционна група в борба против прогресивните елементи 
от малцинството. През тримесечието бяха предвидени и изпълнени 
мероприятия, като насочване на агент, проучване от отделение „Б“. 
За следващото тримесечие ще бъдат запланувани допълнителни ме-
роприятия за изпълнение. […]

10. ОБЩА ПРЕЦЕНКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ РАБОТА НА ЛИНИЯТА 
НА ЦИГАНСКОТО МАЛЦИНСТВО. 

През отчетния период на второто тримесечие по линията на ци-
ганското малцинство се постигнаха добри резултати. Тъй като по този 
обект не беше работено, то се налагаше да се вербува качествена и 
количествена агентура, с която да може бързо да навлезем и да раз-
работим това малцинство [3]. Така през това тримесечие бяха вербу-
вани 2 агенти и един информатор, чрез които ще можем по отблизо 
да следим за дейността на обектите на обслужване и разработка. По 
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отношение на разработките през тримесечието бяха открити; 1 ак-
тивна разработка, 1 предварителна и 1 ОНД, като бяха набелязани 
и проучени някои от засечените с тях лица, които през настоящето 
тримесечие ще бъдат взети на разработка. Обаче, по отношение на 
агентурно-информациония апарат, е необходимо да се вербуват пове-
че агенти и информатори, за да можем цялостно да обхванем обекта 
циганското малцинство. Такива трябва да се вербуват из среди, близо 
на реакционните елементи и особено към обектите на разработка, за 
да можем да разкрием техните вражески цели и замисли. 

[…]

Съставил ОР … [подпис] (…).

Бележки
1.  Относно обвиненията срещу Шакир Пашов за сътрудничество с по-

лицията преди 9.IХ.1944 г. вж. по-подробно по-долу.
2.  За Никола Терзобалиев по-подробно вж. Marushiakova & Popov, 2022.
3.  Тук още веднъж се потвърждава, че ДС започва да работи активно по 

циганска линия чак в края през 1950 г., и то (съдейки по броя на меро-
приятията) в сравнително ограничени мащаби.

Източник: АКРДОПБГДСРСБНА, ф. 13, оп. 1 а.е. 774, л. 30-32.
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13. Справка на Държавна сигурност (1954)

Строго поверително!

СПРАВКА

ОТНОСНО: ШАКИР МАХМУДОВ ПАШОВ, род[ен] на 20.Х.1898 
год[ина] в София, живущ [в] София, ул. „Емил Марков“ [№] 144, 
Красно село, по професия железар, безпартиен (бивш член на БКП и 
народен представител), уличен в агент-провокаторство.

В Отдел II-и [на] ДС се намира писмо на Дирекция на народната 
милиция от 1950 год[ина] до Отдел „Кадри“ на ЦК на БКП, в което 
се казва, че в Дирекцията се намират материали, в които се вижда, че 
ШАКИР МАХМУДОВ ПАШОВ преди 9.IХ.1944 год[ина] е бил сек-
ретен сътрудник на полицията.

От направената проверка се установи следното:
През 1951 год[ина] ШАКИР М. ПАШОВ е бил арестуван от Сто-

лично управление [на] МВР, където му е водено следствие, заради 
сътрудничеството му с полицията.

От следствието е установено, че ШАКИР МАХМУДОВ ПАШОВ 
произхожда от занаятчийско циганско семейство. Доходният му зана-
ят (техник-железар) го издига икономически и той става популярен 
сред циганското малцинство, на което застава начело. Политическата 
дейност на ПАШОВ се заключава в безпринципно лутане в различни 
политически партии, без да е имал изяснен политически мироглед. 
Ръководили са го личните му интереси.

През 1930 год[ина] ПАШОВ заминава за Турция без редовни до-
кументи с един негов приятел. От Турция биват върнати обратно по 
етапен ред. Докарали са го в Дирекция на полицията [в] София. Тук 
в полицията ПАШОВ е подписал декларация за сътрудничество на 
същата.

През периода [19]41-44 год[ина] ПАШОВ е поддържал близки 
връзки с полицейските агенти ИВАН РАЧЕВ и н[ачални]ка на 10-и 
полиц[ейски] участък НИКОЛА ЩЕРКОВ. На него ПАШОВ е посоч-
вал прогресивни цигани, които са били интернирани и пращани на 
каторжна работа [1].

След 9.IХ.1944 год[ина] ПАШОВ умело прикрил своята минала 
дейност и отново застава начело на циганското малцинство, като бива 
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избран на народен представител на същото. Като народен представи-
тел е изнасял от Народното събрание тайни, които давал на открити 
врагове – н[икола]петковисти [2].

Преследвайки кариеристични цели, ПАШОВ не се е спирал пред 
нищо, за да ги постигне. Той е злепоставял и клеветил прогресивни 
цигани, които са му пречели по някакъв начин в кариеристичните му 
попълзновения. Провеждал е неправилна националистическа поли-
тика сред циганското малцинство.

Заради сътрудничеството му с полицията и подривната дейност 
сред циганското малцинство ШАКИР М. ПАШОВ през 1951 год[ина] 
е бил въдворен в ТВО за една година. 

Предвид на това, че за сътрудничеството му с полицията към 
ПАШОВ е взето отношение, ПРЕДЛАГАМ работата по този сигнал 
да се прекрати.

Съгласен,     Предлага,
Началник Отделение I-о: (…).  Следовател: (…).

13.II.1954 год[ина].

Бележки
1.  Има се предвид практиката на трудовата мобилизация съобразно За-

кона за трудовата повинност, приет от правителството на Алекандър 
Стамболийски още през 1920 г.

2.  Има се предвид привържениците на БЗНС – Никола Петков, които 
са опозиция на Комунистическата партия във времето, когато Шакир 
Пашов е народен представител.

Източник: ЦДА, ф. 2124 К, оп. 1, а.е. 108107, л. 3-4.
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14. Справка на държавна сигурност (1959)

СПРАВКА

За ШАКИР МАХМУДОВ ПАШОВ, род[ен] през м[есец] ноември 
1897 год[ина] в гр[ад] София (по повод писмо № 1104 от 24.12.1958 г. 
на ЦК на БКП).

От проверката на полицейските материали за ШАКИР 
МАХМУДОВ ПАШОВ се установи следното:

1. На 16.IV.1925 година е същият е бил задържан от полицията в 
София.

В показанията си Пашов е писал, че не са известни причините за 
задържането му. Отбелязал е, че не е бил член нито на БКП, нито на 
БЗНС, а бил член на Демократическата партия от м[есец] 1921 годи-
на.

До железничарската стачка бил на работа в ж.п. работилница [в] 
София и членувал в Железничарския съюз, но след това се уволнил и 
си отворил частна железарска работилница.

През Деветоюнския преврат [в] 1923 год[ина] същият, като член 
на демократите, взел участие в патрулирането нощно време из София. 
Това ставало по наряд от клуба на Демократическата партия.

Не е видно кога е освободен от полицията.
2. На 4.VIII.1930 год[ина] същият е писал показания пред поли-

цията по повод завръщането от Турция.
В показанията си той е писал, че заедно с неговите приятели 

Иван Стоянов и Васил Пейков решили да отидат в Турция за да търсят 
работа, тъй като били безработни. Минавайки нелегално на турска те-
ритория, те били задържани от турските власти и предадени обратно 
в България.

Не е видно до кога е престоял в полицията.
3. След 9.IХ.1944 год[ина] за същият са постъпили сигнали, че в 

миналото е бил секретен сътрудник на полицията.
По повод на горното, през 1951 година Пашов е бил задържан от 

органите на МВР и в процеса на следствието е установено следното: 
[…] [1]
По повод на горната му дейност, Пашов е бил въдворен в ТВО 

„Белене“, където е престоял от 10.IХ.1951 год[ина] до 10.VIII.1953 
година. 
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София, 13.I.1959 год[ина].

 Началник Отдел: (…). Началник Отделение: (…). 

Бележки
1. Повтарят се почти буквално съответните пасажи от предишната Справка 

от ДС (вж. по-горе). 

Източник: ЦДА, ф. 2124 К, оп. 1, а.е. 108107, л. 1-2.



218

 П
РИ

Л
О

Ж
Н

И
Е 

№
1 

• И
ст

ор
ич

ес
ки

 д
ок

ум
ен

ти

15. докладна записка (1981)

До: Др[угаря] Лазар Причкапов,
Зав[еждащ] Отдел „Пропаганда и агитация“ на ЦК на БКП.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
Относно: Погребението на Шакир Махмудов Пашов от София.

Погребението се извърши на 7.Х. т.г. в гробището на квартал 
„Малашевци“.

На погребението присъствуваха около 130-150 души, предимно 
български цигани от всички райони на София. От кварталната орга-
низация [на БКП] в ж.к. „Дружба“, където е членувал покойният, при-
състваха двама души – секретарят на партийното бюро и още един 
член на бюрото. Последният произнесе в ритуалната зала слово от 
името на комунистите и обществеността от квартала. В словото си 
ораторът подчерта, че покойникът е бил член на БКП от 1919 г[одина] 
и [е] участвал активно в борбата против фашизма и капитализма, за 
щастието на своите братя пролетарии, че е бил избиран за народен 
представител като комунист два пъти – през 1931 и 1945 година, и за 
заслуги пред народа е бил награден с много ордени, в това число и с 
орден „Г[еорги] Димитров“. Ораторът не спомена нищо за неговия 
народностен произход и за дейността му като ръководител на циган-
ския театър „Рома“ и редактор на вестник „Възпитание“.

В ритуалната зала слово произнесе и Мустафа Алиев, режисьор в 
Българската телевизия. Той нарече покойника „Татко наш“ – осново-
положника на прогресивното движение на циганите в България; под-
черта, че неговият живот – живот на комунист-борец за щастието на 
народа е и ще бъде пример за живите, че делото му ще живее.

На гроба произнесе слово Тихомир Таиров, който също се спря 
на дейността му като ръководител на циганската културно-просветна 
организация, наричайки покойника „родоначалник“ на прогресивно-
то движение на циганите в България.

Както Мустафа Алиев, така и Таиров подчертаха, че през целия 
си живот покойникът е бил верен на делото на БКП, работил [е] ак-
тивно за претворяване в дело решенията на БКП, за щастието и бла-
годенствието на целия български народ.

Преди да бъде положен покойникът в гроба беше извършен риту-
ал съгласно догмите на исляма – в специално помещение беше измит 
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трупът на покойника, а след това открито, пред всички присъствува-
щи, ходжата произнесе полагащата се за случая молитва с пеене и 
метани.

       Господин Колев [1]
8.10.1981 г. 
София

Бележки
1. Справката е изготвена от Господин Колев, който по това време е рабо-

тил в апарата на ЦК на БКП (за него по-подробно вж. Marushiakova & 
Popov, 2022).

Източник: ЦДА, ф. 16, оп. 89, а.е. 139, л. 44-45.
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15. Възпоминание (1982)

ВЪЗПОМИНАНИЕ [1]
На 5.Х.1982 год[ина] се навършва една година от смъртта на

ШАКИР МАХМУДОВ ПАШОВ

Нека всеки да си спомни за организатора на циганската култур-
но-просветна организация в България, за създателя и организатора на 
вестник „Романо еси“.

За създателя на Централния цигански театър „Рома“.
За комуниста-антифашист и борец против капитализма и фаши-

зма.
За първия циганин народен представител във Великото народно 

събрание.
За човека с голямото сърце.
Поклон! [2]

Бележки
1. Това е некролог, изготвен във връзка навършване на една година от 

смъртта на Шакир Пашов (вж. Илюстрации).
2.  Не е изписано от името на кого е отпечатан некрологът.

Източник: АСР, ф. Шакир Пашов.
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ПриЛОжение No. 2

Лиляна Ковачева

ШаКир ПаШОВ 
аПОСТОЛъТ на рОМиТе В БъЛГариЯ 

(1898 – 1981)

ПРЕДГОВОР

Не може да се направи реален анализ на възникването и разви-
тието на ромското движение, ромските организации, ромските об-
щественици, лидери и политици в България, без да се запознаем с 
живота и дейността на Шакир Пашов, с неговия опит в издигането на 
културата и образованието на ромската общност. 

Шакир Пашов „събуди“ чувството за ромска идентичност у роми-
те в България, допринесе за развитие на усета им за принадлежност 
към ромската етническа общност. Именно оттогава тази общност се 
опитва да намери мястото си сред останалите етнически общности в 
българското общество. 

Шакир Пашов е бил чистосърдечен, с открита и богата душев-
ност, и с весел характер, обичан и уважаван от роми и не-роми. Него-
вите думи – прости и обикновени, изпълнени с човечност – са докос-
вали най-съкровените кътчета на ромската душа. Думите му са въз-
връщали загубената вяра у ромите в доброто и справедливостта. Той 
е бил изключително волеви човек, който не е отстъпвал пред труд-
ностите и е умеел да отстоява позициите си. Продал е мотоциклета 
си, за да осигури финансирането на първия цигански театър в София. 
Изселването и лагерите не сломяват духа му, той продължава да вярва 
в идеите си и да ги следва.

През 1931 г. по инициатива на Шакир Пашов се създава първа-
та национална циганска културно-просветна организация, която той 
оглавява. Целта на тази организация е да се работи за издигане на 



222

 П
РИ

Л
О

Ж
Н

И
Е 

№
2 

• Ш
ак

ир
 П

аш
ов

 –
 А

по
ст

ол
ът

 н
а 

Ро
ми

те
 в

 Б
ъл

га
ри

я

културата и образованието сред циганското население в България. По 
това време започва издаването на вестник „Тербие“ като неин печатен 
орган, чийто главен редактор е отново Шакир Пашов. 

След 9 септември 1944 г. Шакир Пашов е първият ром, избран 
за депутат в българския парламент като представител на циганското 
население в България през 1947 г. Той е създателят на първия циган-
ски театър в България, и по негова инициатива е създадено първото 
циганско училище (в кв. „Факултета“ в София) Като народен предста-
вител той постоянно пътува из страната, среща се с много цигани и 
помага за създаването на цигански групи, които по места активно се 
включват в обществено-политическия живот на страната. Посещава 
села и градове, за да каже на ромите това, в което вярва и на което бе 
посветил целия си живот – да търсим корените на културата ни, да 
я представяме на останалите. Казано с други думи, да вярваме в нас 
самите и да се самоуважаваме, за да ни уважават и другите. Това бе 
неговата основна цел в живота, и тя си остава актуална и днес. 

Докато е бил жив, няколко души – роми, с долни лъжи и гнусни 
инсинуации, са го клеветяли от завист. Неколкократно е бил интер-
ниран по техни лъжливи доноси и инсценировки. Накрая лъжите им 
бяха изобличени, а Шакир Пашов – реабилитиран. На смъртния му 
одър неговите „приятели“ са му поискали прошка.

Светла му памет!

ДЕТСКИТЕ И ЮНОШЕСКИ ГОДИНИ  
НА ШАКИР ПАШОВ

– У-у-у, че студено – процеди през зъби старата Пемба – по сре-
дата на октомври, а-а-а, голям студ ще е тази зима. Дълбоки снегове 
ще паднат отвън. 

– Стани, чедо мое, стани на баба детенцето, отвън е вече свет-
ло, дядо ти го болят краката. Отиди в бараката да донесеш плява, да 
стъкмим огъня, че да ни се стоплят душиците. Нали знаеш, ще сло-
жим тоягата по средата, да направиш дупка в плявата, да може да се 
разпали огъня.

– Спи ми са ма, бабо …
– Стани бе, мързеливецо, да ядеш на снаха ми …
– Ще стана, ма бабо, само не ме бий.
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– Само не удряй силно вратата, да не събудиш стринка ти, цяла 
нощ не е спала, горката. Имала е зер болки снощи, ще роди горката 
тези дни. 

– Ето така, синчето ми, затвори дупката, да може да се разпали 
огъня. Сложи отгоре на печката канчето с вода, да се стопли, че да се 
измием. 

– Айде, бабо, стопли се водата, да ти посипвам ли да се миеш?
– Сипвай, сине. Айде, Господи мили, опази всички нас от беди 

и лошотии, дай здраве и късмет на всички, па най-после и на нас. 
Да помогнеш на бедната ми снахичка, да роди леко, да излекуваш 
болничкия ми мъж. Айде, сине, да се измиеш и ти, баба ще ти посип-
ва. Хайде сега, извади от шкафа тавата с качамака да се стопли, до-
като стане и дядо ти да закусим. Нено, я виж, синко, защо лае кучето 
отвън, кой идва?

– Бабо, баба ми Надира идва.
– Е, да дойде, сине, Господ я праща, с негов късмет идва, а дано 

да ѝ е „лек“ кракът.
Надира била по-малката сестра на Пемба, най-красивата девойка 

в махалата. Щом излизала на мегдана, когато имало сватба, всички – 
мъже и жени, млади и стари – се обръщали да я видят, очите си не сва-
ляли от нея. Мурат с черните мустаци, от джамбазите, много я харес-
вал. За нея бил готов на всичко, обичал я повече от всичко на света, 
но не било писано да са заедно. За нещастие той бил от джамбазите, 
а дядото на Надира, старият Ибрахим, от ковачите. Двата рода никак 
не се разбирали, дядо Ибрахим не искал и да чува за джамбази, камо 
ли да се сродява с тях. Когато се случвало да се срещнат в механата, 
дядото на Мурат и на Надира все се карали за нещо, понякога до бой 
стигали. А пък Мурад страшно харесвал Надира и искал да се жени 
за нея.

Веднъж на една сватба в махалата, дошли музиканти отдалеч. С 
тях дошъл и известния флигорнист Ферат от съседното село. Като ви-
дял Надира, загубил ума и дума. След два дни изпратил родителите 
си да я искат за снаха. Старият Ибрахим се съгласил да даде Надира 
за жена на Ферат, далеч от махалата, за да не я виждал Мурат. За една 
седмица подготвили сватбата. Точно в деня на сватбата Мурат се обе-
сил от мъка по Надира. Не могъл да се примири с мисълта, че може 
да види любимата си с друг мъж …

Замисли се Пемба: „Сега тя си има шест деца – четири момчета 
и две момичета. И тя остаря, горката, ама хубостта ѝ от младини още 
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си личи. И хубаво се носи, като нейните дрехи и златни накити ни-
коя жена от махалата не е носила, тя носеше най-хубавите забрадки 
с ояди (малки дантелки). На младини беше красива, силна, здраве-
нячка – висока, стройна, като вървеше по улицата, земята трепереше 
под краката ѝ. Мъжът ѝ, освен добър музикант, беше и добър певец. 
В песните си възпяваше красотата на Надира. Най-популярната му 
песен си остана ‘Надире, ти хубавицо моя’ …“

– Ай, сестричке моя, какво си правиш, у дома не идваш, снощи те 
сънувах, като се събудих, си казах: „Ще отида у Пембини днес да ги 
видя как са, какво правят те, добре ли са …“

– Какво да правя, сестро, ядосвам се, зет ти е болен, снахата Еда 
е бременна, на Махмуд жена му тези дни трябва да роди, никъде не 
мърдам, вкъщи си стоя. А вие как сте? Какво правите? Как е зет ми, как 
са децата? Е, не е хубаво да си омъжена далеч от близките, ама съдба. 

– Е-е! Какво да ти кажа, сестро, зет ти е добре, канят го на сватби, 
кръщенета. Свири, пее, изкарва ни парички, добре сме, не се оплаква-
ме, не страдаме за нищо, имаме си всичко каквото ни е нужно. Ама 
аз си имам голяма болка и мъка, сестричке – и поглежда към детето.

– Нено, ай сине, ходи при майка ти, чедо, баба ти Надира ще ми 
каже нещо, а децата не бива да чуват такива работи.

– Когато дъщеря ми беше 12-13 годишна, жените от махалата се 
ми подхвърляха: „Надире, хубава дъщеря имаш, ще я взема за снаха, 
сватове ще ставаме“ – било по сватбите, било в банята, било в перал-
нята. А сега мойта Жемила стана на 16 години, никой уста не отваря, 
камо ли врата, да я поискат. Още една-две години не се ли омъжи, ще 
остарее и все по-трудно ще стане да се задоми. По цяла нощ будувам, 
сън не ме хваща, какво ми дойде до главата. Никак не съм очаквала, 
че с мойта дъщеря така ще стане. Виждам в махалата къде по-грозни, 
недъгави, ама са задомени, а мойта Жемила – не. Душата ми се топи 
като я гледам. Какво да правя, сестро?

– Ай, дяволска работа, Господи!
– Водих я при Нажия, гледарицата, да видиме какво ще се по-

каже. Какво да ти кажа, само що извади картите и от първият път се 
оказа, че има направена черна магия да не се омъжи. Затворен ѝ бил 
пътя за задомяване. Требе да я развалиме тая черна магия, ако ли не – 
голям срам ще тегля, сестро, млада ще умра.

– Не се ядосвай, Надире, слушай сестра си, ще те водя при се-
страта на свекърва ми. Вдовица е женичката, ще ѝ дадеш две левче-
та, не са много пари, ще ѝ купиш една забрадка – хубава, с дантела. 
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Тя познава всички билки, на много хора е помогнала и на нас ще 
помогне. Ще я помолиме да събере 41 билки, да ги свари в казанче, 
тя как си знае. С водата ще изкъпе в корито нашата Жемила, гола 
голеничка, както от майка е родена. Водата ще изхвърли в реката, 
на такова място, където се завърта водата. Водата всичко ще отнесе, 
лошотията от нея. Като я очистиме от черната магия, требе късмета 
да отвориме, да се отвори пътя за задомяване. Ще отидеш при попа, 
ще му дадеш пет лева, ще искаш ключа от черквата да ти даде, точ-
но на празника на черквата – Свети Мина. Жемила рано сутрин да 
отвори вратата на черквата и да казва: „Както се отваря вратата на 
черквата, така да се отвори късмета ми за женитба“, и първо тя да 
влезе вътре, ама с десния крак, а после попът. Направи това, пък до 
две седмици, ако не дойдат у вас да поискат ръката на Жемила, ти 
да ме заплюеш!

– Леле, сестричке, жива да си, че ми отвори душичката. Ще на-
правя всичко, ще направя каквото ми каза, да знаеш.

– Айде, седни да хапнеш с нас, пък ще се прибереш. 
– Е сега се наядох като хората, сладко ми беше. Айде, оставям ви 

със здраве, Господ да ви варди от лоши работи. Пък ако стане така, 
както ти каза, да омъжа мойта Жемила, ще вдигна голяма сватба, кра-
ва ще заколим, Муржо кум ще става. Ще ядем и ще пием до насита, 
а душманите да пукат. Тия, дето черна магия правят, бел ден да не 
видят, свойте си деца в черната земя да закопат – далече от тоя дом. 
Ай останете си със здраве. Господ да ви пази.

– И вас да ви оварди големият Господ. 
Мисли си Пемба: „Господи милостиви, изтрий болката от сър-

цето на сестра ми, дъщеричката ѝ да се задоми, внучета да ѝ народи 
едно порир друго. Мъката да забрави. Защо лае тая кучка?“

– У-у-у, че студено навънка, а топличко вътре. Мамо, къде е леля 
ми Надира? Нено ми каза, че е дошла. Аз точех баница, изпекох я и 
бързам да ви донеса, докато е топла, да си хапнете.

– Е-е-е, дъще, дойде леля ти Надира, тука беше, ама преди малко 
си отиде. Има си големи ядове. А вие, дъще, как сте, какво правите?

– Какво да ти кажа, мале, магия ли ни е направено, уруки ли хва-
нахме, не знам, ама затворен ни е късметът. Откакто намерих пръст 
от гробищата, хвърлена пред вратата ни, никак не ни върви. Само се 
караме, само се заяждаме с мъжа ми. Той отива на работа, ама нищо 
не изкарва. Другите мъже, комшиите, след него излизат и работа на-
мират. Стана вече седмица, празен излиза, празен се връща. Вчера 
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отидох на черква, запалих свещички за здраве и късмет. Донесох све-
тена водичка. Майко, ти ми беше дала една билка, много ни вървеше. 
Имаш ли още от нея, да ми дадеш малко?

– Слушай, дъще, вашите комшии виждат, че си живеете добре 
с мъжа ти и са ви вдигнали мерника. С магиите си вършат работа-
та – водата спи, душманинът не спи. Който на вас прави магии, на 
главата му да се изсипят. Тая, големата глава – Дача, много искаше 
нейната дъщеря да вземе мъжа ти. Не знам, не съм видяла, да не 
си сложа грях на душата. Ако е тя, Господ ще ни покаже. Преди да 
умре, лайната си ще яде и тогава душа ще бере. Магия да правиш е 
най-греховното нещо на света, дъще, и Господ наказва жестоко за 
това. Ето, вземи тази билка, ше събереш вода от три чешми. Чеш-
мите трябва да са обърнати срещу слънцето при изгрев. Ще сложиш 
билката в едно менче, ще я залееш със събраната от три чешми вода. 
Ще сложиш менчето на открито небе, под звездите, три денонощия. 
Ще гледаш котките да не го прескачат, че не е добре. На четвъртият 
ден ще събереш водата в едно шишенце. Сутрин рано, преди мъжа 
ти да излезе за работа, да го пръснеш с водата. Със същата вода ще 
пръснеш стаята в четирите ъгли и леглата. Ако има някаква магия, 
ще се развали. От билката ще дадеш на мъжа ти да си сложи в джоба, 
та да се завъртят парите там. И слушай, дъще, какво искам от тебе – 
утре, като отиде мъжът ти на работа, да дойдеш да почистим къщата. 
Да изперем всичко, че тези дни снаха ти ще ражда, ще идват хора, да 
не се срамуваме.

– Добре, майко, ще дойда, а сега викни баща ми да си хапне от 
баницата, докато е топла.

– Айде, ще потърся и снаха ти Еда да дойде да си хапне.
Една сутрин, било 20 октомври 1898 година, старата Пемба оти-

шла да занесе обяд на мъжа си и на сина си в ковачницата. Като се 
върнала, намерила снаха си Еда да се свива на леглото от родилни 
болки. Веднага сложила вода да се стопли на кофтора. Приготвила 
пелените и изпратила Нено да викне жената, която изражда бебетата.

– Ай, момченце е, на баба сладкото, баба ще му изяде дупето, 
какъв красавец е бабиното внуче!

Събрали се сватовете, да мислят какво име да изберат на внучето 
си. 

– Айде, нека да е Шакир, на името на чичото на баща му – казала 
майката на Еда.
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– Нека да е живо и здраво, да порасне с името си. Сватице, нали 
знаеш, че не е хубаво да се обяви името на детето, докато не направим 
кръщенето. Моля те, да не кажеш името на роднините си, докато не 
направим на третата вечер кръщенето. През нощта орисниците ще 
определят съдбата му, ще кажат как да протече живота му. 

След три дни се събрали всички роднини на Еда и на Махмуд, за 
да отпразнуват кръщенето на първородния син Шакир. Яли, пили и се 
веселили цяла нощ. Всички благославяли новороденото бебе:

– Айде, нека да порасне живо и здраво, да се изучи, голям човек 
да стане. Да радва родителите си, да му се падне добра жена.

Всички благославящи си мислели, че точно в този момент ще ги 
чуе Амин Куши и ще предаде на орисниците пожеланията. Майката 
на Шакир цяла нощ не мигнала да чуе каква съдба орисниците ще 
определят за детенцето ѝ, ама нищо не могла да чуе. 

На годинка и два месеца Шакир проходил, направили му прощ-
ъпулник. Двете баби и лелите омесили три големи пити. Майка му 
сложила на трикрака масичка пред къщата акордеон, кларнет, ножи-
ца, топка, въже, молив. Ако детето пипнело акордеона и кларнета – 
ще става музикант, ножицата – шивач. Ако хванело топката – футбо-
лист ще става, въжето – хамалин, а молива – голям човек, учен чи-
ляк щял да стане – я даскал, я банкер. Баба Пемба го пуснала от три 
метра, самичко да стигне до софрата и да се види какво ще хване. 
Първия път Шакир хванал топката, всички изръкопляскали – а-а-а, 
футболист ще става. Втория и последен трети път малкият хванал 
молива и всички се радвали, ръкопляскали и казвали, че Шакир учен 
човек ще стане.

Когато Шакир станал на седем години, баща му Махмуд по-
строил къща в квартал „Коньовица“ – циганската махала в София. 
Там се раждат сестра му и братята му. По-късно, когато дядото уми-
ра, баща му поема ковачницата сам. Тя се намирала в центъра на 
София. Хората от селата идвали при него да подковават конете си и 
да поръчват мотики и лизгари, топори, менци и други такива неща. 
Махмуд обичал да общува с българи от селата. Най-добрият му при-
ятел бил дядо Георги от Челопеч. Когато идвал при Махмуд, все но-
сел по нещичко в торбите от село – царевица, боб, картофи, ябълки, 
ракия, орехи за децата. Той разказвал с часове на Махмуд колко е 
тежък животът на село, как братовият му син се изучил, адвокатин 
станал, и сега е голям чиляк в София. Затова бай Георги настоянал 
сина му да учи, чиляк да става. 
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Като се прибрал Махмуд вкъщи, впечатлен от разказа на бай Ге-
орги, разказал всичко на жена си Еда, а малкият Шакир слушал с ши-
роко отворени очи и уши. 

Един ден деветгодишният Шакир седнал в кухнята до майка си 
и я попитал какво се прави, когато някой иска да отиде на училище. 
Майка му го погледнала учудено:

– Защо питаш, Шако?
– Искам да ходя и аз на училище, като моя приятел Сашо, той 

ми разказа какво правят там. Учат се да четат и пишат. И аз искам да 
се науча. Показа ми букварчето си и ми посочи мойта буква. Аз го 
попитах за твойта и за татината. Мамо, много искам и аз да ходя на 
училище. 

По това време не било прието ромските деца да ходят на учили-
ще. Майка му го погалила по главицата, навела се и го целунала:

– Седни да ядеш, синко, пък като се прибере баща ти от работа, 
ще видим какво ще каже той.

Шакир очаквал с нетърпение баща му да се завърне, за да разбере 
какво ще стане с неговото учене. Майка му, докато раздигала софрата 
след вечеря, разказала на мъжа си какво ѝ казал на обяд Шакир. Баща 
му се зарадвал, че Шакир иска да учи и веднага се съгласил да го за-
пише. Купил му хубави дрешки, молив и тетрадка и Шакир тръгнал 
на училище. Всички ромски деца му се подигравали: „Ти искаш да 
ставаш българин“. Той им отговарял, че в училището е много хубаво 
и ако искат, и те могат да се запишат и да се учат на четмо и писмо. Не 
му било лесно на Шакир в училището, но на него му харесвало там. 
Преминавал от клас в клас, докато не завършил осми. Всичките му 
съученици – българчета, коментирали къде ще учат след осми клас. 
Станало му мъчно, че само той няма да учи в по-горен клас.

Една вечер казал на татко си:
– Татко, всичките ми съученици ще продължат да учат в голе-

мите училища – техникуми и гимназии, и аз искам да уча като тях. Ти 
какво ще кажеш за това?

– Слушай, синко, ще ни бъде трудно – вие пораснахте, след две-
три години ще се зажените и ще трябва сватби да стягам. Аз те чаках 
да си завършиш училището и да дойдеш да работиш заедно с мен, да 
помагаш на семейството. Ако се запишеш да учиш, много пари ще ни 
трябват – за учебници, за дрехи, обувки. Как ще се справим?

– Виж, татко, аз ще ти помагам. След училище ще минавам при 
теб в работилницата. А вечерта ще си уча уроците. Нали си спомняш 
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какво ти каза приятелят ти бай Георги, той иска синът му да стане 
учен човек.

