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Реферат открива како се одражавају нагле савремене друштвенополитичке и економске 
промене на живот и духовност бугарских сељака, какве психолошке промене се дешавају и 
како сељак реагује на све оно што се дешава око њега. 

Кључне речи: Бугарска, село, реформа 

Званично  је  прихваћено  мишљење  да  је  процес промена  у Бугарској  започет  10. 
новембра  1989.  године,  када  је  бивши  председник  и  лидер  Бугарске  комунистичке 
партије,  Тодор Живков  дао  оставку.  Готово  да  нико  у  почетку  није  схватио  колико 
спор  и  мукотрпан  може  да  буде  тај  прелаз,  колико  дубоко  ће  се  одразити  на 
политички  и  економски  живот  земље,  на  народ  као  целину  и  на  сваку  особу 
појединачно. Посебно на судбину бугарских сељака, која је изнова стављена на пробу. 
Кажем изнова, јер је земљорадња била основна грана економије у Бугарској до краја 
другог светског рата. А, као што  је познато, земљорадња није само занимање, већ и 
начин живота. Због тога су се политичке промене одразиле много дубље на судбину 
сељака него градског становништва. 

Задатак  овог  реферата  је  да  открије  како  се  одражавају  нагле 
друштвенополитичке и економске промене на живот и духовност бугарских сељака; 
каква  расположења  и  мисли  побуђују  у  њима  и  како  они  реагују  на  све  то  што  се 
дешава око њих. 

У  ту  сврху  су  искоришћена  сопствена  теренска  истраживања  и  интервјуи, 
направљени  у  рејону  Сливена  (град  у Тракијској  равници  –  Јужна  Бугарска)  током 
1992.  и  1994.  године.  Тај  реон  је  одабран  због  тога што  је  он  увек  био  познат  као 
добро развијен у пољопривредном смислу. 

Када сам, у октобру 1992. године, први пут отишла у Сливен, имала сам намеру да 
посетим  нека  села  и  да  спроведем  теренска  истраживања у  виду интервјуа  да  бих 
записала биографске приче сељака различитог социјалног положаја. Моја колегиница, 
Веселина  Славова  из Сливенског историјског  музеја  предложила  ми  је  своје  родно 
село  Панаретово,  где  се  управо  тог  тренутка  (тада)  одигравао јединствени догађај – 
ликвидација Радне кооперативне земљорадничке задруге (ТКЗС) и расподела крава из 
задруге њеним  члановима  из Панаретова, као и из  суседна  четири  села: Самуилова, 
Глуфишева,  Мечкарева  и  Гергевца,  која  су  сва  заједно  образовала 
Аграрноиндустријски  комплекс  (АПК).  Другим  речима,  имала  сам  могућност  да
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лично  посматрам  оно  за  шта  сам  се  спремала  да  интервјуишем моје  информаторе. 
Осим интервјуа са места  догађаја,  који  су  били  емоционално  обојени  и  повишеног 
тона, направила сам и допунске интервјуе са неколико учесника збивања, у смиренијој 
атмосфери,  у  њиховим  домовима  или  у  кући  у  којој  сам  одсела. На  тај  начин  сам 
успела  да  запишем  спонтане  и  емоционалне  коментаре  догађаја  оних  који  су 
одушевљено примали новине или скептично гледали на ликвидацију задруге. Успела 
сам  да  забележим  и  приче  сељака  различитог  узраста,  социјалног  положаја  и 
партијске припадности, које су представљале својеврсну допуну коментарима. Оне су 
биле  пуне  аутобиографских  момената  и  садржавале  су  упоређивања  актуелних 
текућих  догађаја  са  сличним  дешавањима  у  прошлости,  највише  у  причама  о 
оснивању  задруге  после  социјалистичке  револуције  од  9.  септембра  1944. године, о 
њиховом  односу  према  тим  догађајима,  као  и  о  раду  у  условима  социјалистичке 
кооперације. 

У јануару 1994. године посетила сам поново село Панаретово. Том приликом сам 
се  срела  са  неким  од  мојих  пређашњих  информатора,  који  су  пре  петнаест  месеци 
узели краве из ликвидиране задружне штале. 

