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Tożsamość współczesnych Romów

Życie w dwóch światach

Na temat Romów–Cyganów ukazało się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat
wiele publikacji. Większość dotyczy współczesnych problemów, praw Romów jako
mniejszości etnicznej, ich statusu, form wspierania, aktywności i programów kierowanych do tej społeczności przez UE. Ta praca jest dziełem szczególnym. Autorki przez
kilka lat prowadziły badania wśród społeczności romskiej, a to daleko trudniejsze i bardziej ambitne zadanie niż pisanie na wyżej wymienione tematy. Wymagające dobrej
znajomości badanej społeczności, taktu, umiejętności rozmowy na tematy niechętnie
poruszane w obecności obcych, cierpliwości. Książka, jak i wykonana przy jej pisaniu
praca nawiązują do osiągnięć najbardziej znanego, najwybitniejszego badacza Cyganów–
Romów w powojennej historii — Jerzego Ficowskiego. Ficowski rozpoczął badania
etnograficzne społeczności romskiej. Spędzał wiele czasu wśród Romów, rozmawiał
z nimi na temat ich kultury — zwyczajów, zasad, których przestrzeganie jest niezbędne, by nie narazić się na wykluczenie. Autorki niniejszej książki prowadziły taki
sam rodzaj badań. Wspierając się odbytymi studiami i nowymi metodologiami były
w stanie głębiej dotrzeć do wielu zagadnień. Powstało dzięki temu dzieło ważne
— dla Romów i dla nie–Romów.
prof. dr hab. Lech Mróz
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Wstęp
(Marta Godlewska–Goska, Justyna Kopańska)

Oddajemy w ręce czytelników książkę, na którą składają się dwa dopełniające
się teksty dotyczące współczesnych Romów. Powstały one na podstawie badań
prowadzonych wśród zamieszkujących Polskę Romów z grup: Polska Roma,
Lowari oraz Romowie Karpaccy. Pierwsza z prac, pt. Dylematy tożsamościowe
Cyganów (Romów) w Polsce, autorstwa Justyny Kopańskiej, analizuje zjawisko romskiego ruchu narodotwórczego oraz zmiany zachodzące współcześnie
w procesie budowania tożsamości u Cyganów. Druga, napisana przez Martę
Godlewską–Goskę, a zatytułowana Kobiety romskie — znaczenie dla tożsamości
współczesnych Romów, szczegółowo opisuje kwestie związane z życiem kobiet
romskich, ich rolami społecznymi, a także z „romskością” i skalaniami. Wydanie tych prac w jednym tomie nie jest przypadkowe. Obie poruszają podobne
problemy — istotę „romskości”, kwestię skalań, określenie, kto jest prawdziwym Romem; omawiają zmiany zachodzące w kulturze Romów. W pierwszej
z nich Romowie zostali ukazani od strony społecznej, druga skoncentrowała
się na zagadnieniu płci kulturowej. A zatem, choć z różnych perspektyw, obie
prace mówią o tym samym — tożsamości współczesnych Romów — tworząc
spójną całość. W zachowaniu tożsamości Cyganów najważniejszą rolę odgrywają kobiety. Doświadczają one większych ograniczeń niż mężczyźni, obarczone są
większą ilością zakazów, które są narzędziem zachowania integralności grupy.
Doświadczany przez Romów lęk, dotyczący zachodzących w ich kulturze zmian
(w tym również emancypacji kobiet), wiąże się właśnie ze strachem o spójność
grupy i o romską tożsamość, o której traktuje pierwsza z prac.
Podstawą obu tekstów były prace magisterskie, napisane pod kierunkiem Dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, prof. dr. hab. Lecha
Mroza1, a obronione na Wydziale Etnologii Uniwersytetu Łódzkiego. Studia te,
J. Kopańska, Życie w dwóch światach. Dylematy tożsamościowe Cyganów (Romów) w Polsce,
Łódź 2008; M. Godlewska, Kobiety z grupy Polska Roma i Lowari. Zmiana statusu kobiet romskich w różnych etapach ich życia, Łódź 2008.
1
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będące wyrazem naszych zainteresowań, są również uzupełnieniem luki w polskiej cyganologii. Brakowało bowiem dotąd opartych na obszernych badaniach
opracowań dotyczących pozycji kobiet romskich, a także dokumentujących
zmiany w romanipen i zwyczajach Romów. Z podobnymi brakami do czynienia
mamy również w zakresie zagadnień związanych z tożsamością i romskim ruchem narodowym. Choć od kilku lat jest to temat bardzo modny i często poruszany w publikacjach poświęconych Cyganom, to jednak brakuje opracowań
dotyczących tego, co dzieje się w tym zakresie w środowisku zwykłych Romów.
Idea istnienia narodu romskiego jest bowiem głoszona przede wszystkim przez
nie–Cyganów i w środowiskach cygańskiej elity, która wciąż stanowi znikomy
odsetek populacji romskiej. To poglądy tej właśnie grupy były przedstawiane
w dotychczas dostępnych publikacjach.
Będące podstawą niniejszej książki prace magisterskie zostały oparte na badaniach terenowych, które prowadziłyśmy wśród różnych grup Romów i na różnych obszarach geograficznych. O ile w pracy Justyny Kopańskiej przeważają
rozmówcy z grupy Polska Roma i Romów Karpackich, o tyle w pracy Marty Godlewskiej–Goski są to przede wszystkim Polscy Romowie2 i Lowarzy. Pragniemy
podkreślić, że dokonane przez nas analizy oraz wnioski, do których dochodzimy
w pracach, nie dotyczą wszystkich Romów, lecz wyłącznie naszych rozmówców.
Jak wyjaśnimy to w dalszej części wstępu, różnice między grupami Cyganów
w Polsce i na świecie, co więcej — nawet między poszczególnymi rodami i rodzinami są na tyle duże, że naszych ustaleń nie można uogólniać i przyjmować
za prawdziwe dla wszystkich przedstawicieli badanych grup. Tym bardziej, że
w obu pracach przedstawione zostały indywidualne oceny i poglądy na poruszane tematy, często niezgodne ze wzorcem zachowania i oficjalnie głoszonymi
przez Romów zasadami.

Część 1. Tożsamość współczesnych Romów
Część pierwsza — Dylematy tożsamościowe Cyganów (Romów) w Polsce — autorstwa Justyny Kopańskiej, koncentruje się na romskim ruchu narodotwórczym i zmianach zachodzących współcześnie w procesie budowania tożsamości
u Polskich Romów oraz Romów Karpackich. Praca ukazuje także dylematy tożsamościowe, przed jakimi obecnie stoją Cyganie. Autorka wychodzi z założenia, że poglądy zwykłych Romów mogą odbiegać od tego, co często słyszy się
w środowisku cygańskich intelektualistów i nie–cygańskich wielbicieli kultury
W dalszej części tekstu czytelnik natknie się na dwojaką pisownię: „Polscy Cyganie”/„Polscy Romowie” oraz „polscy Cyganie”/„polscy Romowie”. W pierwszym przypadku mowa jest o grupie
Polska Roma, w drugim — odwołujemy się do przedstawicieli wszystkich grup romskich zamieszkujących Polskę.
2
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romskiej. W pracy na początku wyjaśnione zostały terminy, będące pewnego
rodzaju „szkieletem” dla wniosków z przeprowadzonych przez autorkę badań
— tożsamość i procesy etniczne zachodzące w wyniku kontaktu kulturowego (asymilacja, akulturacja, adaptacja, deetnizacja oraz ożywienie etniczne).
W kolejnym rozdziale porównano sytuację mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce przed i po roku 1989, opisana została również romska mobilizacja etniczna. Następne rozdziały mają już charakter empiryczny, opierają się na
przeprowadzonych przez autorkę badaniach. Pierwszy z nich dotyczy dystansu
etnicznego i wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi grupami cygańskimi
zamieszkującymi Polskę. Zawiera również portret Cygana prawdziwego (ciaciuno Rom) i opis zasady romanipen — wyznacznika cygańskości. W kolejnym
rozdziale omówione zostały czynniki przemawiające za uznaniem Cyganów za
naród. Autorka prezentuje opinie swoich rozmówców na ten temat. Przedstawia także informacje dotyczące języka romani, symboli narodowych, romskich
świąt, życia taborowego, pamięci zbiorowej, stosunku Cyganów do historii i Holokaustu, jak też ich poglądów na temat istnienia państwa romskiego. Następny
rozdział to próba odnalezienia ojczyzny grupy Polska Roma, zawiera on opis
stosunku respondentów do Polski oraz do ich indyjskiej praojczyzny. Autorka
próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy Cyganie czują się Polakami i czy łączy ich
jakaś więź z terytorium i krajem, który zamieszkują. Ostatni rozdział to refleksje
nad sytuacjami, w których to, co cygańskie, styka się z tym, co „gadziowskie”3.
Autorka opisuje w nim stosunek Cyganów do małżeństw mieszanych i dzieci
z takich związków, jak również sposób, w jaki Romowie rozpoznają się w środowisku nie–cygańskim.
Romski ruch narodowotwórczy jest w pracy tłem dla dylematów, przed jakimi stają współcześni Cyganie. Autorka ukazuje ich „podwójne” życie — życie
w świecie tradycyjnym, bezpiecznym, romskim, i życie w świecie „polskim”, niosącym ze sobą wiele niebezpieczeństw dla romanipen, ale też kuszącym wieloma
korzyściami. Czy można pogodzić jednoczesne życie w dwóch tak odmiennych
od siebie światach? Jak to zrobić? Jak mądrze podejmować decyzje, gdy stoi
się w obliczu tak trudnych dylematów? Co można przejąć z kultury większości,
a czego już nie? W jakiej sferze można czuć się Polakiem i zachowywać jak Polak, a w jakiej należy bezwzględnie pozostać Romem, żeby nie naruszyć tradycji? Gdzie przebiega granica „negocjowania” polskości? Wreszcie, kogo można
uznać za Cygana, czy też Cygana prawdziwego, a kogo już nie? Jak daleko można pójść w integracji ze społeczeństwem polskim, aby nie zostać odrzuconym
przez własną wspólnotę? Współcześni Romowie to ludzie od wielu lat osiadli,
mieszkający w jednym mieście, znający taborowe życie jedynie z opowieści babć
i dziadków. Zmiana stylu życia i tradycji powoduje zmiany w tożsamości. Kim
zatem są mieszkający od pokoleń w Polsce, w jakiś sposób związani z obszarem
3
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i społeczeństwem tego kraju, Cyganie? Czy są Polakami? Znalezienie odpowiedzi na te pytania nie jest łatwe, przysparza wielu trudności, nie tylko badaczom
kultury romskiej, ale — co znacznie ważniejsze — nawet samym Romom.

Część 2. Kobiety romskie
Druga cześć książki — Kobiety romskie — znaczenie dla tożsamości współczesnych Romów — autorstwa Marty Godlewskiej–Goski, dotyczy kobiecości. Zainspirowana krótkim tekstem Mileny Hubschmannovej o słowackich Cygankach, opublikowanym w 1997 roku w poświęconym kobietom wydaniu pisma
„Études Tsiganes” (Les femmes dans la communauté traditionnelle des Rom Slovak, s. 8–20), opisuje kwestie związane z romskością, skalaniami, przedstawia
etapy życia kobiet romskich, jak też sposoby konstruowania kobiecości.
Celem tekstu jest ukazanie cyklu życia kobiet romskich, zbadanie, co jest
wyznacznikiem kobiecości, przedstawienie zasad, jakimi powinna się kierować Cyganka, oraz zaobserwowanie, czy rzeczywiście się nimi kieruje. Autorka
prezentuje relacje zachodzące między kobietą a jej rodziną, mężem, teściami,
a także sposób jej funkcjonowania w społeczności. Punktem wyjścia pracy jest
założenie, że status kobiety romskiej zmienia się w poszczególnych etapach jej
życia. Wyróżnione zostały cztery takie etapy:
• dzieciństwo — okres swoistej bezpłciowości, kiedy dziewczynki traktowane
są podobnie jak chłopcy i brak jest zakazów związanych z płcią;
• czas dojrzewania, trwający od momentu wejścia dziewczyny w okres kobiecości (różnie ustalanego) do zamążpójścia; czas, w którym rozróżnienie
płci uwidacznia się w sposobie życia oraz wymaganiach wobec dziewcząt;
• małżeństwo — kiedy kobieta staje się żoną, synową, matką;
• starość — okres, kiedy status kobiety staje się najwyższy, a płeć traci na
znaczeniu.
Zaistnieć może również sytuacja, kiedy kobieta nie znajduje się w żadnym
związku: jest rozwódką, wdową lub starą panną. I dla niej znajdzie się miejsce
w niniejszej książce. Autorka bada, jak zmienia się status i rola kobiet.
Analiza kwestii kobiecości i zwyczajów związanych z kobietami jest niezwykle istotna dla zrozumienia kultury Romów. Kobiety odgrywają kluczową rolę
w fizycznej reprodukcji grupy, jak i w przekazywaniu narracji kulturowych. Są
reprezentantkami grup, a przecież relacje między płciami są kluczowe dla konstruowania tożsamości społecznych grup. Kobiety swoim zgodnym z zasadami
strojem i zachowaniem ucieleśniają kulturę danej grupy, broniąc jednocześnie
jej granic. Od ich zachowania zależy honor grupy, sens podejmowanych przez
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nią działań, np. wojny prowadzi się dla „kobiet i dzieci” (Yuval–Davis 1997,
s. 39, 45–46).
Na potrzeby niniejszej publikacji autorka przeanalizowała sytuację kobiet
lowarskich i z grupy Polska Roma — wskazała podobieństwa oraz różnice, próbując znaleźć ich źródła. Obraz kobiet, jaki wyłoni się z tej pracy, nie powinien
być traktowany jako obraz kobiet romskich w ogóle. Tak u Lowarów, jak i u Polskich Romów zwyczaje poszczególnych rodzin różnią się — są rodziny bardziej
i mniej postępowe (przy czym „postęp” oznacza w tym przypadku zbliżenie się
do sposobu zachowania i postępowania Polaków oraz negowanie niektórych za
sad romskich). W pracy w pierwszej kolejności opisane zostały zasady związane
z „romskością” (romanipen — dialekt grupy Polska Roma, romanimo — dialekt
Lowarów) oraz opozycja czyste–nieczyste jako źródło zakazów i skalań. Autorka
analizuje role społeczne kobiet i mężczyzn, ich obowiązki. Przedstawia również,
jak różnice między kobietami i mężczyznami widzą sami Romowie. Szczegółowo
analizuje zasady ubierania się kobiet, ich zachowanie (pożądane i rzeczywiste),
a także cechy charakteru, jakimi powinny się odznaczać. Kolejny rozdział dotyczy romskich małżeństw. Omówione zostały tu zasady dobierania się małżonków, rodzaje zawieranych małżeństw, rola dziewictwa, kontakty młodej mężatki
z teściową, relacje między małżonkami. Przedstawiono również konsekwencje
zdrady w związku i rozwodu, jak też status kobiety będącej starą panną. Następnie przeanalizowano zwyczaje dotyczące ciąży i połogu, sytuacji „podwyższonego zagrożenia”, by wreszcie przejść do opisu ostatniego etapu kobiecości
— starości i roli phuri daj, czyli starej, poważanej kobiety. Podstawą rozdziałów
III i IV była praca magisterska autorki, pozostałe są materiałem nowym.

Metodologia
Prace składające się na niniejszy tom powstały w oparciu o badania terenowe prowadzone wśród polskich Romów. Pierwsze badania przeprowadziłyśmy w latach
2001–2002, podczas praktyk terenowych organizowanych w ramach realizacji
studiów na Uniwersytecie Łódzkim (przez dr Agnieszkę Kowarską). Dotyczyły
one obrzędowości Romów z Polski Centralnej. W marcu i lipcu 2006 roku brałyśmy udział w projekcie badawczym „Romowie na rynku pracy”, przeprowadzanym w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, pod kierunkiem
prof. dr. hab. Lecha Mroza. Objął on osady cygańskie w powiecie tatrzańskim,
Prudnik, Nysę i Gliwice, a rozmówcami byli przede wszystkim przedstawiciele
grupy Polska Roma i Romów Karpackich.
Badania Justyny Kopańskiej były realizowane w latach 2001 oraz 2004–2007
wśród przedstawicieli grupy Polska Roma. Uzyskane w oparciu o nie wnioski
uzupełnione zostały uwagami dotyczącymi innych grup, z reprezentantami których autorka również rozmawiała. Wywiady były prowadzone głównie w woDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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jewództwie łódzkim, ale także w mazowieckim, wielkopolskim i śląskim oraz
w górskich miejscowościach zamieszkanych przez Bergitka Roma4. W sumie na
potrzeby pracy magisterskiej zebranych zostało 35 wywiadów oraz 8 krótszych
rozmów. Autorka rozmawiała z 61 osobami (33 kobietami i 28 mężczyznami),
z których najmłodsza miała 14 lat, a najstarsza — 72. Było wśród nich 49 przedstawicieli grupy Polska Roma5, 1 mężczyzna i 1 kobieta z Chaładytka Roma,
2 mężczyzn z Sasytka Roma, 7 przedstawicieli Bergitka Roma oraz 1 kobieta
z grupy Lowari.
Marta Godlewska–Goska prowadziła badania w latach 2001–2002 oraz 2004–
2006 wśród kobiet i mężczyzn z grup: Polska Roma, Lowari i Kelderari. Rozmawiała z 42 osobami (łącznie 30 wywiadów), z których najmłodsza miała 15 lat,
a najstarsza — 75; przeprowadziła też sporo rozmów nieformalnych, nienotowanych na bieżąco, lecz dopiero po zakończeniu spotkania. Wśród jej rozmówców było: 14 mężczyzn (2 Lowarów, 1 Kełderasz i 11 przedstawicieli grupy Polska Roma) oraz 28 kobiet (2 Kełderaszyce, 1 Sinti, 12 Lowarek, 12 z grupy
Polska Roma oraz 1 z małżeństwa między członkiem grupy Lowari i członkiem
grupy Polska Roma). Tylko jedna kobieta była panną, jednak parę miesięcy po
przeprowadzeniu wywiadu i ona wyszła za mąż. Pozostałe były mężatkami, rozwódkami lub wdowami. Z mężczyzn tylko jeden był rozwodnikiem, jeden nie
był jeszcze żonaty, pozostali pozostawali w związkach małżeńskich. Rozmowy
były prowadzone wśród mieszkańców województwa łódzkiego oraz w zachodniej i południowej Polsce.
Podstawą naszych badań były wywiady swobodne. Wytyczne do wywiadów
były pogrupowane w bloki tematyczne. W trakcie realizacji badań pytania ulegały modyfikacji oraz rozszerzeniu. Kolejność ich zdawania była często zależna
od sytuacji, płci i wieku rozmówcy (rozmówców). Wykorzystane zostały również
obserwacje poczynione podczas goszczenia u Romów, przeprowadzania wy
wiadów, czy w czasie spotkań rodzinnych lub koleżeńskich, w których uczestniczyłyśmy.
Podczas prowadzenia badań pojawiały się problemy, które często utrudniały
uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania. Justyna Kopańska podkreśla trudności związane z prowadzeniem rozmów w licznym towarzystwie osób odwiedzających — najczęściej bez zapowiedzi — jej rozmówców. Najciekawsze informacje uzyskiwała wtedy, gdy znajdowała się ze swoimi respondentami sam na
sam (zdarzało się, że weryfikowali oni wówczas opinie wygłoszone wcześniej,
w obecności swoich romskich krewnych czy znajomych, niekiedy nawet własnych
Cyganie mieszkający w górach mówią o sobie amare Roma, czyli „nasi Cyganie”. „Bergitka
Roma” to określenie, którym w stosunku do nich posługują się Kełderasze, Lowarzy i Polscy Romowie. Grupę tę nazywa się także „Cyganami Karpackimi” lub „wyżynnymi”, lecz są to określenia
spotykane tylko w literaturze, niestosowane przez żadną z grup cygańskich.
5
W tym sześć osób, które w połowie identyfikowały się jako przedstawiciele grupy Polska Roma,
a w połowie jako przedstawiciele grupy Sasytka lub Chaładytka Roma.
4
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małżonków). Niestety, w wielu przypadkach taka spokojna rozmowa z jedną
osobą nie była możliwa. Z kolei ograniczony czas rozmowy uniemożliwiał przeprowadzenie wywiadu do końca, zapytanie o wszystkie interesujące nas kwestie.
Do wielu domów trzeba było udawać się kilkakrotnie, by zrealizować cały kwestionariusz. Innym problemem, z jakim zetknęłyśmy się, był lęk Romów przed
rozmową — zdradzanie „tajemnic cygańskiego życia” jest przecież zabronione.
Marcie Godlewskiej–Gosce nie udało się uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania — ze względu na to, że w obecności pewnej kategorii osób informatorom nie
wolno było wypowiadać się na temat kobiecości i skalań. Na przykład: 50–letnia kobieta miała opory przed rozmową o ciąży w obecności 65–latki, a 24–letnia
kobieta nie chciała rozmawiać o tym przy starszych od siebie o 10 lat ciotkach.
Niektórzy mężczyźni z kolei nie chcieli rozmawiać o ciąży i sprawach kobiecych
przy włączonym dyktafonie, niosło to bowiem ze sobą ryzyko skalania.