– Добре, Шакир, щом ще ми помагаш, може би няма да ни е тол-
кова трудно. Е, щом толкова настояваш да учиш, няма да те спирам. И 
защо твоят живот да не е по-лек от моя? Какво искаш да учиш, синко?

– Татко, моят най-добър приятел ще се запише в училището за 
машинисти. И аз искам да се запиша в същото училище. 

– Хубаво, синко, ще кажа на майка ти утре да отиде с теб да те 
запише в това училище, а сега отиди да си легнеш.

– О, татко, много те обичам, никога няма да те изложа, да знаеш – 
казал Шакир и отишъл да си легне, но от вълнение сън не го хванал, 
че ще става ученик в „голямото“ училище. 

А баща му си казвал: „Благодаря ти, Господи, че ме дари с такъв 
добър син. Като проходи – молив хвана, може би това му е съдбата, 
какво да правя, сигурно това е твоята намеса, мили Господи!“

Когато Шакир се записал в техникума по железниците, изведнъж 
ромските деца си променили отношението към него, вече не му се по-
дигравали, а обратното – говорели за него с уважение и дълбоко почи-
тание. Търсели го за съвети, защото той ходел в „голямото“ училище, 
затова го смятали за много умен и знаещ всичко. Майка му и баща му 
се гордеели с него. Когато у тях идвали хора от София и провинция-
та, с часове говорели за сина си, за неговото учене, колко го харесват 
учителите и неговите приятели. Много бързо се разнесла новината 
за Шакир и името му станало известно в други градове. По-будните 
родители сочели Шакир за пример на децата си.

Шакир имал много приятели роми от квартала, където живеел и 
добре се разбирал с тях, но имал и приятели от училището – българчета, 
от които научавал нови, различни за него неща. Най-добрият му приятел 
от училището, с който седял на един чин в класната стая, бил Стефан – 
добро момче, уважавало Шакир и много си помагали взаимно. 

Един ден, на излизане от училище, на улицата Шакир и Стефан 
станали свидетели на неприятна случка. Един съсед на Шакир, доста-
тъчно пийнал, гонел псувайки жена си и като я настигнал, започнал да 
я удря, където завари. Шакир се втурнал да ги разтървава:

– Недей бе, чичо Жаго, не е хубаво да биеш жена си. Чуваш ли 
ме? – и хванал на Жаго ръцете, да не удря жена си.

През това време жена му избягала. Жаго се ядосал и започнал да 
удря и рита Шакир. Той се отдръпнал от него и отишъл при Стефан, 
който стоял на тротоара.
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– Добре ти направи, какво търсиш да ги разтърваваш? – казал 
Стефан.

– Не виждаш ли, че е пиян, може да я удари лошо, да падне на 
камъка и умре.

– А като те удари теб, ако ти беше паднал на камъка и умреш, 
какво щеше да стане?

– Баща ми щеше да го убие него!
– Видя ли – ти в гробищата, баща ти в затвора, заради един пиян 

човек, това ли искаш ти?
– Не, виж, Стефане, аз съм циганин, обичам циганите и не мога 

да стоя безучастен, разбираш ли?
– Добре, баща ти или ти ще направите ли това, което той напра-

ви? Напи се и гони жена си на улицата да я бие. Доколкото познавам 
вашето семейство, няма да го направите. Знаеш ли какъв е проблемът 
на циганите – това, че не са достатъчно образовани като теб. Така че, 
ако искаш да помагаш на своите хора, помогни им да се образоват, 
да учат като теб. Ти виждаш, в училището всички знаят, че си цига-
нин, но всички те уважават и те приемат нормално, защото си като 
нас. Обличаш се добре, живееш като нас. И те, ако са като теб, дру-
ги проблеми ще ги вълнуват и няма да постъпват така. Вашите хора 
виждат, че животът им е тежък, а раждат по много деца. Виж, нашите 
семейства имат по-малко деца, а вие по много, защо? Не ми се сърди, 
Шакир, ти си много добър приятел, семейството ти също е добро, вие 
не сте като другите цигани. Ти си ми приятел, аз държа на теб и те 
уважавам, затова ти казвам всичко това. Ако съм те засегнал, моля те 
да ме извиниш. 

Шакир го слушал замислено с наведена глава:
– Да, може би имаш право, Стефане.
Шакир завършил средното си образование, това страшно много 

зарадвало родителите му и всичките му роднини по майчина и бащи-
на линия. По случай завършването на Шакир цялата рода се събрала 
у тях да отпразнуват голямото събитие. Всички яли, пили и много се 
веселили. 

Майка му станала рано и започнала да му пригогвя закуската. За-
чакала Шакир да се събуди и да закуси. Сипвайки му в чашата топло 
мляко, майка му казала:

– Синко, голяма радост и гордост е за нас, че си завърши учили-
щето, не може да ти се израдваме с баща ти, жив и здрав да си ни.
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МЛАДЕЖКИТЕ ГОДИНИ НА ШАКИР ПАШОВ И 
ЖЕНИТБАТА МУ

– Слушай, Шако, снощи с баща ти си говорехме, време е да се 
ожениш, да ти направим хубава сватба, преди да влезеш в казармата, 
синко. И на сестра ти настана времето, и нея я искат в добро семей-
ство, наши еснафи са – ковачи. Да, ама ти си по-голям, чедо, и докато 
не ти направим на теб сватба, сестра ти не може да се омъжи. Аз и 
баща ти харесахме едно момиче, ако искаш до неделя да отидем и да я 
поискаме от баща ѝ. Стринка ти подхвърли на майка ѝ да станем сва-
тове, да види как ще реагира, а тя отговори: „Ако младите се харесат, 
на нас, старите, нищо не ни остава“. Ще се съгласят родителите ѝ, а тя 
е много добро момиче, и тя е ходила на училище до пето отделение, 
умничка е. Чистотница е, цял ден вкъщи стои, навън не излиза, цял ден 
шета из къщата, все чисти, пере, глади, готви. Знае си къщната работа. 
Баща ѝ не пие, майка ѝ е малко устата, но както ние си я научим, та-
кава ще е – нашия тертип ще вземе. Аз ще я обичам като мое дете, от 
твой хатър синко, както теб те обичам, така и жена ти ще обичам. Ще 
я заведа на пазар, такива шалвари ще ѝ купя, каквито никоя жена не е 
носила до сега. Който я погледне веднъж, пак да се обърне да я види. 
Най-добрите свирджии ще свирят на сватбата ти. Ще вдигнем такава 
сватба, каквато досега не е имало в махалата. Докато съм още здрава, 
докато Бог ме държи на крака още, да ви отгледам дечицата – твойте, 
на сестра ти – пък после и да умра, спокойно да затворя очите си. 

– Майко, в училището се запознах с едно българско момиче, мно-
го ме харесва и аз я харесвам, но тя се страхува да каже на родителите 
си, защото те не обичат цигани.

– О, синко, по-добре е да умра, такива приказки от устата ти да 
не чувам, на такъв срам ще ни подложиш в махалата, да ни се смеят 
хората! Докато съм жива, в къщата ми българка няма да влезе! Тя няма 
да ми даде да гледам децата, няма да им говори на нашия език. Няма 
да ходи с теб по нашите сватби. Аз знам – нали на чичо ми Ферос сина 
му Адем си взе българка, не го пусна да дойде на погребението на баща 
си, смъртта му да види. Той е хубав, бял, знае хубаво да говори българ-
ски и тя крие от роднините си, че е циганин. Когато идва с жена си на 
пазара и като види някой от нашите, се завърта на другата страна, да 
не го заговорят на цигански. С твърди души са българите, не са като 
нас жалостиви. Господ така е наредил – агне с агне, свиня със свиня. 
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Не може агне и свиня в една кошара. Слушай, синко, да си изкараш от 
главата тая българка, да я забравиш. Ще ти вземем наше момиче – това, 
дето стринка ти казва, е добро момиче. И аз го харесвам за снаха, тя е 
по-хубава и по-добра от българката, къщата ни ще се разкраси.

– Да не би да е дъщерята на Пата – Сабрия, бе майко?
– Да, синко, тя е. Харесваш ли я? Хубавица е, нали? С тези черни 

дълги коси, покриващи гърба ѝ, усмивката ѝ грее като слънце …
– Вчера я видях на пазара, с майка си беше, обърна се, погледна 

ме и се усмихна срамежливо, бузките ѝ пламнали като червени ябъл-
ки. Красиво момиче е и мисля, че ще е добра булка. 

– До неделя ще изпратя стринка ти да пита родителите ѝ кога да 
отидем с баща ти да я искаме за снаха. Ти тази седмица ще работиш 
здраво с баща ти, да изкарате парички, че големи разноски ни очакват. 
Да направим пита за булката, ядене и пиене, дрехи за сестра ти, баща 
ти, за тебе, за мене. С Божията помощ всичко ще стане. Сестра ми ще 
ушие, от себе си, едни шалвари за булката. Нали аз уших за нейната 
булка, сегя тя ще ушие за мойта. На баща ти приятеля – бай Георги, 
обеща за твоята сватба да даде една дамаджана ракия армаган, той 
сам си я вари, от сливи.

След две седмици довели Сабрия в къщи, свекърва ѝ я посрещ-
нала на вратата и преди да я вкара вътре, ѝ поставила хляб под едната 
мишница и бутилка с вода – под другата. Снахата да е късметлийка, 
да носи щастие и късмет на всички, а къщата никога да не остава без 
хляб и вода.

Вечерта се събрали младите женени мъже да поговорят с Шакир, 
да му кажат „това – онова“ за първата брачна нощ. А пък възрастните 
жени отишли при Сабрия, свалили ѝ пръстените и обеците, дали ѝ 
нова бяла женска риза. Казали ѝ какво трябва да направи, а послед-
ните напътствия и съвети дала свекървата, и я оставили сама в ста-
ята. Малко след това Шакир влезнал при нея. Близките останали да 
чуят тъпана. След полунощ Шакир излязъл, а майка му – с още две 
възрастни жени (зълва си и лелята на Сабрия) влезли. След като раз-
гледали внимателно ризата, едната от тях поляла червеното петно с 
ракия и казала:

– Момичето е на място, чиста е, да бие тъпана, да разберат хората 
за нейната чест. Изпратете хабер да дойдат родителите ѝ. 

Ако се случело обратното, връщали момичето на родителите ѝ. 
Нямало нито тъпан, нито сватба. Такова момиче се третирало вече 
като женено и не можело да се омъжи за ерген. 
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Цялата рода на Шакир се захванала с приготовлението на сватба-
та. Роднините идвали сутрин рано и си отивали късно вечерта. Лелите 
и стринките си ушили корони, на които с разноцветни пайети напи-
сали „машалла“. 

В петък следобед жените от двете роди се събирали в къщата 
на младоженеца. Една млада булка, на която родителите били живи, 
къносвала булката, а останалите жени пеели ритуална песен. Млади 
неомъжени момичета взимали тепсиите със сватбените дрехи на бул-
ката и наредени в колона по една, с танцова стъпка, носели премените 
в къщата на младоженката. Оттам взимали купените от тъщата дрехи 
за младоженеца, и отново с танцова стъпка, ги отнасяли в неговия 
дом. На другия ден (събота) майките на младоженците приготвяли 
сладки погачи и след „гилин баня“ (измиване на къната от косата и 
ръцете), раздавали парчета от тях на жените отвън. Тасчето, с което 
се сипва вода при „гилин баня“, се купувало от свекървата и оставало 
за ползване от снахата. Жените от двата рода пеели стари песни по 
време на банята. Музикантите изчаквали пред банята и щом булката 
се появяла, започвали да свирят. Свекърната повеждала хорото към 
мегдана. Късно следобяд музикантите обикаляли улиците свирейки, а 
младоженецът влизал от къща в къща с шише ракия, украсено с венец 
от цветя, и канел по-близката рода на сватбата. За останалите тъпан-
джията удрял тъпана насред мегдана и се провиквал:

– Ей хора, Махмуд прави сватба за сина си Шакир и кани всеки, 
който обича, утре (в неделя) да дойде да яде и пие.

В неделния ден била истинската сватба. Към 11 часа булката била 
нагласена, облечена, гримирана, напудрена и чакала да дойде мла-
доженецът с кумовете и байрактаря да я вземат. Майката на булката 
повеждала хорото и така закарвали булката в къщата на свекървата. 
Майката на момчето ги чакала пред вратата, слагала на младожен-
ците впряг от кон, с което показвала съвместното теглене на семейния 
хомот. Отчупвала парче от пита, потопявала го в мед и им давала да 
хапнат, като казвала: „Както е сладък медът, така да ви е сладък се-
мейният живот“ и ги вкарвала в къщата. В 12 часа на обяд булката, 
хваната от две шаферки, обикаляла махалата с музикантите, а други-
те играели около тях (това е т.н. първи „алай“). След това сменявали 
сините шалвари на булката с розови, правели хоро на мегдана и я по-
веждали на втори „алай“ из махалата. После товарели в каруци даро-
вете на момичето, обикаляли цялата махала, за да видят хората какво 
даряват на дъщеря си майката и бащата. Към 15 часа се обикаляло 
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за трети, последен „алай“ махалата – с бели шалвари. По средата на 
обиколката младежите сваляли байряка, за да вземат трите ябълки, 
които били забучени на върха му. Обикновено се боядисвали с жълт 
или бял бронз. Който пръв успеел да го свали, скоро щял да се жени. 
Разрязвал ябълките и ги раздавал на младежите, за да може и те да 
се оженят. От 16 часа до 18 часа на мегдана се виело кръшно хоро, 
сватовете играели заедно с младоженците. След 18 часа гостите за 
сватбата започвали да пристигат в палатката. Свекърът ги посрещал с 
бутилка ракия и приемал поздравленията за сватбата. Когато идвали 
младежи, веднага им сервирали пиене и ядене, музиката свирела, а 
хората танцували. Около 21 часа булката минавала със свекърва си 
по масите, за поздравления. Целувала ръка на гостите и ги дарявала с 
ризи (съответно мъжки и женски). А те от своя страна, също дарявали 
младото семейство било с дарове (чаши, лъжици, вилици и чинии, 
одеала, чаршафи и други), било с пари, които веднага се обявявали от 
викача на сватбата. По-близката рода дарявали възглавници, юргани, 
дюшеци и т.н., и всички оставали да ядат и пият до сутринта. 

Не минало много време от сватбата, когато дошла повиквател-
на за Шакир, време било да влиза в казармата. Оставил той младата 
си, красива жена при баща си и майка си, и отишъл войник. Първата 
година на всички им било много трудно. На втората година от казар-
мата, на Шакир и Сабрия им се родило момченце. Кръстили го Алчо, 
на дядото на Шакир. Голяма радост било. Не след дълго на бял свят 
се появило още едно детенце. Започнали да пускат Шакир в домашен 
отпуск всяка седмица. Докато той служел в казармата, неговата майка 
и тази на жена му се грижели за децата. Сполай на Бог, един хубав 
летен ден Шакир се завърнал в къщи. Започнал да ходи в работилни-
цата на татко си, да работят заедно. Той работел повече от баща си и 
все му повтарял: 

– Татко, ти си работил много, докато си бил млад. Работил си и 
докато аз бях в казармата. Сега си почивай, аз ще работя, млад и здрав 
съм.

– Хубаво ми говориш, синко, но какво да правя, в къщи не се седи. 
Тука минават приятелите ми, идват да ме видят, бързо ми минава вре-
мето. И аз ще идвам, но ще работя по-леката работа, а ти по-тежката.

– Добре, татко, както кажеш. Аз думите ти на две няма да деля, 
както ти не направи това с мен, когато поисках да уча. Татко, ти се 
грижи за жена ми и децата ми, догато бях в казармата, не можа да по-
могнеш на сестра ми. Сега, татко, аз съм тука, искам двамата с теб да 
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помогнем на сестра ми малко. Зет ми е добър, ама може един ден да 
ѝ го намекне, че само на мен помагате. Виждам, започнали са малка 
къщичка да си строят. Аз ще им купя вратите от мен, а прозорците 
нека са от теб. 

– Чудесно, синко, много се радвам да го чуя това от теб, изпъл-
ваш ми душата като те чувам колко си загрижен за сестра си. И аз 
исках да ти предложа да ѝ помогнем, но ти сам го направи. Сестра 
ти много се грижи за жена ти и децата ти, когато беше в казармата. 
Идваше постоянно да ги види и все млекце носеше на децата ти. Хем 
къща строи, ама и за тях мисли.

Ходел на работа младият Шакир, грижел се за семейството си и 
за близките си, и те много държали на него, гордеели се с Шакир. Каз-
вали на колегите си българи, че имат роднина, който е много учен, че 
може да управлява влак, че е голям човек, много красив, че прилича 
на българин и се облича като такъв, изобщо не му личи, че е циганин. 
Когато имали някакъв проблем, роднините му отивали при него да се 
допитат какво да направят, как да постъпят. 

ПЪРВИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ИЗЯВИ  
НА ШАКИР ПАШОВ

През лятото на 1919 година, когато се завърнал от войната, Ша-
кир и още няколко души негови приятели решили да сформират една 
група към партията на социалистите (комунистите), която да работи 
сред циганското население. Шакир бил избран за секретар на групата. 
През 1919 година той работел към железницата, управлявал влак. Там 
се сближил още повече със социалистите, неговите колеги. Те орга-
низирали стачка за по-големи заплати и по-добри условия за работа. 
Исканията им не били удовлетворени, дори напротив – организатори-
те били уволнени от работа, сред тях бил и Шакир Пашов. Това, оба-
че, не го обезверило, а още повече го приобщило към принципите на 
комунистите, защото те защитавали интересите на бедните, а ромите 
били най-бедната прослойка на обществото. 

През 1920 година Пашов и неговата група се включили в акция 
на безработните. Исканията им били за подслон на бездомни хора. 
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Събрали роми без къщи и отишли на протеста. Там изневиделица се 
появила конна полиция и с палки и камшици прогонили демонстран-
тите. След потушаването на протеста полицията издирвала Шакир и 
неговите приятели, защото те били инициаторите сред ромското насе-
ление. Мислели по-различно от другите, имали по-прогресивни идеи. 
Искали хората да бъдат еднакво третирани, да няма бедни и богати.

Една вечер, като се прибирал у дома, Сабрия казала на Шакир, 
че на обяд полицаите са минали по тяхната улица и са се спряли пред 
техния дом. Разменили някакви приказки помежду си, гледайки към 
къщата им, но тя не могла да чуе, какво си говорели. Шакир я изслу-
шал и нищо не казал. 

На другият ден се срещнал с някои от политическите си приятели 
и им разказал за това, което жена му споделила. Те го посъветвали на 
напусне София. След три дни Шакир заминал за Кюстендил и се вклю-
чил в строежа на банката, като арматурист. Там работел цялото лято на 
1923 година, а семейството му останало в София. Докато бил в Кюстен-
дил, след работа отивал в циганската махала и се срещал с прогресивни 
роми, които споделяли неговите идеи. Успял да сформира група. В тази 
група най-изявени били Арсо, Жесари, Демир и Зуче. На събиранията 
си с тях Шакир им разказвал за истинската ситуация при ромите. И ако 
те не успеели да се организират, много трудно биха могли да подобрят 
живота си или път да извоюват каквито и да е права. Неговите приятели 
от София и по-конкретно неговият „учител“, както самият Пашов го 
нарича, Вълчо Иванов, били много доволни от неговата партийна рабо-
та. В по-големите градове вече имало създадени политически ромски 
партийни групи, които изиграли голяма роля за развитието на образо-
ваниено сред ромите в България и на тяхната култура. 

По време на атентата в църквата „Света Неделя“ на 16 април 1925 
година, го хванали, закарали го в полицията, където го били жестоко, 
а след това го отвели в училище „Константин Фотинов“, при остана-
лите арестувани. Там го задържали цели три месеца, а след освобож-
даването му подставени лица го преследвали навсякъде – къде отива, 
с кого се среща и т.н. Малко преди атентата, Шакир отново бил за-
почнал работа в железницата, но след арестуването му бил изгонен от 
там. Полицаите идвали в махалата винаги с роми, които сътрудниче-
ли на полицията. Тези „сътрудници“ клеветяли и предавали комшии 
и приятели, даже и роднини. Това са така наречените „топачи“, които 
водели полицаите в къщите на ромите, които се издирвали за разпит, 
арест или изселване. 
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Една сутрин полицай от Трето районно управление се появил в 
циганската махала „Коньовица“ да търси Шакир Пашов. До него вър-
вял сътрудникът му, циганинът Исмаил. Като видял жената на Шакир, 
той с груб глас побързал да ѝ каже на цигански да отиде и да каже 
на мъжа си да избяга, че идват за него. Полицаят го попитал, какво е 
казал на жената, а Исмаил отговорил, че я попитал от къде точно да 
минат, за да отидат до къщата на Шакир. След което накарал полицая 
да заобиколят от другата страна, за да може да даде шанс на Шакир 
да избяга. През това време Пашов прескочил през прозореца и през 
задния двор успял да избяга при своите партийни другари – Алексан-
дър Ламбрев, Никола Милев и Ангел Бояджията – и да им каже, че 
полицаите са го търсили вкъщи. Приятелите му го посъветвали, ако 
има близки извън страната, да отиде при тях, докато полицаите ми-
рясат. Шакир казал, че има сестра, която е женена в Турция. След два 
дни заминал за Турция. Там се срещал с роми от бивша Югославия. 
В разговори с тях е искал да разбере как живеят ромите там, какво се 
препитават и т.н. 

От Турция се завърнал след четири години, през 1929 година, и се 
захванал сериозно да работи с другарите си от политическата група. 
През целият си съзнателен живот се старал да бъде полезен и да по-
мага с всички средства на ромската общност. Организирал циганското 
население да гласува на избори, да участва в манифестациите за 1-ви 
май – международен ден на труда. Неговата политическа група, която 
организирала ромското население, винаги е била на челно място в ор-
ганизирането на ромите. През 1931 година Шакир Пашов и неговите 
приятели регистрирали културно-просветна организация. Пашов раз-
полагал с информация, че Цар Борис III-ти, искал ромите да имат своя 
организация. Когато се родил царският син Симеон, всички етнически 
групи в страната – турци, арменци, евреи и др., минали пред царския 
дворец, облечени в националните си носии и с автентичните си танци 
поздравили царя за новородения син. Шакир организирал една група 
млади цигански момичета – с бели шалвари на черни точки, с хуба-
ви шарени турски забрадки на главите, които с песни и танци минали 
последни. Майката на царя, като ги видяла, се поинтерсувала от как-
ва народност е последната група. Царят направил знак да останат за 
по-дълго време (всички предишни групи оставали за по 5 минути, а 
само циганската – 15 минути). Царицата-майка казала на сина си, че 
последната група били най-веселите хора и най-много ѝ харесали. На 
другата сутрин царски пратеници се срещнали с ръководителите на 
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групите, които участвали предишния ден в поздравителното шествие, 
за да им дадат парична награда, за подпомагане на ансамблите им. Сред 
поканените бил и Шакир Пашов, като ръководител на циганската гру-
па. С паричната награда ромите ушили нови танцови костюми – за мо-
мичетата шалвари и шамии, а за момчетата – елеци и шарени ризи. 

По-късно, през 1946 година, когато Георги Димитров, който също 
много уважавал Шакир, присъствал на представление на циганският 
ансамбъл, изразил задоволство и лично поздравил своя приятел. И 
когато след няколко години той потърсил пари от него, за да създаде 
цигански театър, той не му отказал. Шакир имал много приятели бъл-
гари, които го уважали и ценяли работата му. Имал доста приятели и 
сред циганите. 

По време на мобилизацията през Втората световна война Ша-
кир Пашов, който имал добри приятели и влияние сред комисиите, се 
застъпвал за някои цигани, които са били единствени мъже в семей-
ството, да бъдат освободени от трудовата мобилизация. Затова и мно-
го цигани го уважавали навремето, а живите все още пазят в сърцата 
си хубав спомен за Шакир Пашов. Имало, разбира се, и такива, които 
му завижвали заради уважението, което хората изпитвали към него. 

Една сутрин жената на Шакир отишла при майка си да я види. 
Била бременна с петото си дете. Вече имали три момчета – Алчо, 
Нено, Стефко и едно момиче – Пата. Сабрия искала да има още едно 
момиче, та Пата да си има дружка. Милостивият Бог чул молбата ѝ и 
след два месеца тя родила момиченце и я кръстили Имет. 

– Слушай, дъще, – казала майка ѝ – мъжът ти е обичан от много 
хора, ама работата му е такава, че някои цигани му завиждат за мяс-
тото, те нямат качества за неговата работа. Нашият зет има добро из-
лъчване, роден е под щастлива звезда. Много българи го обичат. Той 
е възпитан, учен човек. Знае и как да се облича, и как да се отнася с 
хората, познава българските обноски. Той е красив човек, с красива 
душа. Българите не са луди, не са си изяли акъла, те знаят какво пра-
вят, щом са му дали тази работа да работи. Това не е лъжица за всяка 
уста. Чух, че има един черен, дебел циганин, хората не го обичат. Той 
завижда на Шакир, все отива в полицията да го клевети с долни лъжи, 
да го затворят и да вземат него на работа. Да кажеш на мъжа ти, че 
има душмани, които му мислят лошото, да се пази от тях, да не стане 
некой сакатлък, че да пострадат децата ти.

– Ще му кажа, майко, той работи цял ден на работилницата с 
баща си. Излиза сутрин рано и се връща късно вечер. Вчера отидох да 
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му занеса обяд, там идват много хора – и българи, и цигани. Българи-
те все хубаво облечени, носят му някакви книжа и му казват хубаво 
да ги скрие. Да си „отворя“ хубаво очите, че ще дойде друг човек да 
му даде половината от книжата на него. Ако не дойде този човек, Ша-
кир да ги изгори, за да не попаднат в ръцете на полицията, че много 
хора от тяхната група ще попаднат в затвора. Като чух това, много се 
уплаших, майко, но ще му кажа какво ми каза ти, знам, че той е много 
умен и си знае работата.

– Кажи му, дъще, той ще знае как да се отбрани. Ай бабините, кол-
ко са порастнали, милите ми внучета, бабини бонбончета. Сега баба 
ще ви сложи софрата, вкусни сърмички съм направила. Вижте дядо ви 
какво ви донесе от село. Ходихме миналата седмица на село. Баща ти и 
брат ти копаха по градините на българите, а аз и снаха ти чистихме про-
зорци и прахме килими на реката. Жената ми даде царевица, ябълки, 
орехи и две плетени елечета ми даде – отишла старата в другата стая, 
донесе плетените елечета, облекла внучетата си и ги целунала. 

– Бабо, много са хубави тези елечета, а за майка и татко дядо до-
несе ли? – попитал Алчо.

– Като отиде друг път, ще донесе и на тях, синко. Защо ти се 
затварят очите, дъще? Не си ли се наспала нощес? Айде легни да си 
почиваш. 

– О, мамо, какво да ти кажа… Снощи не можах да се наспя, мал-
ката настина и цяла нощ кашля, зачерви ѝ се гърлото, разтривах я с 
ракия, да се затопли и малко поспа призори, ама пак кашля. 

– Знаеш ли какво ще направиш, дъще? Ще свариш черупки от 
орехи, ще сложиш и десет бонбона от лютивите – лукчета, да се варят 
десетина минути. Ще изчакаш да застине малко и ще и дадеш да пие 
водата и това там ще остане. Аз ще ти дам от орехите, дето ми даде 
жената от село. Чакай да ти донеса, ще ги счупиш, ще дадеш на деца-
та ядките да ядат, а пък черупките ще ги свариш.

Прибрала се Сабрия вкъщи и зачакала Шакир да си дойде, за да 
му каже какво е разбрала майка ѝ. Шакир я изслушал внимателно и 
казал:

– Слушай, Сабрие, аз не съм направил нищо, от което да се стра-
хувам или срамувам. Винаги съм гледал колкото ми позволяват сили-
те, да помагам на циганите. На никого не съм направил лошо. 

И се захванал Шакир къща да строи в „Тухларна фабрика“ (днес 
кв. „Гоце Делчев“), в тогавашната циганска махала „Бояна“. Искал 
петото дете да се роди в новата къща. 
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Изминали три-четири години, откакто се родила Имет, и Шакир и 
Сабрия започнали да търсят снаха за втория си син Нено, а Алчо бил 
вече женен. Израстнали и другите деца. Всички се задомили, имали и 
внучета. Тежък бил животът в страната по това време и за българи, и 
за цигани, хората били много бедни след Втората световна война. Бил 
голям глад, ама хубаво и сплотено си живеело семейството на Шакир 
до момента, когато една „черна“ сутрин не дошли милиционери мно-
го рано да чукат на вратата им. 

НЕРАДОСТНИТЕ ГОДИНИ НА ШАКИР ПАШОВ 
Лагер (1951-1953), интерниране (1959-1962)  

и реабилитация

Най-малкият зет на Шакир, Цецо, работел в милицията като 
снабдител. Неговата задача била да пазарува продукти за кухнята – 
зеленчуци, плодове, месо и т.н. Един ден той видял „дебелият черен 
мъж“ да влиза в кабинета на началника. Отишъл до вратата и се навел 
да почисти обувките си, за да може да чуе какво ще каже циганинът 
на българина. След като чул какво казва циганинът, Цецо не се при-
брал направо в къщи, както обикновено, а отишъл при Шакир.

– Слушай какво ще ти кажа, татко, днес какво чух… Ето така 
стоят нещата, да знаеш кой ти мъти водата. 

– Аз му казах преди две – три години, какво ми каза майка ми, за 
този човек, ама той не ме послуша тогава. Каза ми, че той не е напра-
вил нищо лошо на никого – казала Сабрия.

– Я не се ядосвайте, пак ще ви го повторя, аз няма от какво да се 
страхувам. Всички клевети, които е казал на началника срещу мен, аз 
знам, че той ги е вършил. Хората познават и него, познават и мен. На 
мен душата ми е чиста. Аз се оставям на великия ми Бог, който всичко 
вижда, всичко знае. От мен всичко нека му се размине, но от Господ 
няма да му се размине. 

Не се минали и две-три седмици и започнали неприятностите, 
които поставили началото на нерадостния период в живота на пре-
красния човек Шакир Пашов. Една „черна“ сутрин за фамилия Па-
шови, както я нарича Снежана – внучката на Шакир, милиционерите 
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донесли призовка за Шакир Пашов. Това станало на 7 април 1950 
година. Трябвало да се яви при началника на милицията. Оттогава 
започнали злочестията му.

Когато Шакир отишъл при началника на милицията, той му ка-
зал:

– Виж, аз те познавам много добре, познавам и работата ти. Знам, 
че си добър и почтен човек, много те уважавам. Преди две седмици 
двама души от твойте хора – цигани, дойдоха при мен с донос срещу 
теб. Аз им казах, че не вярвам на голи приказки, а искам документ, от 
който да стане видно, че те казват истината. Върнаха се след два дена 
с подписка от цигани и някакви снимки, където ти си с някакви жени. 
При тези документи аз съм длъжен да започна необходимата процеду-
ра срещу теб. Ако аз не го направя, те ще отидат при моя шеф и тогава 
аз ще си имам проблеми. Не искам да си загубя работата и хляба на 
децата си, искам да ме разбереш добре. Аз виждам, че са гнусни хора 
и искат да ти напакостят, но не мога да направя нищо.

