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Приче мачванских Рома: наратив као стратегијa учења

Овај рад представља сажети преглед наратива ромске популације ко-
ја настањује Мачву, у светлу адаптивног културног понашања. Мачвански
Роми немају писану литературу али поседују богату и разноврсну усмену
литературу, преношену с колена на колено кроз генерације. Приповедачка
традиција мачванских Рома се одликује важним културно-еволуционим ме-
ханизмима које су Роми користили у свакодневном животу: двојно наслеђи-
вање видљиво је у свим аспектима ромске усмене традиције која Ромима
пружа увид у културна решења неких адаптивних проблема кроз начине
наслеђивања, варијације и утицаја на потомство. Приче се преносе у окви-
ру породице; садржај прича, радња и главни ликови увек се тичу Рома и
ствари важних за њихову културу; причама се утиче на слушаоце, у смислу
директних упутстава за понашање; приче скоро увек указују на најбоље
стратегије преживљавања и репродукције у оквиру локалне средине; при-
чама се преноси и одржава локална култура која је помогла Ромима да пре-
живе, остану посебна етничко-сродничка група и увећају потомство.

Кључне речи: Роми, наративи, кутурне адаптације.

Да ти причам једну причу о змају...

Овај рад представља сажети преглед наратива ромске популације која на-
стањује Мачву, у светлу адаптивног културног понашања. Приповедање, тј.
при ча ње при ча је сте уни вер зал на ак тив ност и мо жда нај ста ри ји вид умет но -
сти (Brown 1991). У дру штви ма са раз ви је ном орал ном тра ди ци јом, при по ве -
да ње је од у век би ло ва жан вид ко му ни ка ци је. У да на шњем ром ском дру штву,
при поведање је и даље значајно, иако постепено уступа место и другим ви-
довима размене информација и сазнања. Роми припадају јужноазијским по-
пулацијама, миграцијама су стигли до Балкана, а потом и до Србије у сред-
њем веку (Fraser 1992). Роми у Србији живе као мањинска група, при чему се
врло често идентификију само са сродничком групом којој припадају, мада
има и оних који одбијају сваку везу са ромским народом. Многи од њих се из-
јашњавају као димљени Срби, или само као Срби. За себе углавом користе
европски термин Цигани или zigeuner, као додатни елемент имена своје срод-
ничке групе. 
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Мачва је богат пољопривредни крај у западној Србији, и место где ром-
ске тра ди ци је још увек жи ве, одр жа ва ју ћи та ко дру штве ну се па ра ци ју из ме ђу
ромских група и српског становништва (Čvorović 2006). Историјски извори
го во ре да су се Ро ми на ста њи ва ли у Ма чви у гру па ма (Ђор ђе вић 1924); ге неа o-
ло шка истраживања неколико мачванских села указују да су се Роми наста-
њивали у Мачви у таласима блиско повезаних сродничких група у последњих
150 година (Čvorović 2010). 

Мачвански Роми немају писане литературе али поседују богату и разно-
врсну усмену литературу, преношену с колена на колено кроз генерације.
Приповедачка традиција мачванских Рома одликује се важним културно-ево-
лу ци о ним ме ха ни зми ма ко је су Ро ми ко ри сти ли у сва ко днев ном жи во ту: двој но
наслеђивање (Boyd and Richerson 1985) видљиво је у свим аспектима ромске
усмене традиције, која Ромима пружа увид у културна решења неких адаптив-
них проблема кроз начине наслеђивања, варијације и утицаја на потомство.
Приче се преносе у оквиру породице; садржај прича, радња и главни ликови
увек се тичу Рома и ствари важних за њихову културу; причама се утиче на
слушаоце, у смислу директних упутстава за понашање; приче скоро увек ука-
зују на најбоље стратегије преживљавања и репродукције у оквиру локалне
сре ди не; при ча ма се пре но си и одр жа ва ло кал на кул ту ра ко ја је по мо гла Ро ми-
ма да пре жи ве, оста ну по себ на ет нич ко-срод нич ка гру па и уве ћа ју по том ство.
Одржању оралне традиције доприноси и незаинтересованост за формалне
видове едукације: похађање српских школа је ограничено те је велика већи-
на мачванских Рома функционално неписмена, а потребна сазнања о животу
се стичу у оквиру проширене породице, где се приче често сматрају „истори-
јом“ (Čvorović 2010). 

Већина традиционалних прича мачванских Рома је у форми наратива ко-
ји „обликује хаотичне елементе и догађаје у смисаону форму“ (Coe, Aiken
and Palmer 2006: 25). На крају сваке приче, после узбудљивих заплета, „ства-
ри и до га ђа ји до би ја ју сми сао“ (Jac kson 1997:261), и по ре дак се вра ћа та мо где
би Роми то волели. Овакве приче се приповедају или у целости или на такав
начин да поента приче, или одређене околности које сачињавају ситуацију –
на пример, понашање које се одобрава или театрални ефекат – остају исте, без
обзира на постојање структурних промена у раличитим верзијама насталим
током времена. 

За разлику од многих других култура и друштава, где „приче не треба
схватити буквално“ (Maynard-Smith 1984:14), околности и радње у многим
ромским причама указују на то да се ове приче морају схватити буквално и
ди рект но. Ром ски при по ве да чи че сто зна ју на па мет ве ли ки број при ча, де та ља
и описа иако језик којим се користе зависи од приповедача до приповедача,
што може долазити и од различите употребе српског и ромског језика, што је
карактеристика различитих ромских група. У сваком случају, велика пажња
се поклања суштини и порукама приче, како од стране приповедача тако и од
стране слушалаца-публике. Публика, осим сасвим мале деце, је обично већ
упозната са садржајем прича, и скоро свака грешка приповедача бива испра-
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вљена. Као и у многим другим културама широм света, најутицајнији припо-
ведачи у оквиру породице или проширене породице јесу родитељи или чешће
бабе и деде а некада и старији рођак (Hallowell 2002, Calame-Griaule 1986,
De Laguna 1997, Brown 1991). Ови приповедачи су научили приче од својих
баба, деда и осталих старијих предака. 