Еуфорија  из  времена  раздавања  крава  одавно  је  прошла. Половина животиња  је 
већ  била  продата  или  заклана,  поједена  и  заборављена.  У  овој  етапи  свако 
домаћинство обично чува  једну краву, а новорођену телад продаје или коље. То је и 
разумљиво,  ако  се  има  на  уму  да  је  већина  становника  села  Панаретова 
пензионерског доба и да нема могућности да проширује свој сточни фонд. Осим тога, 
крајњи  биланс  уложених  средстава  у  једну  краву  и  оног  што  је  добијено  од  ње  је 
негативан  –  исхрана  и  нега  вреди  и  више  од  продатог  млека. Сви  сељаци које  сам 
анкетирала  били  су  једнодушни у  томе да немају никакве  користи  од  чувања  стоке, 
осим  за  задовољавање  сопствених  потреба  млеком,  маслацем  и  сиром.  Узрок 
негативног  биланса,  по  њима  јесте  у  томе  што  фирма  „Сердика“,  која  је  до  скоро 
имала монопол за куповину млека у Бугарској даје веома ниске откупне цене – 3,57 
лева за литар у ситуацији кад се на тржишту млеко продаје за 8 до 10 лева по литру. 

Пре  неколико дана  сељаци  су  открили  зашто  „Сердика“  даје  тако ниске  откупне 
цене.  Како  тврде  житељи  Панаретова,  фирма  је  закупила  од  Заједнице  независних 
држава  (бивши  Совјетски  Савез)  велику  количину  јевтиног  млека  у  праху. 
Прерађивала га је тако што му је додавала само 10 процената природног млека и тако 
задовољавала  тржишне  потребе,  избегавајући  куповину  веће  количине  млека  по 
селима. Независно од ниске набавне цене млека произведеног на овај начин, фирма 
га  је  продавала по цени природног млека. Очигледно  је  у  питању  један  од примера 
који откривају механизме корупције, тренутно распрострањене у бугарској економији, 
која  успорава  и  омета  нормални  ток  реформе  у  пољопривреди.  Корупција  је, 
неспорно,  један  од  разлога  за  песимизам  сељака  кад  је  у  питању  перспектива 
сточарства у овом крају. 

Убрзо,  међутим,  појавила  се  некаква  приватна  фирма  из  суседног  града  Нове 
Загоре,  која  је  почела  да  откупљује  млеко  по  вишој  цени  од  5,50  лева  за  литар. 
Природно, сви произвођачи млека су се окренули тој фирми и „Сердика“ је остала без 
снабдевача.  Конкуренција,  која  се  споро  развија,  засад  је  само  искра  наде  да  ће 
једнога  дана  све  доћи  на  своје  место. Малобројни  су  сељаци  у Панаретову  који  на 
сточарство гледају са оптимизмом. Међу њима су браћа Христо и Иван Паскалеви. За 
кратко  време,  од  додељивања  крава  до  сада,  они  су  успели  да  подигну  сопствену 
фарму  крава,  која  се  налази  у  једној  штали  фарме  бивше  задруге.  Одмах  после 
спровођења  акције  расподеле  крава,  у  октобру  1992.  године  два  брата  су  се
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оријентисала  на  куповање  крава  од  својих  суседа.  Тако  су,  поред  сопствених, 
набавили  још  10  крава  и  заједно  са  новорођеном  телади,  већ  имају  26  комада.  И 
Христо  и  Иван  имају  јасну  рачуницу  да  су  у  одржавању  фарме  на  губитку,  али  су 
убеђени  у  то  да  једно  газдинство ипак не може без  стоке:  „Од  гајења  крава нећемо 
одустати,  јер животиње не  треба уништавати. Ако их уништимо потпуно, шта ће да 
ради овај народ!?" – говори Христо. Надају се да ће се ствари нормализовати: „Овде 
ће  се  десити,  можда  после  дветри  године  најмање,  или  четири,  да  станемо  на 
сопствене ноге“ – прогнозира Христо. А засад, они раде за будућност и рачунају на 
зараду  углавном  од  других  пољопривредних  грана,  као  што  је  на  пример, 
баштованство.  И  ове  године,  као  и  прошле,  посадиће  диње,  шаргарепу,  кромпир; 
одгајиће  краставац  и  парадајз  у  својој  стакленој  башти,  зарадиће  и  од  брескви.  Од 
зараде  ће  наставити  да  модернизују  своје  газдинство  новом  техником:  „Не,  нисам 
очајан – изјављује Христо. Жао ми је само због једног – зашто се то није десило пре 
20 година... Да сам имао бар 50... Сада имам 72 године...". 

Упркос  својим  поодмаклим  годинама,  браћа  Паскалеви  су  успели  да  добију  на 
лицитацији велику модерну шталу Сељачке радне задруге за седам милиона лева. На 
моје питање како ће исплатити ту,  за бугарске услове, огромну суму, Иван одговара 
да  преговарају  са  једном  кувајтском  фирмом  која  им  обећава  исплату  поменутог 
износа  у  замену  за  извоз  финалних  продуката:  млека,  маслаца,  сира.  По  њима, 
пољопривреда ће постати профитабилна само ако започне квалитетну производњу и 
трговина  се  оријентише  ка  западним  државама..  "...Једно  време  смо  трговали  са 
Совјетским Савезом. СССР  је увозио не много квалитетну робу. Али за трговину са 
Западом морамо производити квалитетније..." – каже Христо Паскалев. 