– Чуй какво ще ти кажа аз сега. Много добре те разбирам тебе, но 
искам и ти добре да ме изслушаш много внимателно и да запомниш. 
Това, което са ти донесли като подписка от цигани, са подписи на те-
хни роднини и близки, аз по имената ги познавам, и всичко което са 
казали за мен е абсолютна лъжа. Историята със снимките е скалъпе-
на, виж снимките добре и ще разбереш, че са отпреди два дена. Като 
си им казал, че ти е необходимо документално свидетелство и те са 
измислили тази мръсотия. Слушай, аз съм достоен човек, през целия 
си живот съм бил честен и почтен в работата си. Сега или по-късно 
истината ще възтържествува.

Започнало разследването. Всяка вечер у Шакир идвали роднини-
те му, съседи и приятели. Ядосвали се много, но нищо не можели да 
направят. В яда си сипели жестоки клетви върху тези, които наклеве-
тили Шакир. Изпратили го в лагера на остров Белене, където стоял 
почти две години. През 1956 година, след Априлския пленум, Шакир 
бил реабилитиран от правителството. Когато си възстановил връзките 
и контактите със старите колеги и приятели, те му казали кои хора са 
го клеветили и причинявали неприятностите.

От 1959 година започва вторият черен период в живота на Шакир 
Пашов. Един ден той получил съобщение, че го интернират, заедно 
със семейството му, в село Рогозина, в Северна България, за три годи-
ни от 1959 до 1962 год. На сутринта дошли всички съседи, приятели 
и роднини да ги изпратят. Всички плачели и им давали по нещичко за 
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из път. На Шакир стринката била най-възрастната жена в махалата, 
тя най-много плакала. Денонощно кълняла тия, дето напакостили на 
Шакир. Сваляла си забрадката, влачела я по земята и сипела силни 
клетви. Казвала, че клетвите ще ги стигнат, защото Шакир е чиста 
душа. 

– Смъртта в къщата им да не ги стигне, по пътищата душата да 
им излезе, от неизлечима болест да заболеят, никъде лек на не наме-
рят, от силни болки мъчително да умрат тези, които скалъпиха клеве-
тата за Шакир.

Шакир Пашов изпращал писма на роднини и приятели, в които 
разказвал за новите си съседи в село Рогозина, как добре се разбират 
и си помагат взаимно. Много бързо се били сприятелили с новите си 
познати. Оставили добри спомени у хората от това село. При отпъ-
туването на Пашови за София, след три години, техните приятели и 
съседи ги изпратили със сълзи на очи. Оттам донесли много златни 
пендари за подараци на внучетата си, разказва внучката им Снежана. 
Зарадвали му се роднини и съседи, особено старите жени, идвали и 
целували ръцете му и му благодаряли за добрините, които е направил 
за тях и децата им. Благославяли го да доживее до дълбоки старини:

– Шакир, синко, да те благослови Бог, докато беше ти на това мяс-
то, много добрини видяхме от теб. Ти помогна на сина ми по време на 
мобилизацията да остане в къщи, че наскоро беше починал мъжът ми 
и не знам как щяхме да се справим, ако не беше ти. Видяхме добро от 
теб, чедо, никога няма да забравим това, което направи за нас. Сега 
да видиш, тия дето са на твоето място, какви долни неща вършат на 
хората, вместо да им помагат. Махнаха циганите от центъра и ги пре-
местиха във Филиповци. Харесат ли някоя млада булка, интернират 
мъжа ѝ, за да се гаврят с нея. Да ме извиниш, синко, че ти казвам тия 
работи, дете ми се падаш. Много цигански семейства разплакаха, ама 
тия сълзи добро няма да им донесат. Запомни какво ти казвам, много 
неща съм видяла в този живот.

– Някои от политическите му другари страняха още три години 
от него, държаха се на дистанция, дори не го поздравяваха, а дядо 
страдаше от това – разказва Снежана. – Както казват хората – рано 
или късно истината излиза наяве. Така се случи и при Шакир. След 
шестгодишно ходене по мъките, клевети и гонения, намериха се хора 
да почистят мръсотията, която изсипаха върху името му.

Една вечер Пашов поканил цялата си фамилия у дома на вечеря – 
дъщери, синове, зетьове, снахи и внучета. Баба Сабрия измайсторила 
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вкусна баница, направила сарми и пълнени чушки – яли и пили до 
насита. На тази вечеря Шакир им казал:

– Слушайте, деца мои, през живота ми съм имал хубави, и теж-
ки периоди. Имал съм много радостни моменти, но и много черни. 
Когато завърших образованието си, когато се ожених, когато ми се 
родиха децата, когато им направих сватбите, раждането на внучетата 
ми – това бяха най-щастливите ми мигове в живота. Тежките момен-
ти също не са малко. Ето сега, след шест години чернене с лъжи и 
клевети, дойде времето да се махне от мене това гнусно петно. Чуйте 
какво ще ви кажа сега – най-тежкият момент в живота ми досега ос-
тава разговорът с моите приятели не-роми. Те ми казаха: „Шакире, 
твойте хора – циганите, на които ти толкова държиш и работиш за 
тях толкова години, те предадоха. Всичките клевети и лъжи, които 
ти причиниха мъки и страдания не са от българи, а са скалъпени от 
твоите хора, циганите“. Да знаете, че това най-много ми тежи. Когато 
ми казаха това, искаше ми се земята да се разтвори и да потъна в нея 
от срам и унижение. 

Неговата внучка Снежана (тя е от най-малката му дъщеря Имет, 
която се е грижила за баща си и майка си до тяхната смърт, тьй като 
апартаментите им са били в един и същи вход на 6-ти блок в кв. 
„Дружба“, където Шакир получава жилище през 1970 год; в този блок 
и до днес живеят много цигани, както и негови внучета) разказва: 

– Беше обиден на хората, които му причиниха зло, беше похабе-
но доверието му, но това не му попречи да продължава да работи за 
циганската кауза и не уби желанието му да помага на нуждаещи се 
цигани. Работата и любовта, с която я вършеше, го направи първия 
циганин депутат в българския парламент. Като такъв направи първата 
копка на циганското училище в най-голямата махала – „Факултета“. 
Срещаше се с много цигани от страната и чужбина. Пишеше статии за 
произхода на циганите, за тяхната култура в циганския вестник „Неве 
рома/Нови роми“. Събираше млади момчета от циганските квартали 
и организираше футбулни турнири. Захвана се здраво да работи за 
създаването на цигански театър. Включваше и други роми, които му 
помагаха, като Ангел Благоев (баща на Симо Благоев), Емин Еминов 
(баща на Сашо Емилов), сина си Нено. Нено беше касиер на циган-
ския театър. За кратко време той направи много неща, възвърна пре-
дишния си авторитет. Радваше се, беше уважаван от хората, възвърна 
връзките си и контактите с роми от другите градове от страната и 
извън нея, защото докато беше в Белене, беше изпаднал в изолация. 
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Видяха враговете му, че всичко около него е наред, завидяха му и за-
почнаха да му мътят отново водата. Започнаха доносите, клеветите, 
постановки, само и само да го очернят. Като се насъбраха много доно-
си срещу него, партийните му другари докладваха на Карло Луканов 
(бащата на Андрей Луканов) и той нареди да се разследват доносите 
и да направят рапорт, който да бъде връчен на Шакир.

Снежана си спомня:
– А съм родена през 1949 година, бях десетгодишна, когато има-

хме малка къщичка близо да къщата на дядо ми в „Бояна“, сегашния 
кв. „Емил Марков“ [днес „Гоце Делчев“]. През 1970 ни бутнаха къщи-
те и получихме апартаменти в кв. „Дружба“. Ние, внучетата, бяхме 
все около дядо и баба. Една сутрин баба ни сложи да закусваме, беше 
направила качамак. Тъкмо приключихме с яденето и търсихме чан-
тите си да отидеме на училище, когато вътре нахлуха милиционери 
и започнаха да търсят нещо. Баба ми беше много безстрашна жена, 
започна да вика и да се кара на милиционерите. Каза им: „Не се ли 
срамувате бе, какво правите пред децата, акъла ше им изкарате от 
страх, вижте ги как треперят. Ние не сме престъпници, не сме убий-
ци, никога не сме убивали, та да се държите с нас така“.

Те се обърнаха, видяха ни и попитаха баба защо не сме на учили-
ще. Баба отговори: „Не виждате ли, че са с чантите си, тъкмо излизаха 
и вие нахлухте“. Ние много се уплашихме, завързаха на дядо ръцете 
и го закараха в милицията, започнахме да плачем всички. По-късно 
майка ми ни каза, че някакви цигани клеветят дядо ми, за да му напа-
костят, защото му завиждат. Ние си ги знаем кои са тези хора много 
добре, защото българите ги казаха на дядо, а дядо на нас. Те много 
мръсотии правиха на дядо ми, много го тормозиха, ама те си го по-
лучиха от Господ. Дядо ми си почина от естествена смърт, доживя 
до дълбоки старини, така както го благославяха старите жени. А те, 
клеветниците, умряха от насилствена смърт – по пътищата и от тежка 
неизличима болест, така както ги кълняха старите жени. Те казаха на 
полицаите, че дядо ми има в къщи портретите на цар Борис и на цари-
ца Йоанна. Това беше така, вярно си беше и аз ги помня тези портре-
ти. Дядо уважаваше царя, защото той е помагал с пари на циганската 
организация на дядо. А баба двя дена преди да дойде полицията, беше 
качила портретите на тавана и ги покри със сено. Милиционерите 
обърнаха къщата с главата надолу, къде ли не търсиха, но нищо не 
намериха. Какво правиха, какво струваха не знам, ама след два дена 
изпратиха дядо ми в Белене. 
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Дядо ми ни разказваше, че повече добрини е видял от българите, 
отколкото от циганите. Като дядо ми човек нямаше и няма скоро да се 
роди, той имаше прекрасна душа. Беше много дисциплиниран и отго-
ворен човек. Държеше много на външния си вид, на работа винаги хо-
деше с костюм и вратовръзка, обувките винаги излъскани. Спомням 
си, бях малка, но ме впечатли факта, че дядо ми не пиеше кафе където 
и да е – той си имаше любимо място, това беше кафето на тогавашно-
то заведение „Балкантурист“, сегашния хотел „Шератон“, срещу то-
гавашния ЦУМ. Дядо ми имаше много приятели – когато се завърна 
от село Рогозина, в продължение на месеци получаваше почти всеки 
ден писма от приятели. Аз още му пазя кореспонденцията, снимките 
и вестниците, в които той имаше статии, в един голям чувал. Дори на 
преклонна възраст той често подреждаше архива си. 

Много ни се радваше, когато получавахме добри оценки в учи-
лище, все ни казваше колко е важно човек да е образован и работлив. 
Докато беше жив, все органираше живеещите в блока да почистят 
входовете и около блока. Почти всяка събота правеше „Ленински съ-
ботник“. Съседите в кв. „Дружба“ много го обичаха, той им организи-
раше екскурзии. Най-често ги водеше до Рилския манастир. Каквито 
и проблеми да имаха, съседите все при него идваха да се съветват. 
Няма човек, който да каже, че дядо ми му е направил лошо. Обичаха 
го роми, и не-роми. 

Той почина от естествена смърт, от старостта си, на 83 годи-
ни, защото имаше чиста душа и добро сърце, не са го клели старите 
жени. На погребението му имаше много хора, между тях бяха старият 
[Яшар] Маликов и Мануш Романов. Мануш много плака, той прочете 
надгробно слово, помоли за прошка и даде обещание на гроба му да 
напише книга за живота му и да отмъсти на тези, които са го клеве-
тили. Наричаше дядо ми Пашá. Тези, които най-много навредиха на 
дядо ми, те умряха като кучета, изпълниха се клеветите на разпла-
каните от тях стари жени. Имаше и много нероми на погребението 
на дядо ми. От много отговорни хора получихме съболезнователни 
телеграми, венци, цветя. Хората го уважаваха и почитаха.
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ДОКУМЕНТАЛНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ШАКИР ПАШОВ

Неспокоен човек

Знам, че е на седемдесет и пет години, но като го гледам, струва 
ми се, че е по-млад. В едрата му фигура, непревита от годините, се 
чувствува сила. Говори спокойно, малко бавно, но ясно и смислено.

Слушам разказа за неговия живот – труден, напрегнат, с много 
огорчения, и си мисля – кое го е карало да живее неспокойно, да се 
излагана рискове, да „търси“ неприятностите. Имал си е занаят още в 
младини, който би могъл да му осигури един ако не богат, то сносен 
и спокоен живот. Но не към това се е стремял младият Шакир Пашов. 
Не това е искала душата му.

Бунтът в него запалили комунистите, техните идеи за братство, за 
равенство на всички трудещи се. До комунистите, до техните идеи го 
довежда самият живот – от една страна като работник, той чувствувал 
гнета на капиталистическата експлоатация, а от друга – мъката му за 
циганите, които са обречени и на експлоатация и на дискриминация. 
И целият си живот Пашов посвещава на идеята – да сроди циганите в 
София с борбите и идеалите на работническата класа, да събуди у тях 
гняв и омраза към капиталистите-подтисници, да станат и те борци и 
труженици. 

Основните събития в борбите на трудещите се у нас през дваде-
сетте години са и събития в личния живот на Шакир Пашов. 

1919 година. Нашият народ я помни като година на голямата 
железничарска стачка – една героична битка на българската работ-
ническа класа за по-добър живот. Локомотивният машинист Шакир 
Пашов, който е вече свързал живота си с Комуниститеската партия, е 
сред тези, които участвуват активно в организацията и провеждането 
на стачката. Това е и първата му голяма изява като класово осъзнат 
работник, първото му участие в битките на работническата класа. 

Стачката е потушена с жестокост, с кръв. Буржоазията не призна-
ва на работниците правото да се борят за по-добър живот. Шакир Па-
шов също получава своята „награда“ – уволнен е от работа. Това оба-
че не плаши младия Шакир, не охлажна неговата привързаност към 
комунистическите идеи. Будният ум, сравнително високата култура, 
живото чувство на общественик му спечелват симпатиите на цяло-
то циганско население в софийския квартал „Коньовица“. В квартала 
вече и изградена партийна група. 
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Работническа България горещо приветствува Великата октом-
врийска социалистическа революция. А когато в следствие на външна-
та интервенция и вътрешната контрареволюция икономиката на мла-
дата съветска държава беше дотолкова разрушена, че руският народ 
гладуваше, в България се разгърна широко движение за събиране на 
помощи. Сред средствата, които тръгнаха от България към братска съ-
ветска страна, беше и скромната помощ, дадена от сърце от софийски-
те цигани. Организатори на помощната акция бяха комунисти цигани.

1923 година. Септемврийското възстание, как е известно, не бе 
обявено в София. Но реакционното правителство предприе хайка сре-
щу всички прогресивни хора в цялата страна. Шакир Пашов е прину-
ден да бяга от София, да се крие. 

1924 година. Почина основателят на Българската комунистиче-
ска партия Димитър Благоев – Дядото. След погрома, нанесен на пар-
тията по време на Септемврийското въстание, погребението на Дими-
тър Благоев се превърна във внушителна манифестация на трудещите 
се. Тя показа и на врагове, и на приятели, че работническата София 
не е сломена. Сред венците, положени на гроба на Дядото, имаше и 
венец от циганското население, поднесени от девойки в национална 
циганска носия. Организатор на тази демонстрация на връзките 
на циганското население с Комунистическата партия бе другарят 
Пашов. Той е кандидат за народен представител в единната листа на 
комунисти и земеделци. Фашисткото правителство обаче не допуска 
избранниците да влязат в Народното събрание. 

1925 година. Отново арести и погроми над комунистите. След 
арестуваните е и другарят Пашов. След ареста той наново напуска 
столицата, за да се предпази от ударите. Когато се връща през 1929 го-
дина в София, вече е създадена Българската работническа партия като 
легално проявление на нелегалната комунистическа партия. Шакир 
Пашов се свързва наново с партийните другари, а по-късно по него-
ва инициатива започва излизането на вестник „Тербие“ (Възпитание). 
Вестникът, макар и орган на културно-просветната организация на 
циганите в България, е под силното влияние на Българската работ-
ническа партия. За характера на вестника говори обстоятелството, че 
след военно-фашисткия преврат през 1934 година последните броеве 
е трябвало да излизат почти нелегално. 

Освобождението на нашия народ от монархофашисткото робство 
на Девети септември 1944 година Шакир Пашов посреща и като своя 
лична победа, като нещо отдавна желано и чакано. Да се преобрази 
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животът на циганите, да станат те достойни, равноправни членове 
на обществото, активни строители на социалистическото ни отечест-
во – това е неговата мечта. Народната власт даде възможност на всеки 
член на нашето общество да прояви своите достойнства, като оценява 
хората според качествата им, независимо от народностния им произ-
ход. Но за да се прояват качествата и достойнствата на циганското на-
селение, то трябва да отхвърли някои свои стари навици, да преодолее 
насажданото от буржоазията чувство на малоценност. С тази задача 
се заема активът сред това население, в това число и Шакир Пашов с 
целия си неспокоен темперамент – основава се цигански театър, из-
дава се вестник, свикват се събрания и митинги. Народната власт оце-
нява неговата активност и преданост към делото на социализма и му 
отваря пътя до върховния орган на властта, до Народното събрание, 
прави го законодател и управник на страната. 

Всеки човек има върхове в своя живот, за които разказва с удо-
волствие. Такива има и Шакир Пашов. Колкото и да е чудно, това не 
е споменът му за времето, когато е бил народен представител, което 
безспорно е един връх в неговата обществена дейност. За истински 
върхове в своя живот той смята срещите си с вожда и учителя на на-
шия народ Георги Димитров. 

Сам той трудно обяснява обаянието, което е излъчвала личността 
на Георги Димитров. Това е може би революционната му пламенност, 
а може би онова топло, човешко отношение, което вождът е проявил 
към Шакир Пашов и неговите другари, отношение, в което няма и 
следа от надменност, а уважение и обич към човека. 

75 години е възраст, при която човек има право на заслужен от-
дих след един неспокоен трудов живот. На тези години нормално 
интересът към околния свят намалява, защото много стават личните 
грижи. Но с Шакир Пашов не е така. Той е вече пенсионер, но да бъде 
общественик, какъвто е бил цял живот, никой не може да му попре-
чи. И никой не иска това от него. Сега той работи активно в отечес-
твенофронтовската организация в квартала и се радва на всестран-
ното израстване на циганското население, на неговото все по-актив-
но участие в социалистическото строителство, на всеки нов техник, 
лекар, учител, инженер. В тези образовани млади хора, в активните 
строители на социалистическото ни отечество той вижда осъществе-
ни мечтите на своя дълъг и неспокоен живот. 

Източник: Вапирев, И. Неспокоен човек. Нов път, г. 16, бр. 11, 
01.11.1974, с. 1-2.
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ВМеСТО ЗаКЛЮЧение

ШаКир ПаШОВ – жиВОТ и деЛО

Историята на движението за ромска гражданска еманципация в 
България е неразривно обвързана с името на Шакир Пашов (1898 – 
1981). За представяне на неговата личност, както и на цялостната му 
публична и политическа дейност през годините, освен обичайните 
исторически извори, на наше разположение е също така неговия бо-
гат личен архив, съхранен от наследниците му (АСР, ф. Шакир Па-
шов), което позволява да се използва по-широка (и по-разнообразна) 
изворова база, включително също така спомените за Шакир Пашов, 
съхранени в устната история на общността. Всред разнобразието на 
историческите източници специално трябва да се подчертае мястото 
на подготвения през 1957 г. ръкопис, озаглавен „История на циганите 
в България и Европа: Рома“ (Пашов, 1957). Този ръкопис не е строго 
научно изследване в академичния смисъл на думата, и големи части 
от него са базирани на личните спомени за събития, в които самият 
автор е бил основен участник. Това, обаче, изобщо не означава, че ме-
моарите на Шакир Пашов не трябва да се използват като исторически 
извор. Напротив, макар и недостоверни в някои конкретни детайли 
и в някои интерпретации, в много други отношения те са незаменим 
и дори уникален източник. Най-важното тяхно достойниство е, че те 
предлагат гледна точка на историческите процеси „отвътре“, от глед-
на точка на общността. Тази конкретна перспектива може да бъде до-
някъде изкривена от перипетиите на времето и на новите обществени 
реалии, в които тези мемоари са били писани, но въпреки това те са 
автентичен и в много случаи незаменим източник. В случая нали-
це е по-скоро персонален исторически наратив на Шакир Пашов (в 
по-широк смисъл на думата на ромската общност, на която той се явя-
ва водещ представител), отразяващ общия дух на епохата, през която 
е бил създаден (1950-те години), както и историческите превратности 
в неговия живот.
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 Шакир Махмудов Пашов е роден на 20 октомври 1898 г. (АСР, 
ф. Шакир Пашов) в село Горна баня (днес квартал на София). Често 
пъти в различни документи от 1920-те и 1930-те фамилията му се 
изписва като Пашев, включително от самия него, но това не е грешка, 
а две различни форми (Пашев и Пашов) на образуването на фамилия 
от личното име Пашѝ (разпространено по това време сред циганите 
в София). Той е от ромската група Ерлии, живеещи уседнало от ве-
кове в София и околните села (първите сведения са от ХV в. – вж. 
Marushiakova & Popov, 2001, p. 21) По всяка вероятност произхож-
да от род на потомствени ковачи и железари, във всеки случай през 
целия си живот той се е прехранвал основно от железарска дейност, 
като тези негови умения са му помагали неведнъж в тежки моменти 
от живота му. 

Шакир Пашов е получил сравнително добро за времето си об-
разование, особено като се има предвид, че по това време преобла-
даващата част от циганите са неграмотни или със съвсем елементар-
но образование. През последните десетилетия на ХIХ в. в София е 
съществувало турско училище, в което са учили над 100 цигански 
деца, като пет от тях са били даже са били изпратени в Истанбул от 
ислямската вероизповедна община да продължат образованието си. 
След изселването на повечето от турците, живеещи в София, през 
1905 г. училището се затваря, и циганските деца (по-точно част от 
тях) започват да постъпват в българските училища (Пашов, 1957, с. 
80). След приключването на основното си образование Шакир Пашов 
завършва професионално училище за подготовка на железопътни ра-
ботници, вероятно под въздействието на баща си, който дълги години 
е. работил по изграждането на железопътни линии в новата българска 
държава (Ibid., с. 30), т.е. може да се каже, че той е потомствен про-
летарий.

През 1915 г. България се включва в Първата световна война на 
страната на Четворния Съюз, и Шакир Пашов е мобилизиран и из-
пратен на фронта в Македония. Участието му във войната трябва да 
се отбележи специално, защото това се оказва фактор от особено зна-
чение за неговата по-нататъшна публична дейност в полето на ром-
ската гражданска еманципация. Самият Шакир Пашов много добре е 
осъзнавал това, затова и в Предговора на своя ръкопис той включва 
поетичен разказ за времето, когато на фронта той се сражава заедно 
със своите другари, осем други цигани от София. След едно тежко 
сражение те провеждат дълъг разговор за необходимостта от „органи-
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зиране на нашето циганско малцинство“. В хода на този разговор той 
обещава, че „ако се завърна жив и здрав в родината“ (sic! – бел. авт.; 
срв. масово срещания стереотип, включително в много научни публи-
кации, че циганите/ромите нямат своя родина), ще напише историята 
на циганите, и то така, че да се повтаря от поколенията“; затова и 
Предговорът завършва с думите на Шакир Пашов „Аз изпълних своя 
дълг“ (Ibid., с. 5-6).

 Обществената дейност на Шакир Пашов поставя началото на 
нов, по-висок етап в развитието на движението за ромска гражданска 
еманципация в България. Този нов етап обаче не идва на празно мяс-
то, затова преди да бъде представено това развитие и водещото място 
на Шакир Пашов в него, е необходимо да се кажат няколко думи за 
първите стъпки в тази насока. 

След Руско-Турската война (1877-1878) и последвалите я Санс-
тефански мирен договор, Берлински конгрес и приемането на Кон-
ституцията на Княжество България (известна като Търновска консти-
туция) през април 1879 г. в Търново, е създадена новата българска 
държава. Търновската конституция признава българско гражданство 
за всички жители на страната (т.е. включително и циганите) и тяхното 
гражданско равенство – чл. 57 („всички български поданици са равни 
пред закона“) и чл. 86 („избиратели са всички български граждани, 
които са на възраст над 21 години, и които се ползват с граждански и 
политически права“) (Конституция, 1945). Само около две десетиле-
тия по-късно обаче става ясно, че новата държава не възприема всич-
ки свои граждани за напълно равни, което намира своето отражение 
в законодателството. На 3-и май 1901 г. е обсъден и гласуван от ХI 
Народно събрание (на 61-ва извънредна сесия) Закон за изменение на 
избирателния закон, в които се съдържат важни поправки и допълне-
ния, касаещи пряко избирателните права на циганите. Поправките са 
предложени от правителството начело с Петко Каравелов, което идва 
на власт като коалиция между Демократическата партия и Прогре-
сивно-либералната партия. Съгласно новата редакция на разпоредби-
те на този закон по т. 2 от чл. 4 и чл. 7 (На кого е забранено да гласува), 
текстът гласи следното: „В това число и циганите нехристияни, как-
то и всички ония цигани, които нямат установено местожителство“ 
(Държавен вестник, 1901, с. 3). По този начин циганите мюсюлмани 
(т.е. по-голямата част от циганите в България) са лишени от право 
на глас, както и тези цигани, които водят чергарски начин на живот 
(по-точно тези от тях, които са без административна регистрация). 
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След парламентарно обсъждане, въпреки повдигнатите възражения, 
законът е гласуван почти единодушно – с 90 гласа за от 96 присъства-
щи (Стенографски дневници, 1901, с. 258-260). Против гласуват само 
представителите на леви политически партии, включително на Бъл-
гарската работническа социалдемократическа партия (бъдещата Ко-
мунистическа партия). Новият Избирателен закон влиза в сила след 
утвърждаването му с Указ № 271 на Княз Фердинанд I (Държавен 
вестник, 1901, с. 3). 

Реакцията на циганите обаче предизвиква изненада в българско-
то общество. Веднага след приемането на измененията на Избирател-
ния закон, още през същата 1901 г., във Видин се провежда импро-
визирана циганска конференция, на която се изразява протест срещу 
ограничаването на избирателните права на циганите (Marushiakova 
& Popov, 1997, с. 29). Още по-изненадващо е, че циганите започват 
истинска публична кампания за отхвърляне на приетите изменения, 
в която те са подкрепени от адвоката д-р Марко Марков, етнически 
българин, известен обществен активист по това време, отличаващ се 
със своята ексцентричност (напр. обичал е да се разхожда с огромен 
бастун, с надпис върху него „Конституция“). 

Д-р Марко Марков е роден в Тулча (сега в Румъния), завършил 
е Робърт колеж в Истанбул и е следвал право в университетите в 
Берн и Цюрих, като впоследствие защитава докторска дисертация в 
университета в Лиеж. През 1880-те години той е един от предтечите 
на бъдещото комунистическо движение в България (Стоянов, 1966, 
с. 213-220). Според спомени на съвременниците му, той е бил полиг-
лот, и е владеел „английски, френски, италиански, немски, руски, 
гръцки, турски, арабски, та дори и арменски“ (Каназирски-Верин, 
1947, с. 79). 

Идеята за необходимостта от гражданска еманципация на ромите 
и борбата им за равни граждански права не трябва да се счита за прив-
несена „отвън“, от не-роми. Заедно с д-р Марко Марков, други лидери 
на протестната инициатива са Рамадан Али, мухтар (представител на 
кмета в циганската махала, определян от общинските власти) в Со-
фия и Али Билялов, негов помощник (втори мухтар). Първоначално 
те съставят петиция с искане за равни избирателни права на циганите 
с останалите български граждани. Петицията е представена на пред-
седателя на Народното събрание и тъй като няма получен отговор, 
за да бъдат циганските искания по-убедителни, се взема решение за 
провеждане на цигански конгрес (Вечерна поща, 1905a, с. 2).
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Във вестниците конгресът в София е наричан ‘цигански’, но са-
мите организатори го наричат ‘коптски’ конгрес, а себе си съответно 
назовават „копти“ и „коптско население“. Това е лесно за разбиране 
като се има предвид доминиращата идея в българското общество по 
това време (включително и сред ромите), че циганите произхождат от 
Египет и че те са потомци на древните копти, което е пряко свързано 
с най-често използваното обозначение на циганите като ‘Къпти’ (т.е. 
копти) в Османската империя (Marushiakova & Popov, 2001). 

Конгресът се провежда в локала „Сан Стефано“, в центъра на 
София, на 19-и и 20-и декември 1905 г. (вж. публикуваните материали 
в Marushiakova & Popov, 2021, pp. 33-56). На него според организа-
торите присъствуват „40 до 50 делегати“, които са дошли от „всички 
големи градове на Княжеството“ (всъщност освен участниците от Со-
фия има само делегация от Пловдив), а някои подкрепящи телеграми 
са изпратени и от цигани от други градове (Видин, Силистра, Варна), 
които са научили от вестниците за конгреса, т.е. сред циганите в Бъл-
гария е имало хора, които следят пресата. Д-р Марко Марков е из-
бран за председател на Конгреса и ръководи неговите заседания. В 
ръководството на Конгреса са избрани още Али Билялов от София, 
Али Мутишев от Пловдив, Илия Узунов, Али Мола, Ристе Мустафа, 
Евтим Икономов и други (Вечерна поща, 1905b, с. 2). След двудневни 
обсъждания е решено за бъде изпратена телеграма с решенията на 
Конгреса до Княз Фердинанд (Ibid.), и е избрана делегация, водена 
от д-р Марко Марков, който да представи одобрената на конгреса Пе-
тицията за отмяна на приетите изменения в Изборния закон, които 
лишават циганите от избирателни права, на заместник-председателя 
на Народното събрание Добри Петков (Вечерна поща, 1905c, с. 2). 

Развитието на гражданското съзнание сред ромите в България е 
само едната страна на процеса на тяхната социална интеграция и стре-
межите им за гражданска еманципация. За успешното завършване на 
този дълъг процес е необходимо обаче движение в същата посока и от 
другата страна, т.е. българското общество да бъде отворено към ци-
ганите и към техните стремежи за равноправно положение в рамките 
на българската нация. В случая с нарушените граждански права на 
циганите реакцията на политиците, медиите и българското обществе-
но мнение като цяло сочи нещо съвсем ясно – напълно легитимните 
искания за граждански права на циганите не просто се отхвърлят, но 
и въобше не се приемат на сериозно, затова и отношението към тях 
на общественото мнение е по-скоро подигравателно. Ето защо няма 
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и никакъв отговор от държавните институции (Народно събрание и 
Княза) на Петицията, одобрената от Конгреса, както и на изпратената 
от Конгреса телеграма до Двореца. 

Тази реакцията на българското обществено мнение към Циган-
ския конгрес и последвалата обществена кампания за връщане на 
техните избирателни права за пореден път потвърждава липсата на 
желание от страна на българското общество да приеме циганите и 
техните легитимни граждански искания. Всъщност материалите, 
публикувани в тогавашната преса, са типична илюстрация на бъл-
гарското (и балканското) пренебрежително отношение към цигани-
те. Основният (и всъщност единствен) дискурс, в който българския 
печат отразява самия цигански Конгрес, е иронията, който е заложен 
още в първата статия по темата от самия Симеон Радев, известен 
общественик и публицист, главен редактор на един от най-популяр-
ните по това време вестници „Вечерна поща“. Той започва статията 
си с измислен цитат на Карл Маркс за ролята на циганите в пред-
стоящата световна революция, и от тук саркастично представя меж-
дународните измерение на предстоящия Цигански конгрес в София 
(Вечерна поща, 1905a, с. 2). В рамките на този дискурс остава ця-
лото по-нататъшно отражение на самия конгрес от репортерите на 
„Вечерна поща“. На личните призиви на д-р Марко Марков към Си-
меон Радев да помогне на циганите в борбата им за възвръщане на 
отнетите им граждански права, последният реагира с „неудържим 
смях“ (Вечерна поща, 1905b, с. 2). 