Остаде тако у та давна времена Циганин срећан, и изроди силну децу. И
како би то наши стари казали: и ми смо били тамо на весељу, јели, пили и ве-
селили се.

Многе од ромских традиционалних прича, сакупљених у различитим на-
сељима-групама нису различите по питању тема, и често представљају локал-
ну варијанту једне те исте приче, која се другачије приповеда у зависности од
ромске групе (Čvorović 2010). И поред ових локалних варијација, те различи-
тости у погледу језика и религијске припадности група, постоје мнoге слич-
ности у наративима и причама мачванских Рома. Поред тога што ове приче
опи су ју и ис тра жу ју нај ва жни је мо мен те ко ји се ти чу ром ског пре жи вља ва ња
и репродукције, тензија са већинским становништвом и правилних начина
понашања, приче такође илуструју културне стереотипе и контрастереотипе,
који опет указују на корисност описаних особина у животним ситуацијама и
сва ко днев ној ко му ни ка ци ји. Ове при че се осла ња ју на ти пич не основ не ка рак-
те ри сти ке, ко је слу же лак шем пре по зна ва њу и да ју од ре ђе ни сми сао слу ша о-
ци ма. При че се мо гу по де ли ти, на осно ву те ма и глав них ли ко ва, на не ко ли ко
гру па: при че о по ре клу-ко ре ни ма, љу бав но-брач не при че, при че о хе ро и на ма
и смешне приче које садрже едукативне поруке. Све ове групе прича су врло
ефективне у смислу да одговарају ромској публици својим препознатљивим
мотивима и осећањима: оне се тичу понашајног спектра који је лако разу-
мљив и значајан за Роме. Ове традиционалне приче, преношене са колена на
колено, усменим путем кроз генерације Рома, носе печат еволуционо важних
механизама које су Роми користили на свом путу преживљавања и опстанка.
Њихове приче истражују многе аспекте у односу на остале друштвене групе,
у прошлости и садашњости. У исто време, ромске приче описују многе уни-
верзалне адаптивне проблеме, као што су етницитет, порекло, сроднички од-
носи и налажење партнера (Carroll 1999). Примењујући концепте и мудрост
своје сопствене културе, Роми су успели да изнађу решења и могућности за
превазилажење ових проблема у одређеном социјалном окружењу. Дакле, њи-
хове приче одражавају у исто време универзалне и културне специфичности,
и то коришћењем локалних културних решења адаптивних проблема. 

То ком сво је ду ге ево лу ци је, чо век је кон стант но био су о чен са се ри јом за да-
та ка – ка ко пре жи ве ти и ре про ду ко ва ти се – укљу чу ју ћи на ла же ње хра не, сред-
става, поштовања, сарадње, партнера, подизање деце, одбрамбеног система
итд. (Scalise Sugiyama 2003). Адаптивни проблеми и развитак когнитивних
ре ше ња ових про бле ма су би ли кон стан та свих кул ту ра и људ ска при ро да се и
раз ви ла та ко да мо же да од го во ри овим иза зо ви ма (Car roll 2002). Ипак, људ ска
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друштва су се развијала у најразличитијим срединама, и решења које вреде
за јед но ста ни ште или сре ди ну, не мо ра ју би ти адап тив на или мо гу ћа за не ку
другу, различиту. Очекивано је да ће адаптације бити осетљиве на срединске
различитости, тј. да ће моћи да се прилагоде на локалне услове (Tooby and
Cosmides 1992). На овај начин, психолошке адаптације, у интеракцији са ло-
калном средином, производе културне различитости. Испољавање неког адап-
тивног проблема и решења варира од регије до регије, и од групе до групе, и
разлике у варијантама одговарају разликама средина из којих су потекли, што
објашњава зашто су ромске приче увек смештене у њихово непосредно окру-
жење. За разлику од многих других бајки-прича, које се дешавају у неко нео-
дређено време или на неодређеном месту, ромске приче су врло одређене и
показују бројне културне детерминанте. 

Мно го је при ме ра ко ји го во ре ка ко и за што су Ро ми про ме ни ли и при ла го -
ди ли са др жај при ча, да би се бо ље укла пао у ло кал ну сре ди ну и та ко по слу жио
њиховим потребама у датом тренутку (Čvorović 2010). Све карактеристике
ромских наратива: функција, позадина, описи и културне варијације, створе-
не од стране приповедача, пружају Ромима друштвено знање и информације
о локалној средини, које су, током њихове историје, биле веома важне за оп-
станак. 