Cyganie czy Romowie?
W tym miejscu chcemy wyjaśnić, jaką formę określania członków badanej grupy zdecydowałyśmy się przyjąć w naszych tekstach i dlaczego. Terminu Rom
zaczęli najpierw używać badacze nie–Cyganie (Bartosz 2004, s. 87), sami
Romowie w kontaktach z nie–Romami używali polskiego terminu Cygan. Następnie, gdy do głosu zaczęli dochodzić młodzi liderzy środowisk romskich (szefowie organizacji romskich), z ich strony pojawił się nacisk, by używać etnonimu
Rom, przy jednoczesnym zaniechaniu stosowania określeń Romów w językach
nie–romskich — Cygan, Tsigane, Zigeuner czy Gypsy — jako mających, ich zdaniem,
wydźwięk pejoratywny, deprecjonujący Romów. Jak podaje Słownik Języka Polskiego, słowo „Cygan” oznacza krętacza, kłamcę, oszusta; „cyganić” to oszukiwać.
A przecież ma ono również wiele pozytywnych konotacji, określa swoisty sposób
życia („Wieść cygańskie życie”; Słownik Języka Polskiego, PWN; tryb dostępu: http://
sjp.pwn.pl/), jest częścią wielu wyrażeń (cygańska muzyka, cygańska miłość itp.),
przysłów, występuje w piosenkach (Bartosz 2004, s. 88), także tych śpiewanych
przez samych Cyganów (np. zespół Roma lub śpiewaczka Randia). Milewski pisze,
że chcąc być konsekwentnym, należałoby także zmienić treść wielu przysłów, w tym
również tych, które są dla Cyganów życzliwe. Jakże dziwne było by — podkreśla
— gdybyśmy nagle zaczęli mówić: „Kowal zawinił, Roma powiesili” (Milewski
2006). Pojawia się również pytanie o kwestię językową: o ile słowa „romski”,
„Romowie” weszły do języka polskiego, o tyle słowo „Romka” brzmi sztucznie,
podobnie jak zastępujące je wyrażenie „kobieta romska”. E. Jakimik i P. Gierliński postulują wprowadzenie do języka polskiego terminu Romni (w romani
oznaczającego kobietę i żonę). Wydaje się, że Romowie sami nie są zgodni co
do tego, jakiego określenia używać. Z jednej strony liderzy Romów optują za
używaniem słowa Rom. „Nazwa Cygan jest dla nas obraźliwa” — powiedział
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Roman Kwiatkowski (za: Gerlich 2001, s. 18). Kiedy podczas festiwalu Romane
Dyvesa Jerzy Ficowski bronił polskiego słowa Cygan, spotkał się ze sprzeciwem
Romów i krytyką swojego „uporu” (tamże). Z drugiej strony, takie osoby jak
Edward Dębicki, Karol Parno–Gierliński czy Teresa Mirga świadomie określają
siebie mianem Cyganów (Bartosz 2004, s. 88).
W tej kontrowersyjnej kwestii wypowiedział się także znany polski językoznawca Jerzy Bralczyk. Podkreśla on, że słowa „Rom” i „Cygan” znaczą dokładnie to samo, ale inna jest ich wartość emocjonalna. Bralczyk jest przeciwny
rezygnowaniu z tego drugiego. Jeśli społeczeństwo nie zmieni swojej postawy
wobec omawianej grupy, to negatywne konotacje, które do tej pory były związane ze słowem „Cygan”, przejdą na słowo „Rom”. Nie chodzi zatem o to, by
zmienić słowo, ale postawę — tylko w taki sposób można zmienić wizerunek
Romów. W udzielonym B. Weigl i M. Formanowicz wywiadzie Bralczyk mówi:
„[...] byłbym zawsze za tym, żeby słowa ocalać, tylko zmieniać ich konotacje.
[...] Dlatego, że jeśli słowo zmieniamy, czy zastępujemy innym, to przyznajemy się do porażki. I pokazujemy, że to słowo, niestety, zostało tak negatywnie
obciążone, że nic się z tym nie da zrobić” (Weigl 2007, s. 134). Proponuje, by
zamiast rezygnować z użycia słowa „Cygan”, wyposażyć je w jak najwięcej pozytywnych elementów.
Na 42 osoby, z którymi rozmawiała Marta Godlewska–Goska, tylko jedna
podczas całego kilkugodzinnego wywiadu konsekwentnie używała słowa „Rom”,
dwie kolejne w krótkiej rozmowie użyły go raz (nie wymieniając słowa „Cygan”
ani pochodnych), czwarta używała określeń „Rom” i „Cygan” wymiennie. Pozostałe osoby używały wyłącznie słów „Cygan”, „Cyganka”, „cygański” — wyjątkiem były momenty, gdy pojawiała się nazwa własna grupy Polska Roma,
choć i wtedy mówiono zamiennie „Polscy Cyganie”. Informatorzy Justyny Kopańskiej twierdzili, że słowo „Cygan” jest przez nich mniej lubiane, dlatego
wolą być „Romami”. Z drugiej jednak strony — podczas rozmów najczęściej
mówili o sobie „Cyganie”. Wśród rozmówców autorki nie było nikogo, kto by
konsekwentnie używał słowa „Rom”. Jedna z kobiet przyznała nawet, że słowo
„Romka” brzmi wyjątkowo głupio i że woli ona być „Cyganką”. Należy tu również przypomnieć, że zakres znaczeniowy nazw „Romowie” i „Cyganie” nie jest
identyczny. Niemieccy Sini czy hiszpańscy Kale nie uważają się za Romów, choć
niewątpliwie są Cyganami.
Podsumowując, w naszych tekstach używamy obu nazw wymiennie, by nie
zrywać z polską tradycją nazewnictwa i jednocześnie oddać szacunek Romom.
Pisząc o kobietach romskich, Marta Godlewska–Goska posługuje się często terminem Romni. Dodatkowe informacje na temat nazewnictwa czytelnik znajdzie
w tekście Justyny Kopańskiej, w rozdziale dotyczącym romskiej mobilizacji etnicznej i ruchu narodowotwórczego. Autorka była zmuszona wrócić do kontrowersji wokół użycia terminu „Cygan”, gdyż wymagały tego opisywane przez nią
zagadnienia.
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Stan badań nad Romami
Początki zainteresowania Cyganami w Polsce datuje się na wiek XIX. Pracami,
które zapoczątkowały na ziemiach polskich rozwój cyganologii, były: O litewskich i polskich prawach (wyd. I 1800, wyd. II 1992) i O Cyganach (wyd. I 1835,
wyd. II 1992) T. Czackiego, O Cyganach wiadomość historyczna (wyd. I 1824,
wyd. II 1994) I. Daniłowicza oraz Rys historyczny ludu cygańskiego (1830) T. Nar
butta. Książki te, stanowiące podstawę później powstających rozpraw i artykułów, opierały się na bogatych źródłach historycznych, niemniej w sferze dotyczącej obyczajów Cyganów często odwoływały się do wiedzy obiegowej. Powstawały
jednak także prace oryginalne, np. artykuł A. Prochaski (1900) o królach cygańskich. Kolejnym przyczynkiem do poznania Romów były prowadzone od końca
XIX wieku badania językoznawcze — ich autorami byli: I. Kopernicki (1925,
1930), J. M. Rozwadowski (1936), E. Klich (1927, 1928, 1931), a po II wojnie
światowej także T. Pobożniak (1948, 1949, 1956, 1957, 1964, 1972). Pierwszy
okres zainteresowania kulturą Cyganów skupiał się przede wszystkim na ich historii. Kolejnym etapem były badania językoznawcze i dotyczące folkloru. Badania nad kulturą i zwyczajami zostały zintensyfikowane po II wojnie światowej.
Z tego okresu pochodzą prace J. Ficowskiego — Cyganie polscy (1953) i Cyganie na polskich drogach (wyd. I 1964, wyd. II 1985) — opisujące grupy Romów
żyjące na polskich ziemiach, ich historię i obyczaje, formy organizacji społecznej, przywództwo, system skalań i folklor; późniejsze prace tego autora skupiają
się na poezji Papuszy, cygańskich wróżkach, historiach związanych z Romami
(1956, 1973, 1990). Cyganom poświęcone zostały numery „Polskiej Sztuki Ludowej” (1982) oraz „Etnografii Polskiej” (1978). Od lat 90. XX wieku ukazały
się między innymi książki: A. Bartosza Nie bój się Cygana (wyd. I 1994, wyd. II
2004), A. Mirgi i L. Mroza Cyganie. Odmienność i nietolerancja (1994), L. Mroza
Dzieje Cyganów–Romów w Rzeczypospolitej XV–XVIII w. (2001) oraz A. Mirgi i N. Gheorghe Romowie w XXI wieku. Studium polityczne (1998), dotycząca
politycznej aktywizacji Romów. W 2005 roku wydana została oparta na dogłębnych badaniach terenowych książka A. J. Kowarskiej — Polska Roma. Tradycja
i nowoczesność — przedstawiająca obrzędowość rodzinną Cyganów z grupy Polska Roma, a także praca A. Lubeckiej — Tożsamość kulturowa: Bergitka Roma
— poświęcona Romom Karpackim. Powstawały również reportaże o Cyganach
(Ostałowska 2000), opracowania dotyczące stosunków polsko–romskich (Romowie 2007. Od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach pod
redakcją B. Weigl i M. Formanowicz, Romowie 2009. Między wędrówką a edukacją pod redakcją B. Weigl, Granice solidarności: Romowie w Polsce po roku 1989
pod redakcją G. Ordak); redaktorem książek o omawianej społeczności była
także E. Nowicka (1999, 2003). W 2006 roku opublikowany został raport z badań zrealizowanych w ramach projektu EQUAL — Partnerstwo na Rzecz Rozwoju, pt. Romowie na rynku pracy, pod redakcją L. Mroza. Istotnym walorem tej
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publikacji są zamieszczone w niej materiały terenowe — wywiady przeprowadzone w trakcie realizacji projektu. W roku 2007 wydano trzy opracowania dotyczące aktywizacji zawodowej Romów, pod redakcją M. Zawickiego, oraz pracę Romowie w Polsce i Europie — historia, prawo, kultura (2007), pod redakcją
P. Borka. Rok później ukazała się praca L. Mroza Od Cyganów do Romów. Z Indii do Unii Europejskiej oraz Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji, pod redakcją T. Palecznego i J. Talewicz–Kwiatkowskiej (2009). To tylko
najważniejsze tytuły. Powstało także kilka prac magisterskich poświęconych Romom. Należy jednak podkreślić, że większość z istniejących opracowań nie stanowi dzieł oryginalnych, opartych na własnych badaniach, lecz powiela wiedzę
już znaną. Jednocześnie ukazują się opracowania (książkowe i w periodykach)
dotyczące Holokaustu Romów. Istotną rolę w przekazywaniu wiedzy o Romach
odgrywa czasopismo „Dialog–Pheniben”, wydawane przez Stowarzyszenie Romów w Polsce oraz Romski Instytut Historyczny, jak też powstałe w 2009 roku
w Tarnowie pierwsze w Polsce pismo naukowe podejmujące tematykę cyganologiczną — „Studia Romologica”. Polska literatura cyganologiczna wzbogaciła
się zatem o nowe opracowania opisujące kulturę Romów w Polsce i na świecie,
w tym o prace powstałe na podstawie badań, wychodzące poza okres, w którym
Romowie prowadzili wędrowny tryb życia. Istnieją jednak tematy, które nadal
są rzadko poruszane, np.: kwestia wzorów kobiecości i męskości, konstruowania
płci kulturowej u Romów, tego, jak — i czy w ogóle — zmienia się pojęcie romanipen. Na pytania dotyczące statusu kobiet romskich, obrzędowości, skalań kobiecych czy ważnych momentów w życiu kobiety (takich jak małżeństwo, ciąża
i narodziny dziecka) próbowała odpowiedzieć Marta Godlewska–Goska, w pracy magisterskiej zatytułowanej: Kobiety z grup Polska Roma i Lowari. Zmiana
statusu kobiet romskich w różnych etapach ich życia. W Stanach Zjednoczonych
i krajach Europy Zachodniej opublikowane zostały teksty, które w centrum rozważań stawiają płeć kulturową — przede wszystkim kobiecość. Dla przykładu
wymieńmy: artykuł J. Okely, Gypsy Women — Models in Conflict, opublikowany
w pracy zbiorowej Perceiving Women (1975), a następnie w książce autorki Own
or other culture (1996); pracę Silverman (1981); tekst autorstwa Miller (1988).
Kobietom poświęcony został cały numer „Etudes Tsiganes” (1997, nr 10), magazynu cyganologicznego wydawanego we Francji — zawierał on artykuły o Cygankach ze Słowacji, Włoch, Hiszpanii i Węgier (Hubschmmanova 1997, Manna
1997, Gay y Blasco 1997, Rezmuves 1997). O roli płci w kulturze amerykańskich
Kełderaszów pisała Sutherland (1987), w kontekście praktyk muzycznych role
kobiet i mężczyzn rozważali Pettan (2003) i Silvermann (2003). Należy dodać,
że istniejąca w Polsce literatura z reguły poświęcona jest analizie kultury jednej,
wybranej grupy Romów — brakuje prac porównawczych.
Znamienne jest, że autorkami prac dotyczących Cyganek są kobiety. Brak
opracowań dotyczących polskich Cyganek można tłumaczyć tym, że cyganologami byli u nas dotąd sami mężczyźni. Zgodnie z zasadą rozdziału płci — mężDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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czyzna niebędący Romem nie powinien rozmawiać z kobietami, tym bardziej
o sprawach dotyczących ich kobiecości. Nietaktem jest również rozmawianie
o sprawach kobiecych z mężczyznami, są to bowiem rzeczy nieczyste, na temat
których mężczyzna nie może się wypowiadać. Płeć badacza była więc poważną
barierą w przeprowadzaniu badań. Obecnie do głosu w środowisku romskim
dochodzą kobiety, np. Joanna Kwiatkowska, autorka pracy magisterskiej obronionej w październiku 2005 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, pt.: Zmiana
położenia społecznego kobiet romskich z grupy Polska Roma jako następstwo
kontaktu kulturowego w latach 90. XX wieku w Polsce. Pochodzenie autorki,
która opisuje środowisko Polskich Romów z okolic Oświęcimia i Krakowa, pozwoliło jej przyjąć perspektywę z wnętrza społeczności romskiej. Interesujące
przedstawienie ról i sylwetek kobiecych przynosi praca Kobieta w środowisku
romskim, autorstwa E. A. Jakimik i K. P. Gierlińskiego, choć skupia się przede
wszystkim na przeszłości. Autorem krótkiego tekstu o liderkach romskich jest
Ł. Krzyżowski (2009). Druga część niniejszej książki stanowi zatem częściowe
uzupełnienie luki w badaniach nad kobietami — obejmuje dwie grupy Romów (Polska Roma i Lowari), inny zasięg mają będące jej podstawą badania
terytorialne.
Romski ruch narodowy doczekał się wielu publikacji, m.in. w USA. Doskonałym przykładem mogą być opracowania powstałe w ramach inicjatywy Project on Ethnic Relations. O etnicznej mobilizacji piszą także polscy cyganolodzy, np. L. Mróz, A. Bartosz czy autorzy publikujący w romskim czasopiśmie
„Dialog–Pheniben”. Wszystkie te opracowania dotyczą jednak najczęściej tych
samych problemów — przedstawiają fakty historyczne istotne dla nowej tożsamości romskiej (np. daty i opisy romskich kongresów). Ich autorzy rzadko
odwołują się do badań empirycznych, przeprowadzonych w tym zakresie. Należy także podkreślić, że publikacje te zazwyczaj przedstawiają poglądy romskiej
elity, rzadko tylko odwołując się do opinii zwykłych Romów, dla których ruch
narodowy to zupełna abstrakcja. Przeprowadzone przez Justynę Kopańską badania częściowo wypełniają lukę w tym zakresie. Dzięki temu pierwsza część
oddanej czytelnikom książki pozwala spojrzeć na romski ruch narodowy z nieco
innej perspektywy, niż zostało to ukazane w dotychczasowych pracach.

Romowie w Polsce i na świecie
Według statystyk na świecie żyje od 6 do 12 milionów Cyganów (Mirga,
Gheorghe 1998, s. 9). Mimo wspólnego pochodzenia, nie stanowią oni spójnej
zbiorowości: dzielą się na liczne grupy, mówiące różnymi dialektami, często nieznające języka romani, o odmiennej historii, religii, różniących się zwyczajach
i tradycyjnych metodach zarobkowania. Podstawowe grupy Cyganów żyjące na
świecie to: Roma, Manusze, Sinti, Kale i Romanichels. Jak widać, nie wszyscy
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Cyganie są Romami. Jako Romowie identyfikują się Lowarzy, Kełderasze (są to
grupy najliczniej reprezentowane), Čurarzy oraz grupy, których nazwy własne
są pochodną nazwy regionu, w którym żyją, np. Polska Roma, Łotfitka Roma,
Rusaria itp., wykonywanego (w przeszłości) zawodu lub religii. Manusze żyją
przede wszystkim we Francji, Włoszech, Niemczech oraz Ameryce Północnej,
Sinti zamieszkują tereny Austrii, Szwajcarii, Włoch oraz Niemiec, Kale — Hiszpanię, zaś Romanichels — Wyspy Brytyjskie (Bartosz 2004, s. 110). Pozostałe
grupy rozproszyły się po świecie — Kełderasze i Lowarzy mieszkają zarówno
w Europie (w Rumunii i na Węgrzech — swojej europejskiej „ojczyźnie”, a także w krajach Europy Zachodniej), jak i na innych kontynentach.
W Polsce żyją cztery grupy Romów: Kełderasze, Lowarzy, Polscy Romowie
(wszystkie trzy o tradycjach koczowniczych) oraz Cyganie Karpaccy. Z grupą
Polska Roma obecnie już niemal zupełnie stopili się Chaładytka (Cyganie ruscy,
pochodzący z terenów Ukrainy i Litwy) i Sasytka Roma (Cyganie niemieccy).
Zamieszkuje tu również nieliczna społeczność Cyganów Sinti. Polscy Romowie
(Cyganie) nie są więc grupą spójną, lecz silnie zróżnicowaną. Dlatego tak istotne jest, by zawsze — pisząc o Romach — zaznaczać, którą grupę mamy na myśli. Poniżej przybliżono pokrótce wspomniane cztery największe grupy Cyganów
zamieszkujące Polskę. Opis ten stanowi niezbędne wprowadzenie do zagadnień
stanowiących główny temat niniejszej książki.

Polska Roma
Nazwa grupy pochodzi od terytorium, po którym wędrowali jej członkowie.
Choć nie wiadomo, kiedy dokładnie powstała, szczególnego znaczenia najprawdopodobniej nabrała w momencie pojawienia się na polskich ziemiach Lowarów
i Kełderaszów (Mirga, Mróz 1994, s. 107). W języku Polskich Romów obecne
są zapożyczenia z języka niemieckiego, co jest dowodem na ich uprzednie przebywanie w tamtych regionach. Najbardziej typowym zawodem wykonywanym
przez przedstawicieli tej grupy jeszcze w czasach wędrówek było kowalstwo. Po
przybyciu na ziemie polskie Kełderaszów i Lowarów, Polscy Romowie zajęli się
również kotlarstwem. Byli także handlarzami końmi, niedźwiednikami i oczywiście muzykami (tamże, s. 158–160). Kobiety zajmowały się wróżeniem.
Romowie Polscy dzielą się na szereg rodów, których nazwy pochodzą bądź od
terytorium, po którym prawdopodobnie dana grupa poruszała się (np.: Warmijaki, Kaliszaki), bądź od imienia przodka (np.: Berniki, Jaglany, Strzałkowiaki)
(tamże, s. 119). Poszczególnym rodom przypisywane są rozmaite cechy (Ficowski 1985, s. 154), wyróżnić można również rody „lepsze” i „gorsze”, cieszące się
większym lub mniejszym poważaniem. Rody charakteryzują się innymi zwyczajami, przypisane mogą być do nich konkretne zawody (są np. rody związane od
pokoleń z muzyką). Przykładowe różnice między poszczególnymi rodami PolDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Wstęp

23

skich Romów opisane zostały w pierwszej części niniejszego tomu, w rozdziale
dotyczącym dystansu etnicznego pomiędzy poszczególnymi grupami romskimi.
Nazwiska, które noszą Romowie należący do grupy Polska Roma, kończą się
najczęściej na –ski; zostały wybrane w XIX wieku spośród nazwisk szlacheckich
(np.: Majewski, Kwiatkowski, Brzeziński, Dębicki, Dąbrowski) (tamże). Nazwisko nic jednak nie mówi Romom. Aby zidentyfikować rozmówcę, Rom musi
znać jego ród oraz rodzinę (to samo nazwisko mogą nosić członkowie różnych
rodów). Podaje się nazwisko ojca lub — jeśli jest on osobą młodą — dziadka:
Nazwisko nie, bo to nic nie mówi Romom, mówi im imię. [...] Pytają o dziadka,
tam jacyś krewni są i tak się dochodzi o ród. Ta najstarsza osoba z rodu czyni
jakby nazwę — to jest wymyślone, bo dawniej tego nie było, wystarczyło tyko
powiedzieć z jakiej nacji się pochodzi, czy z Warmiaków, czy z Galicjaków. O, to
wystarczyło. Natomiast już nie, bo te rody są takie wielkie, że trzeba wymienić
z jakiego rodu szczegółowo, z jakiej miejscowości i jak się nazywał ojciec tej rodziny. Wtedy się rozpoznaje [K.30.PR_3]6.

Oprócz podziału rodowego, w przypadku Polskich Romów można jeszcze
mówić o podziale na skupiska. Dotyczy on rodzin zamieszkujących miasta — Romowie z danego skupiska powiązani są stosunkami krewniaczymi i powinowactwem. Objęci są również wpływem lokalnego autorytetu romskiego (Kowarska
2005a, s. 10). Z grupą Polska Roma związani są Chaładytka i Sasytka Roma.
Choć w przeszłości grupy te stanowiły prawdopodobnie jedność, wraz z rozejściem się tras swoich wędrówek rozłączyły się i zaczęły różnicować. Podobnie jak
Polscy Romowie, podlegają Szero Romowi (Mirga, Mróz 1994, s. 119).

Lowarzy
Historia Lowarów na ziemiach Polskich łączy się z historią Kełderaszów. Grupy te dotarły do Polski w latach 60. XIX wieku. Kełderasze byli przybyszami
z Rumunii, a Lowarzy — z Siedmiogrodu i XIX–wiecznych Węgier. Migracja
tych pierwszych spowodowana była, jak się przypuszcza, zniesieniem niewolnictwa Cyganów w Rumunii (lata 50. XIX w.), a ułatwiły ją zapewne zachodzące
w tym regionie Europy przemiany polityczne (Ficowski 1985, s. 81). Kolejna
fala migracji Lowarów, tym razem ze Związku Radzieckiego, miała miejsce po
II wojnie światowej, w związku z włączeniem do ZSRR ziem Polski Wschodniej
(tamże, s. 158). W języku i Lowarów, i Kełderaszów jest dużo zapożyczeń z języka rumuńskiego i węgierskiego — potwierdza to ich długą bytność na tamtych
terenach. Nazwa „Lowara” pochodzi od słowa „lo”, oznaczającego po węgiersku konia. Charakterystycznym dla Lowarów zajęciem był właśnie handel końmi
W nawiasie kwadratowym podany został kod informatora. Informacje na temat sposobu jego
odszyfrowania znajdują się w dalszej części wstępu, w podrozdziale: Dodatkowe uwagi.
6
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i muzyka — jeszcze teraz działa kilka lowarskich zespołów muzycznych (Mirga,
Mróz 1994, s. 160). Zajmowali się oni również bieleniem kotłów, podobnie jak
Kełderasze. Już J. Ficowski pisał, że „Lowari [...] bliżsi są dziś zapewne Kełderaszom niż przed kilkudziesięciu laty” (Ficowski 1985, s 158). W książce Cyganie.
Odmienność i nietolerancja Mirga i Mróz sugerują, że z powodu zwiększania się
liczby małżeństw mieszanych różnice między tymi dwiema grupami zacierają
się (Mirga, Mróz 1994, s. 123).
Zgodnie z klasyfikacją J. P. Liegeoisa, autora najpełniejszej, choć niedoskonałej klasyfikacji struktury społecznej Cyganów, u Lowarów wyróżnić można
następujące podgrupy: nacie oraz vice, czyli rody (za: tamże, s. 117) (np.: Lougeści, Jankeści, Moreści, Fardeści, Bakreści). Nazwy rodów pochodzą od imienia
przodka. Podobnie jak w przypadku Polskich Romów, istnieją rodziny bardziej
i mniej szanowane. Lowarzy noszą nazwiska: Łakatosz, Iszkiewicz, Horwat, Michaj, Wiśniewski i in. (Bartosz 2004, s. 100).
Lowarzy, podobnie jak i Kełderasze, przez pozostałe grupy cygańskie zamieszkujące Polskę określani są mianem Ostryjaków lub Austryjaków. Lowarzy
Polskich Romów nazywają Rumungrami — jest to nazwa pogardliwa, mianem
takim (Rom Ungry) byli bowiem określani osiadli Cyganie węgierscy (tamże).
W książce wykorzystane zostały dwie formy nazwy własnej tej grupy: spolszczona, używana przez cyganologów, „Lowarzy” i romska, używana przez informatorów, „Lowari”. Analogiczne rozwiązanie zastosowano w przypadku Kełderaszów — formy „Kełderasze” i „Kelderari” są używane wymiennie.

Kełderasze
Pierwsza bytność Kełderaszów na ziemiach Polskich została zarejestrowana
w roku 1868 w Krakowie (Ficowski 1985, s. 79). Kolejna fala emigracji Kełderaszów, tym razem na Zachód, miała miejsce na początku wieku XX. Podobnie jak
w przypadku Lowarów, nazwa własna została utworzona od zawodu: caldarar po
rumuńsku znaczy kotlarz (tamże, s. 157); Kełderasze byli znanymi kotlarzami.
Zajmowali się również kowalstwem, podkuwaniem koni i niedźwiednictwem
(Mirga, Mróz 1994, s. 157). Ich struktura krewniacza jest analogiczna do lowarskiej. Nazwy rodów kełderaskich to np.: Bumbuleści, Buconi, Candżironi, Nonkoni; popularne nazwiska to: Kwiek, Kierpacz, Goman (Bartosz 2004, s. 100).
Kełderasze na przedstawicieli grupy Polska Roma mówią polaća. Przybywszy na tereny Polski, wzbudzili duże zainteresowanie Polaków — tak bardzo
odróżniali się od „swojskich” Polskich Romów strojem, bogactwem, zawodem.
Przedstawiciele tej grupy, z rodu Kwieków, uzurpowali sobie władzę nad wszystkimi Cyganami, ustanawiając instytucję tzw. „królów cygańskich”. Chcieli podporządkować sobie Polskich Romów, do pewnego stopnia zdominowali ich.
Polska Roma wprawdzie ignorowała kełderaskie dążenia królewskie (Ficowski
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1985, s. 17, 87, 89), ale za to uległa w innym aspekcie — przejęła noszony przez
Kełderaszów strój, który z czasem stał się typowym strojem cygańskim (Mirga,
Mróz 1994, s. 203–204).
Romowie z opisanych powyżej grup (w przeciwieństwie do Cyganów Karpackich, osiadłych od wieków) w większości prowadzili wędrowny tryb życia.
W roku 1950 nomadami było aż 2/3 Romów (z ogólnej liczby 15 000). Dziesięć
lat później wędrowało ich już tylko 5–6 tysięcy — był to rezultat przymusowego
osiedlania Cyganów przez władze PRL. Akcja osiedleńcza została wznowiona
w roku 1964. Zarejestrowanych było wówczas 10 000 koczowników. Z czasem
jednak na wędrowanie decydowało się coraz mniej Romów, w roku 1970 było
ich niewiele ponad tysiąc (liczba ta z każdym rokiem malała). Obecnie cygańskie wędrowanie to wyjazdy na letnie obozowiska i migracja za granicę (Bartosz
2004, s. 148–152). Romowie mają czasami parę miejsc zamieszkania — w Polsce
i za granicą. Dla Lowarów z miasta M. typowe kierunki wyjazdów to Niemcy,
Anglia, Włochy czy Norwegia. Mieszkają tam krewni naszych rozmówców bądź
oni sami.
Polscy Romowie, Kełderasze i Lowarzy dzielą się na szereg rodów — podstawowe jednostki organizacji społecznej Romów, których liderami są starsi,
ogólnie poważani, doświadczeni życiowo mężczyźni (Mirga, Mróz 1994, s. 132).
Za czasów wędrówek podstawową jednostką organizacji ekonomicznej Romów
była kumpania, inaczej — tabor. Był to, często luźny, wciąż przekształcający się
i rozpadający na czas zimowania, związek rodzin, połączonych zwykle — ale nie
zawsze — stosunkiem pokrewieństwa. Podróżujący w jednej kumpanii Romowie wspólnie szukali zarobku. Kumpanii przewodził starszy i szanowany mężczyzna (tamże, s. 123–125).

