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Да си ром в България 
(есе) 

 
Ромка съм и живея в 

България. Тя е моята родина. 
Сърцето ми се разкъсва от съ-
жаление, че повечето хора в 
тази страна не ни харесват. 
Понякога ми се иска да се пре-
неса в някакъв друг свят – 
свят, в който да няма бедни и 
богати.  

Моето семейство е мно-
годетно. Имаме дом и живеем 
в него всички заедно. Родите-
лите ми са трудолюбиви хора. 
Те ме възпитават в честност и 
доброта, учат ме да бъда вярна 
на нашите традиции. Когато в 
ушите ми зазвучи музика, тя 
изпълва моите мисли и това ме 
кара да се връщам към извори-
те на нашия народ. Баба ми е 
разказвала различни истории 
за ромските обичаи. Обичам 

празниците, защото са хубави. 
Ние празнуваме както ромски-
те, така и българските. Част от 
ромите са неуки, но аз искам 
да се образовам. Харесва ми 
да ходя на училище, защото ни 
учат да пишем, да четем, да 
смятаме. Участваме в различ-
ни конкурси и проекти. Най-

много ми харесва да посеща-
вам часовете по СИП-Фолклор 
на Етносите в България. Сега 
ни строят и нова сграда към 
училището, която всички 
очакваме с нетърпение. Аз не 
се срамувам, че съм ромка. 
Знам, че моята родина е Бълга-
рия и искам да живея щастли-
во в нея. 
Зюмбюла Фотева – ІІІ А клас 
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Кръстословица 
Познавате ли народните обичаи? 

1. Българското име на празника „Патраги“. 
2. Обичай при ромите-мюсюлмани, наречен „бащина воля“, зестра  
3. Как се нарича светеца, който е пазител на ромите. 
4. Обичай, при който се къносват ръцете в навечерието на Рамазан Байрам. 
5. Един от символите на Гергьовденския обичай. 
6. Ниска кръгла масичка, върху която се е нареждала трапезата за Василица. 
7. Християнски празник, който се отбелязва една седмица преди Великден. 
8. Как ромите наричат още Свети Васил  

Отговорете правилно на въпро-
сите, свързани с народните оби-
чаи при роми, българи и турци и 
в защрихованите полета ще по-
лучите един от най-големите 
ромски празници  

 

 

КОИ СА РОМИТЕ 
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ 

Ромите са потомци на племена, които преди около петнаде-
сет века са започнали да се преселват от северозападните дялове на 
древна Индия към различни части на Азия, Европа и Африка, за да 
намерят по-добър живот. 

В миналото много хора не са знаели за индийския произход 
на ромите и са смятали, че те идват от Египет. Затова дълго са ги 
наричали египтяни. През ХVІІІ век в един австрийски вестник била 
публикувана любопитна история на студента Щефан Вили. Той 
записал 1000 думи от древния индийски свещен език санскрит. Ко-
гато ги прочел на ромите от неговия роден край, те се досетили за 
значението на повечето от тях. Така станало ясно, че езикът, на 
който говорят ромите – романес или романи – произлиза от древ-
ния език санскрит. Това показало, че Индия е първата родина на 
ромите. 

Днес много от ромите в България вече не говорят ромски – 
загубили са го през дългите години съжителство с турци, българи и 
други народи. Те говорят турски, български или влашки, въпреки 
че все още могат да се открият отделни ромски думи в езика. Тъй 
като на тях самата дума „ром“ им е непозната, те не я използват и 
предпочитат да наричат себе си „цигани“, „власи“, „рудари“, 
„миллет“. Делят се на няколко групи:  

Йерлии (Ерлии) - тяхната група е най-многобройна. Засел-
ват се още преди падането на България под османска власт.  Пове-
чето от тях приели исляма. (продължение на 2 стр.)  

8-ми април Световен ден на ромите 

КОГАТО ДЯДО ХОДИЛ НА УЧИЛИЩЕ 
(в драматизацията участват учениците Зюмбюлка Фотева и Илия 

Фалаков от ІІІа , Пенка Русева, Коста Тодоров от ІVб клас) 

Живеели някога една баба и 
един дядо. Те били много стари и вече 
едва връзвали двата края. Един ден 
дядото въздъхнал: 

- Ей, бабо, защо все сме на този хал? 
- Знаеш ли защо, дядо? Защото сме 
неграмотни. Виж съседа ни. Изучи 
се и голям човек стана. Парите като 
река текат към къщата му. 

Решил дядо и той да иде на училище. 
Рекъл на селския даскал: 

- Добро утро, даскале! Дошъл съм и 
аз да се изуча, голям човек да стана, 
та да се отървем от тая немотия. 

(продължение на 3 стр.)  
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като ги обясняват с различни 

ромски легенди. Най-

големите ромски празници са 

Васильовден (Банго Васили) 

и Гергьовден. Световният 

ден на ромите е 8 април.  