Този ироничен дискурс на общественото мнение продължава да 
господства и по-късно, при опитите на д-р Марко Марков да органи-
зира публична кампания в страната в подкрепа на исканията на Кон-
греса и в защита на отнетите конституционните права на значителна 
част от българските граждани. В началото на 1906 г. той произнася 
няколко публични речи в различни градове в страната, напр. Ихти-
ман, Пазарджик, Пловдив и Варна (вж. публикуваните материали в 
Marushiakova & Popov, 2021, pp. 56-62). Заради тази публична актив-
ност той става обект на постоянни подигравки или в най-добрия слу-
чай на изтънчена ирония, и получава прозвището „Циганският цар“. 
Пресата изразява съмнения даже относно психическото му състояние, 
което го принуждава през 1908 г. да извика на дуел Кръстьо Станчев, 
редактора на вестник „Камбана“, но дуелът не се е състоял (Казасов, 
1959, с. 240-245). В крайна сметка д-р Марко Марков не издържа по-
вече на това отношение на българското обществено мнение, напуска 
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столицата София и се установява в Русе. Там той се среща с през 
1913 г. с известния изследовател на циганите Роберт Андреас Скот 
Макфий (пишещ също така под псевдонима Муй Шуко), но когото 
предава изготвен от него Манифест във връзка с борбата на циганите 
за техните граждански права (Mui Shuko, 1916, p. 138), който за съ-
жаление не е съхранен (или поне ние не успяхме да го открием). До 
края на живота си (1939 г.), д-р Марко Марков остава в Русе, и явно 
понесъл тежко разочарованието от неуспеха си да повлияе върху бъл-
гарското общество и отношението му към циганите, не се занимава 
повече с обществена дейност. 

Обществената реакция към циганите и техните стремежи за 
гражданско равноправие по повод промените в Избирателния закон 
е типична илюстрация на българското отношение към циганите. В 
общественото съзнание вече се е утвърдил възгледът за циганите като 
част от българската нация, но със своето особено място в категориал-
но-аксиологичен план. Циганите продължават да се възприемат като 
едно цяло, с определен категориален статус, но вече с нови аксиоло-
гически измерения – в очите на българите циганите са неравностойни 
като етническа общност, а от тук и неравноправни като граждани в 
състава на българската етно-нация. Това неравенство обаче е от раз-
личен порядък в сравнение с отношението към другите етнически 
общности – въпреки че всички останали са „чужди“ малцинства, а 
някои дори са „врагове“, те все пак са съпоставими като категория с 
българите. Циганите обаче са общност от друг вид, от друг порядък; 
за тях априори се знае, че е по-„низша“ и несравнима с българите 
общност. Доколкото циганите изобщо са подложени на каквито и да 
било ценностни оценки, мнението към тях често е доста пренебрежи-
телно (поне доколкото те знаят „собственото си място“ в българското 
общество и не се стремят да излязат от него). Ето защо стремежи на 
циганите за гражданско равноправие остават без сериозно осмисляне 
и никой не се интересува да обсъжда дали техните конституционни 
права на глас наистина са нарушени или не. 

Въпреки това отношение на българското общество към цига-
ните, в новия национален контекст на независимата българската 
държава се съхраняват и развиват някои форми на обществен живот 
на циганската общност, наследени от Османската империя. Още от 
времената на Османската империя циганите се вписват в система-
та на етнически обособените еснафи (професионални сдружения) 
и създават свои, цигански еснафи (вж. по-подробно Marushiakova 
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& Popov, 2016a). След създаването на новата българска държава, 
циганските еснафи също претърпяват промени в новите условия 
и променят своите форми и социални функции. Тук не става дума 
само за тяхната легитимация в новите обществени условия, която 
наложи регистрацията им като професионални сдружения, напр. 
преобразуването на хамалския еснаф в Лом в професионално сдру-
жение през 1896 г. (Тахир, 2018), но и за създаването на нови такива 
сдружения, като Хамалско дружество „Труд“, основано в Кюстендил 
през 1901 г. (знамето на сдружението все още е запазено), Първо со-
фийско цветопродаваческо дружество „Бъдеще“ с ръководител Али 
Асанов, основано в София през 1909 г. (Тахир, 2018) и други. Нещо 
повече, появява се още един нов феномен – създаването на граждан-
ски организации, които трябва да защитават обществените позиции 
на ромите като етническа общност. 

Важен исторически извор в този план е Уставът за официалната 
регистрация на една ромска обществена организация, създена във Ви-
дин през 1910 г. и издаден във формата на малка книжка със заглавие 
„Устав на египтянската народност в гр[ад] Видин“ (Устав, 1910). В 
това издание ромите са обозначени като ‘египтяни’, което пряко коре-
лира с названието ‘Къпти’ (т.е. копти) в Османската империя, използ-
вано и на Циганския конгрес през 1905 г.

Създаването на тази организация е значителна стъпка напред в 
развитието на организираните форми в процеса на гражданска еман-
ципация на ромите в България. На първо четене нейният Устав оп-
исва вече известни практики за избор на мухтар, негов помощник и 
неговите съветници. Тези позиции, превърнали се в част от местната 
администрация, са съществували и на други места в страната, напр. в 
София, където Рамадан Али заема този пост в продължение на почти 
две десетилетия, започвайки от 1888 г., когато е избран единодушно 
(с 230 гласа) от жителите на циганската махала, като преди това е бил 
заместник на бившия мухтар, Ибрахим Мустафов (ДА София, ф. 1 
К, оп. 2, а.е. 1848, л. 1-15). Но освен вече известните неща в Устава 
на организацията се появяват и редица нови моменти. Първото нещо, 
което трябва да се отбележи тук, е самото название – това вече не е 
организация само на една конкретна циганска махала, а е с претенция 
да бъде представител на цялата „египтянската народност“. Това озна-
чава, че ромите са представени като колективен субект на етническа 
основа, който излъчва, съгласно правилата на Устава, свои представи-
тели, които от своя страна общуват с властите от името на общността. 
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Още в началото на Устава (чл. 1) е посочено, че той трябва „по силата 
на стария обичай на споменатата народност“ (т.е. в съответствие с 
нормите, останали от времето на Османската империя по отношение 
на циганите), да установява и регламентира не само нейните „пра-
во-отношения в обществото“ (т.е. позициите и отношенияга на цига-
ните в новите обществени реалности), но и „между себе [си]“ (т.е. в 
рамките на самата общност, което със сигурност е нов момент в ней-
ното развитие). Освен това в чл. 2 изрично се подчертава, че правила-
та и разпоредбите на Устава касаят „всички Цигани [sic! – бел. авт.] 
в околията“, и ако няма други алтернативни формации, се прилага за 
целия окръг. Налице е очевидно желание новата организация да бъде 
конституирана в по-голям мащаб и да включва цялата „египтянската 
народност“ в региона, организирана в йерархична, вертикална струк-
тура, в която са лидерите („цери-баши“, т.е. чери-баши – така в Ос-
манската империя са се наричали водачите на чергарските групи) на 
отделните градски цигански квартали и селски цигански общини се 
очаква да координират дейността си с „градския общински мухтар“. 
От своя страна този мухтар споделя своите властови функции с тези 
на Съвета на организацията, който е нейно „върховно началство“ (т.е. 
принципът на разделението на властите и основополагашата формула 
на парламентарната демокрация са очевидни). При това ръководните 
органи (Мухтар и Съвет) поемат набор от определени отговорности 
и задължения, напр. „да представлява групата пред органите на дър-
жаната“, „да пази общите морални и материални интереси на съна-
родниците си“, да решават вътрешни проблеми в общността, и т.н. 
(Устав, 1910, с. 6-7).

Интересен момент в Устава е формулировката, че е „предпочита-
телно“ избиратели и избираеми в организацията да бъдат вписаните в 
общинските изборни списъци (т.е. участие в живота на организацията 
е разрешено и на тези, които нямат избирателни права). На пръв по-
глед това изискване е донякъде дискриминационно спрямо цигани-
те мюсюлмани, които, поне според измененията на Изборния закон 
от 1901 г., са лишени от избирателни права. Реалната ситуация обаче 
явно се различава от правните норми, защото, както показват имена-
та на самите учредители, повечето от тях са мюсюлмани. Основен 
двигател на организацията във Видин е Учредителната комисия, чий-
то председател е Гюлиш Мустафа (записан като „запасен старшина“, 
т.е. преди това е бил на постоянна служба в българската армия), а 
неговият заместник е отбелязан с две имена, мюсюлманско и хрис-
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тиянско (Ахмед Неязимов и Тако Мунов), т.е. той наскоро се е по-
кръстил. Комисията има общо 19 членове, и прави впечатление, че 
сред изброените в Устава нейни членове тези с мюсюлмански имена 
са значително повече от тези с християнски (Ibid., с. 15). Би било не-
логично самите учредители да поставят такъв ограничаващ техните 
права критерий, ако наистина са били лишени от избирателно право, 
т.е. изискванията на закона не винаги важат в живота (поне при мест-
ните общински избори). 

Не може да не направи впечатление, че някои от конкретните 
формулировки на представения Устав продължават да звучат изклю-
чително актуално и в наши дни, сякаш са писани от наши съвремен-
ници, например чл. 10, който гласи, че една от основните цели на ор-
ганизацията е „да буди гражданското съзнание в хората“ (т.е. да се 
утвърждава позицията им като равноправна част от българското об-
щество и българската гражданска нация).

В Устава на организацията двете обозначения за общността (‘ци-
гани’ и ‘египтяни’) се използват като синоними и са взаимозаменя-
еми. Определено е обаче предпочитанието към названието ‘египтя-
ни’, и това не само защото чрез него се подчертава египетския им 
произход (което е широко разпространен възглед в България по това 
време, основаващ се основно на аргументи от Светото Писание), но и 
защото би било много по-престижно за общността от гледна точка на 
социалния ѝ статус да бъде призната от обществото като наследник 
на велика древна цивилизация с висока култура. Това обяснява и защо 
в Устава е обърнато толкова голямо внимание на печата с неговата 
иконография, подчертаваща отново връзките с Древен Египет (ес-
тествено, както и с християнството – „господстващата“ религия спо-
ред Търновската конституция в новата българска държава) чрез обра-
за на Свети Георги (Гергьовден е годишен празник на организацията), 
изобразен „на кон с копие в ръката, забито в крокодил, а зад гърба му 
на коня царската дъщеря“ (Ibid., с. 11-12). В случая налице е пряка 
аналогия с процесите на възникването на новите нации в Централна и 
Югоизточна Европа, когато се създават основни водещи национални 
наративи, които се възпроизвеждат на художествено-изобразително 
ниво, което носи символно значение (т.е. създава се нов етнонациона-
лен символизъм). 

Уставът на египтянската народност в град Видин всъщност е 
единственото известно историческо свидетелство за съществуването 
на тази организация. Може да се предположи, че тя е съществувала 
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само за относително кратък период от време; скоро след създаването ѝ 
започва периодът на военните конфликти на Балканите, който включ-
ва двете Балкански войни (1912-1913) и Първата световна война, в ре-
зултат на които много роми са мобилизирани като част от българската 
армия, и организацията вероятно е престанала да съществува. Що се 
отнася до практиката за назначаване на представители на общински-
те власти в циганските махали, преллагани от самите общности (т.е. 
някаква зачатъчна форми на вътрешна национална автономия), през 
първите десетилетия от съществуването на новата българска държава 
тази практика, част от наследството от османското време, продължава 
активно да функционира. Ситуацията се промени през 1920-те и 1930-
те години, когато градските кметове започват директно да назначават 
своите заместници в циганските махали, без да се провеждат вътреш-
ни избори в тях. Това развитие е ясно видимо напр. в материалите от 
град Фердинанд (днес Монтана). Там, след избора на ‘чери-башия’ 
през 1927 г., в отговор на искането на циганите, общинският съвет 
приема решение, според което назначаването на „кметски наместник“ 
(новият термин, въведен за чери-башиите) в техния квартал на „човек 
от махалата и от мохамеданска вяра“, следва да се извършва само по 
препоръка на представителите на махалата (ДА Монтана, ф. 3 К, оп. 
1, а.е. 25, л. 61). Въпреки това решение, през следващите две годи-
ни кметът на града уволнява трима кметски наместници и назначава 
нови на тяхно място (Ibid., ф. 79 К, оп. 1, а.е. 32, л. 15; а.е. 34, л. 20; а.е. 
35, л. 30). По този начин институцията на кметските наместници ста-
на заложник на политическите борби (всяка нова власт си назначава 
свои кметски наместници), и техните функции постепенно започват 
да стават по-ограничени. Всъщност преходът към циганско граждан-
ско движение след Първата световна война е извършен от по-младото 
поколение, което иска да замени старите мухтари (или чери-башии) с 
нови граждански комитети, които трябва да поемат функциите им, и в 
тази насока и търсят други форми, чрез които да осигурят представи-
телство на общността в общината и държавата.

Същността на промените в гражданското съзнание на циганите 
в България като резултат на участието им в Първата световна война е 
уловена много точно от известния изследовател на ромския език Бер-
нард Гилиат-Смит (пишещ също така под псевдонима Петуленгро), 
който преди войната е бил на дипломатическа служба в София. Думи-
те му, макар написани по повод езика на циганите в София, разкриват 
цялостните измерения на тези промени:
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Тази [промяна] бе причинена, аз мисля, от ефекта на Пър-
вата световна война. Поколението на Паши Сульов [неговият 
основен информатор преди Първата световна война – бел. авт.] 
представлява „различна култура“ – култура, която се бе стабили-
зирала от дълго време. Софийския циганин хамалин бе „циганин 
хамалин“, той не се е стремял да бъде нещо друго, затова той бе 
психологически и душевно в мир със самия себе си. […] Не та-
кава е следвоенната генерация [на циганите в София – бел. авт.], 
[…] които могат да бъдат разпознати като принадлежащи към 
пролетариата на българската столица. Младите членове на ма-
халата затова бяха така заразени с класова омраза, която бе доста 
чужда на поколението на Паши Сульов. […] Чувството на „класа 
встрани“, презирани от българите, които бяха де факто техния 
„Herrenvolk“ [господарски народ], бе болка и страдание за тях. 
(Gilliat-Smith, 1945, pp. 18-19).

След излизането на България от Първата световна война през 
1918, Шакир Пашов се завръща от фронта. Той е водещият инициатор 
за създаването на Софийската общо мюсюлманско просветно-култур-
но взаимоспомагателна организация „Истикбал – Бъдеще“, която е 
официално регистрирана на 2-и август 1919 г. (ЦДА, ф. 1 Б, оп. 8, 
а.е. 596, л. 69; вж. също Marushiakova & Popov, 2021, pp. 79-83). Спо-
ред учредителният Устав на организацията Шакир Пашов е неин се-
кретар, а председател е Юсуф Мехмедов. Това е разбираемо предвид 
традицонните норми в общността, където най-уважавани са възраст-
ните хора, а Шакир Пашов по това време е само на 21 години (т.е. 
току-що навършил пълнолетие според тогавашните правни нормати-
ви). По този начин в организацията се установява специфичен дуа-
лизъм – нейният почетен председател се изявява основно сред своята 
общност и отговаря за решаването на нейните вътрешни проблеми, 
докато младият и образован секретар поема контактите и работата в 
обществото, по-конкретно с държавните и общинските институции. 

В новия, следвоенен общ исторически обществено-политиче-
ски контекст, появата на Софийската общо мюсюлманско просвет-
но-културно взаимоспомагателна организация „Истикбал – Бъдеще“ 
се явява напълно закономерно събитие, което разкрива прехода към 
нов, изключително важен етап в развитието на процесите на ромската 
гражданска еманципация. През този нов етап основният стремеж на 
общността е да получи и утвърди равнопоставеното си положение в 
обществото. Докато предишните опити за осъществяване на реална (а 
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не само съществуваща на хартия) ромска еманципация са изградени 
на базата на съществуващите институции, наследени от предишни ис-
торически епохи и съхранени и развити в новите обществени условия 
(напр. случаят с мухтарите), през този нов етап старите форми сега 
се променят според условията и изисквания на новите исторически 
реалности, и съответно са изпълнени с ново съдържание. Основна-
та причина за това развитие е контекстуална; а именно цялостните 
и съществени промени в обществено-политическите реалности след 
края на Първата световна война, които неизбежно засягат и цигани-
те, които са етнически обособен сегмент от обществото. Участието 
на циганите във войните (двете Балкански войни и Първата световна 
война), заедно с всички останали български граждани, развива и за-
силва чувството им за принадлежност към българската гражданска 
нация. Новите реалности след войната, когато те отново стават „граж-
дани от втора класа“, ги тласка към организирана борба за промяна на 
позицията на общността им като цяло в обществото, което Шакир Па-
шов изрично подчертава нееднократно в своя ръкопис. Така се оказва, 
че включването на циганите в българската армия (по-подробно вж. 
Иванова и Кръстев, 2014) води не само до укрепване на национал-
ната им гражданска идентичност, но и до развитие на процесите на 
гражданска еманципация на ромите. Това не е специфично българско 
явление, а обща закономерност и подобни процеси под една или дру-
га форма протичат с ромите и в други страни от региона Централна и 
Югоизточна Европа (вж. по-подробно за сходни процеси и явления в 
региона Marushiakova & Popov, 2021). 

Когато се изследва този нов, изключително важен етап в разви-
тието на процесите на ромската гражданска еманципация, трябва да 
се предвиди една изключително важна характерна особеност на изво-
ровата база. Мемоарите на Шакир Пашов, които са един от основните 
източници за този период, се нуждаят от допълнителна критическа 
проверка чрез съпоставка с други източници, отнасящи се до описа-
ните събития. Тези мемоари са написани през 1950-те години (ръко-
писът е с дата 1957 г.), в условията на комунистическия режим, след 
края на политическата му кариера. В тях Шакир Пашов се стреми 
текстът да бъде в унисон с новия, идеологически прочит на история-
та, което води до създаването на нов исторически наратив. Даже и да 
се изключат другите фактори (напр. страх от нови репресии, стремеж 
към политическа реабилитация и т.н.), които без съмнение (поне в 
някаква степен) влияят върху него при подготовката на ръкописа, е 
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безусловно ясно, че без да се съобразява с господстващия нов исто-
рически дискурс, той не може да се надява, че неговият ръкопис ще 
може да бъде публикуван (въпреки всичките му усилия, ръкописът 
така и не е отпечатан). Поради тези причини в мемоарите си той не 
споменава за създаването на Софийската общо мюсюлманско про-
светно-културно взаимоспомагателна организация „Истикбал – Бъде-
ще“, която е създадена по негова инициатива, и за нейната дейност 
през 1920-те години, където той е водеща фигура. 

Погледнато от формална гледна точка, в Устава си Организация 
„Истикбал – Бъдеще“ (ЦДА, ф. 1 Б, оп. 8, а.е. 596, л. 69) се определя 
като „мюсюлманска“ и въпреки че членството в нея да е отворено за 
всички български граждани (чл. 4), основната нейна цел се определя 
като „да организира мюсюлманите в една обща организация, която 
помага на бедните по време на болести, нещастие, случаи на смърт и 
прочие“ (чл. 2). На пръв поглед Организация „Истикбал – Бъдеще“ би 
могла да се характеризира, поне според нейния Устав, като типична 
мюсюлманска благотворителна организация. Заедно с това обаче от 
този Устав става ясно, че организацията се формира на базата на вече 
съществуващи професионални организации и благотворителните 
сдружения (чл. 8), като включва освен старите форми на общностен 
живот и нови елементи на граждански дейности, като към посочената 
основна цел е добавено „да се бори за [тяхното, т.е. на циганите – бел.
авт.] морално, материално [и] просветно-културно издигане“ (чл. 2). 

Нещо повече, въпреки че в този Устав не се споменава думата 
‘цигани’ нито веднъж и изрично да се подчертава, че организацията е 
„строго безпартийна“ (чл. 6), в същото време всред нейните конкрет-
ни дейности изрично е отбелязано подпомагането на контактите на 
нейните членове с властите (чл. 26). Това означава, че новата органи-
зация има амбиции не само за решаване на вътрешните проблеми в 
рамките на общността (чл. 27), но в същото време и да функционира 
като представител на общността в рамките на българското общество, 
т.е. да се развива (освен всичко друго) също така и като ромска граж-
данска организация.

На практика се оказва, че всъщност най-важната цел на Орга-
низация „Истикбал – Бъдеще“, която е отбелязана изрично в нейния 
Устав и която е особено ясно видима от последвалите ѝ действия, е 
циганите да се включат в управлението на мюсюлманската религиоз-
на община в София. По това време в българската столица са останали 
сравнително малък брой етнически турци (повечето са емигрирали 
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след Освобождението), но те не позволяват включването на цигани в 
управителните органи на местната мюсюлманска община.

Тази борба за участие на циганите в управлението на мюсюлман-
ските религиозни общини (и съответното участие в разпореждането с 
ислямските имоти) има своите исторически корени. Още през 1895 г., 
в условията на новата българска държава, са приети Временни пра-
вила за избор на настоятелството на мюсюлманските общини, в кои-
то изрично се отбелязва, че „не могат да бъдат избиратели циганите, 
нито пък избираеми, понеже не приемат, съгласно шериата, никакво 
участие в управлението на мюсюлманските религиозни дела“ (Въл-
ков, 2020, с. 349). По време на Циганския конгрес през 1901 г. в речта 
си пловдивският делегат Али Мутишев прави не много ясен опит да 
направи разлика между ‘копти’ и ‘цигани’ – според него има разлика 
между двете (т.е. това са две общности), макар и по-късно да казва, 
че всъщност циганите са бедни копти (Вечерна поща, 1905b, с. 2). 
Това изявление повдига и въпроси, които десетилетия наред оказват 
влияние върху циганското движение. Става дума за публичната де-
монстрация на турска етническа идентичност на големи части от тур-
ско-говорящите цигани мюсюлмани, както и за забраната на циганите 
(дори и те да се декларират като турци) да участвуват в управлението 
на мюсюлманските общини и религиозните имоти, включително в 
случаите, когато в дадено селище вече няма останали „истински“ (т.е. 
етнически) турци. 

Обстоятелствата, довели до създаването на Организация „Ис-
тикбал – Бъдеще“, стават ясни, ако процесите се погледнат именно 
в този мюсюлмански религиозен (и имотен) контекст. През същата 
1919 г., непосредствено преди нейното създаване, българската дър-
жава е приела нов Устав за духовното устройство и управление на 
мюсюлманите в Царство България. С този Устав управлението на ва-
къфите (мюсюлманските религиозни имоти) се предоставя на изби-
раемите настоятелства на мюсюлманските религиозни общини, като 
заедно с това се дават избирателни права на тези цигани, „които имат 
постоянно местожителство и са грамотни на български и турски“ 
(Вълков, 2020, с. 349). Прякото следствие от тези законови промени 
е ясно заявено в самия Устав на организацията, в който като особено 
важна цел е изведено желанието „да се даде нов живот на мюсюлман-
ската вероизповедна община“ (чл. 25).

Въпреки че според заявените в нейния Устав цели и задачи Орга-
низация „Истикбал – Бъдеще“ да се явява (формално) мюсюлманска 
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благотворителна организация без ясно изразени етнически измере-
ния, на практика в нейната дейност през годините (тя съществува до 
Втората световна война) е ориентирана по-скоро в полето на ромска-
та гражданска еманципация, като борбата за участие в управлението 
на мюсюлманските религиозни общини и техните имоти може да се 
интерпретира именно в този дискурс. Според самият Шакир Пашов 
първата публична изява на новото циганско гражданско движение 
след Първата световна война е срещата през 1921 г. на „прогресив-
ната младеж“ (това означава, че включените в тази категория младе-
жи са привърженици на комунистическите идеи), която избира деле-
гация и успява да се срещне с министър-председателя Александър 
Стамболийски, ръководител на Българския земеделски народен съюз 
(БЗНС). В тази делегация освен самия Шакир Пашов са включении 
председателят на организацията Юсуф Мехмедов, а така също Юсеин 
Билалов, Рашид Мехмедов. Реджеб Юсеинов, Муто Билалов и Билал 
Османов (Пашов, 1957, с. 101). На тази среща делегацията повдига 
въпроса за отнемането на избирателните права на циганите мюсюл-
мани през 1901 г., който остава в сила въпреки приетите изменения в 
Изборния закон от 1919 г., според които гласуването е задължително 
за всички български граждани (Държавен вестник, 1919, с. 1). Минис-
тър-председателят Александър Стамболийски обещава да възстанови 
правото на глас на циганите, и на следващото заседание на Народното 
събрание, след направеното от Стамболийски |предложение за въз-
становяване на правото на глас на циганите са приети с подкрепата 
на депутатите комунисти (Пашов, 1957, с. 101-102). Показателни са 
дебатите в българския парламент относно тези предложени промени 
в Избирателния закон. Премиерът Александър Стамболийски в от-
говор на репликата на опозицията аргументира необходимостта от 
възстановяване на избирателните права на циганите с тяхното учас-
тие в българската армия по време на двете Балкански войни и Първа-
та световна война (Дневник, 1923). В крайна сметка Избирателният 
закон е променен и избирателното право на циганите мюсюлмани е 
възстановено (остава само забраната за избирателни права на онези 
цигани, които нямат постоянно местожителство, т.е. циганите, които 
водят чергарски начин на живот, която отпада чак през 1937 г.). 

Причините, поради които Шакир Пашов в своя ръкопис очевидно 
„пропуска“ въобще да спомене за ранните етапи от съществуването 
и дейността на Софийската общо мюсюлманско просветно-културно 
взаимоспомагателна организация „Истикбал – Бъдеще“, са напълно 
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ясни. Естествено е, че в мемоарите си, написани във време, когато 
борбата срещу религията (и особено срещу исляма) е важен елемент 
от държавната политика, Шакир Пашов не желае да свързва миналото 
си с тази организация, и най-лесния път за това е въобще да не спо-
менава за нейното създаване и съществуване през 1920-те, затова и 
той посочва като дата на създаването ѝ 7-и май 1929 г. (Пашов, 1957, 
с. 103). Борбите за „граждански и политически права“ на циганското 
малцинство (Ibid., с. 101) през 1920-те години той приписва на Дру-
жество „Египет“, което според него е тясно обвързано с комунистиче-
ското движение в България по това време. 

Според спомените на Шакир Пашов, Дружество „Египет“ е осно-
вано през 1919 г., след завръщането му от фронта, и в него са членува-
ли „голямата част от циганската интелигенция и всичката прогресивна 
младеж“. Задачата на Дружеството е „да издига в културно-просветно 
отношение, както членовете на дружеството, така също и самото ци-
ганско малцинство и най-вече – да работи за политико-обществено-
то осъзнаване на циганското малцинство“ (Ibid., с. 99). Трудно е да 
се отговори еднозначно на въпроса дали тази циганска организация 
наистина е съществувала. От една страна, не могат да открият ни-
какви други исторически свидетелства, които да потвърдят нейната 
официална регистрация, както и нейната дейност (освен спомените 
на самия Шакир Пашов). От друга страна обаче, циганско младеж-
ко про-комунистическо сдружение наистина би могло да съществува 
на практика, без да има необходимост от такава регистрация. Самият 
Шакир Пашов обаче в друг автобиографичен документ, писан през 
1946 г., когато разказва за навлизането на комунистическите идеи 
сред циганската младеж, не споменава никъде за съществуването на 
Дружество „Египет“, а твърди, че младите комунисти в циганската 
махала са имали свое знаме – „червено, под името ‘Напредък’“ (ЦДА, 
ф. 1 Б, оп. 6, а.е. 235, л. 6), т.е. съществуващото младежко сдружение 
се е наричало „Напредък“. 

Във всеки случай несъмнена е популярността на комунистиче-
ските идеи сред циганите в София (или поне сред част от тях) по това 
време. Представители на циганската младеж се включват активно в 
политическите борби, и даже някои падат жертви в тях. По време на 
т.нар. епоха на социализма е поставена възпоменателна плоча в чест 
на Ибраим Керимов (или по други данни Кямилов), който е застрелян 
през 1919 г. на улицата в София от полицията по време на демонстра-
ция, организирана от комунистическата партия (Пашов, 1957, стр. 39; 
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Неве рома, 1957e, стр. 1). По ирония на историята, след промените 
през 1989 г., в условията на демокрация, тази плоча е премахната, тъй 
като се смята за наследство от отречения комунизъм. 

Самият Шакир Пашов в началото на 1920-те години е активно 
ангажиран в комунистическото движение. Той е активен член на Ко-
муниистическата партия (по това Българска работническа социал-де-
мократическа партия – тесни социалисти) от 1918 г. (или от 1919 г. по 
други данни) (ЦДА, ф. 1 Б, оп. 6, a.e. 235, л. 6; АСР, ф. Шакир Пашов). 
Циганското комунистическо младежки сдружение (независимо от 
това дали е било формално регистрирано и под какво име, или е било 
неформално) е наброявало (поне според неговите думи) в първона-
чалния си състав около 50 члена. Няколко месеца след създаването му 
неговите членове вземат решение то да се влее в преобразуваната (и 
преименувана през 1919 г.) Българска комунистическа партия. По ду-
мите на самия Пашов, вливането на Дружество „Египет“ в Партията 
е било извършено при най-тържествена обстановка в неговия клуб на 
ул. „Татарли“ 51. При сливането, ръководството на Дружеството се е 
състояло от следните девет члена: Асен Тотев, Шакир Пашев, Юсеин 
Билалов, Манчо Шакиров, Мустафа Сайдиев, Демир Яшаров, Ман-
чо Арифов, Али Яшаров и Рамчо Шакиров (Пашов, 1957, с. 99-100). 
През 1920 г. Дружеството изработва свое знаме, което се съхранява 
в дома на Юсеин Билалов, и с което участва на празничните мани-
фестации на 1-и май. Дружеството организира през 1924 г. масовото 
участие на цигани (включително жени, облечени в шалвари) в траур-
ното шествие при погребението на Димитър Благоев, основателят на 
социалистическото (впоследствие комунистическо) движение в Бъл-
гария, и поднасят венци на гроба му (Ibid., с. 100). 

В края на 1919 г. Шакир Пашов, който по това време работи като 
железарски работник в системата на Български държавни железници 
(БДЖ), се включва активно в Транспортната стачка, организирана от 
БКП, за което е уволнен от работа (Нов път, 1974, с. 1-2), или, както 
пише самият той на друго място, сам напуска системата на БДЖ и 
започва да работи в работилницата на баща си (ЦДА, ф. 1 Б, оп. 6, 
а.е. 235, л. 6-7). През 1922 г. той е избран за делегат на IV Конгрес 
на БКП, който се провежда в София, в Театър „Ренесанс“, и на който 
присъстват много гости от чужбина, включително Клара Цеткин като 
представител на международното комунистическо движение (АСР, ф. 
Шакир Пашов). Тук трябва да се отбележи, че автобигрофичните спо-
мени на Шакир Пашов не трябва винаги да се приемат безкритично, 
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защото в някои случаи той съзнателно „украсява“ своята Автобиогра-
фия с различни допълнителни детайли, които трябва да изтъкват не-
говия значим принос към комунистическото движение. Такова е напр. 
неговото твърдение, че на парламентарните избори, проведени през 
1924 г., той е бил избран за народен представител от листата на Един-
ния Фронт (политическа коалиция между БКП и левицата в БЗНС) 
(Ibid.), което не може да бъде истина, защото през 1924 г. въбще не са 
провеждани парламентарни избори.