Romowie Karpaccy
Romowie Karpaccy, przez Polskich Romów zwani „Bergitka Roma”, są grupą
od wieków osiadłą, zamieszkującą południowe tereny naszego kraju. Największe
ich skupiska znajdują się w Nowym Targu, Zakopanem, Szaflarach, Czarnej Górze, Jurgowie, Bukowinie Tatrzańskiej, Czarnym Dunajcu i Ochotnicy Górnej.
W ich języku jest wiele słów pochodzenia słowackiego, a także węgierskiego.
Najczęściej spotykane w tej grupie nazwiska to: Mirga, Kacica, Szczerba, Gil,
Oraczko, Dunka czy Siwak. Romowie Karpaccy są najbiedniejszymi wśród Cyganów zamieszkujących nasz kraj, a swoim osiadłym trybem życia budzą niechęć
grup o tradycjach wędrownych. Choć są zbiorowością terytorialną, nie stanowią
jednej grupy. Przybywali do południowej Polski z terenów Słowacji — w różnych
okresach. Mieszkańcy poszczególnych górskich osad często żywią wobec siebie
uprzedzenia i niechęć.
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Należy również wspomnieć, że od lat 90. XX wieku do Polski przyjeżdżają
Romowie z Rumunii. Ich wpływ na Cyganów w Polsce jest jednak niewielki. Nie
są oni również przedmiotem niniejszej książki, poza krótką informacją o stosunku do nich ze strony Polskich Romów, zawartą w jej pierwszej części.

Przywództwo
Kwestia przywództwa na szczeblu grupowym jest elementem różniącym Polskich Romów, Kełderaszów i Lowarów. W przypadku grupy Polska Roma istnieje bowiem jeden główny zwierzchnik, zwany Baro Szero (Wielka Głowa) lub
Szero Rom (Cygan–Głowa), którego po polsku Romowie nazywają królem.
Z założenia Szero Rom wybierany jest spośród przywódców rodów. Baro Szero
jest strażnikiem romanipen — cygańskości. Rozstrzyga spory rodzinne, konflikty
między rodami, a nawet grupami. Wydaje decyzje odnoszące się do prawa zwyczajowego (może np. zakazać zawierania małżeństw z Polakami lub ubierania
się w określony sposób7). To on nakłada i zdejmuje karę — skalanie, będące
wynikiem złamania zakazów (Mirga, Mróz 1994, s. 132). Romanipen i skalania
zostaną opisane w kolejnych częściach książki. Obecnie „królem” jest Henryk
Kozłowski, mieszkający w Nowym Dworze Mazowieckim. Co jakiś czas organizowane są zjazdy starszyzny cygańskiej — Romano Celo, podczas których
omawia się sprawy kluczowe dla grupy, ale roztrząsa się też kwestie związane
z samym sprawowaniem władzy przez Szero Roma (tamże, s. 133). Tytuł ten od
kilku pokoleń otrzymują członkowie jednego rodu (Bartosz 2004, s. 84). Szero
Rom nie decyduje sam. Pomagają mu jonkari — doradcy rekrutujący się spośród
starszyzny. Do zajmowania się drobniejszymi problemami, sporami, kontrolą
zachowania i mediacjami z miejscowymi władzami (policją lub urzędami) Szero
Rom deleguje wójtów. W większych miastach jest często kilku wójtów (zajmujących się różnymi dzielnicami/skupiskami). Wójtowie są wybierani przez Szero
Roma i jemu podlegają (Kowarska 2005a, s. 29–30).
Lowarzy i Kełderasze nie posiadają jednego, głównego zwierzchnika. U tych
grup funkcjonuje kris — rada starszych. W jej skład wchodzą, na równych prawach, liderzy rodzin rozrodzonych, tzw. krisatora. Krisowi przewodniczy mężczyzna wybierany spośród zebranych starszych, o władzy mniejszej niż Szero Rom,
ale równym mu autorytecie (Krisako Rom) (Bartosz 2004, s. 184). Jak piszą
A. Mirga i L. Mróz: „W praktyce poszczególne vice, wchodzące w skład jednej
nacii, wybierają niekiedy własnego starszego, który dysponuje wówczas większą liczbą głosów go popierających”. Jeśli taka sama sytuacja zaistnieje również
w innych naciach i vicach, wybór przewodniczącego może zostać uniemożliwio-
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ny. Na straży obyczaju stać będą jednak pozostali członkowie krisu — przywódcy
nacii (Mirga, Mróz 1994, s. 135).

Dodatkowe uwagi
Cytaty z wywiadów, dla zwiększenia ich czytelności, zapisane zostały mniejszą
czcionką. Zdecydowałyśmy się obficie korzystać z tego niezwykle ciekawego
materiału, jakim są autentyczne wypowiedzi Romów. Słowa w romani pisane
są kursywą. Wyjątkiem jest słowo Rom, które już występuje w języku polskim
(nazwy własne ze słowem Rom w składzie zostały jednak wykursywowane).
W książce bardzo często używamy romskich określeń opisywanych zjawisk oraz
nazewnictwa wykorzystywanego przez cyganologów. Ponieważ dialekty Lowarów, Polskich Romów i Kełderaszów różnią się, pisząc o skalaniach używamy
słów: mageripen (l. mn. mageripena), marhime, marime, pekelime. Cytując informatorów, także uwzględniamy różnice w wymowie, np.: kris i krisy lub magerdo
i magirdo.
Zgodnie z przyjętą metodologią, cytaty z wywiadów wiernie oddają wypowiedzi naszych rozmówców. Ich słowa zostały przytoczone w takiej formie, w jakiej
je usłyszałyśmy. Stąd błędy gramatyczne, stylistyczne itd.
Po każdym cytacie czytelnik znajdzie kod danego informatora. Choć kodowałyśmy wywiady w nieco inny sposób, w każdym przypadku uwzględnione
zostały podstawowe informacje na temat rozmówcy. Pomocne w interpretacji
będą poniższe wyjaśnienia. Justyna Kopańska w kodzie respondenta podała informację o jego płci (K — kobieta, M — mężczyzna) i przynależności do
grupy (PR — Polska Roma, SR — Sasytka Roma, ChR — Chaładytka Roma,
BR — Bergitka Roma), a także przyporządkowany mu numer — R1, R2 itd.
Na przykład: respondent nr 1 (R1), który ma kod [K_PR_R1], to kobieta pochodząca z grupy Polska Roma, a respondent nr 10 (R10), któremu przypisano kod
[K_PR/SR_R10], to kobieta w połowie identyfikująca się jako przedstawicielka
grupy Polska Roma, a w połowie jako przedstawicielka grupy Sasytka Roma.
Marta Godlewska–Goska, kodując dane informatorów, wprowadziła dodatkowo informacje o wieku, co jest istotne dla poruszanych przez nią zagadnień.
Zrobiła to według następującego schematu: płeć.wiek.grupa_numer porządkowy wywiadu. Grupy oznaczone są następującymi symbolami: PR — Polska
Roma, LO — Lowari, KE — Kelderari, SI — Sinti, RR — Ruska Roma. Dla
przykładu: informator oznaczony symbolem M.42.PR_1 to 42–letni mężczyzna
z grupy Polska Roma. Autorka cytuje również kilku informatorów Justyny Kopańskiej — w tych przypadkach do kodu rozmówcy dodany został symbol JK.
Materiał empiryczny zamieszczony w niniejszej książce w całości opiera się
na przeprowadzonych przez nas badaniach. Omawiając wnioski płynące z ich
realizacji, nie powołujemy się na słowa konkretnych rozmówców (nie podajeDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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my kodu informatora), by nie zmniejszać w ten sposób czytelności niniejszej
publikacji. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy informacje pochodzą tylko od jednego
informatora (pozostali ich nie potwierdzili). W takich przypadkach w tekście
umieszczany został przypis, w którym podano kod respondenta.
W tym miejscu pragniemy podziękować osobom, które przyczyniły się do powstania niniejszej książki. Przede wszystkim wdzięczne jesteśmy naszemu promotorowi, prof. dr. hab. Lechowi Mrozowi z Uniwersytetu Warszawskiego, za
wsparcie, dzielenie się z nami swoją cenną wiedzą i ogromną cierpliwość, jaką
wykazał się podczas naszej współpracy. Dziękujemy również naszym rodzinom
— za umożliwienie nam podjęcia studiów na kolejnym kierunku, dzięki czemu
mogłyśmy rozwijać nasze zainteresowania, a także dr Agnieszce Kowarskiej,
która zawsze służyła nam pomocą. Szczególne podziękowania należą się naszym
rozmówcom, bez których nie wniknęłybyśmy w świat romskiej kultury.
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Rozdział I

Tam, gdzie stykają się dwie kultury
— tożsamość i procesy etniczne zachodzące
w wyniku kontaktu kulturowego

1.1. O pojęciu „tożsamość”
Tożsamość to jedno z wielu pojęć, które można określić mianem „pojęcia interdyscyplinarnego”. Jak pisze Gałdowa, „występuje ono w tych wszystkich
naukach, w których przedmiotem zainteresowania jest człowiek, społeczeństwo, kultura — w szerokim tego słowa rozumieniu” (Gałdowa 2000, s. 9).
Jest to jednocześnie pojęcie o długiej historii i ogromnej pojemności, „odznacza się znaczną różnorodnością przypisywanych mu znaczeń” (Bokszański 2005, s. 30). Można wyróżnić szereg rozmaitych typów tożsamości. Jest to
pojęcie–worek, do którego „wrzuca się” osiągnięcia filozofii, psychologii, socjologii, etnologii i wielu innych nauk. Jak zauważa Bokszański: „Kłopotliwa
różnorodność często odległych od siebie zakresów pojęcia tożsamości stwarzała [...] i stwarza także dzisiaj, znaczne trudności w komunikowaniu się badaczy. Sytuację tę najlepiej zdaje się odzwierciedlać metafora Wieży Babel”
(tamże, s. 31). Co zatem mieści w sobie ten termin? Czym jest tożsamość,
o której tak głośno stało się w XX wieku? Zamiast przytaczać szereg definicji i tworzyć kolejną — własną, wskażę jedynie na najbardziej istotne dla
rozważań zawartych w niniejszej pracy elementy, które wchodzą w zakres
omawianego pojęcia. Mimo iż praca ta jest pracą dyplomową z etnologii,
czerpię także z innych dyscyplin. Nauka XXI wieku wymaga bowiem od nas
interdyscyplinarności.
Najogólniej rzecz biorąc, tożsamość to „bycie tym samym, identyczność”
(Dubisz 2003, s. 96). Taka definicja niewiele jednak wyjaśnia. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że współcześnie mówi się o dwóch rodzajach tożsamoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ści — tożsamości indywidualnej i zbiorowej, przy czym historia tej drugiej jest
znacznie krótsza. Rozróżnienie to zostało uwzględnione w słownikach języka
polskiego, które tożsamość osoby definiują jako „świadomość własnych cech
i własnej odrębności” (Sobol 2000, s. 1039), a tożsamość grupy — jako „wewnętrzną spójność i poczucie jedności” (tamże, s. 1039) lub „świadomość wspólnych cech i poczucie jedności” (Dubisz 2003, s. 96). Te dwie płaszczyzny, oczywiście, nie wykluczają się wzajemnie. W przypadku jednej osoby możemy bowiem
mieć do czynienia z kilkoma typami tożsamości, które będą pozostawały ze sobą
„w zgodzie”. Można to porównać do odgrywania przez człowieka ról społecznych, których można przecież mieć wiele. Tożsamość zbiorową można opisywać
analogicznie do tożsamości indywidualnej, choć niektórzy zaprzeczają istnieniu
tej pierwszej (Bokszański 2005, s. 58)1. Przyjmuję, że są one ze sobą powiązane
i wzajemnie na siebie oddziałują. Potwierdzają to słowa Taylora, który pisze,
że „oba te poziomy są równoległe, ale zarazem splecione” (Taylor 1995, s. 15),
i że „pełne określenie tożsamości człowieka [...] musi odwołać się do określającej go wspólnoty” (tenże 2001, s. 71–72). Przyjmuję także — za Jenkinsem
— że „procesy, w których są one wytwarzane, reprodukowane bądź zmieniane, są w gruncie rzeczy te same i obie formy tożsamości są w podstawowym
sensie «społeczne»” (Bokszański 2005, s. 59; za: Jenkins 1996, s. 19). Budując
zatem naszą tożsamość, w naturalny sposób łączymy to, co jednostkowe, z tym,
co społeczne. Nasza indywidualna tożsamość zawsze wydaje się mieć społeczne,
wspólne całej zbiorowości „tło”.
Określanie własnej — czy to indywidualnej, czy grupowej — tożsamości następuje zawsze względem innych. „Nie ma «my» bez «oni»” (Michalski 1995,
s. 7). Tożsamość kształtowana jest więc przez to, co nasze, swojskie, znane, ale
także przez to, co obce, „inne”. Zofia Staszczak zaznacza, że tożsamość kulturowa „związana jest głównie z niepodlegającą wartościowaniu innością danej
kultury w stosunku do pozostałych, będącą rezultatem kontekstu dwustronnych
konfrontacji kultur” (Staszczak 1987, s. 353)2. Podkreśla to także Olechnicki,
pisząc, że tożsamość kulturowa jest „ujmowana w kategoriach «inności» (czy
też «swojskości») danej kultury w stosunku do innych kultur” (Olechnicki 1997,
s. 228) i że, „jak każda tożsamość społeczna, uświadamiana jest przez członków
zbiorowości, szczególnie w kontekście kontaktów odmiennych tożsamości kulturowych” (tamże). „Inny”, czy też „obcy”, jest zatem wręcz niezbędny w określaniu naszej tożsamości. Proces ten zachodzi w kontakcie, obecności i konfrontacji z „innym”. To dzięki jego istnieniu proces samoidentyfikacji jest możliwy
i nabiera sensu.
Autor przytacza m.in. pogląd C. J. Olbromskiego, który twierdzi, że tożsamość kolektywna nie
istnieje, gdyż tożsamość jako taka związana jest ze świadomością, a ta jest cechą osoby, a nie
zbiorowości.
2
W słowniku brakuje pojęcia tożsamość, jest tylko pojęcie tożsamość kulturowa (uznana za jedną
z wielu form tożsamości zbiorowej).
1
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Kreowanie tożsamości to „nieustannie realizujące się i poddawane refleksji
przedsięwzięcie — projekt, który stale podlega negocjacjom, który poddajemy
namysłowi i korygujemy” (Cashmore 2004, s. 478). Jest to zatem proces niekończący się, a nie coś stałego, niezmiennego. Tożsamość zależna jest od otoczenia, od realiów danego okresu. Nie jest czymś danym z góry, nie jest raz na
zawsze ustalonym zestawem norm zachowania. Cechuje ją elastyczność. Jak pisze Staszczak, tożsamość kulturowa „jest zjawiskiem, którego zarówno przyczyny, jak i skutki przemian tkwią w obiektywnej rzeczywistości” (Staszczak 1987,
s. 352). Jednocześnie konstruujemy ją sami, „wybieramy” ją. Nikt nie może nam
jej narzucić. Jak pisze Taylor, „jednostka uczestniczy w kształtowaniu własnej
tożsamości. Można by rzec, że negocjuje ją ze swoim otoczeniem” (Taylor 1995,
s. 10). To ona decyduje, jakie role społeczne będzie odgrywać.
Tożsamość daje nam poczucie stabilności, jest „konstruktem symbolicznym,
poprzez który nieustannie lokujemy się w czasie i przestrzeni” (Cashmore 2004,
s. 479). Pozwala to uznać ją za swoisty horyzont moralny. Jak pisze Taylor, „moja
tożsamość sytuuje mnie w świecie moralnym, przyznaje mi jedną spośród wszystkich możliwych lokalizacji. Umieszcza mnie gdzieś, a nie pozostawia w jakimś
dezorientującym i nieznośnym «nigdzie»” (Taylor 1995, s. 10). Stanowi zatem
drogowskaz, podpowiada nam, co jest dobre, a co złe, jak należy zachować się
w określonej sytuacji, jaką postawę przyjąć. Tożsamość — zdaniem Taylora — to
wiedzieć, kim się jest, a to z kolei oznacza: „być zorientowanym w przestrzeni
moralnej, w przestrzeni, w której pojawiają się pytania o to, co dobre, a co złe, co
warto robić, a czego nie, co ma sens i wagę, co zaś jest nieistotne i drugorzędne”
(tamże, s. 54). Wypływa z niej niejako nasz własny, indywidualny, jak i grupowy
kodeks etyczny. Tożsamość jest naszym punktem odniesienia, który daje poczucie bezpieczeństwa. Przywoływany już wielokrotnie Taylor pisze, że ci, którzy
utraciliby tożsamość, „znaleźliby się niejako na otwartym morzu; w odniesieniu
do całego zespołu istotnych pytań nie potrafiliby już określić, co jest dla nich
ważne” (tamże, s. 53). Ludziom, którzy przeżywają kryzys tożsamości, brak ram,
„w których rzeczy nabierają trwałego znaczenia, a pewne życiowe wybory jawią
się jako dobre bądź sensowne, inne zaś jako złe bądź nieistotne” (tamże).
Współcześnie, w gwałtownie zmieniającym się świecie, tożsamość jest bardzo krucha. Nieustannie ulega przekształceniom. Poszukujemy przecież coraz
to nowych punktów odniesienia, wartości, aksjomatów, na których moglibyśmy
ją budować. Dotyczy to także przedstawicieli mniejszości, o których tożsamości
mówi się, że jest bardziej autentyczna, wierna sobie i że nie poddaje się zmianom
tak łatwo, jak tożsamość większości. Nie oznacza to jednak, że jest niezmienna.
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1.2. Procesy etniczne — deetnizacja, asymilacja,
akulturacja, adaptacja, przebudzenie etniczne
Jak pisze Posern–Zieliński: „Dzisiejsza etniczna mapa świata jest uchwyconym
na moment obrazem pulsującego stale ludzkiego tworzywa, współtworzącego
mozaikę zróżnicowania kulturowego, językowego, etnorasowego i religijnego,
który jeszcze wczoraj miał inny kształt, a w przyszłości będzie prezentował się
również inaczej” (Posern–Zieliński 2000, s. 343). Każdy zakątek świata zamieszkiwany jest przez różne grupy narodowe i etniczne, a wszędzie tam, gdzie obok
siebie żyją odmienne kultury, dochodzi do tzw. „kontaktu kulturowego”. Daje
on początek rozmaitym procesom etnicznym i przekształceniom struktur etnicznych. Mogą one zachodzić powoli i spokojnie, nie zwracając uwagi opinii publicznej, jak i bardziej dynamicznie, a nawet gwałtownie.
W wyniku kontaktu kulturowego niewielkie liczebnie wspólnoty etniczne narażone są na „deetnizacyjne oddziaływanie większościowego i zwykle dominującego politycznie i ekonomicznie otoczenia” (tenże 2005, s. 101). Deetnizacja
może przy tym postępować w różnym tempie. Jej rezultatem jest „rozmycie się”
danej wspólnoty. Posern–Zieliński wyróżnia trzy stałe elementy procesu deetnizacji: akulturację, asymilację oraz dezintegrację wspólnoty. Każdy z nich niszczy
inną sferę etnicznej specyfiki grupy.
Akulturacja to „proces zmian zachodzący w obrębie kultury w wyniku międzyetnicznego, zwykle bezpośredniego kontaktu” (tamże). Modyfikacje mogą
wystąpić w obydwu wchodzących w kontakt systemach kulturowych. Jednak
najczęściej akulturacja ma charakter niesymetryczny, co oznacza przyjmowanie przez stronę słabszą wzorów kulturowych grupy dominującej. Jak zaznacza
Staszczak: „Przekształcenia te polegają na adaptacji obcych treści do własnej
kultury, na eliminacji niektórych treści rodzimych, na modyfikacji (restrukturyzacji) elementów pozostałych i na tworzeniu treści synkretycznych, co w efekcie
prowadzi do wzrostu podobieństw i zmniejszania się różnic w kontaktujących
się systemach” (Staszczak 1987, s. 17). Proces akulturacji może jednak pójść
jeszcze dalej i przyjąć formę dekulturacji, czyli „całkowitej utraty kulturowej
specyfiki grupy” (Posern–Zieliński 2000, s. 344). Oznacza to naruszenie wartości rdzennych, zanik tych wszystkich elementów, które są istotne dla podtrzymywania tożsamości grupowej danej wspólnoty.
Akulturację często łączy się z asymilacją. Traktuje się ją jako jedną z faz asymilacji, najczęściej początkową, lub też uznaje, że asymilacja to jeden z możliwych rezultatów procesu akulturacji (obok integracji, separacji i marginalizacji), czy też ostatni jej etap. W praktyce te dwa procesy bardzo często występują
razem. Dzieje się tak dlatego, że „są one jakby dwoma stronami procesu zmiany
społeczno–kulturowej, zachodzącej w sytuacji kontaktu interetnicznego i interkulturowego” (Staszczak 1987, s. 17). Staszczak jednak zaznacza, że tak naprawdę są one niezależne: „Znane są przypadki zarówno zaawansowanej akulturacji
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bez asymilacji (akceptacja obcych treści kulturowych przy zachowaniu własnej
tożsamości), jak i nikłej akulturacji przy wysokim wskaźniku asymilacji (zachowanie własnej kultury przy znacznej utracie tożsamości)” (tamże). Oprócz podobieństw, pomiędzy tymi dwoma procesami zachodzą również istotne różnice.
Po pierwsze, akulturacja może mieć charakter dwu– lub wielostronnej wymiany
treści, podczas gdy asymilacja jest zawsze procesem jednokierunkowym, który
zmierza do „włączenia obcej jednostki [...] lub grupy [...] do głównego nurtu
życia społeczeństwa dominującego, ale nie na zasadzie akceptacji lub tolerancji
istniejących odmienności, lecz za cenę rezygnacji z rodzimej kultury i dotychczasowej tożsamości” (Posern–Zieliński 2005, s. 105). Po drugie, akulturacja
nie musi obejmować systemu wartości rdzennych, gdy tymczasem w wyniku asymilacji musi on stać się zgodny z wartościami grupy asymilującej. Po trzecie,
w przypadku asymilacji mniejszość ma zazwyczaj pozytywny stosunek do wartości wyznawanych przez większość. Akulturacji może natomiast towarzyszyć silne
poczucie odrębności grupy mniejszościowej. Po czwarte, nawet bardzo zaawansowana akulturacja nie wymaga zmiany grupy odniesienia, podczas gdy w przypadku asymilacji następuje pełna identyfikacja z grupą asymilującą. Wreszcie,
akulturacja — w przeciwieństwie do asymilacji — nie musi pociągać za sobą społecznej akceptacji nowych członków przez grupę asymilującą. Posern–Zieliński
pisze, że „różnice kulturowe mogą być coraz mniejsze i mniej istotne, a mimo
to każda z grup zachowywać może względem siebie pewien dystans, wynikający
z nadal podtrzymywanych odmiennych tożsamości etnicznych” (tamże, s. 106).
Asymilacja to „stopniowy zanik cech etnicznych [...], połączony z wolą zmiany tożsamości i akceptacji nowej autoidentyfikacji przez tzw. społeczeństwo
przyjmujące. Sprzyja temu bez wątpienia zanik [...] wartości rdzennych, tj. tych
elementów kultury, świadomości historycznej, języka czy religii, bez których nie
można już kontynuować swej etnicznej egzystencji” (tamże, s. 104). Może ona
przyjąć formę spontaniczną, żywiołową — charakteryzuje się wówczas brakiem
ingerencji ze strony państwa. Jednostka „oddala się” od tożsamości własnej grupy dobrowolnie, nie jest do tego zmuszana. Bardzo często jednak taki spontaniczny proces asymilacji jest dodatkowo „wzmacniany” i przyspieszany przez
państwo. Mamy wtedy do czynienia z asymilacją kierowaną, czy też sterowaną. Polega ona na wymuszeniu dostosowania się mniejszości do zamieszkującej
dane państwo większości. Jak zaznacza Jackson, w przypadku takiej narzuconej
asymilacji od osób należących do mniejszości wymaga się na przykład posługiwania się jedynie oficjalnie obowiązującym językiem, zaprzestania jakichkolwiek praktyk, które wyróżniałyby je od reszty społeczeństwa, przyjęcia oficjalnie obowiązującej religii itd. Nieprzestrzeganie takich zaleceń może pociągnąć
za sobą karę grzywny, więzienia, a nawet śmierci. Autor jako przykład podaje
strategie stosowane za czasów Todora Żiwkowa w Bułgarii wobec zamieszkujących ten kraj Turków. Byli oni zmuszani do zmiany nazwisk na bułgarskie; ci,
którzy nie chcieli tego zrobić, tracili pracę i dostęp do edukacji (Jackson 2007,
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s. 218). Podobne praktyki wiele państw europejskich stosowało wobec Cyganów. Często, poprzez nakładanie na nich rozmaitych kar, próbowano zmusić ich
do porzucenia charakterystycznego dla nich stylu życia, do upodobnienia się do
społeczeństwa większości. Zdarza się, że kraje realizujące taki rodzaj asymilacji
nazywają ją „integracją”.
Dezintegracja wspólnoty to trzecie zjawisko, jakie może wystąpić w ramach
deetnizacji. Polega ono na „rozpadzie etnicznej struktury społecznej, na zamieraniu jej specyficznych instytucji, poprzez które grupa istnieje i manifestuje
swą odrębność (organizacji i autorytetów religijnych, więzi rodowych i plemiennych, związków terytorialnych, placówek kulturalnych i edukacyjnych, samorządów itp.)”, oraz na „absorpcji tej grupy [...] przez większościowe otoczenie,
w którym roztapia się ona stopniowo i bez reszty” (Posern–Zieliński 2005,
s. 106–107).
Nie zawsze jednak kontakt kulturowy musi oznaczać deetnizację, może na
przykład ograniczyć się jedynie do adaptacji, którą rozumiem — za Staszczak
— jako „rezultat procesu całościowego lub fragmentarycznego przystosowania
się jednostki lub grupy w zakresie koniecznym i wystarczającym do stworzenia
płaszczyzny porozumienia i współpracy z inną kulturą i jej reprezentantami”
(Staszczak 1987, s. 14).
O mniejszościach mówi się coraz częściej na arenie międzynarodowej; wydaje się, że sposób ich traktowania przestaje być wewnętrzną sprawą danego państwa. Podpisuje się szereg deklaracji międzynarodowych, w których precyzuje
się prawa mniejszości i zakazuje ich dyskryminacji. Niestety, w wielu krajach pozostają one tylko na papierze. W rezultacie często dochodzi do spychania grup
mniejszościowych na margines życia społecznego. W prowadzonej przez rząd
polityce asymilacyjnej i działaniach władz zmierzających do integracji mniejszości z większością przedstawiciele grup mniejszościowych dostrzegają zagrożenie dla swojej kultury i tożsamości, dla swojej etnicznej odmienności. Reakcją
może być etniczne przebudzenie się członków dyskryminowanej grupy. Do
wiodło tego zjawisko „ożywienia”, czy też „odrodzenia” etnicznego (ang. ethnic
revival), które w latach 60. XX wieku wystąpiło w Europie Zachodniej i Stanach
Zjednoczonych Ameryki. Jego początków można upatrywać w afroamerykańskim ruchu Black Power, który mogliśmy zaobserwować w USA. Owo „ożywienie” polega na wzroście aktywności grup mniejszościowych, które w obliczu
dyskryminacji próbują zwrócić uwagę społeczną, zwłaszcza międzynarodową, na
sytuację, w jakiej się znajdują, i podejmują kroki zmierzające do jej poprawy.
Pragnieniu polepszenia sytuacji ekonomicznej towarzyszą często działania podkreślające odrębność etniczną grupy. Jak pisze Posern–Zieliński, główne cele
przywódców takich ruchów to propagowanie i podejmowanie działań, które
mają na celu utrzymanie odrębności etnicznej grupy, wzmocnienie jej tożsamości, zapobieganie dyskryminacji, marginalizacji, czy też wykluczeniu społecznemu, zagwarantowanie praw pozwalających na nieskrępowany rozwój kulturowy,
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ekonomiczny i społeczny, a także zaproponowanie grupie nowej strategii rozwojowej (Posern–Zieliński 2005, s. 109–110). Ruch etnicznego odrodzenia jest
„nową drogą odkrywania źródeł zanikającej tożsamości” (tamże, s. 121), „udaną
zazwyczaj strategią konstruowania nowej tożsamości etnicznej, opartej bardziej
na symbolach, wspólnych przekonaniach i rozbudzonej świadomości własnej
wartości, niż na rzeczywistej odrębności kulturowej, objawiającej się w stylu
życia, tradycjach czy języku” (tamże). Wreszcie, jest także istotnym elementem walki z dyskryminacją i uprzedzeniami, walki o prawa mniejszości. Ruch
Black Power zaktywizował inne mniejszości, które postanowiły bronić własnej
kultury, tradycji i tożsamości. Umożliwił poszukiwanie nowych form podtrzymywania własnej etniczności i przyczynił się do upowszechniania praktyki tolerowania wielokulturowości i szanowania „inności” różnego rodzaju mniejszości. Zdaniem Williama R. Beera, jego zaistnienie na naszym kontynencie
było spowodowane trzema czynnikami: osłabieniem instytucji państwa spowodowanym powstaniem potężnych organizacji międzynarodowych (np. NATO),
modernizacją terenów tzw. kolonii wewnętrznych, zamieszkanych najczęściej
przez mniejszości, oraz wzrostem mobilności społeczno–politycznej elit wywodzących się z grup mniejszościowych (<http://www.wspolnota–polska.org.pl>).
Jak podkreśla Posern–Zieliński, ożywienie etniczne jest dowodem wzrostu świadomości etnicznej grupy, „nową formą poszukiwania korzeni, [...], sposobem
na budowanie poczucia dumy etnicznej, która, rewaloryzując wartości własnej
kultury, miała zniwelować poczucie niższości narzucone przez politykę asymilacyjną, [...] ważnym elementem walki o rewindykację należnych mniejszościowym grupom praw oraz o likwidację dyskryminacyjnych praktyk i uprzedzeń”
(Posern–Zieliński 2000, s. 347). Erik Allardt zwraca uwagę na to, że w ramach
ożywienia etnicznego doszło do odrodzenia poczucia odrębności etnicznej grup
uznawanych za bierne, m.in. Lapończyków i Cyganów (<http://www.wspolnota–
polska.org.pl>). Można więc wnioskować, że asymilacja, czy też inne procesy
etniczne związane z przejmowaniem przez grupę mniejszościową cech większości są procesami odwracalnymi.
Przytoczone przeze mnie za Posern–Zielińskim i Staszczak definicje tworzą
jedynie pewien schemat porządkujący dla mojej pracy. Opisane powyżej zjawiska są niezwykle złożone i trudno oczekiwać, że w każdej społeczności i w każdej
sytuacji będą przebiegać tak samo. Dlatego definicji tych nie można traktować
jako powszechnie obowiązujących. Zresztą definicje nie są przedmiotem mojej
pracy. Mają jedynie zapewnić dalszym rozważaniom empirycznym niezbędny
szkielet teoretyczny — szkielet stanowiący punkt odniesienia, z pewnością zaledwie jeden z wielu możliwych. Nie można również zapominać, że rozważania
Posern–Zielińskiego dotyczą ludności osiadłej, a opisywana przeze mnie Polska
Roma to grupa o tradycjach wędrownych. Należy także zwrócić uwagę, że autor ten stosuje w swojej pracy wiele uproszczeń. Wtłacza w definicje niezwykle
złożone pojęcia, co w dzisiejszej nauce budzi liczne kontrowersje. Panuje raczej
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tendencja unikania jednoznacznego, precyzyjnego definiowania omawianych
zjawisk, przeciwnie — podkreśla się ich złożoność i problemy, jakie pociągają
za sobą próby ich ścisłego określenia. Komentarza wymagają również definicje przytaczane za Staszczak. Cytowany przeze mnie Słownik etnologiczny został opublikowany w 1987 roku — od tego czasu wokół wielu opisanych w nim
pojęć zrodziły się kontrowersje i wątpliwości. Jest tak między innymi właśnie
w przypadku przytoczonych wyżej definicji procesów etnicznych. Zupełnie inne
światło rzuca na nie praca Fentona pt. Etniczność. Autor unika w niej przyjęcia
jakichkolwiek definicji, podkreślając, że zarówno etniczność, jak i opisywane
przez niego zjawiska i procesy z nią związane nie dają się jednoznacznie określić
i dlatego nie należy próbować precyzyjnie ich definiować. Jest to przedsięwzięcie z góry skazane na niepowodzenie. Fenton uznaje na przykład, że kwestia
utrzymania różnic kulturowych przez rozmaite grupy nie jest dziś tak istotna dla
zachowania ich tożsamości, jak zakładano dawniej. Po pierwsze, zmiany w języku, tradycji, obyczajach nie oznaczają jeszcze upodobnienia się do dominującej
większości. Zanikanie pewnych tradycyjnych dla grupy elementów nie zawsze
okazuje się asymilacją. Po drugie, zmiany w tradycji i kulturze, postrzegane jako
akulturacja, nie muszą pociągać za sobą zaniku określonej tożsamości zbiorowej. Doskonałym tego przykładem jest szeroko opisana przez Fentona sytuacja
w USA, gdzie zbiorowe tożsamości grup imigranckich zachowały się pomimo
amerykanizacji. Bez względu więc na to, że doszło do ich akulturacji, ich tożsamości nie uległy zatraceniu (Fenton 2007, s. 147). Fenton wnioskuje zatem, że
grupa może zachować swoją odrębność, a jej tożsamość może przetrwać pomimo zachodzących z niej zmian, nawet jeżeli sięgają one dość głęboko.
W interesujący sposób Fenton przedstawia budowanie tożsamości grupy.
Podkreśla on dwie rzeczy. Po pierwsze, „budowanie tożsamości grupowej może
być nie tyle pracą członków grupy, jak elit wewnątrz nich” (tamże, s. 21). Warto
zapamiętać to stwierdzenie — w przypadku Cyganów okazuje się ono niezwykle
trafne. Po drugie, grupa nie buduje swojej tożsamości zupełnie samodzielnie,
istnieje szereg zewnętrznych czynników, które wpływają na to, w jaki sposób
powstaje, jaki kształt przybiera i w jakich działaniach jednostek staje się szczególnie widoczna. Przede wszystkim istotny wpływ na sposób kreowania tożsamości mają „inni”, a dokładniej to, w jaki sposób nas postrzegają. Istotny jest
także sposób działania państwa, władzy, uchwalania ustaw, zarządzeń itd. Więzi
pomiędzy członkami grupy zależą więc od zmieniających się czynników społecznych i wpływów zewnętrznych. Tożsamość jest zawsze konstruowana społecznie.
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Rozdział II