Иако већина мачванских Рома може и зна да исприча делове своје гене-
алогије и локалне историје, само неколико старијих Рома ужива углед правих
при по ве да ча. Ови при по ве да чи по се ду ју зна ње и тех ни ку при по ве да ња, ду хо -
вити су и умеју да заокупе пажњу спајајући драматизацију, моралне лекције
и забаву у исто време. На овај начин, они су чувари традиције који подучава-
ју своје слушаоце обичајима и забранама у ромској култури. Ромска орална
традиција има своје посебне уметничке квалитете и поетски стил, али с об-
зиром на природу традиционалних прича, креативност приповедача је огра-
ничена. Управо због тога, уметнички квалитет се постиже на други начин,
кроз индивидуалне особине приповедача, њихових карактера и начина на ко-
ји се једна те иста прича интерпретира и казује, што се нарочито односи на
емоције, тензије или тон приче. Ове различитости се постижу кроз различит
ритам приповедања, мимику, гестикулацију, и с времена на време, промене у
са мој при чи или рад њи, да би се из вр шио од ре ђе ни ути цај на слу ша о це. Вре ме-
ном, ромски приповедачи су мењали или комбиновали приче, да би их начи-
нили прихватљивијим за своју публику, или догађај- друштвено окупљање.
Иако је често сам контекст приче учинио да значење приче буде потпуно ја-
сно, ромски проповедачи често, и намерно, преувеличавају одређена места у
при чи, про во ци ра ју ћи та ко ко мен та ре и уче ство ва ње пу бли ке. Та ин тер ак ци ја
између извођача-приповедача и публике, као и ситуација читавог перформан-
са доприносе значењима и функцији прича: приповедачи, сада већ у улози
извођача, често провоцирају и укључују публику, тако да се приповедање
прича развија у друштвени догађај (Čvorović 2010).

Стил ромских прича варира од реализма до фантазије, наглашавајући ва-
жност перформанса, али се ипак држи конвенционалних структура прича
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уопште. Скоро све ромске приче прате сличан модел или форму. Почетак нас
упознаје са временом и местом, главним ликовима и проблемима који мора-
ју бити решени, или са конфликтима. У средишњем делу, потрага почиње,
задаци се испуњавају, све док се не нађе решење за постављене проблеме у
корист главних ликова, на овај или онај начин. Радње ових прича су машто-
вите и динамичне, некада укључују варијанте познатих светских прича и бај-
ки (на пример AaTh/ATU 707; Aa/Th/ATU 510 B; ATU 1360 C; Мot. S 51; Mot.
S 410; Mot. H 36.1; AT 400, и многе друге), али никада нису важније од глав-
них ликова који су искључиво и увек Роми. Ти ликови су тако креирани, иако
стереотипно, да изазову емпатију и симпатије. Крај приче је обично кратак и
сажет, и доноси решење које одговара Ромима. 

У основним моделима ромских традиционалних прича, радња има прак-
тичну намену и повезана је са стварима које су важне и значајне за ромску
културу али и за појединачне приповедаче. Неколико тема карактерише ром-
ске приче: наративи о пореклу-оснивачу одређене сродничке групе, приче о
љубави и браку, приче о хероинама и шаљиве приче. И поред тематских ва-
ријација, ове приче носе печат ромске индивидуалности, њихове способно-
сти да се прилагоде локалним условима и схватања места које заузимају у
друштву. Историјски статус ових прича је потпуно неважан за Роме; за њих,
важан аспект представља то што те приче долазе од њихових предака, чине-
ћи их тако „истинитима“ и „тачнима“. Понављајући једну те исту причу, на-
учену од предака, мачвански Роми стварају кооперативно друштвено понаша-
ње (о кооперацији у еволуционом смилсу, сродству, друштвеном понашању и
реципроцитету видети Steadman and Palmer 2008) у оквиру своје сродничке
групе, преносећи тако културом једну форму алтруизма заједно са одређе-
ном причом из једне генерације у другу. 

Приче о пореклу-оснивачу одређене групе, на пример, пружају Ромима
културну идентификацију и учвршћују афилијацију са одређеном сродничком
групом (Čvorović 2006). Ове приче идентификују заједничког претка, осни-
вача одређене сродничке групе, и служе да још ближе одреде различитост у
односу на друге ромске групе у Мачви. Ова врста прича наглашава сроднич-
ке односе и везе у оквиру једне групе и специјализацију рада из прошлости,
која и данас служи као маркер идентитета одређене групе. Такође, приче о
пореклу подржавају и поспешују кооперативне друштвене односе у оквиру
од ре ђе не гру пе и та ко по ве ћа ва ју спо соб ност срод нич ких гру па да се так ми че
са особама које не припадају датој групи. Ово се нарочито види у стварном
животу, у реалним животним ситуацијама, у контактима приликом трговине
са дру гим Ро ми ма из истог кра ја. Дру штве на се па ра ци ја, утвр ђе на овим при ча-
ма, оправдава традиционалну ендогамију и немогућност Рома да се уједине
као етничка група. Током времена, Роми су мењали главне јунаке или окол-
ности у овим причама, што одражава промене које су Роми били принуђени
да направе у стварном животу, као што су конверзија религијске припадности,
про ме на лич ног име на, при хва та ње срп ских пре зи ме на и се лид бе у дру ге зе мље
(Čvorović 2009). Роми оправдавају ове промене потребом да се прилагоде и
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пре жи ве у со ци јал ном и по ли тич ком окру же њу ко је се стал но ме ња. Ове при че,
за јед но са пра ви ли ма по на ша ња, пре но се се кул тур но са јед не на дру гу, сле де -
ћу ге не ра ци ју, су ге ри шу ћи та ко адап тив ни од нос из ме ђу оп стан ка срод нич ке
гру пе и при ча о по ре клу, кул тур них и по на шај них прак си и сва ко днев ни це.