Политическата ситуация през първата половина на 1920-те го-
дини в България се характеризира с изостряне и дори ожесточава-
не на политическите борби, и това намира своето отражение сред 
циганите в страната. Лявото правителство на БЗНС, ръководено от 
Александър Стамболийски, провежда аграрна реформа, благодарение 
на която много цигани, живеещи в селата, получават своя земя. След 
военния преврат, организиран от Военния съюз, който се извършваа 
на 9-и юни 1923 г., някои цигани се включват във въоръжената съпро-
тива на българските селяни в защита на законната власт. В резултат 
на потушаването на съпротивата са убити циганите Асан Лалчов от 
село Драгор, Али Дураков и Муто Асанов от село Карабунар, Пазар-
джишка област (Генов et al., 1968, с. 22-24). Цигани от Северозапад-
на България се включват в Септемврийското въстание през есента на 
1923 г., организирано от БКП и левицата на БЗНС. Седем цигани са 
убити при нападението на армейските казарми в Лом (Романо еси, 
1946f, стр. 2). При потушаването на въстанието са убити циганите 
Шинко Калишев и Бирям Алиев от село Бели брег, Юсеин Абдулов 
от Берковица, Мечо Демов Гюлов от село Ялово, Нано Банов Мунов 
от село Доктор Йосифово, Дервиш Байрамов от село Арчар, Вели и 
Кърто Мангови Сеферови от село Градешница (Генов et al., 1968, с. 
20). В навечерието на Септемврийското въстание през 1923 г. Шакир 
Пашов е търсен от полицията и избягва в Кюстендил, където работи 
като железар-арматурист по строежи на публични сгради, оставяйки 
в София без препитание жена си и трите си малки деца, и се завръ-
ща в София чак след жестокото потушаване на въстанението (АСР, ф. 
Шакир Пашов). 

На 16-и април 1925 г. Военната организация на БКП организира 
атентат, при който е взривена катедралата „Св. Неделя“ и има много 
жертви сред управляващия елит. Властите отговарят с масови жесто-
ки репресии срещу своите политически противници, жертва на които 
стават стотици активисти на БКП и БЗНС, както и някои известни 
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леви интелектуалци. Шакир Пашов е арестуван веднага след атентата 
и прекарва няколко месеца в различни полицейски участъци и военни 
казарми. След освобождаването му той продължава да бъде следен 
от полицията, в къщата му неднократно са провеждани обиски, и той 
решава да емигрира от страната. Той нелегално преминава границата 
с Турция, където се прехранва различни видове неквалифициран труд 
в Истанбул и Измир, и са завръща в България чак през 1929 г. (Ibid.). 

Организация „Истикбал – Бъдеще“ обаче не преустановява своя-
та дейност след емиграцията на Шакир Пашов. С участието си в из-
борите за ръководство на софийската мюсюлманска религиозна об-
щина и в частност на вакъфското настоятелство, столичните цигани 
се надяваха, че ще успеят да ги „превземат“ отвътре и по този начин 
циганите ще получат възможността да контролират и използват ва-
къфските имоти на мюсюлманите (и най-вече приходите от тях) за 
решаване на проблемите на собствената си общност. Още през 1923-
1924 г. Главният мюфтия (религиозен ръководител на мюсюлманите 
в България) Сюлейман Фаик нееднократно пледира пред български-
те власти за недопускане на циганите в изборите за настоятелствата 
на мюсюлманските общини, като използва разнообразни аргументи. 
Според него циганското население е „останало много назад в култур-
но отношение“, изповядва исляма само привидно, а всъщност „про-
дължава да живее с вярванията на първобитния човек“; циганите са 
„лишени от всякаква култура“ и „негодни за каквато и да е творческа 
работа“, затова „със своята небрежност и незачитане на религиозни-
те канони и догми губат правото да бъдат попечители върху другите 
мюсюлмани и предаването в техни ръце вакъфските и богоугодните 
заведения е явно недопустимо“; според него те са по-малобройни от 
турците в България, но са концентрирани във важни мюсюлмански 
центрове като София, Пловдив, Видин и Стара Загора, където със-
тавляват мнозинство, и ако получат право на участие в изборите за 
настоятелствата, то те „биха завладели най-важните мюсюлмански 
общини […] и с това биха опропастили в едно най-непродължително 
време тези имоти“ (Вълков, 2020, с. 349).

През 1925 г. (още преди Шакир Пашов да емигрира от България) 
са проведени избори за настоятелство на училището, поддържано от 
мюсюлманската религиозна община в София, на които е избрано учи-
лищно настоятелство от цигани мюсюлмани в състав: председател 
Рашид Мехмедов, подпредседател Реджеб Юсеинов, секретар Шакир 
Пашев, и членове Мустафа Енкеков и Малик Омеров. Това настоя-
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телство е утвърдено от Столичната община, но мюсюлманската ре-
лигиозна община, която трябва да даде гаранции за него, отказва да 
направи това (Пашов, 1957, с. 102-103). В стремежите си да поемат 
контрола върху учиилището (и другите ислямски имоти), циганите от 
София преодоляват различни препятствия, дори някои от тях успяват 
да покажат официални документи от Софийска община, че са мю-
сюлмани и етнически турци (т.е. бяха готови публично да декларират 
друга етническа идентичност), но срещат опозиция от ръководството 
на Софийската мюсюлманска община (Ibid.). 

Тези борби довеждат до създаване на специално досие от Ми-
нистерството на външните работи и религиозните деноминации през 
1926 г., и до завеждане на съдебно дело срещу Министерството на 
правосъдието за отказа на Софийската мюсюлманска община да се 
проведат избори за настоятелство на Софийската джамия през 1927 г. 
(Романо еси, 1946a, с. 2). В отговор на тези аспирации на циганите 
мюсюлмани за участие в мюсюлманските религигозни настоятелства, 
след дълги дискусии на Първия национален конгрес на турците в 
България, проведен от 31-и октомври до 3-и ноември 1929 г. в София, 
е взето решение, че „мюсюлманските цигани не могат да участват в 
избори“ за настоятели на религиозни общини, тъй като тези общини 
са „чисто турски национални притежания“ (Şimşir, 1988, pp. 89-90), 
т.е. тези общини се обявяват за религиозна институция, обединяваща 
турското малцинство в България и изключваща останалите мюсюлма-
ни (в случая че има предвид конкретно циганите). 

В тази ситуация, след завръщането си в България, Шакир Пашов 
подновява активната дейност на Организация „Истикбал – Бъдеще“. 
Според неговите спомени това е станало на 7-и май 1929 г., когато е 
основана първата [според неговия текст – бел. авт.] организация на 
циганското малцинство в София, която обединява всички бивши про-
фесионални сдружения (лонджи) в тази организация, членове на коя-
то са значителната за това време цифра (1,500 души), с председател 
Юсуф Мехмедов (т.е. старият председател при регистрацията на ор-
ганизацията през 1919 г.) и секретар Шакир Пашев, и член на настоя-
телството Юсеин Билалов (Пашов, 1957, с. 103). В този случай обаче 
няма създаване на нова организация, а подновяването на дейността на 
старата (във всеки случай не са открити документи за нова официална 
регистрация), като се запазва не само названието и ръкъводното тяло, 
но и нейния печат, който (както ще стане дума по-долу) се използва 
чак до края на 1930-те години. 
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Както се вижда, новото поколение в гражданското движение на 
циганите залага на вече съществуващите, по-стари форми на обществе-
на организация в циганските махали, а именно на т. нар. лонджии. Лон-
джиите са възникнали на базата на сдруженията на циганските профе-
сионални сдружения (еснафи) и са съхранили тяхната терминология; 
те са загубили някои от предишните си професионални функции, но са 
запазили функциите на взаимопомощ между членовете им, и по-спе-
циално подкрепата в извънредни ситуации (особено при погребения, 
които включват много разходи), но това не е достатъчно за общността. 
Ето защо някои от лонджиите започват да функционират като благот-
ворителни граждански сдружения и търсят официална регистрация 
(колко от тях са успели да го направят е трудно да се каже). Като цяло 
лонджиите се оказват изключително устойчиви през годините, въпреки 
че дейността им беше ограничавана от комунистическия режим, и поне 
в София те продължават да съществуват и до днес, като дейността им 
вече е изцяло контролирана от жените в общността. 

През същата година се основава и друга циганска организация, 
Дружество „Взаимопомощ“, с председател Рашид Мехмедов, в която 
също членуват част от лонджиите. Освен тези две големи организа-
ции, при циганите в София съществуват професионални сдружения 
на ковачи, калайджии, вехтошари, които (поне според Шакир Пашов) 
също членуват в Организация „Истикбал – Бъдеще“, както и младеж-
кото културно-просветно дружество „Наангле“ (Напред) и спортното 
дружество „Египет“ (според други сведения от самия Пашов, „Наан-
гле“ е спортно дружество, което се потвърждава и от дейността му 
след 9.IХ.1944 г.). През 1930 г. двете най-големи цигански органи-
зации („Истикбал – Бъдеще“ и „Взаимопомощ“), както и всички ос-
танали цигански сдружения, се обединяват под едно общо название, 
„Истикбал“ (Бъдеще). Начело на новата (всъщност стара, но вече с 
нов формат) организация стои ръководство начело с председателя 
Шакир Пашев, двамата подпредседатели (Реджеб Юсеинов и Рашид 
Мехмедов), двамата секретари (Ахмед Сотиров и Рамчо Шакиров), и 
членове Юсеин Билалов, Емин Еминов, Райчо Кочев и др. (Ibid.). 

През 1930-те Организация „Истикбал“, вече начело с Шакир Па-
шов, развива своите активности в заложените още при нейното съз-
даване през 1919 г. две основни направления, които, макар и доста 
условно, могат да се определят като религиозно и гражданско, като 
тези две линии на развитие постоянно се преплитат и допълват една 
друга през годините. 
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Дейностите в религиозното направление не са особено успешни. 
Продължавайки борбите за допускане на циганите в управлението на 
мюсюлманската община и съответно на нейните религиозни имоти, 
от името на циганите мюсюлмани в София е заведено дело срещу 
прокурора на Софийския окръжен съд през 1930 г. за неизпълнение 
на законовите изисквания за допускане на циганите мюсюлмани до 
участие в изборите на ръководство на религиозните институции, кое-
то в крайна сметка, след като достига до Върховния административен 
съд, е загубено (Романо еси, 1946a, с. 2). Показателно е, че в статията 
на Хюсеин Билалов, в която се описват тези борби, думата „цигани“ 
не се споменава нито веднъж, т.е. в този религиозен контекст етни-
ческата идентичност на циганите от София съзнателно се пропуска.

Дейността на Организация „Истикбал“ обаче съвсем не се огра-
ничава с борбите за място на циганите в мюсюлманската религиозна 
община. Съхранен е афиш, отпечатан от името на Софийската общо 
мюсюлманско просветно-културно взаимоспомагателна организа-
ция „Истикбал – Бъдеще“ (т.е. използва се старото наименование от 
1919 г.), който е озаглавен „Настроения и истини. На вниманието на 
държавата ни, Софийската общинска управа и обществото“ (ДА Со-
фия, ф. 1 К, оп. 2, а.е. 831, л. 625-625об). Афишът е с дата 6-и март 
1930 г. и е изготвен по повод множество публикации в пресата за 
предстоящото разселване на жителите на циганската махала „Ко-
ньовица и Татарли“ в София (80-100 семейства). В отговор на това 
„беззаконие“ организацията заявява, че циганският квартал не може 
да се счита за „гнездо на разни болести“ (както го наричат   в преса-
та), тъй като нито един жител на квартала не е регистриран в сто-
личните болници; че „в морално отношение […] ние сме най-строги, 
и в отдел „Нравственост“ на Дирекция на полицията сред регистри-
раните проститутки „няма нито една циганка“; че поддържането на 
чистотата на улиците е задължение на градските власти, което те не 
изпълняват поради „престъпна небрежност“. В текста на афиша се 
отбелязва още, че хората от квартала (т.е. циганите) се препитават от 
„квалифициран труд“ на „ковачи, калайджии, кошничари, джамбази, 
музиканти, хамали, обущочистачи и пр[очие]“, който е от полза за 
всички жители на София. Освен това се подчертава особено, че „ние 
като равноправни граждани на еднакъв с всеки друг на милото и нам 
отечество България, взехме доблестно и доказано храбро участие и в 
двете войни, които води България и наравно с всички дадохме скъпи 
жертви“. Организацията цитира параграф от Конституцията: „всички 
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български поданици са равни пред законите в страната ни“, а „права-
та и собствеността са неприкосновени“. Прави се искане за сформи-
ране на съвместна комисия, включваща представители на жителите 
на квартала, за определяне на незаконно заселените там общности, 
идващи от провинцията – „гребенарии, решетари, просяци и пр[о-
чие]“ (Ibid.). 

Трябва да се отбележи специално, че в текста на афиша са из-
ползвани и двата термина, ‘мюсюлмани’ и ‘цигани’, с преобладаване 
на първия, но без да се противопоставят, т.е. по този начин Организа-
ция „Истикбал“ де факто за първи път се обявява в публичното прос-
транство за представител на циганската общност, и по този начин се 
превръща в политически субект, ръководещ борбите за ромска граж-
данска еманципация. 

Според Шакир Пашов след завръщането си от Турция той става 
член на Работническата партия (създадена като легална политическа 
структура на забранената през 1924 г. БКП), и е създал „партийна ци-
ганска група“, а през 1931 г. е станал „председател на циганската кул-
турно-просветна организация“ в България, и основава „първия циган-
ски вестник“ в България „Тербие“ (Възпитание), който „ратуваше за 
културно-просветно издигане и политическо съзнание на нашите тю-
тюневи работници в България“ (АСР, ф. Шакир Пашов). Реалното раз-
витие на тези събития, което е отразено в други исторически извори, 
обаче показва една повече или по-малко различна картина. Вестник 
„Тербие“, който би бил безценен източник в тази насока, за съжаление 
не е съхранен в българските библиотеки и не се знае има ли въобще 
някъде запазени екземпляри от него. Според известните данни вест-
никът излиза между 1932 г. (или 1933 г.) и 1934 г. (последният брой, 
№ 7, е от 6-и май 1934 г.. Издадени са общо 7 броя, с тираж 1,500 
всеки от тях (поне такива са данните, изписани в самия вестник). В 
№ 2 от 27 февруари 1933 г. е отбелязано, че негов главен редактор е 
Ш. М. Пашев, а вестникът е „Орган на Мух[амеданската] национал-
на просветно-културна организация“; от № 6 вестникът става „Орган 
на Обшия мухам[едански] национален култ[урно-]просв[етен] съюз в 
България“, а в редакционния комитет влизат Шакир Махмудов Пашев 
(главен редактор), Асен Готов и Демир Яшаров (Иванчев, 1966, Том 2, 
с. 398; виж също Marinov, 2021). 

Казано в скоби, вестник „Тербие“ съвсем не е първият цигански 
вестник в България. През 1920-те и 1930-те са излизали вестниици-
те „Светилник“, „Bulletin of the Gipsies Mission in Bulgaria. Народът, 
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който се нуждае от просвета чрез Eвангелието“, и „Известия на Ци-
ганската евангелска мисия“. Първиият от тях е издаван в град Лом 
през 1927 г., а другите два в София през 1932-1933 г., и техен главен 
редактор е бил пастор Петър Минков (Иванчев, Том 1, 1962, с. 363; 
Том 2, 1966, с. 264; Том 3, 1969, с. 6; вж. също Marinov, 2021). Всич-
ки тези вестници са свързани с навлизането и разпространението на 
т.нар. Нови (Евангелски) църкви срез циганите в България по това 
време (вж. по-подробно Славкова, 2007; Marushiakova & Popov, 2021), 
което води до създаване на Циганска евангелска баптистка църква в 
село Голинци (днес кв. Младеново в Лом) и на Циганско женско хрис-
тиянско дружество „Ромни“ (Ромска жена) (Ibid.).

За съдържанието на вестник „Тербие“ може да се съди (освен 
от спомените на Шакир Пашов) само от два други исторически из-
точника. Единият от тях е вече спомената статия на Хюсеин Билялов 
„Из живота на софийската мюсюлманска изповедна община – София“ 
(Романо еси, 1946a, с. 2), която всъщност е препечатка от вестник 
„Тербие“ и в която акцентът е поставен върху борбите за участие в 
управлението на мюсюлманската религиозна община (и нейните имо-
ти). Вторият източник е статията „Циганите и циганския въпрос“ на 
Найден Шейтанов (Мир, 1934, с. 3), публикувана в централната преса. 
Както посочва авторът, вестник „Тербие“ отделя много място на бор-
бите на циганите мюсюлмани за достъп до управлението на ислямски-
те религиозни общини и имоти, като в това направление тяхната етни-
ческа идентичност е изоставена (или поне оставена на заден план). В 
същото време обаче вестникът публично представя също така новата 
„национална“ концепция на циганската общност. В него се използват 
изразите „нашата нация“, „нашето национално движение“, „нашето 
национално съзнание“, т.е. циганите се смятат за националност, „по-
томци на великия цар Фараон“ (т.е. при тях продължава да господства 
т.нар. египетска версия за произхода им), и се отправя публично апела: 
„Трябва с гордост да се наричаш циганин!“ (Ibid.). 

Вестник „Тербие“ отразява стратегическите планове и конкрет-
ните действия, носочени към преминаването на движението за ромска 
гражданска еманципация на ново, национално равнище. Показателен 
в това отношение е призивът към софийските цигани „час по-скоро 
да се организират, за да дадат темп на цяла България, за да […] имаме 
представители на нашите интереси“ (Ibid.), който може да се интепре-
тира като желание за политическо представителство на циганската 
общност. Във вестника са отразени конкретните опити в тази насока 
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като организирането на „голям събор“ в село Долна Кремена, региона 
на Враца, както и ефектът от тези дейности, намиращ изражение в 
дописки от Сливен, Враца, село Галиче, и т.н. (Ibid.).

Нови моменти в развитието на гражданското съзнание на цига-
ните са и призивите към българската държава да започне активна по-
литика за тяхната социална интеграция. Основният аргумент в тази 
посока е случващото се в други страни по света: „Защо циганите в 
Турция не са на толкова ниско стъпало като ние в България? […] В 
Европа, особено в Австрия, Унгария, Румъния, Полша […] и в Съвет-
ска Русия, там се намериха законодатели и те създадоха ред закони за 
подпомагането [на циганите], както материално, тъй и културно-про-
светно“ (Ibid.). Тези твърдения са пропаганда без реално покритие 
(или приемане на желаното за действителност), защото всъщност 
в другите страни по света ситуацията с циганите не е по-различна 
от тази в България, и по това време там също липсва (с изключе-
ние на СССР) специална афирмативна политика към циганите (вж. 
Marushiakova & Popov, 2021). 

Според Найден Шейтанов вестник „Тербие“ си сътрудничи с 
„румънските и унгарските цигани“ (Мир, 1934, с. 3). Не можем да 
бъдем сигурни дали такова сътрудничество наистина е имало или 
това е пропаганден трик (което е много по-вероятно). Въпреки това, 
това твърдение показва, че е имало ясно съзнание за трансграничното 
единство на циганската общност. 

В своите спомени Шакир Пашов отделя много място на вестник 
„Тербие“ и на важна роля, която е изиграл за „превъзпитанието и кул-
турно-просветното издигане на циганското население в България“ (Па-
шов, 1957, с. 104), а също така, погледнато в по-общ план, за издигане 
на гражданското съзнание и гражданската национална идентичност на 
циганите. По неговите думи, „вестник ‘Тербие’ наистина повдигаше 
националното патриотично чувство на циганското малцинство, но се 
бореше решително и убедително против неговото шовинизиране […] 
[и] ратуваше за един просветен патриотизъм, но се противопоставяше 
на безпросветния фанатизъм и шовинизъм“ (Ibid., с. 110). Вестникът е 
бил разпространяван в страната, като целта са били организирани хора 
във Враца, Лом, Оряхово, Плевен, Кюстендил, Пловдив, Стара Загора, 
Русе, Шумен, Бургас, Перник, Сливен и в много села (Ibid., с. 104). 

Първата стъпка за организирането на циганите в страната и за 
реалното създаване на национална циганска гражданска организация 
е конференцията, която се провежда в близост до гара Мездра, на 7-и 
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май 1932 г. благодарение на инициативата на циганската организа-
ция във Враца. Организатори на конференцията са Никола Палашев 
и Сандо Ибров. На нея са представени делегати от цялата Врачанска 
област, включително от селата, от Михайловград, Оряхово и селата 
около него, Бяла Слатина, Плевен, Лом, Червен бряг. Столичната де-
легация е оглавявана от Шакир Пашов, в нея са още Емин Еминов, 
Найдо Яшаров и Али Яшаров. Според Шакир Пашов на конферен-
цията е решено всички цигани в България да бъдат водени от Ор-
ганизация „Истикбал“, а издаваният от нея вестник „Тербие“ трябва 
„да проникне като просветителен лъч до последната колиба на цялото 
циганско малцинство в България“ (Ibid). 

В своите няколко автобиографии, писани по различно време, 
както и в публикувания тук ръкопис, Шакир Пашов пише неутрал-
но „циганска културно-просветна организация“, без да дава точни-
те имена на организациите, които наистина има предвид – Софийска 
общо мюсюлманско просветно-културно взаимоспомагателна орга-
низация „Истикбал – Бъдеще“, Мохамеданска национална просвет-
но-културна организация, и Общ мохамедано-цигански национален 
културно-просветен и взаимоспомагателен съюз в България. Това 
„пропускане“ на точните названия на организациите очевидно е на-
правено умишлено – за да не се споменава определението им като 
‘мюсюлмански/мохамедански’ и дейностите им в това направление. 
Въпреки това, когато пише за дейността си през 1930-те години, той 
все пак отбелязва връзките си с Организация „Истикбал“, тъй като 
връзките на това название с исляма не са ясно видими.

Поради тези причини в своите спомени Шакир Пашов съзна-
телно свързва всички дейности в полето на ромската еманципация в 
началото на 1930-те с Организация „Истикбал“, включително изда-
ването на вестник „Тербие“. Всъщност водещата организация в тези 
процеси е създадената през 1931 г. и ръководена от него организация, 
която в различните извори се назовава като Мохамеданска национал-
на просветно-културна организация (Иванчев, 1966, Том 2, с. 398) или 
като Общ мохамедански национален културно-просветен съюз (Мир, 
1934, с. 3). Тази организация не е официално регистрирана (или поне 
няма открити досега документи за такава регистрация), но през 1933 г. 
се създава нова национална циганска организация, също ръководена 
от Шакир Пашов, която прави постъпки за законова регистрация, и за 
съществуването на която той също съзнателно „пропуска“ да съобщи 
в своите спомени. 
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Съхранен е учредителният Протокол за създаването на новата ор-
ганизация, която носи името Общ мохамедано-цигански национален 
културно-просветен и взаимоспомагателен съюз в България. От този 
Протокол става ясно, че на 25-и декември 1933 г. в София се е със-
тояло Учредително събрание с председател Рамчо Шакиров, замест-
ник-председател Демир Яшаров и секретар Славе Илиев, на което е 
избран Управителен съвет за новата организация с членове Шакир 
М. Пашев (живеещ по това време на ул. „Константин Величков“ 80), 
Рашид Мехмедов, Билял Османов, Славе Илиев и Мехмед Скендеров, 
а като техни заместници – Рамчо Шакиров и Младен Спасов. Упра-
вителният съвет избира за председател на Съюза Шакир М. Пашев, 
за секретар Славе Илиев, и за касиер Мехмед Скендеров. Избрани са 
също така Контролна комисия, Просветен съвет и Религиозен съвет. 
(ЦДА, ф. 264 К, оп. 2, a.e. 8413, л. 27-28). 

На това Учредително събрание е обсъден и приет Устава на Об-
щия мохамедано-цигански национален културно-просветен и взаи-
моспомагателен съюз в България (ЦДА, ф. 264 К, оп. 2, a.e. 8413, л. 
7-12, 15-20, 21-26 [три копия]; вж. също Marushiakova & Popov, 2021, 
с. 86-94). В този Устав има редица нови и важни елементи в сравнение 
с Устава на Софийска общо мюсюлманско просветно-културно взаи-
моспомагателна организация „Истикбал – Бъдеще“. Самото му име 
изрично подчертава, че това е съюз на циганите в България, т.е. вече 
има амбицията да се работи в национален мащаб, с отделни подразде-
ления в страната, и Съюзът да бъде представителен за цялата общност. 
Това изрично се подчертава още в началото на Устава, където се обя-
вява, че целта на Съюза е „да организира всички цигани (мохамедани 
и други) в националната им принадлежност в България“ и „да създаде 
организация за защита материалните и духовни интереси на тая на-
ция в страната, а и взаимоспомагателен институт чрез самопомощ“ 
(чл. 1), както и да работи „ за култивиране граждански добродетели 
в майката отечество – България“ (чл. 2). Новият съюз има амбициите 
да обединява всички вече съществуващи форми на циганските орга-
низации (граждански, благотворителни, спортни и т.н., включително 
и отделните професионални сдружения), без да се нарушава тяхната 
независимост (чл. 3). Освен това Съюзът дори оставя вратата си от-
ворена, за да придобие международно измерение, позволявайки към 
него да се присъединят „наши сънародници“ от други страни (чл. 3). 
Разбира се, тази възможност остава на абстрактно ниво, но все пак се 
отнася до началото на установяване на циганска трансгранична иден-
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тичност (или поне се вижда наличието на такова желание). Задачите, 
които Съюзът си поставя, далеч надхвърлят тези на Организация „Ис-
тикбал – Бъдеще“ и по своя замисъл той е в много по-висока степен 
модерна циганска гражданска организация, която трябва да работи в 
три основни направления (културно-просветно, религиозно и за бла-
гоустройството на циганските махали), в които се предвижда да бъдат 
използвани пълен набор от разнообразни дейности. 

Интересен момент в Устава на Съюза е предвидената възможност 
„при наличност на законни условия откриване на частни училища“ 
(чл. 2), като изрично се отбелязва, че става въпрос за „национални 
частни училища в по-големите центрове“ (чл. 7). Може да се предпо-
ложи, че в случая под „законни условия“ се има предвид успешен за 
циганите завършек на дългогодишната борба за придобиване на кон-
трол върху ислямската религиозна община в София и най-вече вър-
ху нейните имоти, защото според тогавашните законови норми само 
религиозните общини имат право да откриват свои частни училища, 
т.е. такова развитие би дало възможност за създаване на свое, частно 
циганско училище (в перспектива училища).

Заслужава да се отбележи, че новият Съюз обявява за свой па-
тронен празник денят на Св. Георги (въпреки се почти всички негови 
учредители са мюсюлмани, както се вижда и от имената на участни-
ците в Учредителното събрание), с което се продължава заложена-
та още при организацията в град Видин (вж. по-горе) тенденция към 
създаването на своя етно-национална символика, което (предвид ди-
хотомията ‘общност – общество)’ не влиза в противоречие с ясно из-
разената в самия Устав гражданска национална идентичност. 

През месец април 1934 г. Общия мохамедано-цигански национа-
лен културно-просветен и взаимоспомагателен съюз в България пода-
ва небходите документи за официална регистрация в Министерството 
на вътрешните работи и народното здраве, каквото е законовото из-
искване (ЦДА, ф. 264 К, оп. 2, a.e. 8413, л. 1). На 19-и май 1934 обаче 
е извършен военен преврат и на власт идва ново правителство на-
чело с Кимон Георгиев, което забранява всички политически партии 
и организации, и съответно спира техните вестници. В тази връзка 
Шакир Пашов пише ново писмо до Министерството на вътрешните 
работи и народното здраве, в което подчертава, че Общия мохамеда-
но-цигански национален културно-просветен и взаимоспомагателен 
съюз в България обединява законно регистрирани организации като 
„Ковачкото [дружество], Калайджийското [дружество], Д[ружест]во 
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„Египет“, Организация „Истикбал“, Взаимоспомагателно [друже-
ство]“, и че този Съюз е „организация безпартийна“, чиито цели „не 
противоречат на който и да било закон в отечеството ни“ (Ibid., л. 
14), поради което моли Уставът на новата организация да бъде ут-
върден и тя да бъде официално легализирана. От Министерството на 
вътрешните работи и народното здраве обаче изпращат документите 
на Съюза за мнение в Министерството на външните работи и изпо-
веданията, Отдел „Вероизповедания“, от където са върнати с мнение 
„ДА НЕ СЕ УТВЪРЖДАВА тоя устав, понеже циганите-мюсулмани 
у нас се организират по външно внушение“ (Ibid., л. 6), и така в край-
на сметка регистрацията на Общия мохамедано-цигански национален 
културно-просветен и взаимоспомагателен съюз в България е отказа-
на (Ibid., л. 2).

 Както ясно се вижда, причиините за отказа на регистрацията на 
Общия мохамедано-цигански национален културно-просветен и вза-
имоспомагателен съюз в България не са в това, че той е ‘цигански’, а 
поради това, че той е ‘мюсюлмански’, и от там може да бъде използван 
за влияние от страна на „външно [разбирай турско – бел. авт.] внуше-
ние“. Колкото и да е парадоксално, същият аргумент е използван от 
Найден Шейтанов във вече споменатата негова статия, в която той из-
рично предупреждава „компетентните и отговорните“ (т.е. властите), 
че този съюз е замислен като център, към който да бъдат привлечени 
циганите и да се създаде „общ фронт“ на мюсюлманите в България 
(Мир, 1934, с. 3). Тази интерпретация всъщност се явява аргументът, 
с който се отхвърля молбата за регистрация от властите на Общия мо-
хамедано-цигански национален културно-просветен и взаимоспома-
гателен съюз в България, независимо от обстоятелството, че в Устава 
на новия съюз е вкарано названието ‘Цигански’ (дописано на ръка 
при внасянето на документите) и нейните цели са разширени в срав-
нение с Устава на Софийска общо мюсюлманско просветно-културно 
взаимоспомагателна организация „Истикбал – Бъдеще“, и надхвърлят 
значително религиозните измерения на организацията. Историческа-
та ирония тук е, че Найден Шейтанов използва тази инсинуация с цел 
да накара властите да обърнат по-сериозно внимане на циганите и 
техните проблеми, докато резултатът се оказва обратен (т.е. налице е 
още едно доказателство, че ученият трябва да бъде много внимателен 
в своите текстове, защото е възможно те да бъдат използвани срещу 
обекта на неговите изследвания). Що се отнася до вписването на ци-
ганите в общия анти-мюсюлмански (всъщност анти-турски) дискурс 
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на държавната политика, то не е нещо ново за България, и най-яр-
кото му проявление е при т.нар. Възродителен процес през 1980-те, 
при който комунистическия режим заставя циганите да сменят своите 
мюсюлмански/турски имена с християнски/български не защото са 
цигани, а защото са мюсюлмани (всъщност към тях тази политика 
започва да се прилага още през 1960-те).