Romska mobilizacja etniczna
i ruch narodowotwórczy

2.1. Status Romów i innych mniejszości w Polsce
w latach 1945–1989
Po zakończeniu II wojny światowej władze polskie rozpoczęły realizację polityki zmierzającej do uczynienia Polski krajem jednonarodowym. Rozpoczęto
przymusowe przesiedlenia mniejszości ukraińskiej i niemieckiej, a aktywność
innych mniejszości narodowych i etnicznych znacznie ograniczono. Jednolitość
narodowa stała się po wojnie jednym z głównych celów polityki państwowej. Jak
pisze Łodziński, chciano w ten sposób „uwolnić się od wrogów wewnętrznych”
(Łodziński 2005, s. 110).
W latach 1948–1956 zaostrzyła się polityka wobec mniejszości romskiej. Jej
przedstawicieli postrzegano jako problem społeczny. Wędrujące tabory odbierano jako przejaw niezależności lub też chęć ucieczki przed kontrolą państwową. Uznano, że styl życia Cyganów jest „zbyt tradycyjny, anachroniczny i nie
odpowiada ideom nowej władzy i jej wizji szczęśliwego państwa i życia” (Mróz
2002, s. 43). Co więcej, jak zauważa Mróz: „Cyganie trudniący się handlem końmi i rzemiosłem, głównie kowalstwem, ułatwiali w pewnym zakresie chłopom
gospodarowanie indywidualne, pozakołchozowe” (tamże). Było to niezgodne
z przyjętą wówczas w Polsce polityką gospodarki całkowicie podporządkowanej
państwu. Nic więc dziwnego, że władze zdecydowały się osiedlić Romów, ograniczając w ten sposób ich niezależność. W 1952 roku weszła w życie uchwała
o pomocy państwa przy przechodzeniu Cyganów na osiadły tryb życia. Jej realizacja miała polegać na zachęcaniu Romów do osiedlania się, stwarzaniu im do
tego dogodnych warunków. Liczono, że doprowadzi to do ich integracji ze społeczeństwem, podejmowania przez nich stałej pracy zarobkowej, a tym samym
zaprzestania prowadzenia „podejrzanych” interesów. Osiedlenie i stabilizacja
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sytuacji ekonomicznej miały z kolei stworzyć dogodne warunki dla edukacji Cyganów. Celem ostatecznym była oczywiście asymilacja ze społeczeństwem polskim. Jak jednak zauważa Mirga: „W całym tym schemacie przesłanek i implikacji władze pominęły jeden istotny element — rangę i znaczenie wędrownego
trybu życia dla samych Romów [...]. Nomadyzm dla znakomitej większości był
najbardziej istotną cechą ich tożsamości grupowej i rzeczywistą podstawą utrzymania” (Mirga 1997, s. 162). W rezultacie uchwała z 1952 roku nie cieszyła się
zainteresowaniem Romów. Jej realizacja nie została pozytywnie oceniona przez
Komisję KC PZPR do Spraw Narodowościowych. Do 1960 roku udało się osiedlić tylko około 3–4 tysięcy wędrownych Romów, około 4–5 tysięcy Cyganów
Komisja uznała za półosiadłych (tamże, s. 166).
Po 1952 roku nad Cyganami roztoczono wyjątkowy nadzór. Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych wyznaczało „opiekunów” Cyganów, którzy pracowali
w terenie, zbierając dane na temat wędrówek romskich taborów. Z „pomocą”
opiekunom przychodziła milicja. Prowadzono na przykład ewidencję zdjęciową
całych społeczności cygańskich, w tym również tych jednostek, które nie były
wciągnięte do rejestru skazanych. W przypadku zatrzymania taboru na podstawie ksiąg meldunkowych kontrolowano, czy nikogo nie brakuje. Jeśli ktoś opuszczał tabor i przyłączał się do innego, musiał o tym natychmiast poinformować
wójta. Cyganów postrzegano jako potencjalnych przestępców. Nadzór nad tą
społecznością w znacznym stopniu utrudniał jej wędrowny styl życia. Z drugiej
jednak strony nie był on najwyraźniej na tyle uciążliwy, by skłaniać Romów do
osiedlania się. W rezultacie — pisze Mirga — „władze zdecydowały się [...] sięgnąć po radykalniejsze środki” (tamże). Dnia 23 marca 1964 roku rozpoczęto
realizację bardziej restryktywnej polityki. Opierała się ona na przymusie. Rozpoczęto akcję zatrzymywania i osiedlania cygańskich taborów. Za nieposiadanie
stałego miejsca pracy i zamieszkania, nieposyłanie dzieci do szkoły, brak uprawnień do powożenia koniem, czy niszczenie poboczy Cyganów karano bardzo wysokimi grzywnymi. Koniec lat 70. przyniósł rozstanie z taborami. Choć później
można jeszcze było spotkać cygańskie obozowiska, to jednak romska tradycja
wędrowania taborem upadła. Polityka osiedleńcza była przy tym prowadzona
w taki sposób, że Romowie od samego początku skazani byli na życie obok społeczności polskiej, a nie razem z nią. Po wprowadzeniu przymusu osiedlenia
część z nich zamieszkała w swoich wozach. Władze wyznaczały im miejsca założenia stałych obozowisk „na peryferiach, często w bezpośrednim sąsiedztwie
jakichś ruder, slumsów, skupisk biedoty i społecznego marginesu” (Mróz 2002,
s. 45). Byli także tacy, którzy wędrowali chłopskimi furmankami — w nich zamieszkać nie mogli. Tych Cyganów osadzano „w barakach po robotnikach sezonowych, w opuszczonych, najczęściej zrujnowanych domostwach, suterenach,
zabudowaniach po małych zakładach przemysłowych — z reguły w dzielnicach
peryferyjnych i takich, gdzie zamieszkiwali ludzie tzw. marginesu społecznego,
rodziny znane policji z działalności przestępczej” (tamże).
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Przymusowa polityka asymilacji Romów nie jest charakterystyczna tylko dla
Polski. Po II wojnie światowej przyjęły ją również inne państwa Europy Środkowej i Południowo–Wschodniej. Czesi i Słowacy rozpoczęli walkę z wędrującymi
taborami w 1958 roku. W Bułgarii zmuszano Romów do przyjmowania bułgarskich imion i nazwisk, Cyganie wyznania muzułmańskiego również spotykali się
z dyskryminacją — ze względu na wyznanie (Bukalska 2002, s. 48). Na Węgrzech
do 1968 roku Romów zmuszano do przyjmowania węgierskich imion i do używania języka węgierskiego. W Czechosłowacji Romowie nie mogli posługiwać
się swoim językiem w szkołach, „w powojennej komunistycznej pseudonauce
utrzymywano, że Romowie nie mają własnej kultury, a ich język jest bliski slangowi” (The Romanies in Central and Eastern Europe...). Zabraniano im zakładać
zespoły folklorystyczne, drukować w języku romani, a nawet opowiadać romskie
historie w radio czy telewizji. Romów postrzegano nie jako grupę etniczną, lecz
„społecznie zdegradowaną warstwę społeczną” (tamże).
Konstytucja polska uchwalona w 1952 roku nie mówiła nic o ochronie praw
mniejszości narodowych czy etnicznych. Artykuł 691 gwarantował równe prawa wszystkim obywatelom, zakazywał dyskryminacji z powodów narodowościowych, rasowych czy religijnych, nawoływania do nienawiści lub poniżania jednostki. W systemie prawnym Polski w ogóle nie mówiło się o mniejszościach
narodowych czy etnicznych. W Konstytucji z 1952 roku termin „mniejszość narodowa” nie występował. Użyto w niej pojęcia „narodowości”. Ustawodawstwo
polskie okresu PRL nie regulowało zatem tej kwestii. Pochodzenie narodowościowe, czy też etniczne pozostawało więc — wydaje się — sprawą prywatną
obywateli. W praktyce wyglądało to jednak nieco inaczej. Państwo nie stwarzało
w zakresie podtrzymywania własnej tożsamości etnicznej czy narodowej „możliwości szerszego publicznego deklarowania własnej odrębności etnicznej, choć
miało pewne znaczenie w podtrzymywaniu świadomości odrębności kulturowej
w życiu prywatnym” (Łodziński 1999, s. 84). Jedynymi możliwościami pielęgnowania własnej tożsamości były: edukacja w ojczystym języku oraz działalność
kulturalna. W zaciszu domowym Ukrainiec mógł więc być Ukraińcem, Niemiec
— Niemcem, a Cygan — Cyganem. Publicznie jednak lepiej było podkreślać
swoją polskość, nie afiszować się z odmiennością. Łodziński pisze, że „przedstawiciele mniejszości w Polsce mogli utrzymywać poczucie własnej odrębności
etnicznej, ale w sposób niewidoczny dla otoczenia” (tamże). Występowało zjaKonstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 roku, Warszawa 1952 (wykorzystano dokument w wersji elektronicznej; tryb dostępu: <http://www.law.uj.edu.pl/users/
khpp/fontesu/1952.htm>; data dostępu: 20.01.2008). Artykuł 69 brzmi: „1) Obywatele Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej niezależnie od narodowości, rasy i wyznania mają równe prawa we
wszystkich dziedzinach życia państwowego, politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Naruszenie tej zasady przez jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie uprzywilejowanie albo ograniczenie w prawach ze względu na narodowość, rasę czy wyznanie podlega karze.
2) Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni albo poniżanie człowieka ze względu na
różnice narodowości, rasy czy wyznania, jest zakazane”.
1
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wisko pewnego rodzaju wykluczenia mniejszości ze sfery publicznej. Możliwość
utrzymywania własnej tożsamości została w istotny sposób ograniczona, w polityce społecznej stawiano na asymilację, często przymusową.

2.2. Przemiany ustrojowe w Polsce
— zmiana statusu mniejszości po 1989 roku
Zdaniem Łodzińskiego, nowy etap w polityce państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych zapoczątkowały dwa wydarzenia. Pierwszym z nich
było powołanie w sierpniu 1989 roku przez sejm kontraktowy sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Na jej czele stanął najpierw Jacek
Kuroń, a potem Jerzy Wuttke. W ten sposób na forum polskiego parlamentu zaistniały sprawy związane z mniejszościami. Drugim ważnym wydarzeniem
było przemówienie Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego
premiera. Dnia 12 września 1989 roku powiedział on publicznie: „Polska jest
państwem, ojczyzną nie tylko Polaków. Żyjemy na tej ziemi z przedstawicielami
innych narodów. Chcemy, by czuły się tu u siebie, by kultywowały swój język,
a swoją kulturą wzbogacały naszą wspólnotę” (Łodziński 2005, s. 124).
Ogromne znaczenie miało także włączenie kwestii związanych z mniejszościami w kompetencje Ministerstwa Kultury i Sztuki. Wcześniej znajdowały
się one w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zaczęto zatem okazywać
mniejszościom zainteresowanie o innym niż dotychczas charakterze. Przestano upatrywać w nich zagrożenie. Zaczęto mówić o tym, że etniczna niejednorodność Polski jest szansą „ubogacenia narodowego dziedzictwa kulturowego”
(Gerlich 2001, s. 12). Proces transformacji zapoczątkował zatem w relacjach
między większością a mniejszościami nowy etap. Zaczęto podejmować próby
nawiązania z nimi partnerskiego dialogu oraz prace zmierzające do uchwalenia
korzystniejszych dla nich praw. Po 1989 roku mniejszości zaistniały więc prawnie
i politycznie w Polsce. W zróżnicowaniu etnicznym zaczęto dostrzegać aspekty
pozytywne. „W polityce państwa nastąpiło «odpolitycznienie» kwestii mniejszości narodowych, zaczęto traktować je jako równoprawne części społeczeństwa
polskiego, respektując ich prawa do podtrzymania własnej tożsamości narodowej i kultury oraz aspiracje społeczno–polityczne” (Łodziński 1999, s. 87).
Dostrzeżenie zróżnicowania narodowego i etnicznego w Polsce wymagało
podjęcia działań służących określeniu statusu prawnego mniejszości. Przełom
1989 roku oznaczał zatem także rozpoczęcie prac nad tworzeniem dokumentów
określających prawa mniejszości narodowych i etnicznych oraz charakter zobowiązań, jakie wobec nich miałoby mieć państwo. Należy jednak podkreślić, że
upłynęło wiele lat nim określenie „mniejszości narodowe i etniczne” pojawiło
się w polskim prawodawstwie. Artykuł dotyczący mniejszości znalazł się dopiero w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Należy też
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Romska mobilizacja etniczna i ruch narodowotwórczy

43

pamiętać, że przed uchwaleniem Konstytucji odbyły się nad nim liczne dyskusje.
Ostatecznie zdecydowano, że będzie on brzmiał następująco:
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego
języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.
2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości
religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej2.
To, jak trudna i kontrowersyjna okazała się kwestia mniejszości narodowych
i etnicznych, doskonale obrazuje proces uchwalanie innego dokumentu związanego z tą częścią społeczeństwa polskiego. We wrześniu 1998 roku został przekazany do sejmu projekt ustawy o ochronie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Rozpoczęły się burzliwe dyskusje. Z jednej strony pojawiały się
głosy kwestionujące potrzebę takiej ustawy, z drugiej — projekt miał wielu zwolenników. Ci ostatni byli jednak rozbieżni w opiniach dotyczących niektórych
aspektów projektu. Jak pisze Łodziński, najwięcej emocji budziła kwestia możliwości używania języka mniejszości jako języka pomocniczego (tamże, s. 92).
W marcu 1999 roku projekt ten trafił pod obrady sejmu. Ustawa nie została
jednak uchwalona, dyskusje rozgorzały na nowo. Ostatecznie ustawę uchwalono
sześć lat później, czyli dopiero w styczniu 2005 roku. Dała ona mniejszościom
szereg uprawnień.
Warto podkreślić, że ustawa ta definiuje mniejszość narodową i etniczną. Wcześniej takie rozróżnienie nie istniało — ustawy traktowały po prostu
o „mniejszościach narodowych i etnicznych”. W świetle artykułu 23 tej ustawy
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 1997 (wykorzystano dokument w wersji elektronicznej; tryb dostępu: <http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.
htm>; data dostępu: 23.03.2007).
3
Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz. U. z 2005 r., nr 17, poz. 141; nr 62, poz. 550. Art. 2 brzmi:
„1. Mniejszością narodową, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która spełnia
łącznie następujące warunki:
   1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
   2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;
   3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
   4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
   5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej
100 lat;
   6) utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.
2. Za mniejszości narodowe uznaje się następujące mniejszości:
   1) białoruską;
   2) czeską;
   3) litewską;
   4) niemiecką;
2