Смешне приче, с друге стране, служе да побуде и створе осећај прашта-
ња и емпатије код публике, за ромске јунаке и њихове поступке (Čvorović
2008). Ово се постиже радњом и заплетом, који су комични, некада апсурдни
и садрже типске ситуације. Најчешће, ове приче описују сиромашног, бедног
Цигу који мора да разреши многе задатке и немогуће ситуације, некада се
ослањајући само на своју мудрост и лукавство. При томе, сиромашак се суо-
чава са комичним околностима, производећи тако много смеха и забаве код
публике, а на крају и видно задовољство, јер се на крају испостави да је он
ипак способан да превазиђе све опасности и проблеме тако што превари и
за ва ра оне ко ји су дру штве но ја чи или пред ста вља ју опа сност по ње га. Глав ни
јунак је обично стеротипан- он је друштвено нејак и сиромашан, без икаквих
правих вештина, и покушава да преживи опасности овога света користећи
лу кав ство и пре ва ру као оруж је. Ла га ње не-Ро ма, сит на кра ђа и пре ва ре про тив-
ни ка и слич но, пред ста вље ни су као дру штве но при хва тљи ви на чи ни по на ша ња
(Čvorović 2010). Ова врста прича охрабрује не само стратегије учења већ и од-
ре ђе не нор ме не та ко пле ме ни тог али ипак оправ да ног по на ша ња, а са др жи на
прича помаже да се учврсти морал Рома као посебне групе. Ове смешне при-
че ојачавају смисао за солидарност и потпомажу ромски laissez faire према
животу. 

Без обзира на тип ромских прича, једна тема је проткана и провлачи се
кроз готово све приче: проналажење одговарајућег партнера и успостављање
брачне заједнице. Многи главни ликови у причама се суочавају са задатком
проналажења партнера док приче садрже богатство информација о најопти-
малнијем виду понашања да се овај циљ и постигне. Најкомплексније од свих
прича, ромске приче о хероинама, описују младе и лепе Ромкиње и њихову
потрагу за мужем. Тон ових прича, за разлику од осталих, је озбиљан, драма-
тичан и потпуно лишен карактеристичног ромског хумора (Čvorović 2006,
2009). Ове приче причају углавном жене приповедачи, и кроз трагичне и по-
тресне догађаје које описују, приче дозвољавају публици да се поистовети са
глав ним ју на ки ња ма и њи хо вим жи во ти ма, про из во де ћи та ко сна жне емо ци је
и ем па ти ју, и омо гу ћа ва ју ћи си му ла ци ју ис ку ства. При че о хе ро и на ма пред ста-
вљају адаптивне проблеме који се тичу брака, брачног живота и налажења
одговарајућег партнера у обично непријатељским срединама за Роме, и тако
описују и репресију према њиховој етничкој групи. Ромске хероине морају да
ис тр пе мно га ис ку ше ња на свом пу ту до сре ће – од го ва ра ју ћег бра ка, и мо ра-
ју, сво јим по ступ ци ма, да до ка жу сво ју вред ност као же не и Ром ки ње. При че
се увек завршавају срећним крајем – удајом хероина за мушкарце вишег дру-
штве ног ста ту са. Ли ко ви хе ро и на ис по ља ва ју јед ну вр сту мо рал ног хе ро и зма,
из ра же ног кроз њи хо ву спрем ност да па те и из др же пат њу и не да ће, илу стру ју-
ћи тако изабрана понашања која служе као модел да се ови адаптивни пробле-
ми реше на најоптималнији начин. 
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Ове и дру ге ром ске при че са др же усме не стра те ги је ко ји ма се при по ве да -
чи слу же да ма ни пу ли шу и ути чу на по на ша ње мла ђих ге не ра ци ја. Дру штве не
стратегије које Роми користе – на пример, промена идентитета у зависности
од околности, промена имена и промене у причама настале као одговор на
срединске услове – тако стварају најоптималније услове за преживљавање и
састављање краја с крајем. Ромски приповедачи, прихватањем и охрабрива-
њем од ре ђе них вр ста адап тив ног по на ша ња, ди рект но ути чу на са др жај при ча
и публику. 

Традиционалне ромске приче остају и данас у форми оралне културе, где
се при ча и при по ве да ње мо гу по сма тра ти као је дан од зна чај ни јих ме ха ни за ма
у одржању и формирању генерација младих људи као одвојене сродничке-
-етничке групе, указујући истовремено на велику сврсисходност и употребу
прича као вида комуникације. Врло често, ромске приче упозоравају на по-
следице погрешног понашања, пружајући истовремено, одговарајуће и при-
хватљиве моделе понашања и локално познавање околности, као и начине да
се препреке које Роми могу срести на свом путу, превазиђу кроз симулацију
искуства. Ромске приче причају колико о прошлости толико и о садашњости,
али првенствено, говоре о заједничком, на исти начин доживљеном искуству.
Култура и друштвене структуре су последица друштвене интеракције мно-
штва индивидуа (Murdock 1972:19), и у случају Рома, њихових сродничких
група. Већина Рома отворено каже да никада нису следили неки утврђени вид
понашања осим оног који су научили од својих родитеља, код куће (Čvorović
2010). У многим традиционалним друштвима, млади уче о правилима пона-
шања и улогама кроз директну имитацију старијих (Biesele and Howell 1981:
97). У традиционалним друштвима, старији људи су уважавани управо због
го ди на и аку му ла ци је зна ња ко ја до ла зи из про жи вље ног, те слу же као мо де ли
понашања за младе генерације. Овакве традиције, а у случају Рома, њихове
по ро дич не-срод нич ке тра ди ци је, су „си стем ин фор ма ци ја, по др шке и вођ ства,
који служе као суплементи културе“ (Hefner 1991:123) генетском наслеђу. Ове
традиције се преносе са предака на потомке јер су у прошлости имале тенден-
цију да утичу на понашање потомака тако да се њихов инклузивни фитнес
повећавао, повећавајући тако и репродуктивни успех предака (Steadman and
Palmer 1997:341). Роми су сложни у тврдњи да њихове традиционалне приче
са др же еду ка тив не лек ци је, ма да на гла ша ва ју да се ви ше ужи ва у на ра ци ји као
форми забаве. С обзиром на важност старих људи као приповедача у ромској
култури и понављању прича из генерације у генерацију, ромско традицио-
нал но при по ве да ње се мо же на зва ти срод нич ком стра те ги јом, ко ја пра ти ро ди-
тељски модел утицања на понашање, нарочито друштвено понашање, деце и
даљих потомака (Steadman and Palmer 1997, Basso 1990). 