Шакир Пашов нееднократно пише, че след преврата от 19-и май 
1934 г. Организация „Истикбал“ е забранена от властите и тя прекра-
тява своята дейност (Пашов, 1957, p. 118; Неве рома, 1957f, с. 4). В 
случая той има предвид отказа за регистрация на Общия мохамеда-
но-цигански национален културно-просветен и взаимоспомагателен 
съюз в България (за който, както вече бе посочено, той не споменава 
нито дума в своите спомени). Във всеки случай има редица докумен-
тални доказателства, от които става ясно, че организацията не само 
че е продължила да съществува след 1934 г., но дори е писала офици-
ални писма от нейно име (на бланка на организацията, като е използ-
вала нейния печат) до властите (държавни и местни), като някои от 
тях даже са адресирани до самата Дирекция на полицията. Вероятно 
именно поради тези контакти, които биха могли да бъдат интерпре-
тирани от негови недоброжелатели като сътрудничество с властите, 
Шакир Пашов предпочита да представя своята дейност през втората 
половина на 1930-те без да споменава за „закритата“ според него ор-
ганизация. Въпреки това в своите спомени той високо оценява дей-
ността на организацията, като изрично отбелязва, че „организацията 
‘Истикбал’ игра роля на официален институт, представляващ един-
ствен циганското малцинство пред законните власти в София“ (Па-
шов, 1957, л. 105), като при това той описва именно времето, за което 
самият той твърди, че тя е забранена. 

През 1934 г. Шакир Пашов работи като групов машинен шло-
сер в общинската техническа работилница и заради участието му в 
стачката, организирана от Работническата партия, е уволнен на 1-и 
януари 1935 г. (АСР, ф. Шакир Пашов). След уволнението му той се 
прехранва от своята собствена малка железарска работница, която 
се е намирала на улица „Сердика“ 28 в центъра на града. По това 
време заедно със семейството си той живее в най-голямата по това 
време циганска махала в София, известна като „Коньовица и Татар-
ли“, разположена от едната страна на бул. „Клементина“ (днес бул. 
„Александър Стамболийски“), от другата страна на булеварда е била 
разположена еврейската махала; през 1944 г. той се премества да жи-
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вее в т.нар. махала „Бояна“ (или „Ту’лата“ – от наименованието на кв. 
„Тухларна фабрика“), разположена от двете страни на днешния бул. 
„Гоце Делчев“.

През този период (1934-1944) Шакир Пашов активно работи сред 
своята общност. В своите спомени той обръща специално внимание 
на борбите на Организация „Истикбал“ срещу някои традиционни 
обичаи на циганите в София, дори една глава от ръкописа на неговата 
книга е озаглавена „Нрави и обичаи, и борбата срещу вредните такива“ 
(Пашов, 1957, с. 111-115). Тук се има предвид по-специално обичаите 
и ритуалите, свързани с плащането на пари за откуп за момичето при 
сватба, обрязването на момчета, носенето на шалвари от жените, т.е. 
всичко това Шакир Пашов определя като вредно за циганите. Трудно 
е да не се забележи обаче, че тези обичаи са свързани (включително в 
очите на околното население) с мюсюлманските традиции, и очевид-
но тези акценти в дейността на организацията са повлияни от духа на 
времето, в което са писани неговите спомени. Това обаче не е основни-
ят подход на автора, тъй като не е изразено никакво безпокойство (да 
не говорим за противопоставяне) по отношение напр. на ислямските 
културни традиции по време на погребенията, в които (поне по това 
време, когато са писани неговите спомени), те все оше са действени и 
много силни (включително задължителното присъствие на ислямски 
духовник при погребение). Това се дължи на особената роля, които са 
имали погребенията в живота на общността. Очевидната нуждата от 
подкрепа на циганските семейства при организирането на погребения 
е отразена в Уставите на циганските организации (Софийската общо 
мюсюлманско просветно-културно взаимоспомагателна организация 
„Истикбал – Бъдеще“, Общия мохамедано-цигански национален кул-
турно-просветен и взаимоспомагателен съюз в България), както и в 
създаването на други организации с подобни цели, напр. Циганско 
културно-просветно и посмъртно-благотворително дружество ‘Бутла-
чес’ (Добродетел)“ през 1939 г. в София (ЦДА, ф. 264, оп. 5, а.е. 1109, 
л. 3-5). Нещо повече, самият Шакир Пашов отбелязва в своите спо-
мени като важен момент от дейността на Организация „Истикбал – 
Бъдеще“ обстоятелството, че тя е притежавала собствена погребална 
кола, както и че е подпомагала нуждаещите се бедни цигански семей-
ства при покриване на разходите за погребения (Пашов, 1957, с. 105).
Така че логично е да се предположи, че Шакир Пашов действително 
е оценявал посочените от него обичаи и ритуали като „вредни“, т.е. 
явяващи се като пречка за развитието на общността, както и за нейна-
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та успешна социална интеграция и гражданска еманципация, и затова 
е водил борба именно срещу тях. 

Както може ясно да се види, цялото развитие на водещите циган-
ски организации (Софийската общо мюсюлманско просветно-култур-
но взаимоспомагателна организация „Истикбал – Бъдеще“, Общия 
мохамедано-цигански национален културно-просветен и взаимоспо-
магателен съюз в България) през междувоенния период непрекъснато 
се колебае между етническото и религиозното измерения. Тук трябва 
да се има предвид, че на Балканите тези две измерения често пъти се 
припокриват и поради това се оказват взаимозаменяеми, и циганите 
не само че не са изключение от тези процеси, а напротив, при тях по-
ради редица други обстоятелства те действат най-силно, които води 
до т.нар. преферирана етническа идентичност (общности от ромски 
произход демонстрират публично или реално изживяват турска ет-
ническа идентичност) (Marushiakova & Popov, 2015a, pp. 27-33). Във 
всеки случай, независимо от конкретните варианти, тези етнически 
измерения са насложени върху българската гражданска национална 
идентичност. Тази многоизмерност на идентичностите е отразена в 
имената на организациите – повечето от тях са на български и мно-
го по-малко включват турски думи (‘Истикбал’, ‘Тербие’), както и на 
ромски език (‘Наангле’, ‘Бутлачес’). Колизиите между общностните 
етнически и гражданските национални идентичности са особено ясно 
изразени в борбата на циганските активисти срещу описаните по-горе 
явления, и това най-добре се вижда по отношение на шалварите. От 
една страна, това е борба за утвърждаване на българската гражданска 
национална идентичност в публичното пространство, чрез отричане 
на тези цигански традиции, които се възприемат от обществото като 
турски; от друга страна, както пише самият Шакир Пашов, шалварите 
остават като „музейна ценност“ (Пашов, 1957, с. 115). Нещо повече, 
те съществуват и като цигански национален символ, който се демон-
стрира публично при определени поводи, напр. при празничните де-
монстрации софийските цигани през 1950-те и 1960-те години пре-
минават пред трибуната на Мавзолея на Георги Димитров в центъра 
на столицата, на която стоят представителите на най-висшия партиен 
и държавен елит, като жените са облечени в празнични шалвари (до 
около края на 1960-те години), което се вижда и от множество запазе-
ни фотографии от онова време (АСР, ф. Фотографии). 

Друго важно събитие през втората половина на 1930-те, на което 
Шакир Пашов отделя специално внимание в спомените си, е органи-
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зирането на Цигански бал, проведен в Градското казино, разположено 
в центъра на София. На него са били представени художествени сцен-
ки от „Хиляда и една нощ“, на които автор е самият той, режисьор е 
Емин Еминов, и балет-майстор Хюсеин А. Билалов. Циганският бал 
е масово посетен, приет е много добре от публиката, и е широко от-
разен от пресата в България (Пашов, 1957, с. 120), както и в чужбина. 
От тези описания става ясно, че циганският бал е открит от смесен 
хор, който изпълнява българския национален химн, последван от тра-
диционни цигански песни; В бала участват също така известната тан-
цьорка Анушка, както и популярната циганска певица Кева. Самата 
Кева (родом от Видин), е изпълнителка на румънски, сръбски, българ-
ски и цигански песни в популярното кабаре „При Кева“, намиращо се 
в циганската махала, което е било смятано за една от забележителнос-
т   ите на столицата, и е било посещавано от много известни личности, 
а според градските слухове включително и от Княз Кирил, брат на 
Цар Борис III (Тенев, 1997, с. 225-227, 233-235). През 1930-те Кева 
записва няколко грамофонни плочи, за Музикално студио „Балкан“, 
включително песента „Телал авел“ (Отдолу идва), изпълнена на ром-
ски език, което е първият такъв запис на циганска песен в България 
(Димов, 2005).

На циганския бал е поканен и самият Цар Борис III, и въпреки че 
не присъства лично, той изпрати плик с пари за бедните цигани (АСР, 
ф. Шакир Пашов). Разбира се, по понятни причини самият Шакир 
Пашов не споменава нищо за това събитие в своите спомени. 

В тези спомени Шакир Пашов допуска една малка хронологиче-
ска грешка. Според него Циганският бал е бил проведен на 3-и март 
(национален празник на България) през 1938 г. (Пашов, 1957, с. 120; 
Неве рома, 1957f, с. 4), но всъщност балът е бил през 1937 г., за което 
свидетелстват множеството материали, публикувани от българската и 
чуждата преса.

В своите спомени Шакир Пашов описва също така как на 6-и март 
1938 г. циганската махала е била блокирана от полицията поради пуб-
ликации в пресата за епидемия от петнист тиф сред циганите. По него-
ва инициатива е избран комитет, който издействува от властиите пре-
кратяване на блокадата и даже изплащане от държавата на загубените 
надници на тези, които са били възпрепятствани да отидат на работа 
(Пашов, 1957, с. 118-119). Той обаче „пропуска“ да отбележи, че по 
този повод Софийската общо мюсюлманско просветно-културно взаи-
моспомагателна организация „Истикбал – Бъдеще“ излиза с публична 
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декларация „По повод изнесените във в[естник] ‘Дневник’ неверни и 
неточни данни за появата на болестта ‘петнист тиф’ между циганите“ 
от 16-и март 1938 г. (ДА София, ф. 1 K, оп. 4, a.e. 531, л. 5). От тази 
декларация става ясно, че тези манипулации чрез пресата в публично-
то пространство не са случайни, а са част от организирана кампания, 
която се води „от години“ (Ibid.). В случая се имат предвид серия За-
явления и Молби, подадени през периода 1937-1938 г. с подписки на 
граждани, живеещи в кварталите около циганската махала „Коньови-
ца и Татарли“, до различни инстанции, в които се протестира срещу 
незаконно заселване на цигани в столицата, водещо до нарушаване на 
обществения ред, лоши санитарни условия, и т.н. (ДА София, ф. 1 K, 
оп. 4, a.e. 531), като се иска от общинските власти циганите да се из-
селят и „да се поселят [и] изолират в [циганската махала край Факул-
тета, където техният живот съвпада на събратята им сънародници, и 
където ще бъдат по-далеч от нас“ (Ibid., л. 2). Целта на тази кампания 
е твърде прозрачна – да се изселят циганите от махалите „Коньовица“, 
„Татарли“ и „Баталова воденица“ във възникващата по това време нова 
махала „Факултета“ (намираща се по това време извън чертите на гра-
да), а техните парцели да бъдат изкупени на безценица. Декларацията 
на Организация „Истикбал – Бъдеще“ завършва със следния призив до 
българските власти: „Ние сме български граждани, с български дух и 
оставихме костите на бащи и братя по бойните полета и в двете войни, 
и днес сме готови да дадем жертви за благото на нашата родина Бъл-
гария, в която сме родени, живеем и се ползваме от всички свободи“ 
(Ibid., л. 5). В крайна сметка част от жителите на циганската махала 
„Коньовица и Татарли“ се преселват в новата махала „Факултета“, но 
по-голямата част остават в старите си жилища. 

Казано в скоби, опитите на властите за изтласкване на жителите 
на циганската махала „Коньовица и Татарли“ колкото се може по-да-
леч от големия център на града продължават и през следващите ис-
торически епохи. По време на комунистическия режим през 1959 г. 
е взето решение да бъдат изселени циганите от махалата в новопос-
троени жилища до село Филиповци (т.е. извън чертите на София). По 
този повод жители на махалата изпращат оплакване, адресирано лич-
но до Първия секретар на ЦК на БКП Тодор Живков, в което пише:

[…] Кой взе това решение и избра [за] най-подходящото 
място с[ело] Филиповци, къщите дето ги правят [там] са мал-
ко по-добри от курници или кокошарници. Защо [се] прави така 
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с малцинствата, затова ли се радвахме и плескахме ръце, и фа-
шистите ни намразиха до последно. Недей да се повърне властта, 
ние малцинствата ще бъдем заклани като пилета. Но нали ние, 
специално циганите в България, нямаме държава, няма кой да се 
интересува за нас и на кого да се оплачем. Ако беше жив др[уга-
рят] Г[еорги] Димитров, така ли щеше да бъде с малцинствата? 
(ЦДА, ф. 1, оп. 28, а.е. 6, л. 3).

През първите години на нашия век, вече в условия на демокра-
ция, Софийска община започва подготовка (придружена от публична 
кампания в медиите) за изселване на циганите, живеещи в кв. „Бата-
лова воденица“ (без да са предвидени жилища, където да бъдат пре-
селени). В тяхна защита се обявяват правозащитни и ромски органи-
зации, и след решение по случая на Европейския съд за правата на 
човека в Страсбург през 2012 г. действията в тази насока (поне засега) 
са прекратени. 

През 1937 г. циганската тема привлича публичното внимание по 
друг повод. В жълтата преса се появява статия, озаглавена „Цигани-
те ще се организират“, в която се съобщава, че двама млади цигани, 
Ахмед Сеизов и Петър Иванов, обикалят страната и се опитват без осо-
бен успех да организират циганите в съюз, за да членуват в Между-
народния цигански съюз със седалище в Унгария (Празднични вести, 
1937, с. 2). Българската полиция разследва случая, но не открива лица 
с такива имена; също така ръководството на Организация „Истикбал“ 
потвърждава, че такива лица са непознати в циганската общност (ЦДА, 
ф. 370, оп. 6, а.е. 745, л. 1-3). Не е известно нищо за съществуването 
по това време на Международен цигански съюз (нито в Унгария, нито 
където и да е по света), и явно това е журналистическа сензация за при-
вличане на вниманието на читателите, без да никакво реално покритие. 

Последната изява на Организация „Истикбал“, за която има съх-
ранени исторически свидетелства, е едно официално писмо до Дирек-
цията на Полицията от 18-и юли 1939 г., което е подписано от Шакир 
Пашов, и е подпечатано с печата на организацията. Показателно е, 
че от това писмо ясно се вижда, че циганската организация осъзнава 
ясно своите задължения към общността и очакванията към държа-
вата за активна политика по отношение на циганите като към част 
от обществото, като изрично се подчертава, че държавната намеса е 
от решаващо значение за бъдещето на техния народ. В това писмо се 
призовава полицията „да се вземат най-строги мерки срещу всички 
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цигани и циганки, които скитат нощно време без всякаква работа из 
квартала, особено спрямо ония, които са в пияно състояние“ и най-ве-
че да се направи необходимото „за закриване на циганските кабаре-
та – гнезда на разврата, които деморализират циганското население 
и действуват много зле върху възпитанието, особено на младежта и 
децата от квартала“ (ДА София, ф. 1 К, оп. 4, a.e. 683, л. 93). 

За политическите и гражданските активности на Шакир Па-
шов по време на Втората световна война няма сигурни исторически 
свидетелства. По време на войната България е съюзник на нацистка 
Германия, а в страната се създават партизански отряди и се развива 
въоръжена борба, ръководена от Комунистическата партия. Според 
самия Шакир Пашов през този период той се включва активно в т.нар. 
анти-фашистка съпротива, и неговата железарска работилничка, на-
мираща се по това време на улица „Сердика“ 28 (в центъра на София) 
е била използвана като място за свръзка, чрез което са се предавали 
нелегални материали и оръжие (АСР, ф. Шакир Пашов). Няма обаче 
други исторически свидетелства на тези негови активности, както и 
на твърдението му за планирана от него (с одобрение на нелегалните 
комунистически активисти, с които той е в постоянен контакт) конфе-
ренция на циганското малцинство, която е трябвало да се проведе на 
5-6 септември 1944 г. (Ibid.). 

В началото на месец септември 1944 г. политическата ситуа-
ция в България коренно се променя. По това време Съветската ар-
мия вече е достигнала до границата на България и на 5-и септември 
СССР обявява война на България, а на 9-и септември на власт идва 
ново правителство, ръководено от Отечествения фронт (политическа 
коалиция, доминирана от Комунистическата партия, тогава Българ-
ска работническа партия – комунисти). Според Шакир Пашов още 
на другия ден той заедно с още няколко цигански активисти се явя-
ват пред новите власти, от които получават поръчение да се създаде 
циганска организация на Отечествения фронт; такава организация е 
създадена, и начело на нея застава самият Шакир Пашов (Ibid.). За 
тези събития също няма други исторически свидетелства, и изглежда 
малко вероятно, че само няколко часа след вземането на властта за ко-
мунистическото ръководство създаването на циганска организация е 
било въпрос от съществено значение, но е сигурно, че Шакир Пашов 
още в първите дни след 9-и септември 1944 г. се поставя в услуга на 
новата власт и организира масови публични прояви с участието на 
цигани. Съхранени са две фотографии, по всяка вероятност от месец 
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септември 1944 г. (АСР, ф. Фотографии), отразяващи тези събития. 
На първата от тях е показан митинг на софийски граждани в подкрепа 
на новата власт, като първа линия са празнично облечени цигански 
жени, които издигат плакат с надпис „Да живее Отечествения Фронт. 
Смърт на фашизма. Циганска махала София“ (Ibid.). Друга снимка 
показва манифестация на циганите от София пред Народното събра-
ние, като жените са облечени в празнични „традиционни“ носии (т.е. 
с шалвари) и носят плакат с надпис „Долу расовите различия“, както 
и същия плакат, описан по-горе (пак там). Тази циганска проява е от-
разена и в картина на известния български художник Васил Евтимов 
(1900-1986), датирана от 1944 г., т.е. рисувана е непосредствено след 
манифестацията (Галерия „Лоранъ“, 2014). 

Краят на Втората световна война бележи началото на нова исто-
рическа епоха, в която под влияние на новите обществени и полити-
чески реалности основните идеи, форми и начини за осъществяване 
на ромската гражданска еманципация се променят съществено. На 
6-и март 1945 г., т.е. още преди края на войната, в София, на улица 
„Татарли“ 18, се създава Единна общо културно-просветна организа-
ция на циганските малцинства „Екипе“ (‘единство’ на ромски език). 
Създаването на новата организация е обявено като възстановяване на 
старата, „разтурена организация ‘Истикбал’“ (Пашов, 1957, с. 121), 
т.е. подчертана е приемствеността на двете организации, а в по-ши-
рок смисъл, на цялото ромско движение за гражданска еманципация.

На това Учредително събрание е представен Уставът на старата/
новата циганска организация и е избрано нейното ръководство, в кое-
то влизат: председател – Шакир Пашев, подпредседатели – Райчо Ко-
чев и Билал Османов, секретар – Таир Селимов, касиер – Демир Рус-
темов, и членове – Емин Еминов, Хюсеин А. Билалов, Сульо Метков, 
Решо Демиров, Рамчо Тотев, Демчо Благоев, Найдо Яшаров, Асан 
Османов (Палячо), Исмаил Шакиров, Шакир Мещанов, Али Мехме-
дов, Изет Салчов и Цеко Николов (Ibid., с. 121-122).

Според Устава новата организация си поставя следните задачи: 
а) да се бори срещу фашизма и анти-циганизма и расовите предраз-
съдъци; б) да издигне циганското народностно чувство и съзнание у 
българските цигани; в) въвеждане на циганския език сред циганските 
народни маси, като говорим и писмен език; г) запознаване българско-
то циганско малцинство с циганската култура; д) запознаване българ-
ското циганство с неговата духовна, социална и стопанска култура; 
е) издигане икономически [на] циганските слоеве в България; ж) фи-
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зическо закаляване на циганската младеж в България; з) продуктиви-
зиране на циганските маси; и) закрепване и издигане на циганските 
институти в България; к) осветляване българското обществено мне-
ние по нуждите на циганското население; л) да създаде стремеж у ци-
ганите за изграждане на едно национално огнище в своя земя. (ЦДА, 
ф. 1 Б, оп. 8, a.e. 596, л. 50-52). 

Организацията е замислена на национално равнище, със сложна 
йерархична структура, включваща множество локални организации 
в различни селища из цялата страна. Изрично се подчертава, че „в 
нея членуват всички цигани навършили 18-годишна възраст индиви-
дуално, без разлика на пол и социално положение […] [и] също така 
всички цигани от мохамеданска и православна християнска религия, 
без да се прави каквато и да е разлика“ (Art. 2). 

Интересно е да се отбележи, че още в първата задача на новата 
организация се открива формулировката „борба с […] анти-цигани-
зма“, която повдига някои въпроси. Концепцията за анти-циганизма, 
която е изключително популярна в наши дни, не е рожба на последни-
те няколко десетилетия, както често се мисли (и обикновено се пише 
дори и в академичните трудове). Всъщност тя възниква в условията 
на ранния СССР още през 1920-те години в средите на циганските ак-
тивисти, и се превръща в ключова идеологема, чрез която се обяснява 
историята на циганите в предишните (преди създаването на СССР) 
исторически епохи (вж. по-подробно Marushiakova & Popov, 2021, pp. 
832-833). Въпросът тук е от къде Шакир Пашов, който без съмнение 
е не само основният инициатор за създаването на новата циганска 
организация и автор (или поне един от авторите) на нейния Устав, е 
бил запознат с тази концепция и въобще е знаел за съществуването 
на термина ‘анти-циганизъм’, който преди това е бил неизвестен в 
България (а и впоследствие не се използва никъде, включително и в 
циганската преса). Това е въпрос, на който на този етап не може да се 
даде какъвто и да е било задоволителен отговор.

Друг такъв интересен момент в Устава на Организация „Екипе“ 
се явява появата на идеята за бъдещето развитие на циганите по пътя 
етно-нацията, т.е. предстоящето им превръщане в нация-държава 
(даже и това да е неясно формулирано и да е представено като въпрос 
на неопределеното бъдещо). В Устава многократно се подчертава об-
вързаността на дейността на новата организация с „всемирното ци-
ганско движение“, „Всемирната циганска организация“, „Всемирния 
цигански конгрес“ (чл. 1, 2, 22, 23), и в крайна сметка като далечна 
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перспектива, създаването на независима циганска държава – „да съз-
даде стремеж у циганите за изграждане на едно национално огнище 
в своя земя“ (чл. 3). По това време никъде по света не е съществувала 
никаква „Всемирната циганска организация“, така че остава неясно 
как Шакир Пашов и другите цигански активисти са стигнали до тези 
идеи, които (поне според Устава) заемат водещи позиции в идеоло-
гическата платформа на новата организация. Една от възможностите 
тук е да имаме представяне на желаното като реалност, с надежда-
та да се активира механизма за „само-изпълняващото се пророчест-
во“ (self-fulfilling prophecy), или (което също е много вероятно) тук 
да имаме аналогия със световните идеи на ционизма, които са били 
особено популярни по това време. Друга възможност (не изключваща 
първите две посочени) авторите на този текст да са били информира-
ни за идеите за създаване на циганска държава, лансирани от т.нар. 
Цигански Царе от „династията“ Квиек в Полша, които са широко от-
разени в световните медии през 1930-те години (вж. Marushiakova & 
Popov, 2021, с. 599-650).

Във всеки случай, един от основните национални символи на 
бъдещата циганска държава, националното знаме, вече присъства в 
Устава на организацията (чл. 59). Неговото описание не е особено 
ясно („знамето на организацията е червено с две бели полета в среда-
та с триъгълник“), както не е ясен и неговия символизъм. За. празник 
на организацията е обявен 7-и май. В своите спомени Шакир Пашов 
обяснява, че честването на тази дата е започнало през 1934 г., когато 
циганите са поднесли венец на гроба на Реджеб Юсеинов, дългогоди-
шен подпредседател на Организация „Истикбал“, и от тогава това се 
е превърнало в традиция за циганите в София (Пашов, 1957, с. 105). 
Той обаче съзнателно „пропуска“ да съобщи, че 7-и май всъщност 
е първия ден след Гергьовден, и това е денят, на който циганите от 
София по традиция посещават гробищата, за да почетат своите по-
чинали роднини. Фактът, че денят на Св. Георги не се споменава из-
рично във Устава, а само датата 7-и май, която е обявена за празник 
на организацията, отразява нежеланието да се разкриват публично 
религиозни връзки или отношения в новите условия на зараждащия 
се комунистически режим.

Създаването на циганската организация без съмнение става с 
благословията на новата власт. През 1945 г. в ЦК на БРП (к) са обсъж-
дани и приети серия доклади, посветени на отделните национални 
малцинства. В доклада за циганското малцинство се приема за необ-



289

ВМ
ЕС

ТО
 З

А
К

Л
Ю

Ч
ЕН

И
Е 

• Ш
ак

ир
 П

аш
ов

 –
 ж

ив
от

 и
 д

ел
о

ходимо създаването на организация на циганите, която „ще улесни 
просветно-културната [работа] […] и политическата борба“ сред тях 
(ЦДА, ф. 1 Б, оп. 25, a.e. 71, л. 5; Стоянова, 2017, с. 40). Това обаче 
съвсем не означава, че тази организация е творение на Комунистиче-
ската партия, защото в същия доклад изрично се отбелязва, че „Ини-
циативата за организация на циганите иде от самите тях“, и се под-
чертава, че „Нашите другари комунисти смятат, че чрез една такава 
организация ще могат да държат под свое влияние циганите“ (Ibid.). 
Документите на организацията обаче вероятно не са били проверява-
ни от партийния апарат (или не им е било обърнато достатъчно вни-
мание), което обяснява присъствието в Устава на идеята за циганска 
нация-държава, която повече не се появява никъде в историческите 
свидетелства от това време. 

Самият Устав на Единната общо културно-просветна организа-
ция на циганските малцинства „Екипе“е трябвало да бъде приет на 
II Национална конференция, датата на която не е определена (чл. 61). 
Такава конференция обаче не е проведена, и „на едно събрание“ през 
1946 г. е взето решение да бъде продължен мандатът на ръководство-
то на организацията, „за да подчертае доверието, с което този коми-
тет се ползуваше в циганската среда“ (Пашов, 1957, с. 123). На това 
събрание е решено също така започне издаването на вестник „Романо 
еси“ (Цигански глас), както е заложено в Устава, като за негов главен 
редактор е избран Шакир Пашов, и за членове на редакционната ко-
легия Сульо Метков, Таир Селимов, Мустафа Алиев (впоследствие 
известен като Мануш Романов), Хюсеин А. Билалов и други (Ibid.). 

Уставът на Организация „Екипе“, поне формално, я представя 
като неполитическа, и необвързана с определени политически сили. 
Самият Шакир Пашов, който след 9-и септември 1944 г. възстано-
вява членството си в нелегалната до тогава Комунистическа партия 
(официално название по това време Българска работническа партия – 
комунисти), обаче в своите спомени многократно подчертава, че под 
неговото ръководство организацията активно е подпомагала дър-
жавната политика, провеждана от правителството на Отечествения 
Фронт. С държавна подкрепа започва да се издава вестник „Романо 
еси“, първият брой от който излиза на 25-и февруари 1946 г. Вестни-
кът е обявен като орган на Общо културно-просветна организация на 
циганското малцинство в България, а негов главен редактор е Шакир 
Пашов. Във вестника е отбелязано, че Уставът на организацията е ут-
върден от министъра на вътрешните работи Антон Югов, а разреше-
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нието за неговото издаване е дадено от министъра на пропагандата 
Димо Казасов (Романо еси, 1946c, с. 2). Уводната статия всъщност 
е словото на Юсеин Билялов, представено по Радио София на 14-и 
януари по повод деня на Св. Василий, „народен празник на цигани-
те“, което е до голяма степен политическа прокламация от името на 
организацията. В него се описва тежкият живот на циганите в мина-
лото, борбите на тяхната организация (има се предвид Организация 
„Истикбал“, на която обаче не се казва името) за техните граждански 
права, и се приветства получаването на гражданската свобода и соци-
ално равноправие, което им е донесло правителството на Отечестве-
ния Фронт. 

Показателен за духа на времето е финалът на статията: 

Да живее Отечественият фронт! Да живее основателят на 
Отечественият фронт Георги Димитров! Да живеят съюзените 
народи СССР, Съединените Щати и Англия! Да живее храбра-
та отечественофронтовска народна армия! Да живее народната 
република Югославия и маршал Тито! Да живее Вожда на съ-
ветския народ генералисимус Сталин! Бахтало тумаро Васили! – 
Честит ви Св. Васил! (Романо еси, 1946b, с. 1).

Активната агитация в подкрепа на правителството на Отечестве-
ния Фронт продължава да бъде водеща линия във всички последващи 
броеве на вестник „Романо еси“. Междувременно Комунистическа-
та партия продължава да укрепва своята власт, и за месец октомври 
1946 г. са насрочени парламентарни избори, на които трябва да бъде 
избрано Велико народно събрание, което да изготви и приеме нова 
конституция на България. На 4-и август 1946 г. се провежда разши-
рена конференция на циганската организация, която включва „всич-
ки председатели, представляващи разни професионални сдружения“ 
(ЦДА, ф. 1 Б, оп. 6, a.e. 235, л. 5). В този Протокол организацията 
е обозначена като ‘Обща организация на циганското малцинство за 
борба срещу фашизма и расизма’. Не е ясно дали действително е има-
ло такова преименуване (по-скоро не е имало, или поне няма извест-
ни сведения за това), във всеки случай вестник „Романо еси“ продъл-
жава да излиза до 1948 г. като орган на ‘Общо културно-просветна 
организация на циганското малцинство в България’, като успоредно 
с това название в редица случаи се използва както новото название, 
така също и различни съчетания от двете. Самите документи с ре-



291

ВМ
ЕС

ТО
 З

А
К

Л
Ю

Ч
ЕН

И
Е 

• Ш
ак

ир
 П

аш
ов

 –
 ж

ив
от

 и
 д

ел
о

шенията на конференцията са подпечатани с печат, върху който има 
надпис „Общоциганска културна организация – София“, и на който е 
изобразена петолъчна звезда, под която е изписано ‘1945’, т.е. година-
та на нейното основаване (Ibid., л. 4). 

На тази конференция е взето решение, в което се подчертава, 
че Отечественият Фронт се явява „единственният защитник […] на 
националните малцинства“, и затова конференцията предлага пред-
ставител на циганското малцинство във Велико народно събрание от 
листите на Отечественния Фронт. За определянето на такъв предста-
вител е проведен избор с тайно гласуване между три предложения, 
като Шакир Махмудов Пашев получава 7 гласа от 14 делегати, Хюсе-
ин Алиев Билялов и Таир Селимов получават по 3 гласа, а една бюле-
тина е обявена за невалидна (Ibid.). Прави впечатление, че протоколът 
от конференцията е подписан от 15 души, като освен участниците в 
конференцията, които всички са с мюсюлмански имена (каквито са 
носели по това време циганите в София), отделно има още подпис с 
българско име (Б. Найденов). Това дава основание да се предположи, 
че на нея е присъствал представител на Отечествения Фронт, и нейно-
то провеждане (по всяка вероятност по инициатива на самите цигани) 
е било предварително съгласувано. Във всеки случай предложението 
от конференцията е обсъждано от Районния комитет на Комунисти-
ческата партия. Според материалите от това обсъждане партийното 
минало на Шакир Пашов не е толкова безупречно и героическо, както 
самият той го представя, напр. след двата му ареста (през 1923 г. и 
1925 г.) „у него настъпи известна уплаха“, или през 1931 г., когато 
му е предложено да се включи като представител на циганското мал-
цинство в листата на Работническата партия на общинските избори 
през 1931 г., „той обеща да сътрудничи, но впоследствие се уплаши“ 
(Ibid., л. 9). Въпреки това заключението на Районния комитет е, че 
„ако стане въпрос да се избира кандидат измежду циганското малцин-
ство, […] по-подходящ от него няма“, и че „от неговото включване в 
Великото Народно събрание като депутат, партията само ще спечели, 
тъй като това ще издигне партията в очите на циганското малцинство 
и ще пусне здраво корени [там]“ (Ibid., л. 9-10). 