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

44

Dylematy tożsamościowe Cyganów (Romów) w Polsce

Romowie są — obok ludności karaimskiej, łemkowskiej i tatarskiej — mniejszością etniczną, od mniejszości narodowej różni ich tylko to, że „nie utożsamiają się z narodem zorganizowanym we własnym państwie”. Jest to oczywiście spowodowane tym, że Romowie swojego państwa nie posiadają. Ustawa
wprowadziła także pewne zmiany w zakresie kompetencji organów zajmujących
się mniejszościami. Sprawy kultury mniejszości narodowych nie znajdują się już
w gestii Ministra Kultury, przeszły w zakres uprawnień Ministra Spraw Wew
nętrznych i Administracji.
Konstytucja i składająca się z 43 artykułów ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 roku to
nie jedyne akty prawne określające prawa mniejszości. Wśród najważniejszych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wymienia jeszcze:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września
2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada
2003 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół wraz z załącznikiem;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia
2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki
publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości na   5) ormiańską;
   6) rosyjską;
   7) słowacką;
   8) ukraińską;
   9) żydowską.
3. Mniejszością etniczną, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące warunki:
   1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
   2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;
   3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
   4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
   5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej
100 lat;
   6) nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.
4. Za mniejszości etniczne uznaje się następujące mniejszości:
   1) karaimską;
   2) łemkowską;
   3) romską;
   4) tatarską.
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rodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości
narodowych i grup etnicznych;
• Ustawę z dnia 12 kwietnia 2001 r. dotyczącą ordynacji wyborczej do Sejmu
RP i do Senatu RP, która przewiduje zwolnienie komitetów wyborczych
utworzonych przez organizacje mniejszości narodowych z wymogu przekroczenia 5% progu wyborczego;
• Ustawę z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, która zawiera deklarację, że zawarte w niej przepisy nie naruszają praw mniejszości narodowych
i etnicznych;
• Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zabraniającą — z wyłączeniem enumeratywnie wyliczonych sytuacji — przetwarzania
danych ujawniających pochodzenie etniczne;
• Ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, przewidującą, że
programy publicznej radiofonii i telewizji powinny uwzględniać potrzeby
mniejszości narodowych i etnicznych;
• Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, stanowiąca, że szkoły
i placówki publiczne powinny umożliwiać uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury;
• Kodeks przewidujący penalizację przestępstw popełnianych na tle etnicznym;
• Kodeksy postępowania administracyjnego, cywilnego i karnego, umożliwiające korzystanie z tłumaczy;
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, wydawane corocznie
w grudniu, w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji
(<www.mswia.gov.pl>).
Polska przyjęła również akty prawa międzynarodowego, które regulują prawa
mniejszości. Można tu wymienić:
• Konwencję ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych (Polska podpisała ten dokument w 1995 r., ratyfikowała go 10 listopada 2000 r.,
a stroną Konwencji stała się 1 kwietnia 2001 r.),
• Konwencję Praw Dziecka z 20 listopada 1989 roku,
• Międzynarodową Konwencję w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej z 7 marca 1966 roku,
• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia
1966 roku,
• Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 roku (tamże).
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Po 1989 roku powołano szereg organów zajmujących się kwestiami mniejszości narodowych i etnicznych.
Wiele praw mniejszości narodowe uzyskały także na mocy porozumień międzypaństwowych. W latach 1990–1994 Polska podpisała kilka umów bilateralnych, gwarantujących pewne prawa mniejszościom narodowym żyjącym na
terenie naszego kraju. Ze względu na to, że Romowie nie posiadają swojego
państwa, podpisanie w ich przypadku takiej umowy, podobnie jak w przypadku
innych mniejszości etnicznych, nie było możliwe.

2.3. Spory wokół pojęcia „mniejszość etniczna”
i „mniejszość narodowa” — bezradność definicyjna
wobec kwestii cygańskiej
Wydawane w Europie ustawy i podejmowane w nich próby definiowania mniejszości narodowych i etnicznych doskonale obrazują liczne problemy i kontrowersje, jakie wiążą się z tego rodzaju przedsięwzięciami. Według przytoczonej
wcześniej ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 roku, różnica między mniejszością narodową i etniczną polega
jedynie na tym, że mniejszości etniczne — w przeciwieństwie do narodowych
— „nie utożsamiają się z narodem zorganizowanym we własnym państwie”.
Gdyby więc nagle cała populacja Cyganów, którzy dotąd nie czuli związku z żadnym konkretnym terytorium, zaczęła mówić, że ich państwem są Indie, to czy
można byłoby uznać ich za mniejszość narodową? Trudności definicyjne doskonale obrazuje sytuacja Palestyńczyków. Powszechnie uważa się ich za mniejszość
narodową, mimo że Palestyna obecnie nie istnieje. Może więc w świetle przyjętych w niektórych ustawach definicji należałoby ich jednak uznać za mniejszość
etniczną? Arabowie palestyńscy uważali Palestynę za część Syrii, do momentu
powstania mandatu brytyjskiego nie istniała odrębna palestyńska świadomość
narodowa. Tendencje narodowotwórcze zaczęły narastać dopiero wtedy, gdy zaistniał konflikt z napływającymi na te tereny Żydami. W drugiej połowie lat 50.
zaczęły powstawać palestyńskie organizacje wyzwoleńcze. Wkrótce przyjęto
także Palestyńską Kartę Narodową, która jest uznawana za swego rodzaju konstytucję Palestyńczyków. Dziś mówi się o nich jako o mniejszości narodowej,
mimo że nie spełniają oni warunków zakładanych w definicji takiej grupy mniejszościowej.
W słownikach i encyklopediach podaje się rozmaite definicje mniejszości,
zarówno etnicznej, jak i narodowej. Próby określenia tych pojęć podejmowali
socjologowie, etnolodzy, politolodzy, jak i przedstawiciele wielu innych nauk.
Wszyscy oni są zgodni co do jednego — są to terminy niejednoznaczne, trudne
do precyzyjnego zdefiniowania. Spory i kontrowersje wzbudzają także wśród
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specjalistów od prawa krajowego i międzynarodowego. Jak zaznacza Łodziński, nie ma jednej powszechnie obowiązującej definicji mniejszości narodowej
i etnicznej, która zostałaby przyjęta na forum międzynarodowym. Wynika to,
po pierwsze, z powodu braku jednolitej terminologii prawniczej, po drugie
— ze „złożonej i często niepowtarzalnej sytuacji grup mniejszościowych w danych państwach” (Łodziński 2002, s. 7). Co więcej — to, czy jednostka uzna
się za przedstawiciela mniejszości etnicznej, czy narodowej, podobnie jak i to,
jakiej jest narodowości, zależy od niej samej. Jest to kwestia tylko i wyłącznie jej
świadomości, jej poczucia przynależności. Prawo określa jednoznacznie jedynie
nasze obywatelstwo, kwestię narodowości, czy też identyfikacji z określoną grupą mniejszościową pozostawia już naszej decyzji.
Łodziński zwraca uwagę na odmienne rozumienie terminów „mniejszość
narodowa” i „mniejszość etniczna” w różnych państwach europejskich. W krajach anglosaskich pojęcie etniczności jest nadrzędne do pojęcia narodowości.
Oznacza to, że termin „mniejszość etniczna” ma tam szerszy zakres niż termin
„mniejszość narodowa”; ta druga jest najdojrzalszą, najpełniejszą, najbardziej
rozwiniętą formą tej pierwszej. W innych państwach (np. w Polsce) można natomiast zaobserwować tendencję stosowania terminu „mniejszość narodowa” do
mniejszości państwowych, czyli takich, które są związane z obywatelami innego
państwa, a terminu „mniejszość etniczna” — do takich grup, które nie posiadają
własnego państwa narodowego.
Problemy definicyjne nie przeszkadzają jednak w uchwalaniu przepisów
gwarantujących ochronę praw mniejszości. Jak zaznacza Łodziński, władze poszczególnych państw dysponują tutaj pewnym zakresem swobody. W rezultacie
grupa, którą jedno państwo uznaje za mniejszość etniczną, przez inny kraj może
zostać uznana za mniejszość narodową. Z sytuacją taką spotkamy się w przypadku Cyganów, którzy przysparzają wielu problemów z zaklasyfikowaniem ich
do jednej bądź drugiej grupy, zwłaszcza że jest to społeczność, która wydaje
się dojrzewać do pewnych rzeczy, które dotąd jej nie interesowały. Do głosu
dochodzą romscy aktywiści, którzy rzucają nowe światło na pewne zagadnienia. Polskie prawo zalicza Cyganów do mniejszości etnicznych (Ustawa z dnia
6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym), podczas gdy Niemcy w Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości
Narodowych uznali Sinti i Manuszy za mniejszość narodową (tamże). Podobnie
jest w przypadku Austrii (Ustawa o Grupach Etnicznych z 1993 roku) czy Węgier
(Ustawa o Prawach Mniejszości Narodowych i Etnicznych z 1993 roku) (Mirga,
Gheorghe 1998, s. 34).
W niektórych dokumentach europejskich problemów definicyjnych unika
się poprzez mówienie po prostu o „mniejszościach narodowych i etnicznych”.
Ponad wszelką wątpliwość jednak, jak pisze Jackson: „Mniejszości są politycznymi outsiderami, których tożsamości nie przystają do kryteriów definiujących
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prawomocność i członkostwo w politycznej wspólnocie, na której terytorium rezydują” (Jackson 2007, s. 24).

2.4. Status mniejszości romskiej po zmianach ustrojowych
Jak pisze Mróz: „Zmiany, jakie nastąpiły w Europie Środkowej i Wschodniej,
upadek panującego w tej części świata ustroju, rozpad Związku Radzieckiego,
nie były w przypadku Polski i żyjących tutaj Cyganów jakimś magicznym momentem, od którego zaczęło wszystko zmieniać się na lepsze” (Mróz 2002, s. 40). Na
sytuację Romów należy zatem spojrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej strony
przemiany ustrojowe położyły kres przymusowej asymilacji, sytuacja prawna
mniejszości narodowych i etnicznych poprawiła się. W Polsce po 1989 roku dostrzega się wielokulturowość i akceptuje ją. Mówi się więc, że lata 90. to czas
poprawy sytuacji prawnej Romów, że zaobserwować daje się wówczas zmiana
w stosunku państwa do tej mniejszości, „od pomijania czy wręcz kwestionowania jej etniczności — do pełnego uznania jej statusu jako pełnoprawnej mniejszości narodowej czy etnicznej” (Mirga, Gheorghe 1998, s. 37). Guy zwraca
uwagę, że przed upadkiem komunizmu w Europie Środkowo–Wschodniej Romów traktowano w kategoriach grupy nie etnicznej, lecz społecznej, oczywiście
zajmującej niski szczebel w hierarchii. Widziano w nich przede wszystkim siłę
roboczą, „wszystkie aspekty ich kultury, bez wyjątku, były postrzegane negatywnie, jako relikty przeszłości i przeszkody na drodze do integracji z większością” (Guy 2002, s. 11). Jak podkreślają autorzy raportu PER, łatwo było wtedy
uznać, że wszelkie różnice kulturowe to wynik odchyleń od normalnych zachowań społecznych; romskie dzieci, które nie mówiły językiem większości danego
społeczeństwa, można było traktować jako upośledzone i umieszczać w klasach
specjalnych (The Romanies in Central and Eastern Europe...).
Z drugiej jednak strony lata 90. to kres państwa opiekuńczego i pogorszenie
się sytuacji ekonomicznej Romów, przede wszystkim zaś nasilenie się postaw
antyromskich. W czasach socjalizmu zabroniono Romom wykonywać ich tradycyjne zawody. W krajach Europy Środkowej i Południowo–Wschodniej (w Polsce dotyczy to tylko Cyganów górskich) zaczęto angażować ich w gospodarkę
państwową — potrzebna była niewykwalifikowana siła robocza. Romowie takiemu zapotrzebowaniu świetnie odpowiadali. Romskie rodziny zyskały zatem
bezpieczeństwo, zarówno socjalne, jak i ekonomiczne. Dano im poczucie, że są
pełnoprawnymi obywatelami kraju, mogą zdobyć pracę, zarabiać niezbędne do
utrzymania rodziny pieniądze. Upadek socjalizmu przyniósł pogorszenie sytuacji ekonomicznej Romów. Państwo, które wcześniej dawało mieszkanie i pracę
lub zasiłek, wytworzyło u Romów bierną postawę roszczeniową, która dodatkowo utrudniła im odnalezienie się w nowej, pokomunistycznej rzeczywistości
(Bukalska 2002, s. 48). Mirga i Gheorghae wymieniają szereg negatywnych dla
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Romów konsekwencji przemian ustrojowych (Mirga, Gheorghe 1998, s. 22–23).
Po pierwsze, utracili oni bezpieczeństwo ekonomiczne, którym cieszyli się do
1989 roku. W świetle zmian, jakie gospodarka polska przechodziła po tym roku,
Cyganie nie byli w stanie konkurować na rynku pracy. Brakowało im odpowiednich kwalifikacji i wykształcenia. Tracili zatrudnienie w zakładach przemysłowych — po 1989 roku prywatyzowano je lub zamykano. Wszystko to powodowało dalszą marginalizację tej mniejszości. Zresztą nawet Polakom nie było łatwo
w nowych warunkach. W takich sytuacjach najłatwiej jest znaleźć kozła ofiarnego. Stali się nim właśnie Romowie. Jak pisze Mirga: „W okresie wzmożonych
trudności gospodarczych, w czasie napięć społecznych i zachwiania się porządku prawnego, sfrustrowane masy stają się mniej tolerancyjne wobec «obcych»,
szukają zastępczego obiektu skumulowanej agresji. Podatne na agresję stają się
zwłaszcza warstwy niższe, które najbardziej odczuwają skutki kryzysu” (Mirga
1997, s. 169–170). Oczywiście, niechęć wobec Romów nie pojawiła się z dnia na
dzień, a tym bardziej nie rozpoczęła się wraz z przemianami ustrojowymi. Zaczęła narastać w społeczeństwie znacznie wcześniej. Mirga podkreśla, że dzięki
swojej mobilności Romowie mogli unikać otwartych konfliktów z ludnością polską (tamże, s. 170). Wprowadzony w 1964 roku nakaz osiedlenia się spowodował jednak, że albo tuż obok lokalnych społeczności polskich, albo w ich ramach
zaczęły powstawać skupiska romskie. W rezultacie charakter kontaktów między
mniejszością i większością uległ zmianie, zaczął obejmować nowe płaszczyzny.
Romowie, oczywiście, pozostawali wierni swojej tradycji i bardzo niechętnie
asymilowali się ze społecznością polską. Wzbudzało to niechęć Polaków. Jeśli
Romów osiedlano w blokach, bardzo szybko dochodziło do konfliktów. Jak pisze Mróz: „Cyganie dewastowali mieszkania, czasami całymi rodzinami gromadzili się przed domostwami, palili ogniska, zachowywali głośno; ich obozowe
nawyki nie pasowały do życia osiedlowego” (Mróz 2002, s. 45).

2.5. Romska mobilizacja etniczna
— budowanie nowej tożsamości
Za początek ruchu politycznego Romów, będącego wynikiem nowej świadomości etnicznej, czy też nawet narodowej, przyjmuje się lata 70. W kwietniu
1971 roku w Orpington koło Londynu odbył się I Światowy Kongres Romów.
Mimo iż został zainicjowany przez nie–Cyganów, to jednak rozpoczął nowy
etap — oto bierna dotąd grupa mniejszościowa wkroczyła na arenę międzynarodowej polityki. Kongres zgromadził 50 uczestników. Zapadło na nim szereg niezwykle ważnych postanowień. Powołano do życia organizację Romani
Union (dziś International Romani Union), której pierwszym prezydentem
został Slobodan Berberski, Rom pochodzący z Jugosławii. Ustanowiono romską flagę narodową i uznano hymn narodowy Romów (wówczas też po raz
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pierwszy go odśpiewano). Zwrócono się także do państw członkowskich ONZ
o uznanie Romów za odrębną grupę narodową i nazywanie ich Romami, a nie
Cyganami. Roman Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Oświęcimiu, komentuje tamte wydarzenia w następujący sposób: „Było to wydarzenie o szczególnym znaczeniu. Nagle i zdecydowanie — nie tylko w kategoriach symbolicznych — doszło do przerwania dotychczasowego «milczenia»
i «nieobecności» naszego narodu na scenie międzynarodowej polityki. Od
tego też momentu stawaliśmy się nie tyle przedmiotem, ale — coraz wyraźniej
— podmiotem światowego dialogu” (Kwiatkowski 2004, s. 4). Filipiuk pisze natomiast: „Inicjatywa ta świadczy, iż wśród żyjących w rozproszeniu społeczności
cygańskich rozpoczął się proces narodowotwórczy i jakkolwiek z rozmaitym powodzeniem przebiega on w innych krajach, jest już [...] nie do powstrzymania”
(Filipiuk 2000, s. 22).
II Kongres Romani Union odbył się w 1978 roku w Genewie. Zgromadził
120 uczestników. Wybrano na nim nowego prezydenta — został nim Rom słowackiego pochodzenia, Jan Cibula. Ogłoszono także deklarację informującą, że
Romowie pochodzą z Indii. Romani Union zyskała status członka konsultatywnego w Radzie Społeczno–Ekonomicznej ONZ. Powtórnie wysunięto żądanie,
by społeczność romską nazywać Romami, a nie Cyganami. Do postulatu tego
od razu zastosowała się Jugosławia i Czechosłowacja. Bartosz pisze, że „w krajach totalitarnych nietrudno było jednym dekretem wprowadzić nakaz nazywania Cyganów Romami” (Bartosz 2004, s. 86–87). Podkreśla jednocześnie, że nie
zmniejszyło to niechęci, jaką do Romów żywili obywatele tych państw. Najwcześniej oficjalnie terminu „Rom” użyto w Czechosłowacji. W 1968 roku powstał
tam bowiem Związek Cyganów–Romów. Także prasa zaczęła konsekwentnie
stosować taką terminologię.
Często mówi się o tym, że termin „Rom” najpierw promowany był przez
nie–Cyganów. Bartosz twierdzi, że w ten sposób pragnęli oni „zwrócić powszechną uwagę na przedmiot swoich zainteresowań, podnieść prestiż tej grupy w oczach własnych społeczeństw, zaś samym Cyganom podsunąć sposób na
podwyższenie samooceny” (tamże, s. 87). W rzeczywistości jako pierwsi uwagę
na pejoratywne znaczenie terminu „Cygan” zwrócili romscy liderzy. Znalazło
się jednak wielu gadziów, którzy przyznali im rację i do dziś udzielają wsparcia
w promowaniu terminu „Rom”. W rezultacie mamy Romani Union, a działacze
romscy na określenie wszystkich Cyganów uparcie stosują termin Roma. Wynika to z chęci zademonstrowania integracji różnych grup cygańskich. Istnieje
przecież romski naród, toteż wszyscy Cyganie muszą stać się Romami. Nawet
hiszpańscy Cyganie, określani mianem Kale, zaczęli się identyfikować z terminem „Roma”, mimo że wcześniej nigdy tak siebie nie nazywali. Dotyczy to
jednak wyłącznie hiszpańskich Cyganów–polityków, a nie zwykłych przedstawicieli tej społeczności. Termin „Romowie” jest obecnie powszechnie stosowany
w urzędach, mediach — wszędzie tam, gdzie chce się wykazać poprawność poliDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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tyczną. Należy jednak pamiętać, że nie jest on jednoznaczny z terminem „Cyganie”. Widać to zwłaszcza w przypadku Sinti, którzy nie chcą się określać mianem
Romów. Wprowadzają sporo zamieszania, promując określenie „Roma i Sinti”.
Bartosz pisze o pewnej publikacji dotyczącej Holokaustu. Jest w niej zamieszczone zdjęcie trzech więźniów. Podpis pod nim głosi, że są to Sinti i Roma. Bartosz zatem pyta, kto z nich jest Roma, a kto Sinti. Odpowiada, że „z całą pewnością wszyscy trzej to Cyganie” (tamże, s. 88)4. Warto w tym miejscu dodać, że
w Wielkiej Brytanii nadal oficjalnie używa się określenia Gypsies i nie jest się
z tego powodu uznawanym za ksenofoba czy kogoś niepoprawnego politycznie.
Żaden tamtejszy lider nie był w stanie doprowadzić do wyrugowania z użycia
słowa Gypsy.
Trzy lata później odbył się kolejny Kongres, tym razem w Getyndze. Uczestniczyło w nim już 300 osób. Wybrano nowego prezydenta. Został nim serbski
Rom — Saint Balić. Na kongres zaproszono dwóch gości specjalnych. Pierwszym z nich był przedstawiciel rządu Niemiec, na ręce którego złożono postulat
wypłacenia Romom odszkodowań za cierpienia poniesione podczas II wojny
światowej. Jak pisze Bartosz: „Mając na uwadze fakt, że Cyganie ponieśli
ogromne straty, że całe rody wyginęły doszczętnie i nie miałby kto nawet
tych odszkodowań podjąć, a ci, co żyją, często nie są świadomi swych praw
— zażądano odszkodowania globalnego” (tamże, s. 201). Organizatorzy
Kongresu deklarowali, że pieniądze te można by było przeznaczyć na cele
kulturalne lub oświatowe, na pomoc organizacjom i stowarzyszeniom romskim. Drugim gościem specjalnym był ambasador Indii. W imieniu premiera
tego kraju — Indiry Gandhi — wręczył on przedstawicielom Romani Union
garść ziemi z ich „ojczyzny” i odczytał deklarację, w której uznawano Romów za
duchowych braci narodów zamieszkujących Indie. Uczestnicy Kongresu zwrócili się również do państw zrzeszonych w ONZ o przyznanie mieszkającym w nich
Romom praw danego narodu. Do postulatu tego jako pierwsza zastosowała się
Jugosławia.
IV Kongres Romani Union odbył się w 1990 roku — w Polsce, w Jadwisinie
pod Warszawą. Zgromadził ponad 300 uczestników, w tym reprezentantów krajów, które miały właśnie za sobą przemiany ustrojowe. Nowym prezydentem wybrano Rajka Dźiurićia, a jednym z jego zastępców — Stanisława Stankiewicza
z Polski. Marcel Courthiade zaprezentował swój projekt standaryzacji pisowni
języka romskiego, który został podpisany przez wszystkich obecnych na kongresie językoznawców. Filipiuk zaznacza, że mimo iż kongres odbywał się w Polsce,
nie zgromadziło się nam nim zbyt wielu reprezentantów naszego kraju (Filipiuk
2000, s. 25). Fakt ten podkreśla także Mirga. Przyznaje on, że kongres sprawił,
że władze dostrzegły wreszcie kwestie związane z mniejszością romską, niemniej
Kontrowersje wokół użycia słowa „Cygan” zostały omówione we wstępie, ale wracam do nich,
gdyż wymagają tego opisywane w tym podrozdziale zagadnienia.
4
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jego rola w procesie etnicznej mobilizacji Romów w Polsce była znikoma (Mirga
1997, s. 177–178).
V Kongres Romani Union miał miejsce w Pradze w 2000 roku. Został zwołany po długim okresie znacznie mniejszej aktywności tej organizacji. Z powodu
konfliktów wewnętrznych na jakiś czas zawiesiła ona nawet swoją działalność.
W V Kongresie uczestniczyło 112 osób. Przyjęto na nim Kartę IRU (zawierającą 95 artykułów), w której określone zostały zadania tej organizacji i sposób
sprawowania przez nią władzy.
Obecnie w Europie działają dwie konkurujące ze sobą organizacje romskie
o charakterze międzynarodowym — International Romani Union (IRU) oraz
Roma National Congress (RNC). Inicjatorem utworzenia tej drugiej był Rudko
Kawczyński, Rom pochodzenia polskiego, ale żyjący w RFN.
Liderzy romscy w swojej politycznej działalności odwołują się do pojęcia
„narodu”. Już w 1971 roku, na I Kongresie Romani Union, Romowie zażądali,
by uznać ich za odrębny naród. Do dziś toczy się dyskusja, czy jest to żądanie
uprawnione, czy też nie. Pomysłów na status Romów jest wiele. Potwierdza to
raport ze spotkania w Jadwisinie, które odbyło się w kwietniu 2002 roku. Dotyczyło ono samookreślenia się Romów, zgromadziło uczestników z całego świata,
z których wielu przyjechało z referatami. Ujmując tę kwestię ogólnie, podczas
debat wyłoniły się dwa stanowiska. Zwolennicy pierwszego z nich deklarują, że
Romów należy uznać za naród. Kluczowa okazała się tutaj deklaracja ze stycznia 2001 roku wystosowana przez International Romani Union do europejskich
polityków. Zamieszczono ją także w Internecie. Prezydent IRU — Emil Scuka
— prosi w niej w imieniu wszystkich Romów o to, by uznać ich za odrębny naród: „Jesteśmy narodem. Dzielimy tę samą tradycję, kulturę, to samo pochodzenie i język. Jesteśmy narodem” (Deklaracja IRU...). Podobne stanowisko głosi
druga międzynarodowa romska organizacja — Roma National Congress. Na
spotkaniu w Jadwisinie jej przedstawiciel stwierdził, że Romowie są narodem
i nie potrzebują niczyjej zgody na to, by rzeczywiście tak było (Mirga 2002, s. 14).
Jednocześnie Romowie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że trudno zastosować do nich tradycyjne pojęcie narodu. Nie mają przecież ani swojego
państwa, ani terytorium. Nie domagają się ich zresztą. Jest to wyraźnie zaznaczone w deklaracji IRU wystosowanej przez Scukę. Akcentują za to inne cechy:
wygląd, wspólną kulturę, język. Autorzy raportu PER podkreślają, że Romowie nie tylko posiadają wspólne cechy fizyczne, językowe, kulturowe i lingwistyczne, ale także dzielą wspólną historię — historię nieustannych prześladowań (tamże, s. 12). Specyficzny sposób postrzegania przez Cyganów własnego
losu dostrzega także Gerlich: „Bazuje on na przekonaniu o ciągle doznawanych
krzywdach, ustawicznie złej kondycji i pozycji własnej grupy w obrębie większej
całości, o jej spychaniu na pozycje peryferyjne społecznie, o jej upośledzeniu,
wykorzystywaniu” (Gerlich 2001, s. 36). W nurt cygańskiego cierpienia i krzywdy świetnie wpisuje się Holokaust. Wydarzeniu temu romskie elity nadają
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Romska mobilizacja etniczna i ruch narodowotwórczy