Други важан проблем који у овом тренутку узбуђује сељаке јесте проблем земље. 
Земља  још  увек  није  враћена  у  реалним  границама,  већ  је  подељена  сељацима  у 
приближним размерама, колико су је поседовали пре образовања задруге. То изазива 
напрегнутост и несигурност због тога што не може да се планира коришћење земље, 
како  зависно  од  конкретних  потреба  њених  привремених  сопственика  тако  и  у 
перспективи.  Осим  тога,  за  већи  део  сељака  враћање  земље  у  њеним  реалним 
границама  означава  раздробљавање  имања  у  ситне  парцеле,  што  онемогућава 
употребу модерне  технике. У том  смислу, однос  према  враћању  земље  је  различит. 
Сопственици  малих  њива  сматрају  да  није  могућно  нити  је  неопходно  стриктно 
придржавање реалних граница пређашњег власништва. За њих је корисније да добију 
веће  парцеле.  Велики  поседници,  пак,  желе  да  им  се  врати  земља  која  им  је 
припадала  у прошлости:  „Само  ако неко може да  бежи брже од метка, може да ми 
узме земљу“ – изјављује Христо Паскалев, који је пре формирања задруге поседовао 
30 хектара земље. 

Макар  привремено,  у  Панаретову  је  образована  кооперација  ситних  поседника. 
Она има 190 чланова, са око 300 хектара заједничке земље, док обрадива површина 
целог  села  износи  укупно  680  хектара.  Велики  број  чланова  кооперације,  који 
премашује  број  домаћинстава  у  селу,  објашњава  се  тиме  што  нису  непосредни 
власници  земље,  већ  њихови  наследници  (деца,  унуци)  који  већином живе  у  граду 
или  у  другим  селима. Привремено  решење  проблема  блокира  купопродају  земље  и 
онемогућава сопственике да располажу њоме. То има негативан утицај како на личне 
планове  појединих  пољопривредника  тако  и  на  читав  ток  пољопривредне  реформе. 
Зато  и  сада  у  Панаретову  рачунају  углавном  на  приходе  од  трајних  плантажа 
(брескве), као и од повртарства, које домаћини развијају у великим двориштима.
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Мале пензије, које сељаци у Панаретову добијају, једва покривају плаћање пореза 
и  месечних  дажбина  за  струју,  воду,  грејање  и  др.  За  своју  исхрану  и  за  потребе 
домаћинства они углавном користе сопствене производе, а мали вишкови се продају 
на пијаци и осигуравају незнатан допунски приход. Та врста поседника не размишља 
да у будућности развија и модернизује обраду земљишта. Њихов главни аргумент је у 
томе  да  не  очекују  да  ће  се њихови потомци  вратити на  село,  нарочито  ако живе  у 
граду.  Они  се  осећају  довољно  материјално  обезбеђени,  могу  да  остатак  живота 
проведу без помисли на радикалне промене. Учешће у кооперацији не изискује њихов 
труд,  већ  само  невелика  новчана  средства  за  куповину семена  за  усеве,  коришћење 
технике и др., од чега, заузврат, очекују награду већином у натури (жито). 

За  две  породице  у  селу  већ  се  говори  да  су  богате:  Паскалеви  и Друмеви.  Брзо 
увећавање  имовине  у  ова  два  домаћинства  потиче  од  већег  дела  земље,  стоке, 
инвентара  и  др.  које  су  добили  после  ликвидације  задруге  (ТКЗС). Уз  то,  по  свему 
судећи,  ни  четрдесетгодишњи период  социјалистичке  колективизације  није  успео да 
уништи марљивост и предузетнички дух ових будних Бугара. Комшије су гледале на 
њихово „богаћење“ са нескривеном завишћу – окривљавали су их да су приграбили 
иметак других сељака, понашали се према њима са очигледном мржњом. Нису могли 
да  схвате  да  су  до  јуче  били равноправни, а да сада постоји тако велика имовинска 
разлика међу њима. Чак их неки нису ни поздрављали на улици. Али овај првобитни 
шок  је  брзо  прошао  и  сада  поштовање  према  њима,  према  њиховој  марљивости  и 
предузимљивости  непрекидно  расте.  Питање  богатства  и  сиромаштва,  по  Христу 
Паскалеву,  веома  је  просто:  „Сада има  лоших  (тур.  „калпави“)  и  вредних;  после  ће 
бити гладних и ситих“ каже он. „Богатство“ поменута два домаћинства се заснива на 
здравим  родбинским  везама  у  селу,  као  и  у  савремености  већине њихових  чланова 
који  су  се  одселили  у  град  да  се  врате  својим  коренима  и  посвете  се  земљорадњи. 
Христо Паскалев,  на пример,  сада жали што  је  допустио да му  једна  кћерка  стекне 
високо образовање – студирала је и завршила историју. Али, времена су била таква – 
шта  да  ради на  селу. А  сад  је  другачије:  „То  је  чист  губитак пара. А паре  одлучују 
судбину“ („пара врти свет“). Он сам је убеђен да се његове кћери и унуци неће одрећи 
земље: „Моји наследници ће доћи – привлачим их, обучавам (спремам) ... Сада има 
посла од јутра до мрака...". 