Иако је при по ве да ње уни вер зал на ак тив ност, на ра тив за раз ли ку од оста лих
вр ста умет но сти, мо же би ти из у зет но циљ но усме рен: при по ве дач мо же ко ри-
стити наратив да би манипулисао перцепцијом друштвене и физичке околи-
не, да би тако наратив послужио постизању приповедачевих циљева (Scalise
Su gi ja ma 2001). Због то га се по ста вља ју сле де ћа пи та ња: ко ја су то по на ша ња,
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садржана и охрабривана у ромским причама, која су помогла преживљавању
и репродукцији ромских предака у прошлости? Да ли постоје било какве ин-
диције да су приче стварно утицале на понашање генерација потомака? 

Одговор на ова питања налази се у понашању протагониста ромских при-
ча и одговорима – понашању публике у стварном животу. У причама, два мо-
тива прожимају скоро све садржаје: подстицање да се пронађе одговарајући
партнер и склопи брак, и прихватање „циганског посла – начина“ (Stewart
1997), што у случају мачванских Рома значи инсистирање на различитом по-
реклу и начинима опстанка у односу на друге ромске групе (Čvorović 2010).
Мно ге при че ко ри сте сте ро ти пе да опи шу ли ко ве и окол но сти, на гла ша ва ју ћи
нарочито ова два мотива. Ромске приче се веома много ослањају на типичне
пред ста ве да би би ле пре по зна тљи ве и ство ри ле де ље на зна че ња код пу бли ке.
Препознатљива природа ромских стеротипа значи да су они били ефективни
у креирању одређене реакције код публике. Неки од стеротипа се користе да
појачају драмски ефекат, подржани клишеом у предвидљивим ситуацијама, те
да би та ко још ви ше по ве за ли пу бли ку са при по ве да чем или зна че њем. Ис тра жи-
вање формирања стеротипа указује да стеротип служи поједницу у смилсу
да организује друштвени свет на један разумљив начин (Schaller and Conway
1999:819). Друштвене категорије се некада јављају у форми стеротипа, као
заједничко стечено знање, указујући на поступке које појединац чини када се
сретне са неком одређеном категоријом. Ова категоризација је универзална:
етнографски подаци људских друштава показују да људи широм света по-
сматрају и комуницирају на нивоу категорија (Palmer et al. 1997:303). Ове ка-
тегорије могу да послуже да се свет или окружење поделе на више или мање
одвојене групације. Веровања и остале заједничке когнитивне структуре,
укључујући стереотип, настају и мењају се као резултат процеса који је сли-
чан ономе који утиче на еволуцију биолошких структура (Schaller and Conway
1999, Boyd and Richerson 1985). Према еволуционој перспективи, садржај
кул тур но за јед нич ких ве ро ва ња на ста је као ре зул тат про це са кроз ко ји од ре ђе-
не ва ри јан те ве ро ва ња би ва ју ода бра не или од ба че не. Ово им пли ци ра да је успе -
шни – трајни културни стеротип био адаптивнији него неки други (Schaller
and La ta ne 1996: 67), де лу ју ћи кроз про цес успе шне ко му ни ка ци је са дру ги ма.
Да би један стеротип постао адаптиван, он мора бити повезан са понашањем
које подстиче могућност трајања и дељења тог стереотипа са осталим поје-
динцима. Тако, неки стереотипи су трајнији од других, и тачнији од осталих
(Lee, Jussim and McCauley 1995). Најтрајнији стеротип задржава асоцијаци-
ју са особином коју описује, потврђујући прилике и корисност особине у де-
финисању друштвене групе као различите од осталих (Schaller and Latane
1996: 67).

Тако, у ромским причама, налазимо многе стереотипне ромске особине
и понашања: мушки ромски ликови су увек описани као сиромашни и бедни,
безбрижни, у немогућности да планирају будућност, и зависни од ауторите-
та, који је у већини случајева представљен као српски сељак-газда (Čvorović
2010). Представа српског газде – поседника земље стоји у контрадикцији и
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опозицији са ромским ликом: тако, сељак-газда је углавном позитиван, вре-
дан, брижан у погледу своје земље и породице, и увек пружа сиромашном
Циги могућност запослења; често, он је и кум јадном Циги, несебично дели
храну са Цигом и његовом породицом. Повремено, сељак–газда је предста-
вљен као наиван или глуп, али скоро увек је Цига тај који крши правила по-
нашања и квари однос својим малим преварама или лажима. Иако је сељак
скоро увек наклоњен Циги, види се да такав однос никада не задовољава си-
ромашног Циганина. Без обзира на стварну физичку претњу коју ауторитет
може да представља – страшни змај, цар наредбодавац, или српски сељак у
причама – ипак је неједнак статус ауторитета и Циге оно што највише боли
сиромашка. И поред свих Цигиних напора да заради за храну и прехрани мно-
гобројну децу, они увек остају гладни и захтевни и он мора да прибегне ла-
жима и триковима. У овој стеротипној ситуацији, Цига је представљен као
способан да надмудри наивног сељака или други ауторитет, и да окрене си-
туацију у своју корист користећи се преваром, лажима и лукавством. Ово од-
ражава стварну животну ситуацију – онако као је многи мачвански Роми ви-
де – у којој су Роми, без обзира на своја дела, добра или лоша, увек виђени
као недовољно добри, на нижој лествици од комшија Срба. У причама, као и
у ствар ном жи во ту, Ро ми се не осе ћа ју јед на ки ма, без об зи ра на сво је по ступ ке
и по на ша ње, и за то лик Ци ге као сте ро тип пру жа оправ да ње њи хо вог по на ша -
ња, за шти ћу ју ћи исто вре ме но њи хо во са мо по што ва ње у од но су на не га тив не
импликације које следе после преварантских понашања, било у причама или
у стварном животу. Овакве представе служе да ефективно раздвоје Роме и не-
-Ро ме, до пу шта ју ћи Ро ми ма по де лу дру штве ног све та на ка те го ри је, одр жа ва-
јући и ојачавајући у исто време њихове сегрегативне праксе. Лик сиромашног
Циге је у ствари етнички стеротип, генерализована представа једне етничке
групе, састављена од опште прихваћених типичних карактеристика ромске
етничке групе, која је подржана од стране самих Рома приповедача. 