53

ogromne znaczenie — tym samym czynią zagładę Romów istotnym elementem
ich współczesnej tożsamości. Dla zwolenników uznania Romów za naród ma to
tę dodatkową wartość, że w pewien sposób buduje romską świadomość historyczną, a ta z kolei przemawia na korzyść tezy, jakoby Romowie byli narodem.
Mając świadomość trudności połączenia tradycyjnego pojęcia narodu z własnymi żądaniami, Romowie lansują inne, bardziej nowatorskie pojęcie, które
określałoby ich status. Mówią o sobie, że są „narodem bez państwa” (stateless
nation).
Owa idea narodu, którą romscy aktywiści tak chętnie głoszą, ma oczywiście wymiar symboliczny, „w rzeczywistości bowiem Romowie, będąc obywatelami danych państw, funkcjonują w nich jako widoczne mniejszości” (Mirga,
Gheorghe 1998, s. 41). Stwierdzenie to jest bliskie drugiemu stanowisku zaprezentowanemu na spotkaniu w Jadwisinie. Jego zwolennicy uznają, że twierdzenie jakoby Romowie byli narodem jest utopią. Ich zdaniem Romowie są jedynie
mniejszością w zamieszkiwanym przez siebie kraju. Takiego zdania są często
także naukowcy badający cygańskie społeczności.
Podsumowując, lektura prac poświęconych budowaniu nowej tożsamości
romskiej pozwala wskazać trzy stanowiska w tej kwestii. Wedle pierwszego
z nich Cyganie są narodem, wedle drugiego — stanowią ponadnarodową mniejszość nieterytorialną, która wymaga specjalnego statusu prawnego. Trzecie stanowisko reprezentuje organizacja niemieckich Sinti i Romów, Zentralrat, która
głosi, że specjalne traktowanie Romów oznaczałoby ich dyskryminację i dlatego
w każdym kraju powinni oni mieć taki sam status jak inne mniejszości.

2.6. Romska mobilizacja etniczna w Polsce
Mobilizacja etniczna Romów polskich, podobnie jak i Cyganów zamieszkujących inne kraje socjalistyczne, rozpoczęła się znacznie później niż mobilizacja
Romów w państwach niesocjalistycznych. Przełomu upatruje się w transformacji ustrojowej. Gerlich pisze: „Demokratyzacja życia w Polsce, odejście od
zadekretowanego ideologicznie modelu państwa monoetnicznego [...] i wskazanie na jego prawdziwe wieloetniczne oblicze spowodowało we wszystkich grupach etnicznych i narodowych spontaniczną mobilizację” (Gerlich 2001, s. 12).
Mniejszości etniczne i narodowe zaczęły domagać się należnych im praw, żądać
szacunku dla swojej kultury, języka, tradycji, dla swojej tożsamości. Podobnego
zdania jest Wódz: „Po latach obowiązywania zakazu dyskusji na temat mniejszości narodowych, w warunkach demokratyzacji życia społecznego w Polsce
lat dziewięćdziesiątych «wybuchły» mniejszości narodowe” (Wódz 1999, s. 74).
Faktycznie, dla niektórych mniejszości rok 1989 to moment, w którym nastąpiło
przebudzenie, czy też narodowa lub etniczna mobilizacja. Jednak w przypadku
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Romów wydaje się, że ich aktywizację spowodował nie tyle rok 1989, co wydarzenia, które były niejako następstwem przemian ustrojowych z tego okresu.
Mirga i Gheorghe podkreślają, że upadkowi komunizmu towarzyszyły „zjawiska nasilenia antyromskich postaw, czasem pełnych przemocy”. Po 1989 roku
Romowie znaleźli się w grupie tych, których w największym stopniu dotknęło bezrobocie; ich egzystencja stała się zależna od pomocy społecznej (Mirga,
Gheorghe 1998, s. 23). Nic więc dziwnego, że głównym zajęciem dużej ich części
stało się żebranie. W wyniku przełomu również Polacy znaleźli się w nowej, trudnej dla siebie sytuacji. „Polityczna niestabilność, kryzys ekonomiczny, [...] — tak
charakterystyczne cechy okresu przełomu, podsycały liczne przypadki rasowo
i etnicznie motywowanej przemocy, której kozłem ofiarnym stała się najbardziej
bezbronna i pogardzana część społeczeństwa — Romowie” (tamże, s. 23–24).
To właśnie owa dyskryminacja i przemoc „obudziły” Romów, stały się bodźcem
dla romskiej mobilizacji. Mirga za kluczowe uznaje wydarzenia, które rozegrały
się w czerwcu 1991 roku w Mławie. To w nich dostrzega początki etnicznego
przebudzenia Romów. Gerlich jednak uznaje je jedynie za „reakcję dynamizującą” istniejący już ruch romski. Dość jednoznacznie stwierdza, że etniczna
mobilizacja Romów nastąpiła dokładnie w roku 1989, kiedy to zmienił się status
mniejszości, przyznano im nowe prawa.
Mirga wydarzenia w Mławie opisuje w następujący sposób: „Społeczność cygańska w Mławie liczyła ok. 300 osób (70 rodzin); część z nich mieszkała w barakach, w których ich osiedlono jeszcze w 1964 r., część zaś w tzw. «belwederach»,
willach cygańskich budowanych w latach 80. i 90. Napięcia, jakie narastały pomiędzy obu społecznościami w Mławie, wiązały się z owymi «belwederami»
i stylem życia ich właścicieli — Romów. Oskarżenia kierowane pod adresem
Romów o bezprawne wzbogacenie się, ostentacyjny styl życia; podejrzliwość co
do źródeł dochodów; przekonanie o korupstwie urzędników i bezsilności władzy
wobec poczynań Romów gruntowały opinie, że społeczność sama musi «wziąć
sprawy w swoje ręce». W sytuacji więc gdy zdarzył się tragiczny wypadek samochodowy 23 czerwca 1991 r., spowodowany przez 17–letniego Roma, którego
ofiarami byli 17–letnia dziewczyna (została kaleką) i 21–letni żołnierz (dwa tygodnie po wypadku w wyniku doznanych obrażeń zmarł w szpitalu), zdarzenia, jakie później nastąpiły, przybrały charakter regularnego pogromu Romów.
Sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia. 25 czerwca wójt cygański doprowadził go na komendę, następnego dnia dostarczono również samochód, którym spowodował wypadek. Policja rozplakatowała informację, że sprawca został
zatrzymany i osadzony w areszcie pod Mławą. Nie uspokoiło to jednak nastrojów antycygańskich w mieście. 26 czerwca wieczorem z pijalni rusza tłum, kierując się ku domom Romów. Wówczas już Romów nie było, pospiesznie wywieźli
kobiety i dzieci z miasta. Nieliczni, którzy pozostali, zgromadzili się w domu
wójta. Dzięki temu nie doszło do przypadków fizycznej napaści na Romów, tłum
zaś całą agresję skierował na niszczenie cygańskiego mienia. W ciągu dwóch dni
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zajść tłum (ok. 200 osób) zniszczył całkowicie 17 domów, dalszych 4 częściowo
oraz 7 mieszkań. Prokuratura ustaliła, że podczas zajść zostało pokrzywdzonych
41 osób, w tym 5 narodowości polskiej” (Mirga 1997, s. 174).
Mirga twierdzi, że do momentu wydarzeń w Mławie Romowie byli raczej nieświadomi zmian, jakie zaszły w 1989 roku; pisze: „Świadomość etniczna czy narodowa Romów w Polsce była [...] zaczątkowa, elita intelektualna prawie żadna,
potrzeba wyjścia poza grupowe partykularyzmy i aktywności politycznej równie
znikoma” (tamże, s. 177). Konflikt w Mławie postrzega jako istotny z trzech
powodów: „Po pierwsze dlatego, iż wywołał falę poczucia zagrożenia w wielu
społecznościach lokalnych, po drugie — uświadomił bezsilność i bezradność
Romów w sytuacji konfliktu i zagrożenia; po trzecie — uwidocznił potrzebę wyłonienia reprezentacji mającej osobowość prawną zdolną do reprezentowania
interesów Romów i obrony ich praw, jako obywateli i jako mniejszości etnicznej” (tamże, s. 178). Wydarzenia będące następstwem wypadków mławskich
uznał za romską mobilizację etniczną5. Utrzymuje, że powstanie w ich wyniku pierwszej organizacji romskiej o aspiracjach politycznych było momentem
przełomowym. W grudniu 1991 roku w Oświęcimiu zarejestrowane zostało
Stowarzyszenie Romów w Polsce. Bardzo aktywnie włączyło się ono w starania
o uzyskanie odszkodowań dla ofiar zdarzeń w Mławie. Romowie mieli wreszcie swojego reprezentanta. Nie było to pierwsze romskie stowarzyszenie. Podobne organizacje powstawały już w latach 50., ale miały charakter oświatowy
i kulturalny. W 1963 roku powstało na przykład Stowarzyszenie Kulturalno–
Oświatowe Cyganów w Tarnowie, które przetrwało do dziś. Było ono jednak
zaangażowane w zupełnie inny rodzaj działalności. Stowarzyszenie Romów
w Oświęcimiu powstało natomiast jako organizacja, która miała reprezentować
Romów na zewnątrz, angażować się w działalność polityczną. Ustalono, że „ma
reprezentować, promować i bronić praw i interesów Romów w stosunku do państwa i społeczeństwa” (tamże).
Jak na razie, aktywność polityczna Romów polskich jest niewielka. Bartosz
pisze, że dla wkroczenia Cyganów na arenę polityczną symboliczne znaczenie
miało wysunięcie w wyborach do parlamentu w 1991 r. na liście niemieckiej
mniejszości narodowej kandydata cygańskiego — Andrzeja Mirgi (Bartosz
1993, s. 291). W 1993 roku Mirga próbował ponownie „zaistnieć” na polskiej
scenie politycznej. Kandydował do sejmu z listy Unii Demokratycznej, ale nie
odniósł sukcesu.
A. Giza–Poleszczuk i J. Poleszczuk traktują wydarzenia w Mławie jako konflikt o podłożu ekonomicznym, a nie etnicznym (Giza–Poleszczuk, Poleszczuk 2001, s. 237). Niektórym Romom
powodziło się bowiem finansowo znacznie lepiej niż lokalnej społeczności polskiej. Na potwierdzenie swojej tezy badacze wysuwają następujące argumenty. Po pierwsze, tłum nie zaatakował
cygańskich baraków, lecz domy bardziej zamożnych Romów, mimo iż na drodze z pijalni do cygańskiej wioski pierwsze były baraki. Po drugie, dom sprawcy nie został zniszczony w pierwszej
kolejności. Po trzecie, tłum nie atakował samych Romów, a jedynie ich domy. Gdyby konflikt miał
podłoże etniczne, zaatakowani zostaliby ludzie.
5
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Aktywność polityczna Romów w Rumunii, na Węgrzech czy w Słowacji jest
znacznie większa. Romski ruch polityczny zaczął się tam żywiołowo rozwijać
zaraz po przemianach ustrojowych. Dziś są tam dziesiątki romskich partii politycznych. W niektórych krajach Romowie wybierani są do parlamentów,
startując z list ogólnokrajowych partii większościowych (np. Czechy, Bułgaria,
Hiszpania, Węgry) lub z list romskich partii (np. Rumunia) (Mirga, Gheorghe
1998, s. 34). Na Węgrzech Romowie mają prawo powoływać własne samorządy
mniejszościowe, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Mirga i Gheorghe piszą, że w takich krajach jak np. Bułgaria, Węgry, Rumunia, Słowacja czy
Finlandia spośród Romów rekrutuje się osoby, które są zatrudniane w urzędach
czy instytucjach zajmujących się romskimi sprawami (tamże). Z drugiej jednak
strony, w krajach tych żyje znacznie więcej Romów niż w Polsce, a spora część
np. Romów węgierskich może się też pochwalić wyższym wykształceniem. Inną
kwestią jest to, czy te romskie elity mają wpływ na działania władz. Mirga i Gheorghe piszą: „Rezultaty wszystkich tych prawnych i praktycznych uregulowań są
— w najlepszym razie ambiwalentne. W takich krajach, jak Finlandia Romowie
mają poczucie dokonań i zaufanie do istniejącej praktyki władz. W większości
przypadków jednak dominuje przekonanie o braku jakiegokolwiek rzeczywistego wpływu romskich elit na decyzje instytucji państwowych [...]. Niekiedy twierdzi się wręcz, że władze państwowe wykorzystują Romów i politykę wobec nich
w celach propagandowych, jako przykład polityki mniejszościowej, która jednakże nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistych działaniach władz” (tamże,
s. 36–37).
Dla mobilizacji polskich Cyganów istotne jest także wydarzenie, do którego
doszło w sierpniu 1996 roku w Gorzowie Wielkopolskim (Gerlich 2001, s. 18).
Podczas spotkania Jerzego Ficowskiego z czytelnikami zrodziła się dyskusja na
temat tego, jak Polacy powinni nazywać mniejszość romską: Cyganami czy Romami?6 Trzech młodych Romów zwróciło wtedy Ficowskiemu uwagę, że nazwa
„Cygan” jest niewłaściwa, budzi bowiem negatywne skojarzenia, i że odczuwają
ją oni jako poniżającą. Nie przekonało to znanego polskiego cyganologa. Argumentował on, że słowo „Rom” funkcjonuje jedynie w języku romskim i że tak powinno zostać. Gerlich komentuje te wydarzenia w następujący sposób: „W tym
momencie wielu uczestników spotkania uświadomiło sobie, że rodzi się nowy
romski program ideowy, rodzi się swoisty nacjonalizm Romów, którzy chcą, aby
respektowane były ich żądania” (tamże). Bartosz w artykule z 1993 roku opisał
wydarzenia nieco wyprzedzające tę dyskusję. Przytoczył historię Cygańskiego
Stowarzyszenia Kulturalno–Oświatowego w Tarnowie — w 1984 roku zmieniło ono swoją nazwę na Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie. Bartosz komentuje to w następujący sposób: „Wówczas to po raz pierwszy użyty
został w Polsce oficjalnie, w urzędowych dokumentach, cygański termin «Rom»
6
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w miejsce «Cygan». Termin ten jako nazwę własną dla Cyganów poczęli lansować nie–cygańscy sympatycy cygańskiej kultury, w dalszej zaś kolejności sami
Cyganie” (Bartosz 1993, s. 288). Zmieniono wtedy także nazwę świetlicy cygańskiej — na Dom Kultury Romów.
Etniczna mobilizacja Romów w Polsce wciąż wydaje się czymś nowym. Na
pewno wymaga czasu, choć oczywiście Romowie na pewno już się „obudzili”.
Narodowotwórcze dążenia są spowalniane przez pewne tradycyjne bariery,
a także zróżnicowanie wewnątrz romskiej społeczności. Jak pisze Bartosz, „proces odkrywania świadomości narodowej, wyodrębniania narodu cygańskiego
jako grupy z pełnią praw dopiero się zaczyna. Różnie on przebiega w różnych
krajach i środowiskach. Sytuacja polityczna przyspiesza go lub hamuje. Jednak
od chwili, kiedy pierwszy Cygan poczuł się członkiem cygańskiego/romskiego
narodu, procesu tego już nie da się zatrzymać” (tenże 2004, s. 214).

2.7. Liderzy romscy na scenie politycznej
— status ontologiczny romskiego ruchu narodowotwórczego
Romski ruch narodowotwórczy ma wielu uczestników. Po pierwsze, są to wszelkiego rodzaju międzynarodowe instytucje (np. IRU i RNC), po drugie — lokalne stowarzyszenia, a w niektórych państwach także partie polityczne, po trzecie
— indywidualne jednostki. Te indywidualne jednostki to nowi romscy liderzy
— aktywiści, którzy, w porównaniu do tradycyjnych liderów społeczności romskiej, mają wiele nowych cech. Jedną z nich, która jest szczególnie widoczna,
kiedy mówi się o romskim ruchu narodotwórczym, jest aktywność polityczna.
Tradycyjne autorytety ograniczały swoje działania do własnej grupy, stały na
straży cygańskiej tradycji i nie angażowały się w politykę państwa. Przemiany
ustrojowe i uznanie Romów za pełnoprawną mniejszość sprawiło jednak, że Cyganie stanęli wobec nowych wyzwań — m.in. wobec konieczności wyłonienia
reprezentantów romskiej mniejszości i zaakcentowania obecności Cyganów na
scenie politycznej. W rezultacie nowi liderzy coraz aktywniej uczestniczą w życiu obywatelskim. W imieniu swojej grupy podejmują działania zmierzające do
zapewnienia jej lepszej, bardziej dogodnej niż dotąd pozycji w społecznej hierarchii. Domagają się przestrzegania przysługujących Romom praw i równego
traktowania.
Mirga pisze, że Cyganie wciąż potrzebują liderów, którzy cieszyliby się takim
szacunkiem i uznaniem jak autorytety tradycyjne, z drugiej jednak strony obecnie ważniejsze jest to, by byli to ludzie wykształceni i by wiedzieli, jak zaistnieć
i działać na scenie politycznej (Mirga 2001, s. 16). Tylko wtedy bowiem uda
się rozwiązać problemy, które dotykają społeczność romską. Stawia się więc na
zupełnie inne wartości niż dotychczas, głos w imieniu Romów zabierają często
„zdekulturyzowani” przedstawiciele romskiej społeczności. Zazwyczaj są to osoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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by wykształcone, zaangażowane w działalność polityczną, dawno już osiadłe, znające romską tradycję wędrowania jedynie z opowieści dziadków. Co więcej, nie
posiadają one takiego bagażu doświadczenia życiowego ani nie cieszą się takim
szacunkiem Romów jak autorytety tradycyjne. Nie do końca także żyją w otoczeniu swojej grupy etnicznej. Często na co dzień przebywają w środowisku gadziów.
W rezultacie są krytykowani przez społeczność romską za utratę kontaktu ze
„swoimi”, przedkładanie własnych interesów nad dobro wspólnoty i roszczenie
sobie prawa do nazywania się ekspertami do spraw romskich. W wyniku ciągłego przebywania z „obcymi” uchodzą za takich, którzy swoją romskość utracili na
rzecz kultury, zwyczajów, sposobu życia i zachowania dominującej większości.
Państwo natomiast lubi takich nowoczesnych liderów. W świetle konieczności podjęcia przez władze państwowe i Unię Europejską działań mających na
celu poprawę sytuacji Romów, zrodziła się potrzeba wyłonienia partnera tych
działań. Nowi liderzy świetnie się do tego nadają. W przeciwieństwie do tradycyjnych autorytetów, są bardziej chętni do współpracy i zapewniają dostęp do
romskiej społeczności. Włączając romskich liderów w swoje działania, władze
mogą pokazać, że liczą się z głosem tej mniejszości i coś dla niej robią. To, że tak
naprawdę głos liderów nie jest głosem cygańskiej wspólnoty, głosem „mas” i że
taka współpraca w praktyce nie rozwiązuje romskich problemów, nie jest już dla
nich istotne.
Należy także zwrócić uwagę na to, że postać nowego lidera romskiego jest
określona kontekstualnie. Innymi słowy, nie jest on konsekwentny w tym, co
mówi. Wiele zależy od tego, w jakim otoczeniu się znajduje. Co innego mówi
na spotkaniach, w których uczestniczą tylko nie–Cyganie, co innego — kiedy
jest w towarzystwie innych aktywistów cygańskich, a jeszcze co innego — gdy
obecna jest starszyzna. O liderach romskich, budowaniu nowej romskiej tożsamości oraz kontekstowości i różnorodności identyfikacji romskich liderów pisze
w swojej rozprawie doktorskiej Ioana Bunescu. Pochodzące z różnych źródeł
dane, które analizuje, pozwalają jej wnioskować, że identyfikacje i praktyki Cyganów są zależne od kontekstów, w których są realizowane. Utrudnia to skonstruowanie wspólnej romskiej tożsamości — owe używane przez Romów różne
identyfikacje są często ze sobą sprzeczne (Bunescu 2009).
Liczono, że romscy aktywiści „obudzą” romską społeczność. Gerlich podkreśla, że romska mobilizacja wyrastała na pozytywnym gruncie, że bazowała na
„obiecującej ofercie państwa” (Gerlich 2001, s. 12). Romowie „przystępowali”
do tego ruchu ze swoimi nadziejami. Byli grupą żyjącą na marginesie i liczyli na
to, że coś zyskają. Veseley pisze: „Nadzieje i oczekiwania były wielkie, podobnie
jak entuzjazm i wysiłki pierwszych aktywistów” (Vesely 2002). Okazało się jednak, że sama demokracja nie jest w stanie obudzić „mas”. Trudno je przekonać
do aktywnego uczestnictwa w etnicznej mobilizacji. Po transformacji ustrojowej
sytuacja ekonomiczna wielu Romów pogorszyła się, co z kolei spowodowało ich
rozczarowanie. Nie tak to wszystko miało przecież wyglądać. Swoje niezadowoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Romska mobilizacja etniczna i ruch narodowotwórczy