Ромите празнуват го-

ляма част от българските 

празници, а ромите –

мюсюлмани—двата големи 

мюсюлмански празника 

(Рамазан Байрям и Курбан 

Байрям). Но в повечето слу-

чаи те празнуват тези празни-

ци по свой, ромски начин, 

Други останали право-
славни християни. Така се 
образували двете най-големи 
подгрупи: хорахане-рома 
(роми-мюсюлмани) и дасика-
не-рома (роми-християни) 

Рударите са преселват от 
Влашко и Молдова през ХІХ 
век. Те не говорят ромски 
език. Част от рударите пред-
почитат да се наричат власи, 
рудари и др. и имат влашко 
самосъзнание, а много често 
се определят и като българи.  

Калдарашите са дошли по 
нашите земи през ХІХ в. от 
Влашко и Молдова през Авс-
тро-Унгария и Сърбия. Затова 
често ги наричат „сръбски 
цигани“, „унгарски цигани“. 
Калдарашите са православни 

християни. В наше време те 
са уседнали и много добре са 
се адаптирали към съвремен-
ния начин на живот. Ромите 
нямат своя държава. Те живе-
ят в много държави и са част 

от гражданите на тези държа-
ви. Ромският химн е популяр-
ната и в България песен 
„Джелем, джелем“, написана 
от сръбския ром Жарко Йова-

нович. Ромското знаме е чер-
вено колело с 16 спици върху 
синьо и зелено полета. Коле-
лото в древна Индия се е на-
ричало чакра. То присъства в 
ромското знаме, за да напом-
ня за индийския произход на 
ромите и дългия път, които са 
извървели от Индия до Евро-
па. Синьото и зеленото поле-
та символизират небето и 
тревата, както и волния чер-
гарски живот на ромите в ми-
налото.  

И аз обичам да играя 

буквара нов да сричам,       

приказки и песни повече да 

зная  

и ромче с гордост се наричам  

 

България—една е тя за нас,  

Не сменяме я за чужбина. 

Тук живеем и Исмет, и Атанас,  

обичаме си нашата Родина! 

 

Ема Красимирова, 8 години, 

с.Раданово, общ. Полски Тръмбеш 

Обичаи и традиции при ромите 

Кои са ромите 
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ  (Продължение от 1-ва страница) 

Обич 
Стиховете изпълняват Илия Фалаков , Пенка Стефанова  

и Румяна Жанева – ученици от ІІІ а клас 
 

СВЕ ТУ ЛКА  

Кожата ми е с по-тъмен цвят, 

но мисля аз, че си приличаме. 

Всички сме хора на този свят- 

нека да се обичаме! 
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А-а Ромален, А-а чавален! 
Ви ман сас ек бари фамилиа, 
Мурдадас ла е кали легиа.  
Авен манса са лумняке Рома, 

Кай пхутайле е романе дро-

ма!  
Бродих, бродих по широки 

друми, срещнах и щастливи 

роми. О, роми, от къде идва-

те,с палатки по щастливи пъ-

тища?  

О, роми, о, деца!  

Имах някога голямо семейс-

тво, черните легиони го из-

биха.  

Съберете се, роми, от целия 

свят, отвориха се вече ромс-

ките друми! 

Съберете се, роми, от целия 
свят.  
Отвориха се вече ромските 
друми! 

Взели да му се смеят де-
цата и да го убеждава даска-
лът, но дядо не се отказал. 
Седнал редом с децата и се 
заслушал. Цял ден гледал ту 
на дъската, ту в тетрадките 
им, ама все нищо не разби-
рал Свършил учебния ден и 
всички си тръгнали. Тръгнал 
си и дядо към вкъщи. Върви 
с наведена глава и се тюхка, 
че, видиш ли, то не било лес-
на работа туй ученето. Не 
щеш ли—на пътя му кесия. 
Вдигнал я той, а тя пълна! 
Огледал се—няма никой на 
пътя. Пъхнал кесията в джо-
ба си и забързал към бабата. 

- Права беше, бабо! Ето 

като отидох на училище и 
при нас дойдоха парите. 

Да, ама тая кесия била на 
селския чорбаджия. А той 
сън не можал да спи заради 
загубените си пари. Тръгнал 
да ги търси от врата на врата. 
Стигнал и до баба и дядо. Пи-
тал и тях дали не са намерили 
кесията му. 

- Намерих—отвърнал иск-
рено дядо  

- Кога, кога намери тая ке-
сия? 

- Ами че когато ходих на 
училище—отвърнал дядо. 

-Уф! – изпъшкал алчния 
богаташ.—Туй ще да е било 
преди много години.—

Махнал с ръка и си тръгнал.  
Така забогатели баба и дя-

до и се отървали от немотия-
та. 
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ДЖЕЛЕМ, ДЖЕЛЕМ 
БРОДИХ, БРОДИХ 

„Ние сме гонено племе….Всяка една държава гледа да ни потъпче…И нас какво ни остава, 
освен да пеем и да плачем“ 

Когато дядо ходил на училище  (Продължение от 3 - та страница) 

Джелем, джелем, лунгоне 
дроменса,  
Маладилем бахтале роменса. 
Ах, ромале, катар тумен авен, 
Е царенса бахтале дроменса?  