Сви  су  једнодушни у мишљењу да  у  процесу  ликвидације  задруге постоји много 
грешака.  Оне  се  најчешће  повезују  са  грешкама  партија,  партијских  лидера  и 
парламента. За разлику од првих дана и месеци друштвених промена, када су сви са 
великом пажњом пратили најновије вести на радију и телевизији, сада свако сматра 
губљењем  времена  да  се  бави  „глупостима“  које  праве  „они  горе“.  Већина 
информатора су ми категорично изразили мишљење да на следећим изборима уопште 
неће гласати. 

Већ  сам  завршила интервју  са Христом Паскалевим,  кад ми  је  он испричао  свој 
следећи  доживљај:  Позвали  су  га  да  учествује  у  једном  састанку  Земљорадничке 
партије  са  Анастасијом  Димитровом  –  Мозер  на  челу  у  Сливену,  коме  је 
присуствовала и  сама Мозерова. Он  је  очекивао да на њеном лицу види ум и шарм 
њеног оца – у прошлости познатог земљорадничког лидера Г. М. Димитрова, кога је 
Христо лично познавао: „Изгледа да му је она усвојена ћерка. Нема ништа заједничко 
са оцем! – узвикује Христо. – Па она се уопште не разуме у земљорадњу!". Она га је у 
разговору  посаветовала  да  повећа  површину  њива  на  700  хектара.  „Како  ћу  да 
повећам њиве на 700 хектара? Па то је земља целог села. Ко у Бугарској има толико 
земље?
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Као стари члан БЗНС „Никола Петков“, Христо Паскалев је био дубоко разочаран 
садашњим  руководством  своје  партије.  По  њему,  лидери  који  треба  да  решавају 
судбину  обичних  људи  не  познају  њихове  проблеме  и  у  сталном  су  међусобном 
конфликту. Тачно је да постоји велика разлика међу земљорадницима из различитих 
земљорадничких  партија,  да  су  „црвени“  земљорадници  увек  били  „послушници 
власти“ у тоталитаризму, али „један камен не чини темељ" (или „једна ласта не чини 
пролеће“).  Зато  Христо  мисли  да  нема  напретка  пољопривреде  у  Бугарској  ако  се 
земљорадници не уједине и не заузму место које им припада у парламенту. 

Ако још увек има оптимизма, који крепи реформу на селу у овом тренутку, онда то 
најпластичније изражавају Христове речи: „Нема заустављања“. Макар и колебљиво, 
с лутањима, кретање напред се наставља. 

И данас се, бугарски сељак налази на раскршћу. Перспектива да постане власник 
не  само  стоке  већ  и  земље,  која  се  све  јасније  оцртава,  претвара  га  у  својеврсни 
примамљиви  центар  за  потомке  који  су  се  одселили  у  град. Успостављање  „крвне“ 
везе  са  земљом  је  онај  судбоносни  тренутак  који  ће  одредити  даљи  пут  сељака:  да 
тражи изгубљену срећу далеко од родног краја или да прокрчи пут својих дедова који 
је утонуо у коров. 

Родбински односи, несумњиво, неће имати одлучујући значај за аграрну реформу, 
али бар почетак обећава да буде емоционално набијен снагом родбинских веза. Борба 
и  сукоби између  различитих партија  и партијских  група могу да успоре или убрзају 
враћање  земље,  али  бугарски  сељак  већ  тражи  свој  пут  јасном  представом  да 
повратка на старо нема. 

Radost IVANOVA 

BULGARIAN VILLAGE TODAY – BETWEEN NEGATION AND MODERATE 
OPTIMISM 

This essay reveals how sudden current, social, political and economic changes influence the life and spirituality of 
the Bulgarian peasant, what psychological changes take place and how the peasant reacts to everything that goes on 
around him.