59

lenie romskie „masy” zaczęły przekładać na tych spośród siebie, którzy zaangażowali się w działalność polityczną.
Mówiąc zatem o romskiej mobilizacji, czy nawet o „romskim ruchu narodowotwórczym”, należy podkreślić, że jest to kwestia bardzo kontrowersyjna, nie
tylko dla środowiska badaczy, którzy zajmują się społecznością cygańską, ale
także dla samych Romów. W związku z romską mobilizacją zaczęły się rodzić
liczne pytania. Dokąd ma ona prowadzić? Co Romowie chcą zyskać? Czy będą
w przyszłości dopominać się o swoje państwo, terytorium? Czy tak odmienne od
siebie grupy romskie są w stanie opracować wspólną politykę międzynarodową?
Wreszcie, coraz częściej kwestionuje się samo istnienie romskiego ruchu narodowotwórczego. Może widzą go tylko gadzie? A może to oni sami go tworzą?
W niektórych środowiskach mówi się, że w romską mobilizację zaangażowały
się tylko wąskie elity, że zwykłych, przeciętnych Romów ona nie dotyczy.
Vesely stwierdza dość jednoznacznie, że kluczowe dla mniejszości romskiej
jest uświadomienie i zaktywizowanie „mas”. Musi się to jednak odbywać na takim poziomie, który nie będzie dla żyjącej często na marginesie społeczności
romskiej zbyt abstrakcyjny. Trzeba przekonać „masy”, że warto podejmować
próby, warto się mobilizować, nawet jeżeli na efekty trzeba będzie długo czekać. Proces tworzenia romskiej reprezentacji musi być oddolny i nieprzypadkowy. „Możliwość zrobienia kroku na przód nastąpi tylko wtedy, jeśli Romowie
będą mieli kompetentnych liderów, którzy będą cieszyć się poparciem romskiej
społeczności” (tamże). Tymczasem romskich liderów cechuje polityczna niedojrzałość. Każdy z nich rości sobie prawo do bycia tym właściwym, nie mogą się ze
sobą porozumieć w tej kwestii, a tym bardziej opracować jakiejś wspólnej strategii, która przyniosłaby korzyści romskiej społeczności. Jak podkreślają często
sami Romowie, zamiast współpracy jest rywalizacja o władzę, jaką daje zaistnienie na arenie politycznej.
Zdaniem Ristica natomiast romski ruch na szerszą skalę tak naprawdę nie
istnieje. Twierdzi on, że „wygląda raczej na to, że to nie–Romowie tworzą romski ruch narodowotwórczy, przy niewielkim udziale samych Romów”. Jest on
więc napędzany sztucznie, co nie znaczy, że nie jest potrzebny. Ristic nie neguje również zupełnie istnienia romskiej mobilizacji. Apeluje jedynie do Romów,
by przejęli inicjatywę i zaczęli tworzyć ów ruch „po swojemu” (The Romani
movement... 2001).
Inne stanowisko zajmuje Dimitrina Petrova. Podkreśla ona wyjątkowość
romskiej mobilizacji. Twierdzi, że składa się ona „przynajmniej z trzech różnych elementów, z których każdy ma względnie słabe i silne strony” (tamże).
Pierwszy dotyczy praw człowieka, drugi — budowania romskiej tożsamości,
trzeci — formułowania interesów romskich. Petrowa pisze, że pierwszy element
budzi najmniej kontrowersji. Mimo iż Romowie są społecznością mocno zróżnicowaną, to jednak trudno sobie wyobrazić, by którakolwiek ze składających się
na nią grup nie wystąpiła przeciwko dyskryminacji i przemocy wobec Cyganów.
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Jest to zatem element jednoczący wszystkich Romów. Jeśli zaś chodzi o tożsamość, to obszar ten jest pełen konfliktów. Na pytanie, dokąd ma zmierzać
romska mobilizacja, każda z grup romskich ma inną odpowiedź. Trzeci element
jest stosunkowo nowy, uderza w nim „ogromna różnorodność krajowych kontekstów” (tamże). W jego ramach mieści się m.in. kwestia, jaki jest najlepszy
sposób reprezentowania Romów na poziomie europejskim, czy nawet globalnym, czy Romowie powinni być reprezentowani przez jedną partię, czy może
romskich kandydatów powinno umieszczać się na różnych listach wyborczych.
Zdaniem Petrovej, niemożliwe jest opracowanie strategii, którą z jednakowym
skutkiem można by było zastosować w różnych krajach. Uczestnictwo Romów
w życiu społecznym i politycznym zależy w dużej mierze od polityki, jaką realizuje dane państwo. To, co będzie skuteczne w Bułgarii, niekoniecznie musi okazać się sukcesem na Węgrzech. Romska strategia polityczna powinna więc być
uzależniona od kraju, którego też w pewnym sensie dotyczy. Petrova podkreśla,
że dla romskiej mobilizacji kluczowa jest i długo jeszcze będzie kwestia „narodu
romskiego”.
O mobilizacji etnicznej Romów w Polsce pisze m.in. Mróz — w ostatnich
rozdziałach pracy Od Cyganów do Romów. Z Indii do Unii Europejskiej. Twierdzi
on, że „[...] od początku lat 90. wyraźnie widać wzrost aktywności politycznej
i proces tworzenia organizacji, których celem, prócz ochrony kultury, jest walka
polityczna o przestrzeń, o zaistnienie jako jeden z wielu etosów w Europie, ale
etnosów niestygmatyzowanych, ani traktowanych jako osobliwość, jako jeden
z wielu, jeden spośród innych, różny swoją specyfiką — tak jak inne etosy czy
narody różnią się od siebie — ale mający takie same prawa jak inni” (Mróz
2007, s. 225). Podkreśla również, że ogromne znaczenie miało wejście Polski do
Unii Europejskiej — zwiększyło ono zakres możliwości, przed jakimi stoją romskie organizacje (przede wszystkim ułatwiło współpracę międzynarodową, dało
możliwość pozyskiwania pieniędzy z funduszy unijnych na rzecz poprawy sytuacji mniejszości romskiej i na inne cele). Zwraca także uwagę na ogromną rolę,
jaką odgrywają romskie stowarzyszenia: „To one w dużym stopniu nagłaśniają
fakty przemilczane dawniej, czyli konflikty i przejawy agresji na tle etnicznym,
i one przyzwyczajają do nowej roli Romów w społeczeństwie większościowym”
(tamże).
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Rozdział III

Ciaciuno Rom — dystans etniczny
pomiędzy różnymi grupami cygańskimi

Romscy aktywiści mówią o romskim narodzie, o pan–cygańskiej tożsamości.
Romski ruch narodowotwórczy to zagadnienie aktualne, modne i stale obecne
we współczesnych debatach, których tematem są Cyganie. Romski hymn, flaga,
romskie kongresy i festiwale mają pokazać jedność zamieszkującej cały świat
mniejszości romskiej, być dowodem na to, że można mówić o romskim narodzie. Rzeczywistość jest jednak inna, znacznie bardziej złożona. Pisząc o romskiej tożsamości, nie można bowiem ograniczyć się do rozróżnienia na Cyganów
i gadziów i uznać, że wszyscy Cyganie są tacy sami. Pomija się wtedy bowiem
istotne różnice pomiędzy poszczególnymi grupami romskimi. Nie bez winy są tu
badacze kultury romskiej, którzy często, badając tylko jedną grupę, przenoszą
swoje wnioski na całą społeczność romską zamieszkującą dany obszar czy kraj.
Matt Salo, amerykański badacz kultury romskiej, postuluje, by zawsze definiować grupę, którą się bada, jako że: „Nazwa Cyganie nie odnosi się do jednej
grupy etnicznej, lecz do wielu grup, o których podobieństwach i powiązaniach
należy mówić z dużą ostrożnością. Każdą grupę należy rozpatrywać osobno i nie
można jej na siłę wtłaczać we wcześniej określone ramy” (Salo 1979, s. 95). Nie
można zatem pisać o Cyganach ogólnie, zawsze należy dokładnie określić grupę, której dotyczą dane badania czy wnioski. Salo podkreśla, że w USA teoria romskiego narodu i romskiej jedności nie przyjęła się nawet wśród samych
Romów. Prowadzone przez niego badania wykazały, że amerykańskim Cyganom brakuje wspólnej świadomości etnicznej: „Każda grupa akcentuje własną
odrębność etniczną, która jest odnoszona zarówno do innych grup cygańskich,
jak i nie–Cyganów” (tamże, s. 73). Gay y Blasco pisze, że odkąd tylko Cyganie
pojawili się w Europie zawsze podkreślano u nich brak społecznej i politycznej
spójności. W Europie od razu pojawiło się wiele bardzo różniących się między
sobą grup cygańskich i tak pozostało do dzisiaj (Gay y Blasco 2001, s. 641). Na
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istnienie różnic i podziałów pomiędzy różnymi grupami romskimi uwagę zwracają również polscy cyganolodzy, m.in. Lech Mróz i Adam Bartosz. Ten drugi
pisze: „Kilka wieków historii, żywot w różnych środowiskach, dyfuzja różnorodnych kultur, religii, języków, wszystko to składa się na skomplikowaną mozaikę cygańską w świecie” (Bartosz 2004, 92). Nie można więc mówić o Cyganach
w ogóle, ale o konkretnych grupach romskich, zamieszkujących konkretne państwa. Nie jest również możliwe opracowanie i przyjęcie takich kryteriów, które
oddałyby zróżnicowanie Cyganów na całym świecie. Nie ma jednej klasyfikacji,
która zostałaby uznana przez wszystkich badaczy za właściwą. Powodem nie jest
niechęć wobec tego zagadnienia, lecz raczej „świadomość złożoności [...] problemu i wątpliwości wyników” (Mróz 1972, s. 322).

3.1. Grupy cygańskie zamieszkujące Polskę1
Doskonałym przykładem opisanej wyżej różnorodności grup jest sytuacja w Polsce: „Romowie polscy tworzą [...] jedną z najmniej jednorodnych i najbardziej
podzielonych wewnętrznie grup mniejszościowych. Mniejszość ta składa się
z wielu odrębnych rodowo, plemiennie i obyczajowo wspólnot, połączonych
rzeczywistym lub mitycznym pokrewieństwem” (Paleczny 2000, s. 11–12). Na
potrzeby mojej pracy przyjmuję — za Ficowskim — że Polskę zamieszkują cztery cygańskie szczepy2:
1. Polska Roma, nazywana także Cyganami nizinnymi3 lub Rumungrami;
2. Lowarzy;
3. Kełderasze;
4. Bergitka Roma, nazywana również Cyganami Karpackimi, górskimi lub
wyżynnymi (Ficowski 1985, s. 152).
Najliczniejsi są w Polsce Cyganie z grupy Polska Roma. Dzielą się oni na
rody: Lesiaki, Bosaki, Pachowiaki, Kaliszaki, Pluniaki, Jaglane, Warmijaki,
Galicjaki i in. Przebywają na terenie Polski od wielu pokoleń, uważając się za
„tubylców”. Noszą typowo polskie nazwiska, np. Paczkowscy, Majewscy, Dolińscy, Pawłowscy, Głowaccy. W ich języku można doszukać się wielu zapożyczeń
z języka niemieckiego. Jest to grupa o tradycjach koczowniczych, ale ich tabory
rzadko wyjeżdżały poza tereny polskie.
Podstawowe informacje o grupach cygańskich zamieszkujących Polskę zostały przedstawione
we wstępie. W tym rozdziale muszę jednak powtórzyć niektóre z nich, gdyż stanowią one niezbędny kontekst dla opisywanych zagadnień.
2
Termin „szczep” dla nazwania grupy cygańskiej został wymyślony przez Jerzego Ficowskiego.
Posługują się nim czasem także sami Cyganie.
3
Nazwa „Cyganie nizinni” została stworzona przez Jerzego Ficowskiego i przyjęła się wśród części autorów piszących o Romach; ani Polska Roma, ani inne społeczności cygańskie nie używają
tego określenia.
1
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Grupami wędrownymi są również Kełderasze i Lowarzy, którzy na ziemie
polskie przybyli w latach 60. XIX wieku. Ficowski opisuje pojawienie się tych
dwóch grup w Polsce w następujący sposób: „Ciągnęły się długie, konne tabory,
pojawili się nowi Cyganie, porozumiewający się odmiennym niż polscy dialektem, przyodziani barwniej i bogaciej, kaleczący mowę lub nawet nie znający jej
wcale” (tamże, s. 78). Kełderasze przybyli do Polski z Rumunii i Węgier, zajmowali się głównie kotlarstwem. Lowarzy przywędrowali z Siedmiogrodu i byli
specjalistami w handlu końmi. Przybywszy na ziemie polskie, z jednej strony
wzbudzili zainteresowanie Polskich Romów — swoim ubiorem i bogactwem.
Z drugiej strony wywołali dość silną niechęć — stanowili dla nich konkurencję
w zdobywaniu pieniędzy, „wchodzili im [...] w paradę, będąc konkurentami do
cygańskich zarobków” (tamże, s. 80). Należy w tym miejscu podkreślić, że Cyganie Polscy i Karpaccy rzadko używają nazw Lowarzy i Kełderasze, określając
przedstawicieli tych grup mianem Austryjaków bądź Ostryjaków4. Polska Roma
podkreśla przede wszystkim liczne różnice językowe pomiędzy grupą własną
a Austryjakami5. Jak twierdzą moi respondenci, czasem jedynym sposobem na
porozumienie się przedstawicieli Lowarów czy Kełderaszy z reprezentantami
grupy Polska Roma jest posłużenie się językiem polskim. Polska Roma jest również świadoma różnic w tradycji:
Na przykład u Lowarów, u Austryjaków to jest tak, że jeśli dziewczyna wychodzi
za mąż, ona musi mieć chustę wiązaną na włosach. Wtedy wiadomo, że ona jest
zamężna [K_PR/SR_R4];
U nich jest inna tradycja w ogóle. Taka u nich jest zasada, że to w ogóle u nas
jest niedozwolone. Na przykład, jak dziewczyna, czy Austryjaczka, czy od naszych
Polskich, jak się żeni tam z Austryjakiem i jak ona jest dziewicą, nie? U nas tylko
w gronie mogą wiedzieć, że ona jest dziewicą i mąż jej. A u nich nie. U nich musi
być pokaz. Oni biorą tą jej halkę, na przykład, zaplamioną po nocy poślubnej na
takim drągu i na dach, żeby wszyscy wiedziały, że ona była dziewicą. A my tego
nie możemy. [...] Po co ja mam wiedzieć? Najlepiej jak mój syn dokładnie wie.
A jeżeli widzi, że ona nie była dziewicą, a chce z nią żyć, to już jego sprawa jest,
prawda? A mnie to nie interesuje w ogóle. Ja nie mogę okazać całemu światu
tego, bo bym wtedy ja została zmagrowana. To jest po prostu głupie, głupie i chore dla mnie. Ja tego nie rozumiem [K_PR_R8];
Oni po prostu, tak jak Jugosłowianie, to oni po prostu dziewczynę kupują. Oni
kupują. No bo on musiał kupić złoto i jechać po tą synową. To ja mówię tak: jeżeli
ja miałabym iść i kupić sobie żonę dla swego syna, no to, to jest tak, jak niewolnictwo. Ja bym tego w życiu nie zrobiła. Ja bym nie sprzedała swoje dziecko za
majątek. Jeżeli wyjdziesz za niego, to i tak będziesz miała z tego. Przecież moja
córka tak samo. Wyszła za Jugosłowianina, prawda? One też przyszły do mnie we
Opieram się tu na swoich badaniach.
Kwestie językowe zostaną poruszone w rozdziale dotyczącym języka. Tu jedynie sygnalizuje ten
problem.
4
5
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swaty. Przyszły no i przyniosły tam złota, pieniędzy. Chciały mi dać. Ja powiedziałam: nie. Bo ona jest tylko moja, a na sprzedaż nie ma. Jeżeli chcecie kupić sobie,
to idźcie na targ, bo u mnie nie kupicie. A jeżeli on ją kocha i chce z nią być, to
ja mogę tylko słowo dać. Ja swojej córki nie sprzedam. No i wyszła za niego. No
bo jak ja mogę chcieć pieniądze za swoje dziecko? To jest w ogóle takie nie...
dla mnie to jest niewolnictwo po prostu. Mnie się wydaje, że ja nie mam wtedy
prawa do tego dziecka, bo ja go sprzedałam. Oczywiście. No bo to już jest moja
własność, bo ja zapłaciłam [K_PR_R8].

Polscy Romowie wskazują również na silną pozycję teściowej u Austryjaków:
Ja ci powiem tak. We Wrocławiu mieszka moja ciocia. Jest Austryjaczką.
[...] I ona sobie wzięła synową [...]. No to my, jak patrzyliśmy, co ona jej robi, to
my się śmieliśmy: co ty jej robisz? A ona mówi, że u nich po prostu tak jest i tak
być musi. Takie to wszystko naprawdę jest... mi tam było szkoda tej dziewczyny.
A ona w ogóle się tym nie przejmowała, bo u nich tak było. U nich tak jest. Co
teściowa powie, tak jest. Jak teściowa powie, jak ma się przebrać, tak jest. Jak
teściowej się nie podoba ta spódniczka, którą ona ma, to musi zdjąć i założyć inną
[K_PR/SR_R4];
Bo ona więcej uczy. Właściwie ona więcej ma do rządzenia niż jej syn. Bo ona, jak
jest u niej synowa, to ona musi wszystko wykonywać — obiady, śniadania zrobić.
Jak nie umie, to ona jej wcześniej pokaże jak i co, żeby się nie zawstydziła jak jest
mąż. A u Polskich tego nie ma. Machają rękoma — ona zrobi. Tak jak ja — Malina [imię córki informatorki zostało zmienione] wstaje, śniadanie robię, myję za
nią wszystko. Leniwa kozica! To druga matka — nie, musisz wstać i sobie sama
zrobić. A ja się denerwuję, że ona taka leniwa. Zanim ona wstanie, się ubierze, to
ja pościelę, śniadanie zrobię i już [K_PR_R34].

O silnej pozycji teściowej u Austryjaków mówią także sami Lowarzy. Jeśli młodzi
mieszkają z rodzicami mężczyzny, to synowa nie może na przykład położyć się
spać wcześniej niż teściowa. Powinna również wstać przed nią. Jedna z Lowarek opowiadała o wyjątkowo złośliwych teściowych we własnej grupie. Celowo
przedłużają one wieczorne wizyty swoich gości. Synowa musi podawać do stołu,
a kiedy goście już wyjdą — posprzątać. Rano musi być „na nogach” wcześniej
niż teściowa. Nie wypada, by było inaczej. Oznacza to dla niej często jedynie trzy
lub cztery godziny snu. Oczywiście, nie wszystkie teściowe Austryjaczki są takie
okrutne. Wyżej opisane historie funkcjonują jako „straszak” wśród Polskich Cyganek. Odmienny język i obawa przed złośliwą, okrutną austryjacką teściową są
najczęściej wymienianymi przez kobiety z grupy Polska Roma powodami, dla
których nie chciałyby one związać się z Austryjakiem6.
Cyganie Karpaccy są od wieków zbiorowością osiadłą, zamieszkującą południowe tereny naszego kraju. Największe ich skupiska znajdują się w Nowym
Targu, Zakopanem, Szaflarach, Czarnej Górze, Jurgowie, Bukowinie TatrzańWięcej informacji na temat relacji synowej z teściami czytelnik znajdzie w części drugiej niniejszej publikacji, w rozdziale III.
6
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skiej, Jabłonnie, Lipnicy, Czarnym Dunajcu, Ochotnicy Górnej. W ich języku
jest wiele słów pochodzenia słowackiego, a także węgierskiego. Najczęściej spotykane w tej grupie nazwiska to: Mirga, Kacica, Szczerba, Gil, Oraczko, Dunka,
Siwak. Cyganie Karpaccy są najbiedniejszą zbiorowością romską na ziemiach
polskich, swoim osiadłym trybem życia i odmiennymi zwyczajami budzą niechęć
grup o tradycjach wędrownych.
Jak zatem widać, Cyganie zamieszkujący nasz kraj tworzą dwie społeczności. Do pierwszej z nich można zaliczyć zbiorowości o tradycjach koczowniczych
— Polskich Romów, Kełderaszy i Lowarów, do drugiej — osiadłych mieszkańców gór, czyli Cyganów Karpackich. Każda z nich żyje w nieco inny sposób.
Cyganie Karpaccy od zawsze pracowali — w takim znaczeniu tego słowa, jakiego używa społeczność polska. Dawniej zajmowali się kowalstwem i muzykowaniem, pracowali w dużych zakładach przemysłowych lub przy budowie dróg,
tłukąc kamienie. Najmowano ich również do prac w gospodarstwach chłopskich
(Bartosz 1978, s. 132). Obecnie nadal pracują w dużych zakładach, ale także
w małych firmach, często prywatnych — w sklepach lub przedsiębiorstwach
produkcyjnych. Kobiety znajdują zatrudnienie w barach, restauracjach lub jako
sprzątaczki w zakładach. Ludzie starsi często mają tu wypracowane emerytury,
co niezwykle rzadko spotyka się u Polskich Romów czy u Austryjaków. Wykonywanie przez Cyganów górskich takich samych prac, jakie wykonują gadzie, nieumiejętność zdobywania pieniędzy poprzez „kombinowanie” i zanik typowych
cygańskich umiejętności, jak na przykład wróżenie, wzbudza litość i pogardę pozostałych grup romskich. Niechęć Polskich Romów dodatkowo potęguje osiadły
tryb życia Cyganów Karpackich oraz nieznajomość zwyczajów i obrzędów grup
dawniej wędrujących. Cyganie górscy nie uznają na przykład kodeksu skalań.
Wszystko to powoduje, że zajmują oni najniższe miejsce w hierarchii grup cygańskich w Polsce:
To jest już inne... To jest inna nacja. To jest taki ród, który jest najniżej. W skali od
jednego do dziesięciu to jest na skali jeden [M_PR_R17];
I oni są tak, jakby mieli niższą kulturę Romów [K_PR_R22].

Polscy Romowie, Lowarzy i Kełderasze zajmują się handlem, wróżbiarstwem
i muzykowaniem. Nie podejmują stałej pracy. Ten, kto tak pracuje, jest ich zdaniem niezaradny, nie umie „zakombinować”. Taką życiową niezaradnością wykazują się właśnie Cyganie Karpaccy, nazywani przez pozostałe grupy romskie
pogardliwie łabancami:
U nas też niektórzy pracowali, niektórzy. No ale ci, co pracowali, to byli u nas
niby rangą mniejsi od nas. Bo my umieliśmy sobie poradzić, a oni... no niezaradni
życiowo. No to idzie do pracy. My tak myślimy sobie. Czasami lepiej troszkę zahandlować niż iść do pracy [M_PR_R37].

Obie społeczności romskie — Cyganie o tradycjach koczowniczych i osiadli Cyganie Karpaccy — doskonale zdają sobie sprawę z dzielących je różnic. Polscy
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Romowie dostrzegają je głównie w kulturze, w tradycji — ich zdaniem Cyganie
Karpaccy:
Inne obyczaje mają i w ogóle [K_PR_R7];
One mają tradycję inną i my. To inaczej przestrzegają tą tradycje romską i my
inaczej [K_PR_R14].

Polscy Romowie podkreślają, że Cyganie górscy nie znają rozróżnienia na to,
co czyste i nieczyste. Dlatego są trefni, nieczyści; nie można jeść z tych samych
naczyń ani pić z tej samej szklanki czy z tego samego kieliszka co i oni. Niektórzy
nie chcą nawet siedzieć z nimi przy jednym stole. Naczynia używane przez Cyganów Karpackich należy wyrzucić, by nikt z grupy Polska Roma nie jadł z nich,
ani nie pił:
Oni są inni. Inny mają zakon do życia. Oni tam... mają to, co czyste, tam gdzie
brudne. A my tak nie możemy [K_ChR_R16];
U nas się nie napije z nim wody. A nawet jeżeli już się napije, jeżeli mu się poda
tą wodę, to tę szklankę czy filiżankę to się zaraz wyrzuca [M_PR_R3].