На изборите за Велико народно събрание Шакир Пашов е поста-
вен на по-задно място в изборните листи и не успява да стане депутат. 
Грешката бързо е поправена, и три месеца след изборите, на 28-и фев-
руари 1947 г., този въпрос е обсъждан на заседание на най-висшия ко-
лективен партиен орган, Политбюро (Политическо бюро) на БРП(к), 
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при това като точка втора от дневния ред (обикновено точките при 
заседанията на Политбюро се подреждат по тяхната степен на важ-
ност). Решението на Политбюро по този въпрос гласи:

2. Другарят Димитър Ганев [който е назначен за посланик 
в Румъния – бел. авт.] да си подава отставката като депутат. Да 
се предложи на следващите в листата след него другари Григор 
Врабченски и Христина Брадинска да се откажат, за да влезе във 
Великото Народно събрание другаря Шакир Пашев (циганин). 
(ЦДА, ф. 1 Б, оп. 6, a.e. 235, л. 1).

Въросните другари явно са приели предложението за отказване 
от полагащото им се депутатско място (евентуално несъгласие би 
означавало край на партийната им кариера), и Шакир Пашов става 
редовен депутат във Великото народно събрание, което, в края на 
същата година, прима новата Конституция на Народна република 
България (т.нар. Димитровска конституция). В това си качество (и 
възможностите, което то разкрива) той развива бурна активност за 
развитие на циганското движение. В тази насока той използва под-
крепата (и административните ресурси) на управляващата полити-
ческа коалиция на Отечествения Фронт (де факто на Комунистиче-
ската партия). През 1947 г. Националния Комитет на Отечествения 
фронт издава Окръжно № 18, с което нарежда „във всички околий-
ски и градски центрове да се образуват културно-просветни друже-
ства на циганското малцинство с пълното съдействие на околийски-
те и градски комитети на Отечествения фронт“ (Романо еси, 1947d, 
с. 2). За изграждането на тези дружества, явяващи се структурни 
подразделения на Общо културно-просветната организация на ци-
ганското малцинство в България, голяма заслуга има самия Шакир 
Пашов, който „непрекъснато обикаля из най-затънтените краища на 
страната, за повдигане на духа на циганското малцинство и на само-
то място да се опознае с нуждите на сънародниците ни, които чувст-
ват голяма радост от неговото присъствие между тях“ (Романо еси, 
1948c, с. 1). За сравнително кратко време, в продължение на около 
година, в страната са създадени повече от 90 цигански организации 
(ЦДА, ф. 1 Б, оп. 8, a.e. 596, л. 61); даже понякога, напр. в Шумен, 
се създават две цигански организации, като при това едната от тях 
носи името Циганска културно-просветна организация „[Шакир] 
Пашов“ (Демирова, 2017, с. 70-72).
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Заедно с работата по създаване и укрепване на местните циган-
ски организации в страната Шакир Пашов като депутат е изпращан 
да спомага за решаване на възникнали проблеми сред циганското на-
селение. Такъв е случаят в Русе, където е възникнало напрежение по 
повод на недопускане на циганите в управлението на имотите на ре-
лигиозната мюсюлманска община от местните турци (АСР, ф. Шакир 
Пашов) – проблем, добре познат на Шакир Пашов още от 1920-те 
и 1930-те години. Друг проблемен случай, за решаването на който 
се е наложило неговото пътуване заедно с други местни депутати, е 
имало в село Голинци (днес квартал Младеново в град Лом) (Ibid.). 
Подробностите по този случай не са известни, но по всяка вероятност 
проблемите са били свързани с местните цигани, които са създали 
своя Циганска Баптистка църква още през 1920-те (Славкова, 2007; 
Marushiakova & Popov, 2021a).

Водеща линия в дейността на Шакир Пашов и ръководството на 
Организация „Екипе“ по това време е укрепване единството на циган-
ската общност, независимо от нейната вътрешна хетерогенност. Още 
в първия брой на вестник „Романо еси“, в празничното слово по слу-
чай циганския празник в деня на Св. Василий, се отбелязва:

В нашия организационен живот има още лоши прояви и не-
редности в отношенията между циганите християни и цигани-
те мюсюлмани, но ние се надяваме, че властта на Отечествения 
фронт ще ни помогне да преодолеем някои стари разбирания, да 
премахнем пречките, които ни създават реакционерите в наши-
те среди, и да заработим за културното издигане на циганите и 
за преуспеха на Отечествено фронтовата България. (Романо еси, 
1946b, с. 1).

Тази тема присъства на страниците на вестника и по-късно, като 
приема ясно изразени етнически измерения, напр. отправеният от са-
мия Шакир Пашов призив към „онези сънародници, които се при-
криват под името на българи или турци, да смъкнат маската от себе 
си и се приобщят към нашата организация за нейното издигане на 
по-високо ниво, защото те по кръв са цигани, не трябва да се крият, а 
да се отзовават на поканата на организацията ни, защото влачат отго-
ворност пред съвестта си“ (Романо еси, 1947a, с. 1).

Единственото изключение от този водещ дискурс (единство на 
циганската общност, независимо от нейната вътрешна хетерогенност) 
е отношението към циганите чергари:
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Има между нас цигани, които и ние презираме и са за прези-
ране, а те са цигани скитници (катунари), които немат оседло по-
стоянно местожителство [и] които лежат изключително на гърба 
на жените си, които пък от своя страна се занимават с врачуване, 
гадаене, кражби. Ето пък защо време е държавата ни час по-скоро 
да се занимае с този въпрос и своевременно да се вземат мерки 
за ограничаване на скитничеството (катунарство) и желаещите 
да се оземлят и се впрегнат на общеполезна работа. (Романо еси, 
1946d, с. 2).

Това отношение към циганите чергари не трябва да предизвиква 
изненада. В процеса на ромската гражданска еманципация в периода 
между двете световни войни, в целия регион на Централна, Югоиз-
точна и Източна Европа новият ромски граждански елит има сход-
но отношение към проблема с чергарския начин живот на циганите; 
нещо повече, в продължение на няколко десетилетия циганските ак-
тивисти в СССР приканват съветската държава да седентаризира ци-
ганите чергари (Marushiakova & Popov, 2020, pp. 265-276).). В крайна 
сметка тази идея намира своята реализация чрез Указа на Президи-
ума на Върховния съвет на СССР от 1956 г., който е последван през 
годините от повече или по-малко сходни мерки във всички страни в 
региона, включени в т.нар. социалистически лагер (Marushiakova and 
Popov, 2008).

В качеството си на депутат, много усилия Шакир Пашов полага 
също така за развитие на образованието, обществения и културния 
живот в циганските квартали. През 1947 г. той успява да издейства 
специален бюджет от над 3 милиона лева за построяване на училище 
в квартал „Факултета“, и самият той прави тържествено първата коп-
ка за построяването на новата сграда (АСР, ф. Шакир Пашов), в която 
през същата година е открито Първо циганско училище, наречено на 
името на известния съветски педагог Антон Макаренко (АКРДОПБ-
ГДСРСБНА, ф. 13, оп. 1, a.e. 759, л. 145; Стоянова, 2017, с. 157-158). С 
названието ‘Циганско’ се обозначава, че в него се обучават цигански 
деца, но по своята програма то е общо образователно, и през следва-
щите години такива ‘цигански училища’ започват да се откриват на 
различни места в страната – Варна, Берковица, Сливен, Кюстендил, 
Лом и т.н. (A АКРДОПБГДСРСБНА, ф. 13, оп. 1, a.e. 759, л. 145). По 
същия начин започват да се създават цигански читалища в махалите, 
в които се развиват различни форми на обществен и културен жи-
вот – клубове за политическа просвета, курсове за ограмотяване на 
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възрастни, музикално-танцови и театрални групи, и т.н. (Стоянова, 
2017, с. 204-205). В София през 1946 г. се създава (по-точно възста-
новява) Спортното дружество „Наангле“ (Напред) със свой футболен 
отбор (съхранена е една снимка на Шакир Пашов с отбора – АСР, ф. 
Фотографии).

По това време в средите на циганските активисти се води серио-
зен дебат, за който обаче няма почти никакви исторически свидетел-
ства. Запазена е една снимка, която не е датирана, на която се виждат 
шестима цигански младежи, държащи голям постер с надпис „Циган-
ска азбука“. Изображенията на буквите в тази азбука явно са ориги-
нално творчество на нейните създатели, имената на петима от които 
са изписани на самия постер: Цеко, Куне, Сульо, Яшко и Яшар (АСР, 
ф. Фотографии). Със сигурност от тях могат да се идентифицират 
само Сульо Метков, Яшар Маликов и Цветан Николов, а останалите 
остават неизвестни.

През 1947 г. на страниците на вестник „Романо еси“ е поместено 
кратко съобщение, че в следващия брой на вестника ще бъде публи-
кувана „проекто-азбуката на циганите“, и че в настоящия момент се 
изработва граматика и речник на циганския език (Романо еси, 1947с, 
с. 2). В същия брой на вестника е публикувана полемичната статия 
на Никола Терзобалиев от Сливен, озаглавена „Необходимо ли е да 
имаме малцинствена организация на циганите“ (Ibid., с. 1-2), според 
която „част наши сънародници […] твърдят, че щом нямаме циганска 
азбука, защо ни е тази [циганска] организация“ (според самия Терзо-
балиев „писмеността на нас не е цел“). В следващия брой на вестника 
обаче няма нито дума по темата за циганската азбука. Може да се 
предположи с висока степен на вероятност, че идеята за създаване на 
писмен език за циганите не е срещнала подкрепа от контролиращите 
организацията властови структури. 

Особено много Шакир Пашов се гордее със своята роля за създа-
ването на Циганския театър, на което отделя много място в спомените 
си. Театърът се създава чрез обединение на няколко музикално-танцо-
ви и театрални групи към кварталните читалища в София през 1947 г. 
(АСР, ф. Шакир Пашов). Създаването на театъра е станало след ди-
ректната намеса на партийния и държавен лидер Георги Димитров, с 
когото ги свързва стара дружба: 

През 1923 година в изборите на народни представители е 
кандидат и другаря Георги Димитров, който посети урните на 
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III-та районна избирателна секция в училището „Васил Левски“ 
на улица „Димитър Петков“ и за миг опозиционната шайка се 
хвърли върху него с юмруци, но нашата партийна група, която 
беше там като агитатори, веднага се нахвърли и отървахме от 
ръцете им др[угаря] Димитров, като дойдоха и други другари. 
Изпратихме ги до трамвая и той ми каза: „Шакир, един ден, като 
дойдем на власт, ти ще бъдеш най-голям човек, а пък на мен от 
гарата до двореца ще постелят килим“, и ето, дойде славната дата 
9.IХ.1944 година и се сбъдна, аз станах народен представител във 
Великото Народно събрание, закърмен с идеите на Партията, за-
щото целият ми живот премина в борби за тържествуването на 
марксическите идеи и антифашистката ми дейност от 1919 годи-
на, и [така] е до днес. (Ibid.).

Шакир Пашов е посетил Георги Димитров в неговия кабинет и 
му е предложил да се създаде цигански театър по образеца на Циган-
ския театър „Ромен“ в Москва, за който във вестник „Романо еси“ е 
публикувана голяма статия (Романо еси, 1946e, с. 1). Георги Дими-
тров веднага се e запалил от тази идея и e наредил да бъдат включени 
в бюджета 2 милиона лева, с които е създаден Централния цигански 
театър „Рома“, на който Шакир Пашов става директор (Ibid.). Под не-
гово ръководство театърът подготвя и представя в София през проле-
тта на 1948 г. своята първа постановка, пиесата „Циганска рапсодия“ 
от Александър Гергинов.

Това не е първият цигански театър в България. Съхранена е фото-
графия с надпис „Основатели на 1-ва циганска театрална група. Сли-
вен. 24.03.1927 г.“ (АСР, ф. Господин Колев). На гърба на снимката са 
изписани имената на учредителите (12 мъже и 10 жени), а като теа-
трални режисьори (в смисъл също така на ръководители на театралната 
трупа) са посочени Иван Кръцов и Йордан Чорапчията. Очевидно това 
е самодейна (в смисъл непрофесионална) трупа, която е била много 
активна през годините – организирала е различно литературни и му-
зикални обществени събития (Сливенска поща, 1930, с. 2), и от време 
на време е представяла театрални постановки, напр. пиесите „Блудния 
син“ (Сливенска поща, 1932, с. 2), „Голгота“ (Циганите, 1992, с. 7), 
„Разбит живот“ (Изток, 1941, с. 4) и други. Дейността на Циганския 
театър в Сливен е съчетана с тази на Циганското читалище, създадено 
през 1928 г. (Отвътре / Andral / Inside, 2000, с. 11; 2001, с. 96). През фев-
руари 1939 г. читалището приема името „Княз Симеон Търновски“, на-
речено така на българския престолонаследник (Изток, 1939, с. 1). Това 
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преименуване обаче не трябва да ни заблуждава – в основата и на двете 
цигански институции (читалище и театър) стои един и същ кръг хора, 
които са тясно обвързани с младежкото комунистическо движение в 
Сливен по това време (вж. Marushiakova & Popov, 2022). 

Съществуват обаче някои различия между репертоара на двата 
цигански театъра. Сливенския театър преди 1944 г. представя пиеси 
с морализаторски характер, които са били широко разпространени в 
репертоара на любителските театри в България през тази епоха, целта 
на които е била да се възпитават циганите в основните норми на об-
ществен живот. Театър „Рома“ поставя във фокуса на своя репертоар 
циганската тема. Премиерната пиеса „Циганска рапсодия“ всъщност 
представлява свободна театрализирана интерпретация на известната 
поема „Цигани“ на Александър Пушкин, съчетана с много цигански 
песни и танци (от днешна гледна точка, представлението вероятно би 
било обвинено в екзотизация на циганите). Казано в скоби, нейният 
„автор“ (ако с пълно право може да се нарече така) Александър Гер-
гинов, е известен най-вече с това, че е първият български литератор, 
който превръща своето творчество в успешен бизнес (Бенбасат, 2016, 
с. 18-26), а неговият най-известен роман „Момичето от циганското 
кабаре“ (типично булевардно четиво) претърпява няколко издания и 
може би е книгата с най-висок тираж в българската литература до 
1944 г. (Ibid.). 

След създаването на Централният цигански театър „Рома“ през 
1948 г. театърът изнася с голям успех своите представления два ме-
сеца в столицата, след което през лятото на същата година заминава 
на турне по страната, и обикаля различни градове – Пловдив, Стара 
Загора, Ямбол, Сливен, Бургас, Шумен, Толбухин (днес Добрич) и 
Варна – като навсякъде е посрещнат възторжено от местната публика 
(Пашов, 1957, с. 127-128). Въпреки успешното турне, поради неуре-
дени финансови въпроси, във Варна се налага Шакир Пашов да зало-
жи часовника и златния си пръстен, за да може да закупи билети за 
влака, и артистите и музикантите да могат да се приберат по домовете 
си (ЦДА, ф. 1 Б, оп. 8, a.e. 596, л. 37; Дром дромендар, 1998, с. 3). 
Според някои свидетелства, по това време Шакир Пашов е написал 
пиесата „Бялата циганка“ (Дром дромендар, 1998, с. 3), която до сега 
не е открита. Не са открити също така и стихотворенията, които спо-
ред спомени на неговите съвременници и наследници, той е писал. 

Постигнатите успехи от Шакир Пашов в полето на ромската 
гражданска еманципация обаче са съпроводени от един страничен 
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ефект, който може да се разбере в духа на времето, имайки предвид 
конкретния исторически контекст. През втората половина на 1940-те 
в СССР вече господства т.нар. култ към личността на Сталин, и по не-
гово подобие в страните от Централна и Югоизточна Европа, в които 
на власт идват местните комунистически партии, се създават подобни 
култове към съответните партийни лидери. Закономерно е, че тези 
процеси продължават да се развиват и на по ниско ниво, и съответ-
но в средите на циганския активизъм възниква специфичен култ към 
личността на Шакир Пашов. Това най-ясно се вижда на страниците 
на вестник „Романо еси“, на който той е главен редактор, започват да 
преобладават текстове (обикновено тържествени слова и поздравле-
ния по различни празнични поводи), писани от самия Шакир Пашов, 
или материали, посветени на неговата личност като „вожд и учител“ 
на циганите, който ще „очертае пътя на нацията ни“ (Романо еси, 
1948a, с. 2). Появяват се даже стихотворения в негова прослава, като 
едно от тях завършва с по следния начин:

 
Да живеят Сталин, Тито, Димитров,
И другаря [Шакир] M[ахмудов] Пашов! (Романо еси, 1948d, с. 4). 

Това стихотворение става основа за една широко известна лите-
ратурна (и историческа) мистификация. В една своя книга известният 
български поет, сатирик и дисидент Радой Ралин (псевдоним на Ди-
митър Стоянов, 1922-2004) публикува написано от самия него сти-
хотворение, чието авторство той приписва на Шакир Пашов (Ралин, 
1987, с. 125-126). В текста на това стихотворение са вплетени отделни 
фрагменти от два наивни поетични текста, посветени на Шакир Па-
шов с автори Садък Исмаилов и Алия Исмаилов (пасаж от което е 
цитиран по-горе) от село Попица, околия Бяла Слатина (Романо еси, 
1948d, с. 4). Какви са били мотивите на Радой Ралин за тази несъм-
нена фалшификация (съпроводена от явни клевети по адрес на ци-
ганския лидер) може само да се предполага, но във всеки случай тя 
нанася много сериозен удар върху публичния имидж на Шакир Па-
шов. Нещо повече, в наши дни този текст продължава активно да се 
използва (168 часа, 2016), т.е. неговия публичен ефект остава.

През 1948 г. настъпва остра криза в циганското движение. Пър-
вите признаци за нейното назряване се появяват още през предната 
година, когато във вестник „Романо еси“ е публикувана статията на 
Никола Терзобалиев от Сливен с показателното заглавие „Необходи-
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мо ли е да имаме малцинствена организация на циганите“, от която 
става ясно, че в средите на циганите активисти съществуват сериозни 
противоречия, и то не толкова по въпроса дали трябва да има такава 
организация, а по-скоро каква трябва да бъде тя (Романо еси, 1947b, 
с. 1-2). Съществуващите противоречия в средите на циганските ак-
тивисти рефлектират в резултатите от проведената на 2-и май 1948 г. 
Национална конференция на Общо културно-просветната организа-
ция на циганското малцинство в България. На тази конференция се 
потвърждава обвързаността на организацията с политиката на Оте-
чествения Фронт, който по това време вече се е превърнал от полити-
ческа коалиция в масова обществена организация, ръководена от Ко-
мунистическата партия. Тясното обвързването с Отечествения Фронт 
обаче има неочаквани последици както за циганската организация, 
така и за самия Шакир Пашов. 

На Националната конференция е избран Инициативен комитет 
начело с Мустафа Алиев, който трябва да ръководи дейността на ци-
ганското малцинство до бъдещия (така и несъстоял се) Първи конгрес 
на организацията (Пашов, 1957, с. 124). Тази промяна явно е била 
заложена предварително, защото в броя на вестник „Романо еси“, из-
даден в навечерието на конференцията (Романо еси, г. 3, брой 10, 30 
април 1948 г.), към редактора Шакир Пашов е добавена редакционна-
та колегия в състав Мустафа Алиев, Таир Селимов и Сульо Метков. 
На конференцията е решено също така Театър „Рома“ да бъде поста-
вен под патронажа и непосредствения контрол на Малцинствената 
комисия на Националния съвет на Отечествения фронт (ЦДА, ф. 1 Б, 
оп. 8, a.e. 596, л. 63). По този начин в циганското движение се офор-
мя специфично двувластие, като двете страни (Шакир Пашов и Ини-
циативният комитет) се впускат в яростна борба помежду си. Тази 
борба включва разпращане на множество изложения до различни ин-
станции с обвинения срещу опонентите и съответните опровержения, 
които водят до финансова ревизия на Театър „Рома“, ръководството 
на който нееднократно се променя и в крайна сметка се поема от опо-
нентите на Шакир Пашов), както и до цялостна проверка на дейност-
та на организацията от страна на НС на ОФ, като в някои случаи даже 
се стига и до физическа саморазправа (Ibid., л. 40; АКРДОПБГДСР-
СБНА, ф. 13, оп. 1, а.е. 774, л. 26-27).

Конкретния повод за повечето от отправяните взаимни обвине-
ния са свързани с финансовите и художествените проблеми на Театър 
„Рома“, но всъщност това е само конкретния повод, зад който стоят 



300

ВМ
ЕС

ТО
 З

А
К

Л
Ю

Ч
ЕН

И
Е 

• Ш
ак

ир
 П

аш
ов

 –
 ж

ив
от

 и
 д

ел
о

много по-сериозни идеологически различия за настоящето и бъдеще-
то на циганското движение. Както констатира проверката от НС на 
ОФ, в циганската организация съществуват две течения, едното от 
които е оглавявано от Шакир Пашов, а „другото течение се водеше от 
млади комунисти, които […] критикуваха безмилостно и бeзсистемно 
неговите деяния“ (ЦДА, ф. 1 Б, оп. 8, a.e. 596, л. 62). Тези „млади ко-
мунисти“, излизащи от името на Първичната партийна организация 
на БРП(к), III район, София в едно свое изложение до Районния коми-
тет на БРП(к), с копие до ЦК на БРП(к), обвиняват Шакир Пашов, че 
разпространява сред циганите „шовинистичната пакостна клевета“, 
че новото ръководство на театъра са го „предали на българите“ (Ibid.). 
Изложението е подписано от Секретаря на Партийната организация 
на циганското малцинство „Салико“, Таир Селимов, и от членовете 
на нейното ръководство Любомир Алиев (бившия Мустафа Алиев, 
бъдещия Мануш Романов), Сульо Метков, Ангел Благоев и Асан Ос-
манов (Ibid., л. 41). 

Отправените обвинения към Шакир Пашов са съставна част от 
материалите, свързани с двете „враждуващи групи“ в циганската ор-
ганизация, и въз основа на тях Държавна сигурност започва активна 
разработка на Шакир Пашов под псевдонима „Дурак“ (‘глупак’ на 
руски език) (АКРДОПБГДСРСБНА, ф. 13, оп. 1, а.е. 774, л. 27-28). 
В хода на тази разработка в неговото досие се добавят и други об-
винения. Най-сериозното от тях е, че при проверка на материалите 
в бившата дирекция на полицията е установено, че през 1930 г., след 
завръщането му от Турция, той е подписал декларация за сътрудни-
чество с полицията, и по време на Втората световна война е подпо-
магал властите при насилствената трудова мобилизация на цигани 
от София, посочвайки им кои цигани да бъдат мобилизирани (ЦДА, 
ф. 2124 К, оп.1, а.е. 108107, л. 2). Заедно с това му се инкриминира 
ръководството на мюсюлманската организацията „Истикбал“, която 
е обявeна за обслужваща интересите на Турция, както и организи-
рането на циганите за поклонение пред ковчега на цар Борис III при 
смъртта му през 1943 г. (АКРДОПБГДСРСБНА, ф. 13, оп. 1, а.е. 774, 
л. 27). Особено място сред обвиненията към Шакир Пашов е отде-
лено на действията му като ръководител на циганската организация 
след 1945 г. и народен представител във Великото народно събрание, 
когато активно е провеждал „националистическа политика сред ци-
ганското малцинство“ (ЦДА, ф. 2124 К, оп. 1, а.е. 108107, л. 2). До-
пълнително към обвиненията е добавено, че като депутат е изнасял 
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държавни и партийни тайни и ги е предавал на привържениците на 
Никола Петков (водач на опозицията срещу правителството на ОФ), 
за което обаче не са посочени никакви конкретни данни (Ibid.). 

Опитите на Шакир Пашов да промени хода на събитията са без-
успешни. Той разпраща изложения по различни институции (ЦДА, ф. 
1 Б, оп. 8, a.e. 596), като заедно с това се опитва да си осигури под-
крепата на общността – по данни на Държавна сигурност той е раз-
пратил около 160 писма до различните цигански организации в стра-
ната (АКРДОПБГДСРСБНА, ф. 13, оп. 1, а.е. 774, л. 30). Всичко тези 
усилия обаче се оказват напразни. През есента на 1949 г. Градският 
комитет на БКП изключва Шакир Пашов от партията (ЦДА, ф. 1 Б, 
оп. 8, а.е. 596, л. 1). На парламентарните избори, проведени на 18-и 
декември 1949 г., Шакир Пашов не е включен в кандидат-депутат-
ските листи, а като представител на циганите в Народното събрание 
е издигнат Петко Костов Янков от Сливен (АСР, ф. Господин Колев). 

Последвалите промени в ръководството на циганската организа-
ция са описани от Шакир Пашов по следния начин:

[…] намериха се недоволни членове от малцинството, и то за съ-
жаление млади такива, претендиращи да имат една по-голяма кул-
тура, които минираха общия възторг и туриха бомба под краката 
на тази дейност, за да разрушат всичко, което с толкова труд бе 
създадено до сега. През 1950 година, месец юли, по настояване на 
тези недоволни младежи и за да се избегне разцеплението в на-
шите среди, Софийската организация и Централният комитет на 
всички организации бяха отстъпени на недоволни младежи. Съ-
щото, разбира се, стана и с театър „Рома“. (Пашов, 1957, с. 131).

Историческите извори обаче разкриват едно доста по-различно 
развитие на събитията. На 7-и април 1950 г. Централното ръководство 
на Културно-просветната организация на циганското малцинство в 
България взема решение: 

За проявена анти-народна дейност преди 9-и септември 
1944 г., като сътрудник на полицията, и за проявена след тази дата 
разложителна дейност, ръководството на циганското малцинство 
наказва Шакир Пашов със сваляне от длъжността председател на 
Културно-просветната организация на Циганското малцинство в 
България и го изключва завинаги от организацията. (АКРДОПБ-
ГДСРСБНА, ф. 13, оп. 1, а.е. 774, л. 30). 
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На 15-и април 1950 г. се провежда общо събрание на Циганското 
народно читалище „9 септември“ с председател Любомир Алиев, на 
което се разобличава дейността на Шакир Пашов като „пакостна“ за 
циганското малцинство (Нево дром, 1953c, с. 3). Решението за сваля-
нето на Шакир Пашов от ръководството на циганската организация 
е публично оповестено на 1-и май 1950 г., когато на първата страни-
ца във вестник „Нево дром“ (Нов път) с главен редактор Любомир 
Алиев, наследил вестник „Романо еси“ като издание на циганската 
организация; заедно с това съобщение се обявява също така, че за 
нов председател на циганската организация е избран другарят Никола  
Петров Терзобалиев от град Сливен (Нево дром, 1950a, с. 1; за него 
вж. по-подробно Marushiakova & Popov, 2022). 

Бъдещето на Единната общо културно-просветната организация 
на циганското малцинство в България „Екипе“ след отстраняването на 
Шакир Пашов е нерадостно. Краят на организацията е заложен още 
в препоръките, дадени от апарата на НС на ОФ в резултат на провер-
ката на Театър „Рома“ още през есента на 1948 г. В тези препоръки се 
предлага цялостна структурна промяна на организацията, чрез която 
да се преобразува Централния инициативен комитет в Малцинствена 
Комисия към НС на ОФ, „която да се инструктира и ръководи напра-
во от НС на ОФ“; по същия начин да се процедира с околийските и 
градски структури на организацията; Театър „Рома“ също да премине 
на пряко подчинение на Малцинствената Комисия и НС на ОФ (ЦДА, 
ф. 1 Б, оп. 8, a.e. 596, л. 62-63). Своят принос към преформатирането 
(и де факто ликвидирането) на циганската организация в това рус-
ло дават също така „младите комунисти“, което най-ясно се вижда 
в едно пространно изложение на Таир Селимов от 1950 г., по това 
време вече инструктор към НФ на ОФ, в което той почти буквално 
повтаря тези препоръки (АКРДОПБГДСРСБНА, ф 13, оп. 1, а.е. 759, 
л. 147-148). Закономерният резултат е налице – локалните цигански 
организации се вливат като секции на Отечествения фронт по места, 
като престават да бъдат обособени като „цигански“, а остават само 
като териториални. Това в крайна сметка води до прекратяване съ-
ществуването на самата циганска организация (макар че формално тя 
да не е била закривана). Много символично е, че последният излязъл 
брой на вестник „Нево дром“ всъщност е този, в който е публикувано 
съобщението за свалянето на Шакир Пашов като ръководител на ци-
ганската организация. 
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Сходна е съдбата на циганския театър. С Решение № 389 от 25-и 
ноември 1949 г. на Секретариата на ЦК на БКП се предлага Централ-
ният цигански тетър „Рома“ да остане да съществува (имало е пред-
ложение за разформироването му), но вече със статут на „полу-про-
фесионален“, включен в системата на кварталните читалища, които 
по това време са обособени по етнически признак (ЦДА, ф. 1 Б, оп. 8, 
a.e. 596). По този начин театърът е прехвърлен към Циганско народно 
читалище „9 септември“ в София, където неговата последна поста-
новка е „Последният табор“ от Вано Хрустальов (пиеса от репертоара 
на Театър „Ромен“) през 1950 г. (Нево дром, 1950b, с. 4). Подготвена-
та нова постановка, пиесата на Иван Ром-Лебедев „Героична поема“ 
(Ibid.) така и не е осъществена, и в началото на 1950-те театърът по-
степенно престава да съществува, а неговият ръководител Любомир 
Алиев връща старото си име (Мустафа) и започва работа като режи-
сьор в турските театри в Хасково и Кърджали. 

Шакир Пашов по това време е поставен под постоянната опека 
на Държавна сигурност (АКРДОПБГДСРСБНА, ф 13, оп. 1, а.е. 759), 
и на 10-и септември 1951 г. той е изпратен в концентрационния лагер 
(официално название ‘Трудово-възпитателно общежитие’) на остров 
Белене, където престоява до 10-и август 1953 г. (ЦДА, ф. 2124 К, оп. 
1, а.е. 108107, л. 2). Въпреки изключително тежките условия там, 
той успява да оцелее. Според неговите спомени, съхранени в устната 
история на неговото семейство, това се дължи до голяма степен на 
неговите умения като железарски работник – възложено му е било 
да се грижи за поддръжката на използваните от лагерниците работни 
инструменти (главно мотики), което му осигурява малко по-добри ус-
ловия. Според неговото досие в Министерство на вътрешните работи 
работата по неговото дело за сътрудничество с полицията е прекрате-
но, и на 10-и август 1953 г. той е освободен от лагера в Белене, но не 
и реабилитиран (Ibid., л. 1-4).