С друге стране, женски ликови у ромским причама су у потпуној супрот-
ности са ромским етничким стереотипом, и представљени су као контра-сте-
реотип мушким ликовима. Скоро увек, јунакиње су описане као вредне,
скормне, искрене и верне, способне за велике жртве, више циљеве, и некада,
на своју штету, као превише лаковерне, нарочито у односу на мушкарце из
дру гих ет нич ких гру па. Сви жен ски ли ко ви по ка зу ју до зу стро го сти, сто и ци зма
и ин ди ви ду ал но сти, јак ка рак тер, по све ће ност и ло јал ност без об зи ра на пре пре-
ке на које наилазе- украшени су особинама које потпуно недостају мушким
ликовима у причама. Како социјалне представе не постоје изоловано, једна у
односу на другу, а и како су ова два стереотипа међусобно зависна, поставља
се питање зашто се мушки и женски стереотипи толико разликују. Зашто је
било адаптивно за Роме да одржавају ове специфичне супротне представе о
женама и мушкарцима кроз приче и приповедање?

У многим ромским причама о браку и љубави, главни ликови, и мушки
и женски, имају аспирација ка хипер и хипогамији, тј. ка томе да се удајом –
же нид бом са осо бом ви шег дру штве ног ста ту са поп ну на дру штве ној ле стви ци,

193

Јелена Чворовић: Приче мачванских Рома…



знатно изнад свог положаја. Хипергамија је културно веома раширена тен-
денција – жене траже партнере који су релативно старији, богатији и заузи-
мају виши положај у друштву него оне саме (Daly and Wilson 1983: 296). Ова
тенденција постоји јер је за жене увек било адаптивно да се удају „навише“,
где највише добијају њена деца и даљи потомци. Хипогамија означава када
се дешава управо супротно: мушкарац се жени женом која има виши образов-
ни или економски статус од њега (Barfield 1997: 255). У ромским причама,
женски ликови показују спремност да пате, пролазе кроз разна искушења и
страхоте, укључујући убиство, губитак детета, физички и емотивни бол, да би
одржали брак-везу са ликовима као што су цар, принц, не-Ром (Србин), или
бо га ти Ци га. На кра ју, по сле мно гих ис ку ше ња, жен ски ли ко ви увек до би ја ју
своје задовољење, и долазе до испуњења циља – приче се завршавају њихо-
вом срећном удајом за мушкарце високог статуса и знатног богатства. Судби-
не ових жена, и способност да трпе и да се жртвују за виши циљ – у овом
случају одговарајући брак – као и срећан крај, сугеришу да су оне направиле
прави избор. Овакви заплети и завршеци подржавају и охрабрују праксу хи-
пергамије, одговарајућег брака и понашања кроз испуњење, представљајући
сходно томе женске ликове као не само пожељне, младе и лепе него и у пот-
пуној супротности са ромским етничким стереотипом, указујући на пожељ-
не особине које жене треба да испоље, да би се удале „навише“, изван своје
етничке групе или у оквиру исте, и тако допринеле добробити своје деце. У
причама, деца из таквих бракова наслеђују царства, богатство, земљу и поло-
жај од оца. Ове алегоријске представе имају подршку из суседне Мађарске,
где је у неколико студија објашњено да се Ромкиње, много чешће него Роми,
удају егзогамно – ван своје етничке групе (Bereczkei and Dunbar 1997). Ови
егзогамни бракови су се показали као врло корисни, јер су шансе за прежи-
вљавање деце из таквих бракова много веће него шансе деце из ендогамних
ромских бракова. Поред тога, Ромкиње удате ван своје етничке групе рађају
децу која су тежа на рођењу, имају мању стопу смртности и нижи ниво раз-
војних аномалија него деца ромских жена у ендогамним браковима (Bereczkei
1993). У Бугарској, на пример, деца из мешовитих бракова (Ромкиња – Буга-
рин) имају генерално виши ниво образовања него деца из ромских ендогам-
них бракова (Ringold 2001), што је још једна предност хипергамичне удаје. На
основу прича, може се претпоставити да су и мачвански Роми схватили пред-
ност оваквих бракова, те су уприличили своје приче тако да представљају
жен ске ли ко ве у нај бо љем мо гу ћем све тлу, као мо дел и при мер мла дим де вој ка -
ма и девојчицама. Само неколицина ромских прича (Čvorović 2010) описује
же нид бу му шких ли ко ва „на ви ше“, и то тек по сле ри зич них аван ту ра у ко ји ма
су мушкарци морали да употребе стереотипно понашање Рома да превазиђу
проблеме – преваре, лажи и крађе – за разлику од женских ликова. Неколи-
цина је успела да се ожени правим принцезама а један сељанком (Српкињом);
приче наглашавају да су такви бракови помогли гладним ромским породица-
ма уплетеним у приче. Ипак, ове хипогамне аспирације – Ром који је ожењен
женом вишег образовног и економског статуса- немају паралелу у стварном
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животу. У руралној средини у којој живе, Роми, јер су генерално нижег дру-
штвеног и економског статуса него српски мушкарци, не могу да допринесу
много у економском смилсу родитељског улагања као што то могу Срби, и
због то га има ју ве о ма ма ле шан се да се оже не „на ви ше“. Сто ка, по љо при вред-
на земља и имање су корисни ресорси које српски младићи традиционално
наслеђују од родитеља. Поред тога, српска деца редовно похађају школе, из-
државана су и родитељи им помажу на сваки начин. Сасвим је супротно код
Рома, који обично и немају шта много да оставе својој деци; само неколици-
на њих у Мачви је успела да се издигне изнад сиромаштва, кроз трговину или
гајење стоке, углавном само за потребе своје најближе породице. Већина је
остала сиромашна, и стопа незапослености знатно премашује ону код Срба. 

Једна од универзалних карактеристика људске природе јесте и та да му-
шкарци преферирају партнере-жене које су физички атрактивне, док су же-
не склоније партнерима који показују добар потенцијал за зараду (Buss and
Bar nes 1986). Ово про ис ти че из чи ње ни це да су фер ти ли тет же не и ње на ре про -
дуктивна вредност повезани са младошћу и здрављем, и због тога мушкарци
више вреднују женску лепоту – јер указује на релативну младост и репродук-
тивни потенцијал. Исто тако, жене које су преферирале мушкарциме који су
могли да пруже срединско и генетичко улагање повезано са капацитетом да
се обезбеди породица – заради новац, искористиле су селективну предност
(Buss and Barnes 1986, Berscheid and Walster, 1974, Buss, 1985; Langhorne and
Secord, 1955, Symons, 1979). За Роме, у случају мешовитог брака, не само да
би се статус појединца побољшао, него би и деца из таквог брака добила ши-
ри круг сродника – и са једне и са друге стране – и тако бољу кооперацију са
Србима у селу. Роми су одувек умногоме зависили од друштвених средин-
ских околности, и нарочито у сеоским подручјима, морали су да се потруде
да буду што боље прихваћени јер је њихова економија зависила од околног
становништва (Čvorović 2004). 

Има ју ћи у ви ду ства ран и ни зак ста тус ром ских му шка ра ца и њи хо ве сла бе
шансе за друштвено напредовање, није било потребе да Роми промене стерео-
тип у причама или своје понашање. Одржавање тог негативног културног
стереотипа послужило је да joш више утврди границу између њих и других,
јер негативна представа није чинила никакву разлику за саме Роме, будући да
је њи хо ва тра ди ци о нал на ен до га ми ја и прак са уго во ре них бра ко ва оси гу ра ва-
ла да скоро сваки мушкарац задобије жену. И данас, већина бракова потпада
под традиционалне норме, као и понашање у односу на сроднике, друге гру-
пе, не-Роме и начин живота, те се може претпоставити да су традиционалне
приче, коришћене уместо формалног образовања, одиграле своју улогу. 

Као дете, знао сам да сам Циганин, али после су то променили, Ром је чо-
век, зато су нас тако назвали. Србин је гаџо.

Ромске приче су саткане од реалности, бајки и стереотипа. Перцепција да
хипогамија или хипергмија, или „циганска посла“ могу довести до сигурни-
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јег опстанка и потомства могла је обликовати садржај прича и пратеће стеро-
типе. У Србији, мешовити бракови Рома и Срба су ретки, и нема тачних по-
датака о процентима (Вукановић 1983, Ђорђевић 1924). У источној Европи
постоји тенденција образованијих Рома да оставе своје порекло за собом – ет-
ничку групу, и да уз помоћ образовања или мешовитог брака, заувек напусте
ромска насеља и заједнице, и тако сакрију свој прави идентитет – процес у ко-
јем њихова деца често постају потпуно асимилована (Barany 2001:203). То је
можда и случај са мачванским Ромима – мешовити бракови су изузетак; те-
ренски подаци из неколико села показују да је регистровано само три мешо-
вита брака, сва три у истој сродничкој групи а два од та три у оквиру исте
породице (Čvorović 2004). 

Друштвени односи и везе јесу једна од најзначајнијих ствари у животи-
ма сеоских Рома у Мачви. Ови Роми се рађају у великом кругу ближих и да-
љих сродника, и ове проширене сродничке и породичне везе имају велику
улогу у социјализацији Рома. За мачванске Роме, приповедање и слушање
традиционалних прича помаже и ојачава моделе понашања који промовишу
успех одређене сродничке групе. Преношене са колена на колено, ове приче
се причају деци и тинејџерима са одређеном намером. У том смислу, ове при-
че су механизам који родитељи-преци користе да утичу на подмладак на са-
свим одређени начин (Steadman and Palmer 1997).