След завръщането си в София Шакир Пашов съсредоточава ос-
новните си усилия върху подготовката на своята книга „История на 
циганите в България и Европа: Рома“ (Пашов, 1957). Ръкописът на 
тази книга включва 216 страници текст, писан на пишеща машина, и е 
датиран от 1957 г. Текстът е разделен на отделни глави, като логиката 
на вътрешната структура не винаги е разбираема. Стилът на ръкописа 
като цяло е единен, но ясно се вижда наличието на няколко повече 
или по-малко ясно обособени сегмента, всеки със своите специфични 
характеристики. Интересно е да се отбележи, че в заглавието на ръко-
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писа за пръв път в България се извежда на преден план самоназвание-
то на общността, ‘Рома’ (неясно каква е била логиката му да постави 
тази част от заглавието в кавички), макар и по-нататък самият текст 
да се придържа към използваното (включително от самите роми) по 
това време название ‘цигани’.

Първият, ясно видим сегмент от ръкописа са частите, посветени 
на произхода, езика и ранната история на циганите. В тях без никак-
ви съмнения се открива влиянието на Найден Шейтанов, който през 
1932 г. е публикувал своята студия „Принос към говора на Софийски-
те цигани“ (Шейтанов, 1932), и който през 1955 г. е предал ръкописа 
на своята книга „Циганите в България: Материали за техния фолклор, 
език и бит“ за обсъждане в Етнографския институт с музей при Бъл-
гарска академия на науките. Този ръкопис включва „Предговор“ от 
Таир Селимов Таиров, подписал са като „депутат на трудещите се при 
Софийски Градски народен съвет“, т.е. общински съветник в Софий-
ска община. След обсъждане в Научния съвет на института е решено 
ръкописът да бъде закупен за неговия архив, където се съхранява в 
момента (АИЕФЕМ, № 295 II; частично публикуван е в Марушиако-
ва & Попов, 1994, с. 18-48). Очевидно е, че тези части не са изцяло 
самостоятелно творчество на Шакир Пашов. Голямата част от тези 
текстове всъщност са повторения или преразказ на цели части или 
отделни пасажи от ръкописа на Найден Шейтанов. В тях се съдържат 
множество позовавания на научни публикации, посветени на ранна-
та история и езика на циганите, при това на различни чужди езици, 
които самият Шакир Пашов не е владеел, и не е можел да прочете 
самостоятелно.

Налице е също така коренна промяна на самия възглед за произ-
хода на циганите. През 1920-те и 1930-те Шакир Пашов се придържа 
към широко разпространената по това време в България (включител-
но сред самите цигани) т.нар. египетска теория техния произход. Как-
то се вижда от вестник „Тербие“, историческият наратив на ромите по 
това време продължава да бъде доминиран от „египетската версия“ 
за техния произход, поради което те определят себе си като „потомци 
на великия цар Фараон“ (Мир, 1934, с. 3). Постепенно сред циганите 
(или поне сред техните активисти) започват да навлизат постижения-
та на модерното научно познание за техния индийски произход, а са-
мият Шакир Пашов в края на 1940-те години изказва в свое публично 
слово собствена наивна концепция за техния произход, базирана на 
етиологически легенди, разпространени по това време сред циганите 
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в Берковица: „Нашето малцинство живее от седми век в България, 
където нашите прадеди са били настанени от тогавашния водач на 
циганите по целия свят – Берко – опасен противник на Индийския 
император по това време – Абдурахман“ (Романо еси, 1948b, с. 2). В 
ръкописа си от 1957 г. той вече се придържа към модерната концепция 
за индийския произход на циганите, добре позната на Найден Шейта-
нов, и тя е представена обстойно в неговия собствен ръкопис, макар и 
все пак да прави компромис и да се опитва да съчетае двете концеп-
ции, като представя Египет като „временна станция, през която [цига-
ните] са минали и отпътували по-нататък към Европа“ (Пашов, 1957, 
с. 20). Що се отнася до модерната концепция за индийския произход 
на циганите, тя започва да навлиза сред широките цигански маси през 
1950-те години, като голямо влияние оказва първата вълна от индий-
ски филми, показвани в България по това време.

Вторият, също така пределно ясно забележим сегмент в ръкопи-
са на Шакир Пашов са главите, посветени на традиционните занятия 
(ковачи), бита и фолклора на т.нар. агупти (т.е. египтяни), живеещи в 
Източните Родопи. Тук налице е всъщност почти буквален препис на 
вече публикуваното голямо изследване на Анастас Примовски (1955).

Безспорно най-интересен е третият, също ясно видим сегмент, в 
който се представя зараждането и развитието на циганското движе-
ние за гражданска еманципация през първата половина на ХХ век. 
Няма да бъде пресилено да се каже, че в много висока степен самият 
Шакир Пашов е родоначалникът и основният двигател на този процес 
(поне от 1919 г. нататък). От тази гледна точка неговата книга има 
изключително важно значение, и то не само като исторически извор, 
но и като пръв опит да се осмисли и обясни това движение, и то от 
позицията на активен участник в него, т.е. „отвътре“, от гледна точка 
на самата общност.

Не е възможно да се прецени какъв точно е бил механизмът на 
сътрудничеството на Шакир Пашов с Найден Шейтанов при подго-
товката на книгата „История на циганите в България и Европа: Рома“. 
Несъмнено е обаче, че в случая налице е един от първите опити за 
постигане на т.нар. колаборативно и реципрочно сътрудничество, 
което е така модерно в наши дни (Gay y Blasco & Hernández, 2020). 
Трудно е да се разбере също така какви са били мотивите за това съ-
трудничество на Найден Шейтанов, но затова пък мотивите на Шакир 
Пашов са напълно ясни. Той възлага големи надежди на тази книга 
като възможност да получи публична (и политическа) реабилитация 
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за своята цялостна дейност в полето на циганското движение. От тук 
са и неговите опити да създаде такъв наратив на историята на това 
движение (даже и с цената на премълчаване или манипулативно ин-
терпретиране на някои факти), който да бъде положително оценен от 
управляващия комунистически режим в България.

Своята книга Шакир Пашов изпраща за оценка и одобрение до 
ЦК на БКП, но отговор от там не последва (или поне не е известен), 
и ръкописът потъва в партийните архиви, и така си остава непубли-
куван. Частична реабилитация обаче Шакир Пашов все пак получа-
ва. Той започва работа в Циганско народно читалище „9 септември“, 
председател на което по това време е Таир Селимов (Неве рома, 1957a, 
с. 1-2), където през 1956 г. се организира самодейния художестве-
но-музикален колектив „Рома“, начело с Яшар Маликов (Пашов, 
1957, с. 133), т.е. възстановява се под друга форма циганския театър. 
Същата година Шакир Пашов е включен в редакционната колегия на 
започналия да излиза на следваща година нов вестник, „Неве рома“ 
(Нови цигани), орган на Циганско народно читалище „9 септември“ 
(Ibid., с. 137). Във вестника са публикувани отделни фрагменти от 
неговата книга (Неве рома, 1957c, с. 4; 1957f, с. 4). На 24-и май 1957 г. 
в циганското читалище се провежда голяма среща на млади цигани 
активисти, на която Шакир Пашов разказва спомени за ранните етапи 
на циганското движение, а след това всички участници полагат тър-
жествено венец на Мавзолея на Георги Димитров (Неве рома, 1957e, 
с. 1). В кв. „Тухларна фабрика“ (или махала „Бояна“), където живее по 
това време, той организира Спортен сектор „Рома“, както и музикал-
но-танцов ансамбъл, който представя художествено-музикална вечер 
в близкото кино „Петър Берон“ (Неве рома, 1957d, с. 4). 

Скоро обаче за Шакир Пашов отново възникват сериозни пробле-
ми. Във вестник „Неве рома“ е публикувана статията на Демир Шанков 
от Лом, студент по медицина в София, със заглавие „Необходима ли 
ни е сега организация?“, като редакцията предлага тя да бъде обсъде-
на от циганите по места и да се вземе отношение по въпроса (Неве 
рома, 1957b, с. 1-2). След няколко броя, в края на 1957 г., във вестника 
е публикуван докладът, произнесен от Демир Шанков на проведеното 
събрание „във връзка с възобновяването на циганската културно-про-
светна организация“ (Неве рома, 1957, с. 1). Явно това мероприятие 
не е било съгласувано с ръководните институции и одобрено от тях, 
защото последват съответните санкции. Вестник „Неве рома“ спира 
да излиза, и за циганска организация повече никъде не се споменава. 
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Явно във връзка с този случай, след получено писмо от ЦК на 
БКП, МВР разследва отново Шакир Пашов. През 1959 г. работата по 
неговия случай е прекратена и неговото досие е окончателно закрито 
(ЦДА, ф. 2124 К, оп. 1, а.е. 108107), но заедно с това той и жена му 
са интернирани в село Рогозина, в Добруджа. Престоят на Шакир Па-
шов и жена му там трае три години (1959-1962). Съхранена е снимка 
(АСР, ф. Фотографии), от която се вижда, че те живеят в малка, бедна 
къща, при тежки условия. По спомени на наследниците на Шакир Па-
шов, по време на интернирането му много са му помогнали добро-
то владеене на турски език и железарските умения. Той започва да 
изработва легла със железни пружини, които са били много търсени 
тогава и които продава на местните турци, за което те му заплащат със 
златни монети, и така Шакир Пашов и жена му се завръщат в София 
със значителни спестявания. 

След завръщането на Шакир Пашов в София той се пенсионира. 
В края на 1960-те циганската махала „Бояна“ (кв. „Тухларна фабри-
ка“) е ликвидирана поради разрастването на София и строителството 
на нови жилищни комплекси, нейните жители са компенсирани с нови 
апартаменти, и Шакир Пашов се премества да живее в ж.к. „Друж-
ба“ (тогава Гара Искър). На новото си местожителство Шакир Пашов 
продължава да бъде обществено активен и дълги години е председа-
тел на локална Отечествено-фронтовска организация (АСР, ф. Шакир 
Пашов). Заедно с това той се бори за своята партийна реабилитация. 
През 1967 г. членството на Шакир Пашов в БКП е възстановено (АСР, 
ф. Шакир Пашов), но въпреки това в издадената през 1968 г. книга 
„Циганското население в България по пътя на социализма“ (един от 
авторите на която е Таир Селимов Таиров) неговото име въобще не е 
споменато, както премълчано е и съществуването на ръководени от 
него цигански организации (Генов et al., 1968). За пръв път в пуб-
личното пространство името му се появява в статия, посветена спе-
циално на него, която е публикувана през 1974 г. във вестник „Нов 
път“ (цигански вестник, издаван от НС на ОФ), т.е. тогава той вече е 
публично реабилитиран (Нов път, 1974). През 1976 г. Шакир Пашов 
получава званието „Активен борец против фашизма и капитализма,“ 
което му дава право на т.нар. народна пенсия (по-голяма от обикнове-
ните пенсии), както и други социални привилегии.

Шакир Пашов умира на 5-и октомври 1981 г., малко преди да на-
върши 83 години. За смъртта му няма никакви съобщения в медиите, 
и според спомените на неговите близки, на погребението му присъст-
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ват само неговите роднини и малък брой близки приятели; пред гроба 
му Мануш Романов (Мустафа/Любомир Алиев) публично е поискал 
прошка от мъртвия. Докладната записка на Господин Колев, инструк-
тор в ЦК на БКП, обаче разкрива друга картина на погребението на 
Шакир Пашов. Присъствали са около 130-150 цигани от всички ра-
йони на София. В ритуалната зала представител на кварталната орга-
низация на БКП, където покойника е членувал, е произнесъл слово, 
в което е подчертал заслугите му в борбата срещу фашизма и капи-
тализма и за щастието и благоденствието на своите братя пролета-
рии, без да спомене за неговия народностен произход. В своето слово 
Мустафа Алиев, по това време режисьор в Българската национална 
телевизия, е нарекъл покойникът „Татко наш“, и е подчертал, че не-
говият живот на комунист – борец за щастието на народа – ще бъде 
пример за живите, че делото му ще живее. Преди да бъде положен 
покойникът в гроба, в специално отделно помещение е бил извършен 
ритуал съгласно догмите на исляма – измиване трупа на покойника, а 
на гроба ходжа е произнесъл полагащата се молитва. На гроба слово 
е произнесъл също така Таир (вече Тихомир) Селимов Таиров, който 
е очертал дейността на Шакир Пашов през годините като родоначал-
ник на прогресивното движение на циганите в България и е подчер-
тал, че през целия си живот той е бил верен на делото на БКП и е 
работил активно за щастието и благоденствието на целия български 
народ (ЦДА, ф. 16, оп. 89, a.e. 139, л. 44-45).

Една година след смъртта на Шакир Пашов е отпечатан некро-
лог-възпоминание. На него е изобразена рисунка на Шакир Пашов с 
ясно изразена символика. На тази рисунка Шакир Пашов е изобразен 
седнал зад бюро, с лула в уста, зад него лавица с книги, на бюрото 
пред него са ръкописите на четири вестника („Тербие“, „Романо еси“, 
„Нево дром“ и „Неве рома“), три тома с надпис „Произход на цигани-
те“ и телефон. Върху некролога не е обозначено от чие име е издаден, 
което е твърде необичайно явление (обикновено върху такива некро-
лози има малка снимка на починалия и имената на опечалените), и 
тази загадка си остава неразкрита. 

Текстът върху некролога е следният:

На 5 ноември 1982 се навършва една година от смъртта на 
ШАКИР МАХМУДОВ ПАШОВ. Нека всеки си спомни за ор-
ганизатора на циганската културно-просветна организация в 
България, за създателя на вестник Романо еси. За създателя на 
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Централния цигански театър „Рома“. За комуниста-антифашист 
и борец против капитализма и фашизма. За първия циганин на-
роден представител във Великото народно събрание. За човека с 
голямото сърце. Поклон! (АСР ф. Шакир Пашов).

Шакир Махмудов Пашов преживява дълъг и наситен със събития 
живот, преминал през множество превратности и даже понякога лу-
тания в различни насоки. Неизменен остава само водещият стожер в 
цялата негова обществена и политическа дейност – работата за своята 
общност, стремежът да я насочи и изведе към цялостна и всеобхватна 
гражданска еманципация. 

Елена Марушиакова, Веселин Попов
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иЗПОЛЗВани СъКраЩениЯ

БЗНС. Български земеделски народен съюз.
БКП. Българска комунистическа партия.
БНА. Българска народна армия.
БРП (к). Българска работническа партия (комунисти).
ДС. Държавна сигурност.
МВР. Министерство на вътрешните работи.
НС на ОФ. Национален съвет на Отечествения фронт.
ОФ. Отечествен фронт.
РМС. Работническия младежки съюз.
СГНС. Софийски градски народен съвет.
ТВО. Трудово-възпитателно общежитие.
ЦК на БКП. Централен комитет на Българската комунистическа партия.
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АИЕФЕМ. Архив на Института за етнология и фолклористика с Етнограф-
ски музей при Българска академия на науките: № 295 II.

АКРДОПБГДСРСБНА. Архив на Комисия за разкриване на документите и 
за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия: 
ф. 13, оп. 1, a.e. 759; ф. 13, оп. 1, а.е. 774. 

АСР. Архив на Дружество за изследване на малцинствата Студии Романи: 
ф. Господин Колев; ф. Фотографии; ф. Шакир Пашов.

ДА София. Държавен архив – София: ф. 1 K, оп. 2, а.е. 831; ф. 1 K, оп. 4, 
а.е. 531; ф. 1 К, оп. 4, a.e. 683. 

ЦДА. Централен държавен архив – Държавна агенция „Архиви“: ф. 1 Б, 
оп. 6, а.е. 235; ф. 1 Б, оп. 8, а.е. 596; ф. 1 Б, оп. 25, а.е. 71; ф. 1 Б, оп. 
28, а.е. 6; ф. 16, оп. 89, а.е. 139; ф. 264 К, оп. 2, а.е. 8413; ф. 264 К, оп. 
2, а.е. 9385; ф. 264 К, оп. 5, а.е. 1109; ф. 370, оп. 6, а.е. 745; ф. 2124 К, 
оп. 1, а.е. 108107.
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СПИСЪК НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ

Корица: „Долу расовите различия!“. Картина от Васил Евтимов (1900 – 
1986), есента на 1944 г. Картината е рисувана по действително съби-
тие, отразено също на така и на фотография (вж. Илюстрации). Както 
се вижда от снимката, манифестацията на циганите е била пред На-
родното събрание, по всяка вероятност в ранната есен (края на сеп-
тември – октомври) на 1944 г. 

1.  Карикатура от неизвестен автор. Вечерна поща, 21.XII.1905, с. 1.
2.  Карикатура от Александър Ламбов. Вечерна поща, 17.XII.1905, с. 1. 

Публичният прякор на д-р Марко Марков е бил „Сакънтията“ (използ-
вано в смисъл на ‘скандалджия’). Изразът „Анлаянда сиври синек саз-
дър, аннамаяна даул да зурна азд ър“ е турска поговорка в смисъл ‘за 
този който разбира, дори комарът ще му звучи като саз, а за този, който 
не разбира, дори тъпан и зурна няма да са достатъчни за да ги чуе’.

3.  Корица на Устав на Египтянската народност в гр. Видин. Видин, 
1910. На корицата на Устава е поставен печатът на организацията.

4.  Шакир Пашов като войник в българската армия по време на Първа-
та световна война (1915-1918). АСР, ф. Фотографии (предоставена от 
Лиляна Ковачева).

5.  Участници в Учредителния конгрес на Съюза на циганите музикан-
ти. София, 1920 г. АСР, ф. Фотографии (предоставена от Людмила 
Живкова).

6.  Циганска евангелска баптистка църква в село Голинци (днес кв. Мла-
деново в Лом). Светильник / Svetilinic, 1934, № 6-7, p. 3.

7.  Надпис на гърба на снимката: „Снимка на група цигани членове на 
РМС – 1924 год. I ред седнали – 1. Тодорка Дончева. 2. Стефанка Па-
найотова. 3. [неизвестна]. 4. Сотирка Дончева. 5. Курти Дечев – детето. 
6. Радка Куртева. 7. Тодор Русчев. Прави жените – 1. Софка Пенчева. 
2. Сийка Петрова.“ В това описание има явна грешка при датировката, 
защото РМС е създаден през 1928 г., т.е. снимката е най-рано от тази го-
дина. Архив на Регионален исторически музей – Сливен, Инв. № 1437.

8.  Надпис на гърба на снимката: „Снимката е направена [през] 1921 г. с 
една част от младежи комсомолци от квартала, с вестник „М[ладежка] 
искра“. От ляво [на дясно] прави Г. Недев, Михаил Христов, Ат. Васи-
лев, Михаил Големанов, Петър Тодоров, Димитър Василев. Седнали 
Велико Николов, Н[икола] Терзобалиев, Коста Маринов, Руско Йов- С

П
И

С
Ъ

К
 Н

А
 И

Л
Ю

С
ТР

А
Ц

И
И

ТЕ



320 чев.“ В това описание също има явна грешка при датировката, защото 
вестник „Младежка искра“, който е печатен орган на РМС, започва да 
излиза през 1928 г., т.е. снимката е най-рано от тази година. Държавен 
архив – Сливен, ф. 879, оп.1, а.е. 27, л. 4.

9.  Текст при публикацията на снимката: Ръководство на читалище „Княз 
Симеон Търновски“. Сливен, 1928 г. Прави (от ляво на дясно): Петър 
Такев (Такьоолу), Димитър Будаков (Барака), Ташо Чакмаков, Дечо 
Куртев (Папазоолу), Кузман Михалев, Кръстю Вачев. Седнали (от 
ляво на дясно): Васил Стамболов, Васил Гочев, Йордан Колев (Коло-
олу), Димитър Занзалов (Занзъла).“ Отвътре / Andral / Inside, 2000, 
№ 7, с. 11. Тук явно има грешка в названието на читалището, защото 
Княз Симеон Търновски е роден през 1937 г., а читалището носи това 
название от 1939 г. (вж. по-горе в текста). 

10.  Текст при публикацията на снимката: Ръководство на читалище „Княз 
Симеон Търновски“. Сливен, 1929 г. Отляво: Георги Арманзов, Ташо 
Чакмаков, Михаил Кузманов, Никола Терзобалиев, [неизвестен], Ми-
хаил Занзалов, Васил Чакмаков, Атанас Василев, Димитър Кочев. 
Седнали от ляво на дясно: Тодор Келешев, Ганчо Василев, Тодор Ру-
сакиев.“ Отвътре / Andral / Inside, 2001, № 17-18, с. 96. За названието 
на читалището вж. по-горе.

11.  Надпис на гърба на снимката: „Първи ред седнали, от ляво на дясно – 
Петър Василев, Колината (Никола), Кръцов, Иван Кръцов (режисьор), 
Йордан Чорапчията (режисьор), Арманзов.“ АСР, ф. Фотографии 
(предоставена от Господин Колев).

12.  Надпис на гърба на снимката: „Спомен от компанията СССР. 17.V.1941 
год. Сливен. Петър Терзобалиев.“ По-късна добавка: „Ремсовата гру-
па в циг[анския] квартал. 1941 год.“. АСР, ф. Фотографии (предоста-
вена от Господин Колев, на снимката крайният вляво на първия ред).

13.  Надпис на гърба на снимката: „8-10 юни 1942 г. Процеса. Снимката е на 
полицията, след произнасянето на присъдите – 10.VI.1942 г. Трима от 
клекналите и първият от правите вляво са цигани ремсисти.“ Тримата 
цигани ремсисти са Кирил Христов, Петко Димитров, Кирил Кръцов 
(от ляво на дясно на първия ред), а крайният вляво на втория ред е Гос-
подин Колев. АСР, ф. Фотографии (предоставена от Господин Колев).

14.  Точната датировка на снимката не е сигурна, по всяка вероятност е на-
правена в първите дни след 9-ти септември 1944 г. Снимката е от тър-
жествено мероприятия в София, може би посрещането на Съветската 
армия или (което е по-вероятно) изпращането на български войски за 
участие във войната срещу Германия (т.нар. Отечествена война). АСР, 
ф. Фотографии.

15.  Точната датировка на снимката не е сигурна, по всяка вероятност е 
направена в първите месеци след 9-ти септември 1944 г., защото кар-
тината на Васил Евтимов (вж. по-горе), която е нарисувана след тази 
манифестация, е датирана през 1944 г. АСР, ф. Фотографии.

16.  Празнична манифестация на 9-ти септември 1947 г. АСР, ф. Фотогра-
фии.С
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32117.  Шакир Пашов, 1940-те години. АСР, ф. Фотографии (предоставена от 
Лиляна Ковачева).

18.  Шакир Пашов (в средата) като депутат във Великото народно събра-
ние (1947-1949) със свои избиратели (крайният вляво е Руси Забунов от 
Шумен). Снимката е направена пред Народното събрание, няма точна 
датировка. АСР, ф. Фотографии (предоставена от Лиляна Ковачева).

19.  Циганска азбука. София, 1948 г. На втория ред от дясно на ляво: Яшар 
Маликов, Сульо Метков, останалите не могат да се идентифицират 
със сигурност. АСР, ф. Фотографии.

20.  Шакир Пашов като депутат във Великото народно събрание. Снимка-
та е направена в Лом, по всяка вероятност през 1947 г., когато той е 
посетил Лом за уреждане на възникнали проблеми (вж. Приложение 
№ 1). АСР, ф. Фотографии (предоставена от Лиляна Ковачева).

21.  Шакир Пашов гласува, по всяка вероятност на изборите за Народно 
събрание през есента на 1949 г. АСР, ф. Фотографии (предоставена от 
Лиляна Ковачева).

22.  Шакир Пашов получава парична субсидия, по всяка вероятност за 
създаването на Циганския театър „Рома“ през 1948 г. АСР, ф. Фото-
графии (предоставена от Лиляна Ковачева).

23.  Надпис на гърба на снимката: „На уважавания и обичания народен 
представител другаря Пашев от конференцията, състояла се на 12-13.
III.[19]49 год. От ръководството.“ АСР, ф. Фотографии (предоставена 
от Лиляна Ковачева).

24.  Плакат на Централния цигански театър „Рома“ за представление на 
музикалната пиеса „Циганска рапсодия“, края на 1940-те години. Пла-
катът е изготвен след изваждането на Шакир Пашов от ръководството 
на театъра, и името му не присъства на плаката. АСР, ф. Фотографии.

25.  Шакир Пашов с футболния клуб „Наангле“. София, края на 1940-те 
години. АСР, ф. Фотографии (предоставена от Лиляна Ковачева).

26.  Шакир Пашов и с жена си по време на интернирането му в село Рого-
зина, Толбухински (днес Добрички) окръг (1959-1962). АСР, ф. Фото-
графии (предоставена от Лиляна Ковачева).

27.  Мустафа/Любомир Алиев (Мануш Романов), краят на 1940-те години. 
АСР, ф. Фотографии.

28.  Представление на Циганския самодеен театър „Рома“ към Циганско 
народно читалище „9 септември“. София, 1950-те години. АСР, ф. Фо-
тографии (предоставена от Лиляна Ковачева).

29.  Плакат на Циганския самодеен театър „Рома“ към Циганско народно 
читалище „9 септември“. София, 1957 г. АСР, ф. Фотографии.

30.  Господин Колев на пленум на Окръжния комитет на ОФ. Търговище, 
1963 г. АСР, ф. Фотографии (предоставена от Господин Колев).

31.  Ударници в производството на Международния панаир в Пловдив, 
1950-те години. В средата е Шакир Пашов, вторият от ляво на дясно е 
Руси Забунов от Шумен. АСР, ф. Фотографии (предоставена от Лиля-
на Ковачева). С
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322 32.  Шакир Пашов на почивка в Хисаря, 1960-те години. АСР, ф. Фотогра-
фии (предоставена от Лиляна Ковачева).

33.  Снимка пред Мавзолея на Георги Димитров, 20-и април 1973 г. Край-
ният вляво е Ангел Благоев, а вторият от дясно на ляво Демир Алиев. 
АСР, ф. Фотографии (предоставена от Лиляна Ковачева).

34.  Шакир Пашов и участниците в празнична манифестация в София, 
1960-те години. АСР, ф. Фотографии (предоставена от Лиляна Кова-
чева).

35.  Циганското участие в празнична манифестация. София, 1960-те годи-
ни. АСР, ф. Фотографии (предоставена от Лиляна Ковачева).

36.  Циганки пред трибуната на Мавзолея на Георги Димитров на праз-
нична манифестация. София, 1960-те години. АСР, ф. Фотографии 
(предоставена от Лиляна Ковачева).

37.  Семейна снимка на Шакир Пашов с родителите му. София, 1940-те 
години. АСР, ф. Фотографии (предоставена от Лиляна Ковачева).

38.  Сабрия, жената на Шакир Пашов (вдясно) с нейни роднини. София, 
1950-те години. АСР, ф. Фотографии (предоставена от Лиляна Коваче-
ва).

39.  Шакир Пашов и жена му, махала „Бояна“ (кв. „Тухларна фабрика“). 
София, 1950-те години. АСР, ф. Фотографии (предоставена от Лиляна 
Ковачева).

40.  Семейна снимка на Шакир Пашов. София, 1950-те години. АСР, ф. 
Фотографии (предоставена от Лиляна Ковачева).

41.  Семейна снимка на Шакир Пашов. София, 1950-те години. АСР, ф. 
Фотографии (предоставена от Лиляна Ковачева).

42.  Шакир Пашов и жена му на почивка на Черноморието, 1960-те години.
43.  Семейна снимка на Шакир Пашов. София, 1967-те години. АСР, ф. 

Фотографии (предоставена от Лиляна Ковачева).
44.  Карта на Шакир Пашов (бащиното му име е изписано като Мехмедов, 

което е грешка) за членство в Съюза на активните борци срещу фа-
шизма и капитализма. АСР, ф. Фотографии (предоставена от Лиляна 
Ковачева).

45.  Шакир Пашов. София, 1981 г. (малко преди смъртта му). АСР, ф. Фо-
тографии (предоставена от Лиляна Ковачева).

46.  Некролог по повод шест месеца от смъртта на Шакир Пашов (март, 
1982 г.). АСР, ф. Фотографии (предоставена от Лиляна Ковачева).

47.  Некролог по повод една година от смъртта на Шакир Пашов (октом-
ври, 1982 г.). АСР, ф. Фотографии (предоставена от Лиляна Ковачева).

Бележка. В илюстрациите са включени и снимки, които не са пряко свър-
зани с Шакир Пашов, но отразяват духа на времето, по-специално на дви-
жението за ромска гражданска еманципация. 
P.S. Снимката на жената на Шакир Пашов, Сабрия, с две други жени, сед-
нали на по чаша бира, добавихме специално поради повишения интерес 
понастоящем към темата за двойно дискриминираната ромска жена.  С
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Карикатура на Рамадан Али. Карикатура на д-р Марко Марков.

Устав на организацията във Видин. 
Шакир Пашов като войник  

(1915-1918). И
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Учредителен конгрес на Съюза на циганите музиканти, 1920 г. 

•

 Циганска евангелска баптистка църква в село Голинци, 1930-те години.
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Участници в комунистическото младежко движени от Сливен,  
края на 1920-те години. 

•
Участници в комунистическото младежко движени от Сливен, 

 края на 1920-те години.
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Ръководството на Циганското читалище в Сливен, 1928 г.

•

Ръководството на Циганското читалище в Сливен, 1928 г.
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Първи цигански театър в Сливен, 1927 г. 

•

Млади цигани от Сливен, членове на РМС, 1941 г.
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Млади цигани от Сливен, политически затворници, 1942 г. 

•

Млади циганки от София празнуват след 9.IХ.1944 г.
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Циганска манифестация пред Народното събрание след 9.IХ.1944 г. 

•
Циганското участие в празничната манифестация на 9-ти септември 1947 г. 
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Шакир Пашов, 1940-те години. Шакир Пашов (в средата)  
като депутат (1947-1949).

Циганска азбука. София, 1948 г. 
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Шакир Пашов като депутат в Лом, 1947 г.

•
Шакир Пашов гласува на избори, 1949 г. 
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Шакир Пашов получава парична субсидия за Циганския театър “Рома”,  
1948 г. 

•

Шакир Пашов на циганска конференция в София, 1949 г. 
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Плакат за представление на Циганския театър “Рома”, 1949 г. И
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Шакир Пашов с футболния клуб “Наангле” в София, края на 1940-те години. 
•

Шакир Пашов и с жена си по време на интернирането му в село Рогозина  
(1959-1962). 
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Мустафа/Любомир Алиев 
(Мануш Романов) в края на 

1940-те години. Представление на Циганския  
самодеен театър “Рома” в София, 

1950-те години.

Плакат на Циганския самодеен театър “Рома” в София, 1950-те години. И
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Господин Колев на пленум на Окръжния комитет на ОФ. Търговище, 1963 г. 

•

Ударници на Международния панаир в Пловдив, 1950-те години. 
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Шакир Пашов на почивка в Хисаря, 
1970-те години. 

Цигански активист пред Мавзолея, 
1973 г. 

Шакир Пашов на празнична манифестация в София, 1960-те години. 
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Циганско участие в празнична манифестация, 1960-те години. 

•

Циганки пред трибуната на Мавзолея на празнична манифестация,  
1960-те години. 
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Семейна снимка на Шакир Пашов с родителите му, 1940-те години. 
 

•

Жената на Шакир Пашов с нейни роднини, 1950-те години. 
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 Шакир Пашов и жена му, кв. “Тухларна 
фабрика”, 1950-те години. 

Семейна снимка на Шакир Пашов, 
1960-те години. 

Семейна снимка на Шакир Пашов, 1960-те години.
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Шакир Пашов и жена му на почивка, 1960-те години. 
•

Семейна снимка на Шакир Пашов, 1970-те години. 
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Членска карта на Шакир Пашов, 1977 г.

Шакир Пашов,  
1981 г.

Некролог на Шакир Пашов.И
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Некролог по повод една година от смъртта на Шакир Пашов. 
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