И поред векова недаћа и прогона, Роми су успели да опстану и преживе
као одвојена етничка група (Hancock 1987); традиционалне приче су сигур-
но утицале на њихову способност за преживљавање и одржање специфичне
културе упркос непријатељским друштвеним срединама. За већину мачван-
ских Рома, приповедање и слушање традионалних прича може да буде адап-
тивно понашање: преношење понашајних модела који су били успешни у
прошлости. Наративи и стварни свет у коме Роми живе су комплементарни по
много чему, и многи тако могу да користе знање и информације садржане у
наративима као модел за одговарајуће понашање које ће им помоћи да се бо-
ље снађу и реше проблеме опстанка и репродукције. Због тога није чудно што
се већина наратива бави браком и налажењем партнера, другим људима, не-
Ро ми ма и дру штве но-сре дин ским окол но сти ма, ко је су мо жда нај зна чај ни ји и
нај не пре дви дљи ви ји аспект њи хо ве про шло сти (Čvo ro vić 2006, Čvo ro vić 2008).

Уоп ште но, при че опи су ју мо де ле ром ских по на ша ња – ра ши ре не ка рак те-
ри сти ке и при хва ће но по на ша ње ко ји су би ли успе шни у про шло сти; у бај ко-
ви том вре ме ну њи хо вих при ча, жи вот им ни је био ни ма ло лак ши. Ин фор ма ци-
је о по на ша њу, тра ди ци ји и ет ни ци те ту су утка не у умет ност при ча ња, и та ко
се стиче један општи фонд знања о правилима понашања, последицама при-
падности ромској етничкој групи и животним перспективама Рома у Србији.
Тако наративи постају механизам културне сепарације, нудећи моделе пона-
шања којима Роми регулишу друштвену и културну средину, подстичући на
дужи временски период начине репликације таквих окружења у историјском
времену. 

Истраживање оралне литературе у оквиру које се чува знање о прежи-
вљавању је неопходно за разумевање процеса одржања једног друштва (Gott-
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schall et al. 2005, Biesele 1993). Орална литература служи као извор података
о људима и њиховим друштвима, и суштинским комунукативним аспектима
њихове културе. Приче стварају смисао о биолошким и друштвеним аспек-
ти ма љу ди и њи хо вих дру шта ва, а кон цен зус ба зи ран на том сми слу мо ра се по-
стизати сваки пут изнова и тако постаје механизам којим друштво одржава са-
мо себе (Biesele 1993, Carroll 1995). Овакав друштвени договор се постиже из
генерације у генерацију, обухватајући с временом промене и нова значења;
приче тако постају перформанси прихваћених и ново-створених уметничких
реалности које дају смисао својим континуитетом и креативношћу. 

Тра ди ци о нал ни на ра ти ви, као и сва дру га тра ди ци о нал на по на ша ња, мо гу
да имају користан утицај на понашање потенцијално неограниченог броја ге-
нерација потомака оних предака који понављају приче претходно креиране од
стране својих предака (Palmer and Steadman 1997). Одржавајући приповедач-
ку традицију, Роми понављају понашање – одређену традицију – својих пре-
дака, који не само што су преживели користећи исте моделе понашања, него
су и оставили потомке који су учинили исто, и преживели да испричају при-
че. Ове приче су намењене подстицању одговарајућег – успешног понашања
у до ла зе ћим ге не ра ци ја ма, све док по сто ји до вољ но слич но сти из ме ђу бу ду ће
дру штве не сре ди не и оне из про шло сти. Ром ска си ту а ци ја се ни је мно го про ме -
нила с модерним добом: услови живота су и даље испод границе сиромаштва
за већину, низак ниво образовања и перспективе за будућност не делују као
да ће се изменити, ако се посматра из перспективе прошлости (Čvorović
2004). Или, као што рече један мачвански Ром: „Наши стари нам нису ништа
оставили, осим неких прича, беде и сиромаштва“. 
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Je le na Čvo ro vić

Gypsy Sto ri es: Nar ra ti ve as a Te ac hing Stra ta gem

Key words: Roma, naratives, cultural adaptations.

This paper discusses the performance of narratives as adaptive cultural beha-
viors among Gypsies in Mačva county, western Serbia. Storytelling is a universal
activity and may well be oldest of the arts. It has always provided a vehicle for the
expression of ideas, particularly in societies relying on oral tradition. Gypsies are
present in Serbia since the Middle Ages, living within a larger Serbian culture as
a minority group. Mačva, an agriculturally rich county in western Serbia, is a place
where local Gypsy traditions are still alive and which help distinguish between Gypsy
subgroups and the larger Serbian society. The stories analyzed are part of a collec-
tion made from several different Gypsy groups exhibiting varying degrees of inf-
luence from Serbian culture. Gypsies in Serbia have no written literature, but pos-
sess a rich and varied storytelling tradition delivered by word of mouth through the
generations. Their stories bear testimony to the evolutionarily important mecha-
nisms employed by Gypsies to make their way in the world. Gypsy stories concern
many aspects of the relationship between themselves and other social groups, both
in the past and the present. At the same time, the stories deal with universal adap-
tive problems, such as origin/ethnicity, kinship and mate acquisition. By applying
the concepts and folk knowledge from their own culture, Gypsies have managed
to provide for themselves the guidelines to overcome these problems within a par-
ticular environment. Thus it is that these stories reflect both human universals and
cultural peculiarities – by utilization of localized cultural solutions to adaptive pro-
blems. The success Gypsies have achieved in surviving harassment, and their abi-
lity to sustain themselves and their cultures despite social rejection can be attribu-
ted, in part, to the power of the traditional stories to influence the behavior of tho-
se who hear them. For the Gypsies, telling and listening to the stories could be
considered adaptive behavior: disseminating traits that were presumably successful
in the past. These stories replicate and describe the environment in which the Gypsy
ancestors struggled to survive. As a consequence, the narratives and the Gypsy real
world are compatible in many constant and predictable ways, and many Gypsies
are hence able to use narrative information/knowledge as a model for proper be-
havior which helps them to negotiate their social environment in their efforts to sur-
vive and reproduce.
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