Nieczystość Cyganów górskich Polscy Romowie tłumaczą m.in. tym, że jedzą oni koninę, psy i koty. Dlatego też są często określani mianem rikonara
(„psojady”). Wielu moich rozmówców było w stanie przytoczyć jakąś historyjkę z własnego życia, która potwierdza te oskarżenia. Należy jednak podkreślić, że bardzo często są to historie z dalekiej przeszłości — wspomnienia
z młodości czy nawet z dzieciństwa moich respondentów:
A bo, proszę panią, jedzą koty, psy. A u nas... Romom nie wolno pieska zabić.
Broń Boże! Bo za to wielka kara. Można być nawet usuniętym z grupy, jeżeli się
znęca nad psem czy... No kota, psa i konia nie wolno zabijać. Tak jest u nas. A oni
to zabijają i jedzą [M_PR_R3];
A słyszała pani o takiej rzeczy? W Jeleniej Górze... Pojechałem z bratem handlować. Bo handlowałem. Z Łodzi my pojechaliśmy i, proszę panią, patrzę — kot na
sznurku! Wie pani, my nie przyzwyczajeni, bo my w hotelu z bratem. Jakieś tam
bluzki czy coś sprzedaliśmy i mówię: weźmiemy se kurę. Ja mówię: kurę! Co?
Jaką kurę? A koty zawiązane sznurkami przy płocie i psy siedzą. Ja mówię: Boże
kochany, co tu się robi? Ja mówię: bracie, uciekamy stąd. [...] Ojej, proszę panią,
żebym nie skłamał — ze 20 lat temu. Ja mówię: kurę chciałbym. Dam bluzkę,
jakąś koszulę czy polówkę. Bo to kiedyś te polówki były modne dla mężczyzn.
Pani! Jak słyszeli, że kurę chcę, to się dziwowali. Myśleli, że kota chcę albo psa.
Idę przez tę wioskę całą i tak szliśmy, szliśmy. W hotelu byliśmy w Jeleniej Górze.
Idziemy, idziemy, po całej wsi chodzę. Patrzę — a te koty wszystkie zawiązane
na sznurku. Mówię: Boże kochany, co tu się robi? Taką kobietę znalazłem i ona
pyta: panie, skąd panowie jesteście? Mówię: z centralnej Polski. Boże, panowie!
Co wy tu trafiliście? Przecież tu wszyscy tylko koty jedzą, a wy kury prosicie? To
mi aż dziwno, bo tu wszyscy kota albo psa chcą [M_PR_R32];
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Bo wie pani co? Dlatego przezwali te Bergitki, bo oni jedli koty (śmiech). A Cygan Polski w życiu by tego nie zrobił. Kurę tak, ale kota nie. Kiedyś na wsi, jak
my handlowali bluzkami, nie? Ale, proszę ciebie, wchodzimy do takiej jednej
pani, przymierza bluzki i mówię tak: do tej bluzki opuszczę pani trochę, ale pani
da tą kurę. Ona się dziwowała. To wy koty nie chcecie? Mówię: co? Kota to bym
wzięła sobie do ogródka, jak taki ładniutki, ale nie do jedzenia. No co pani? One
chowali koty, a kury to się nie bali, że im ukradną. Tylko koty. Bo one koty łapali.
Bo kiedyś tak było. A Polski to w życiu [K_PR_R34];
Oni tak byle co by jedli. Kiedyś tam byliśmy z ojcem, to weszliśmy do gospody.
Nie obsłużyli nas. Ojciec mówi: dlaczego tak długo nam nie dacie jeść? Przyszedł kierownik i powiedział: przepraszam, my wam nie damy jeść, bo wy jecie
kotów, psów. Dopiero tata pokazał dowód i dopiero nas obsłużyli. Zobaczyli, że
my jesteśmy z innego miasta, że my nie te Cygany. Dopiero nam dali jedzenie
[K_PR_R49].

Należy w tym miejscu podkreślić, że nawet ci, którzy nigdy nie widzieli Cygana
górskiego jedzącego koninę czy mięso kocie lub psie, „wiedzą” po prostu, że
Romowie z tej grupy tak robią. Nie potrzebują na to żadnych dowodów. Zakładają z góry, że tak jest.
Cyganie nie pochwalają jedzenia końskiego, kociego i psiego mięsa z różnych powodów. Psy i koty, zwierzęta o niezwykle bogatej symbolice, uważane
były za zwierzęta nieczyste, zarówno dosłownie (grzebały w śmietnikach w poszukiwaniu jedzenia, jadły padlinę), jak i w przenośni. Leksykon symboli podaje,
że kot zazwyczaj ma znaczenie ujemne. Przypisuje mu się złe cechy (obłudę,
fałsz, okrucieństwo, lubieżność), a także związki z siłami nieczystymi. Uważa się
go za siedlisko zła, towarzysza czarownic (Biedermann 2001, s. 158). Negatywne
konotacje ma także pies. Choć z jednej strony symbolizuje wierność, to jednak
z drugiej kojarzony jest z ladacznicami i czarownikami (Impelluso 2006, s. 203).
W Biblii ukazany został jako zwierzę nieczyste i pogardzane (Biedermann 2001,
s. 283). Psom rzucano często na pożarcie zwłoki. W tybetańskich klasztorach
zwierzęta te karmiono mięsem zmarłych mnichów (Lurker 1994, s. 325). W Azji
Środkowej psom rzucano na pożarcie zwłoki, by w ten sposób przyspieszyć
przejście duszy do innego świata. Pieniążek przypuszcza, że tradycja ta u wielu ludów budziła wstręt, powodując w konsekwencji, że psa zaczęto postrzegać
jako zwierzę nieczyste (Pieniążek 1996, s. 78). Nie można także zapominać, że
od średniowiecza psim ścierwem obrzucano ladacznice i ludzi występnych. Był
to znany sposób pohańbienia.
Można przypuszczać, że o ile jedzenie kociego czy psiego mięsa brzydzi Cyganów, o tyle spożywanie koniny gorszy ich. Koń wyróżnia się swoją niezwykłą
czystością — pije na przykład tylko czystą wodę. Był i nadal jest cygańskim przyjacielem. To on ciągnął wóz, był nieodłącznym elementem cygańskiego taboru.
To nim trzeba się było zająć w pierwszej kolejności, gdy cygański tabor zatrzymywał się:
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Proszę panią, dla mnie nie ma nic gorszego. Dla mnie nie ma nic gorszego. Ja
sobie zdaję sprawę, ja jestem człowiekiem nowoczesnym, ale nigdy bym do ust
nie wziął końskiego mięsa. Żeby ono nie wiem jak było przyrządzone. [...] Koń był
największym przyjacielem. Jest do dzisiaj. Koń był największym przyjacielem. Na
jego barach był cały ciężar taboru. Tylko po to, żeby go ciągnąć, żeby go zawieźć
tam, gdzie chciał [M_PR_R54];
Koń to jest przecież nasz przyjaciel taborowy. [...] To są zwierzęta, które nam służyły. Myśmy, jak przyjechali taborami w dane miejsce, to najpierw się zajmowali
koniem, a potem dopiero dziećmi. Napoić, nakarmić, a potem dopiero dzieci.
I konie trzeba jeszcze oporządzić [M_PR_R37];
Kochamy konie [K_PR_R7].

Oczywiście, wśród przedstawicieli grupy Polska Roma są również tacy, którzy
doskonale zdają sobie sprawę z tego, że dziś Cyganie górscy nie jedzą ani koniny, ani psów czy kotów, że jest to tylko plotka, której — jak twierdzą moi rozmówcy — nie należy powtarzać:
Kiedyś te łabance, jak mój tam ojciec czy dziadek jeździli po górach, to oni jedli
psy. I dlatego my do nich czujemy pewną odrazę. Tylko, że teraz wiadomo, że te
łabance już tego nie robią. Ja bardzo dużo lat z tymi Cyganami z gór grałem w zespołach, muzykowałem i oni się dużo zmienili [M_SR_R6];
No, teraz już tego nie ma. To były czasy takie wojenne. Teraz tego nie ma. To tylko
taka plotka została z czasów taborowych [M_PR_R17].

Istnieją jednak dwa znacznie poważniejsze i bardziej realne zarzuty, jakie zdaniem Polskich Romów można postawić Cyganom Karpackim. Pierwszy dotyczy bójek z użyciem ostrych narzędzi. Kodeks grupy Polska Roma nie pozwala
na to. Przed bójką należy zdjąć sygnety i pozbyć się wszystkich innych ostrych
przedmiotów, które mogłyby zranić przeciwnika. Absolutnie niedozwolone jest
bicie się na noże, brzytwy czy inne ostre narzędzia. Nie można również stanąć
do walki w kilka osób przeciwko jednej. Bergitka Roma nie stosuje się do tego
kodeksu:
Łabanc to jest taki... chodzi z nożem i właśnie u nich też biją się nożami [K_PR/
SR_R4];
Oni mogą uderzyć z nożem. U nas, u Polskich tego nie ma [K_PR_R7];
Ja jestem Polski Rom i ja noża nie złapię. On będzie przegrywał i do tego noża podleci, i nożem będzie chciał mnie bić. A tego nie można. Bo jak na przykład ja bym złapał
noża i ja Polska Roma i na kogoś innego, też z Polska Roma, to by mi wtedy tak zrobili, że bym pojechał do starszyzny. Ja bym wolał iść do więzienia niż żeby mnie ten
starszy wójt ukarał. To jest bardzo przykre dla nas, jak nas ukarze wójt [M_PR_R21];
[...] jak się biją, łapią byle żelastwo [M_PR/SR_R45].

Drugi poważny zarzut stawiany Cyganom Karpackim związany jest z rozróżnieniem na to, co czyste i nieczyste, i dotyczy wykonywania zakazanych zawoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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dów. Grupy o tradycjach wędrownych nie mogą podejmować prac tzw. nieczystych. A zatem ich członkowie nie wykonują zawodów, które narażałyby ich na
stykanie się z ludzkim ciałem — lekarz, położna, pielęgniarka; z wszelkiego rodzaju „nieczystościami” — nie można sprzątać ulic, pracować w miejskich toaletach. Mężczyzna nie może także pracować w sklepie czy na straganie z damską
odzieżą. Zakazane są również te wszystkie zawody, które potencjalnie wiążą się
z koniecznością donoszenia na innego Roma, a więc wykroczeniem przeciwko
zasadzie solidarności ze swoimi „współplemieńcami”. Nie ma więc lub przynajmniej nie powinno być wśród Romów policjantów, sędziów, prokuratorów. Cyganie Karpaccy natomiast często podejmują się niektórych z wymienionych prac
— najczęściej jest to sprzątanie ulic i praca w miejskich toaletach:
Bo u nas Cyganie nie mogą zamiatać, nie mogą lekarzem być, nie mogę być adwokatem, nie mogą pracować w takich sanitarnych różnych rzeczach. Nie może,
bo byłby wykluczony. Z głodu by umarł, a by tego nie zrobił. A Bergitka robi
[K_PR_R34];
[...] podejmują takie prace, które u nas są zakazane. [...] Ja pani powiem, byliśmy
tam na wczasach. No i pojechaliśmy sobie, pojechaliśmy sobie tam, w te góry,
gdzie te wszystkie kolejki. Paweł [imię zostało zmienione] idzie do toalety i nie
miał po prostu drobnych pieniędzy. I daje mu dwadzieścia złotych, i ten Cygan,
chłopak, tak patrzy i mówi do niego tak: Cygan jesteś? Paweł mówi: Cygan! A to
wejdź za darmo. A ten wyskoczył i krzyczy do chłopaków: chłopaki, chodźcie,
chodźcie, tu Cygan pracuje. U nas to jest zakazane. Absolutnie! On by nawet do
domu nie był wpuszczony, taki. Koniec. I oni są właśnie tacy, są takim narodem
[K_PR/SR_R4];
Oni mogą sprzątać, wie pani, być babką klozetową... [K_PR_R7]
[...] Ale u nas to jest nie do pomyślenia. Nie można myśleć nawet na ten temat,
żeby u nas jakaś Cyganka czy Rom pracowali w toalecie [M_SR_R6].

Polscy Romowie podkreślają, że czują się skrępowani, gdy znajdą się w wyżej
opisanej sytuacji. Jest ona dla nich często nawet bardziej niezręczna niż dla samego „winowajcy”:
Jak ja wchodzę do toalety, a tutaj Cygan, i daję złotówkę Cyganowi. Ja nie wiedziałam, co mam zrobić, czy wejść, czy wyjść, czy co [K_PR_R7].

Zdarza się, że Polscy Romowie usprawiedliwiają niewłaściwe zachowywanie się
Cyganów Karpackich ich biedą:
To są z łabanców. Kiedyś, jak jeszcze jeździliśmy z zespołem, to byliśmy w Tarnowie, w Rzeszowie, w Krakowie, w Bielsku. Tam bardzo dużo ich jest. Tam po
prostu ich osiedla były. Oni mieszkały... takie miały domki po prostu zbite, jak
gołębniki teraz są. Takie miały domki. Byliśmy z nimi, zapraszaliśmy ich na koncert. Byli po prostu traktowani tak jak normalni, prawda? Tylko że oni... inny
żywot prowadziły, taki. Były bardzo biedne, bardzo biedne. A to człowieka bardzo wzruszało, że oni były biedne. [...] To one miały po prostu takie, takie nory
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zrobione. Takie budki zbijane z desek. To było coś okropnego. Coś okropnego
[K_PR_R8];
Mówią zresztą o nich, że są tacy brudni, że kradną i nie mają w ogóle tej kultury.
Z tej biedy właśnie [M_PR_R12].

Cyganie górscy sami bardzo chętnie i często wykorzystują ten argument na swoje
usprawiedliwienie, na odparcie stawianych im przez Polskich Romów zarzutów.
Jak mają nie zamiatać ulic czy nie podejmować się innych zakazanych w kulturze romskiej prac, skoro nie mają z czego żyć:
To ja właśnie mówiłem, że to jest obszar taki tu, że to jest wyjątek. Mają dzieci,
nie umią kraść, nie umią inaczej pieniędzy zarabiać. Bieda... a nawet nie wiem,
czy oni sobie zdają z tego sprawę, co robią. Na pewno sobie sprawy nie zdają
[M_BR_R55].

Często zresztą Cyganie górscy nie widzą nic złego w podjęciu niektórych, zakazanych w kulturze Romów o tradycjach koczowniczych zawodów — dotyczy to
głównie pracy lekarza i sędziego:
To znaczy lekarzem, ja tak pojmuję, jestem młody jeszcze, no nie? Ale jeżeli ktoś
się kształci i chce wykonywać ten zawód, to moim zdaniem on nie powinien być
magirdo, lekarz. Moim zdaniem. Bo, no kiedyś taki Szero Rom może zachorować i podejdzie do niego, będzie u niego leczył się, a on go uratuje. Uratuje mu
to życie. I on powinien sobie zdać sprawę, że on wyuczył się po to, żeby ratować ludzi. Moim zdaniem ten zawód właśnie, lekarz, powinien nie być zakazany. I pielęgniarka. [...] Lekarz to ktoś, komu człowiek może zawdzięczać życie
[M_BR_R55].

Co ciekawe, jednocześnie zdecydowanie potępiają tych, którzy wykonują prace
wymagające donoszenia na innych Romów. Doskonałym przykładem jest tutaj
zawód policjanta. Jest on źle widziany, wręcz nieakceptowany przez wszystkich
Romów, bez względu na ich przynależność do grupy. Tutaj wszyscy są zgodni
— nie ma wytłumaczenia dla kogoś, kto podejmuje się takiej pracy:
Bo ja bym chciała zostać na przykład policjantką albo sędziną. A ja nie mogę
taką pracę wziąć. Bo jak na przykład będą jechać, a ja będę stała z policjantem
albo z koleżanką z policji i będzie moja rodzina przekraczać, to ja nie mogę moją
rodzinę zatrzymać. No i właśnie tak jest [K_PR_R28];
Policjant nie powinien być. To powinien być wykluczony całkowicie [M_BR_R55].

Wreszcie, zarzuca się często Cyganom górskim niewłaściwy, „gadziowski”
ubiór — noszenie spodni, krótkich spódniczek, bluzek na ramiączkach. Podczas
mojego pobytu w Czarnej Górze miałam okazję przekonać się o prawdziwości
tego zarzutu. Niemal na porządku dziennym jest tam noszenie spodni, nie tylko
przez młode dziewczyny, również przez dojrzałe kobiety. Często zdarzają się
także bluzki z dekoltami czy na ramiączkach. Na ulicach miast zamieszkiwanych
przez Polskich Romów bez trudu można rozpoznać Cygana czy Cygankę. Ich
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ubiór może być mniej lub bardziej tradycyjny, spódnica może być wąska, włosy
nieco krótsze niż dawniej i delikatnie rozjaśnione, ale i tak można poznać, że
dana kobieta czy mężczyzna to Rom czy Romni. Na południu Polski jest inaczej.
W Czarnej Górze, Zakopanem czy Szaflarach jedynym powodem, dla którego
można przypuszczać, że dana osoba jest Cyganem, jest nieco ciemniejsza skóra,
ciemne włosy i oczy. Ubiór Romów Karpackich jest bowiem często taki sam jak
ubiór Polaków zamieszkujących te obszary:
U nich do tej pory kobieta, dziewczyna zamężna może chodzić w spodniach,
w dresach [M_SR_R6];
Bo w centrum Polski, to nasze dziewczyny chodzą w długich spódnicach, prawda?
A tam się zdarza, że dziewczyny w spodniach chodzą [M_PR_R17];
Oni się inaczej ubierają, już normalnie chodzą w spodniach [K_PR_R22];
I oni chodzą na przykład w spodniach, pępki pokazują, a u nas — nie [K_PR_
R26];
Dziewczyny łabanckie noszą spodnie, chodzą w miniówach, a już nam się nie
można tak ubierać [K_PR_R33].

Należy jednak podkreślić, że tzw. łabancki7 strój nie jest tylko i wyłącznie domeną Cyganów Karpackich. W trakcie badań wielokrotnie rozmawiałem z młodymi Romami na temat ich pobytu zarobkowego za granicą. Mówili, że ubierają się tam zupełnie inaczej niż w Polsce. Miałam okazję przekonać się o tym,
oglądając nagrania rejestrujące ich życie na obczyźnie. Okazało się, że młode
romskie dziewczyny noszą tam latem bluzki na cieniutkich ramiączkach, z dość
dużymi dekoltami, krótkie spódnice. Robią także mocne makijaże. Podkreślały
jednak, że w Polsce, przy rodzicach, a tym bardziej dziadkach czy innych starszych Romach, nigdy by się w takim stroju nie pokazały. Nie jest to zresztą jedyna swoboda, na jaką pozwalają sobie Cyganie wyjeżdżający zarobkowo za granicę. Podejmują się oni tam także prac, których w Polsce nigdy by się nie podjęli,
ze względu na możliwość zostania skalanym, np. praca w myjni samochodowej.
Zagadnienia związane z „zawieszeniem” zasady romanipen na czas przebywania
lub pracy za granicą nie były jednak przedmiotem moich badań i nie są tematem
niniejszej pracy. Pragnę je tu jedynie zasygnalizować.
Niczym zaskakującym nie są również zupełnie krótkie włosy u kobiet z grupy
Bergitka Roma. W kulturze Polskich Romów krótkie włosy u kobiety nie są
akceptowane, szokują. Mogą, owszem, sięgać ramion, być farbowane, ale nie
mogę być zupełnie krótkie. Krótkowłosa kobieta z grupy Polska Roma budzi po7
Polscy Romowie do określenia Cyganów Karpackich używają terminu łabanc. Ma on negatywne
konotacje, jest określeniem pogardliwym. Zdarza się, że nazywają tak także Cyganów ze swojej
grupy, jeśli ci postępują niezgodnie z tradycją. Wszystko, co łabanckie, jest zatem niewłaściwe,
niepoprawne, godne nagany. Więcej informacji na temat tego określenia czytelnik znajdzie w dalszej części rozdziału.
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dejrzenia, jej fryzura jest znakiem tego, że ma ona coś na sumieniu, najczęściej
niewierność wobec męża lub odbicie męża innej kobiecie romskiej:
No to jest... nieładnie. To się źle patrzy. Jak ona ma na przykład włosy tak do ucha
ścięte... no to już jest takie... Jeśli u nas dorosła kobieta ma włosy obcięte bardzo
króciutko, to wiadomo, że ona się skalała, czyli na przykład przespała się z innym
mężczyzną. To już jest skalanie. [...] U Romów–łabanców to jest normalne, że
mają tak obcięte, a u nas nie. [...] Dziewczyna, jak ma długie włosy i jak się obcina
jej, to już przeskrobała coś poważnego. Za kurewstwo obcina się włosy u nas. Ja
po Malinie [imię córki informatorki zostało zmienione] miałam takie [dziewczyna pokazuje długość za pas] włosy. Bo moja mama wyjechała i ja byłam sama
w domu. Paloma [imię zostało zmienione] była mała i ja nie czesałam włosów,
tylko je tak zczesywałam. A co mi się tam zrobiło, to o Jezus, Maria! Przyjechała
mama, grzebień pęka, szczotka nie idzie. Wzięła olej na włosy i nic. To mi z ciocią
obcięły. Mówię: za kurewstwo mi obcięłaś włosy!? [K_PR/SR_R4]

Jak podaje Leksykon symboli, u Germanów długie włosy symbolizowały ludzi
wolnych. Później były także symbolem dziewictwa i atrybutem świętych dziewic,
np. św. Agnieszki. Niewolnikom lub skazańcom włosy obcinano na znak hańby
(Biedermann 2001, s. 409).
Cyganom górskim przypisuje się także cygańskie przewinienia wobec społeczności polskiej. Są oni kozłem ofiarnym, na którego najłatwiej zrzucić winę.
To właśnie Cyganie górscy są tymi, którzy okradają, oszukują Polaków. To oni są
sprawcami wszelkich pobić i uczestnikami bójek. Polscy Romowie takich rzeczy
nie robią — tak przynajmniej twierdzą moi respondenci należący do tej grupy.
Doskonałym tego przykładem jest brutalne pobicie dziennikarki „Życia” przez
Cyganów, które miało miejsce w kwietniu 2000 roku. Kobieta została pobita
przez Romnie, gdyż wcześniej pisała o nadużyciach jednej z romskich organizacji. Prokuratura postawiła jednak zarzut mężczyźnie. Sami Cyganie za prowodyra całego wydarzenia uznali Stanisława Kamińskiego, należącego do Cyganów
Karpackich. W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” na pytanie Ostałowskiej, dlaczego tak się stało, Mróz odpowiada: „Bo pochodzi z gór, a inne cygańskie grupy nie lubią górskich Romów. To bardzo silna niechęć. Wskazali go, bo nie nasz”
(Romanipen..., s. 22). Jedna z moich respondentek tak mówi o tym wydarzeniu:
Pani pamięta, co kiedyś był wywiad w telewizorze, co te dziewczyny dziennikarkę
pobiły? To są właśnie z tych niskich sfer, najniższych [K_PR_R34].

W rzeczywistości sprawa pobicia dziennikarki jest bardziej złożona. Na Kamińskiego donieśli ci Cyganie z grupy Polska Roma, którzy byli skłóceni z Romanem Kwiatkowskim, prezesem Stowarzyszenia Romów w Oświęcimiu. Wskazanie na tego ostatniego byłoby jednak wbrew zasadzie romanipen, oznaczałoby
doniesienie na „swojego”. Kamiński — ze względu na swój związek z Kwiatkowskim — wydał się znacznie lepszym „kandydatem” na winowajcę. Wskazując na
niego, wskazano pośrednio na prezesa Stowarzyszenia, uniknięto jednak krytyki
ze strony Szero Roma.
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Pomimo tych wszystkich zarzutów stawianych Cyganom Karpackim, znaczna
część Polskich Romów podkreśla jednak, że nie można generalizować, uznając
wszystkich przedstawicieli tej społeczności za nieczystych. Są tacy, którzy zasługują na taki sam szacunek, jakim cieszą się członkowie innych grup romskich.
Nie wszyscy przecież wykonują zakazane zawody, nie wszyscy biją się na noże.
Co więcej, w grupie Polska Roma również nie brakuje osób, które lekceważą
zasady cygańskiego życia. Dlatego nie można wszystkich Cyganów górskich oceniać w taki sam sposób:
Oni są troszkę inni. Są tacy, którzy przestrzegają tego, co my. Ale są też tacy na
niskim poziomie, co robią te rzeczy, co są zakazane. [...] ja na przykład tą Teresę
Mirgę podziwiam i naprawdę jej bym dała szacunek. Ona w ogóle, jej osobowość
jest naprawdę bardzo, bardzo... bardzo mi się podoba. [...] Ja na festiwalu dwa
razy ją słyszałam i to, co ona robi... prowadzi tą szkołę i utrzymuje tradycje taką
samą jak my [K_PR/SR_R4];
[...] bo niektórzy teraz są naprawdę kulturalni ludzie, pracują, nie? Inaczej mieszkają. Po prostu dbają. A niektórzy jak były łabance, takie są [K_PR_R8];
Ale są takie Romowie, że są z łabanców, ale są bardzo szanowane, że po prostu
jego słowo jedno to może więcej znaczyć niż Pachowiaków czy Austryjaków, czy
tam naszych Galicjaków. Jego słowo może więcej znaczyć jak nasze 10 [M_PR_
R17].

Co więcej, podkreśla się również to, że nie można nikomu stawiać zarzutów,
nie mając dowodów na to, że rzeczywiście zrobił on coś wbrew romanipen. Jest
to jedna z zasad cygańskości — nie widziałeś, nie posądzaj. Fałszywe posądzenie może się bowiem źle skończyć dla tego, kto je wysunął. To on będzie wtedy
magirdo. Zanim więc poda się komuś osobny talerz, trzeba mieć pewność, że
ta osoba faktycznie ma na swoim koncie jakieś przewinienie. Nie należy tego
zakładać z góry. Romowie podkreślają często, że nie napiją się z jednej szklanki
z tym, kto popełnił jakieś wykroczenie przeciwko romskiej tradycji, np. wykonuje zakazany zawód. Jeśli jednak nie mają na to dowodu, jeśli winowajca nie
został złapany na gorącym uczynku, jeśli nie ma wiarygodnego świadka takiego
zdarzenia, to dlaczego nie mają pić i jeść z tych samych naczyń:
U nas jest taka zasada, że dopóki się nie dowiem i nie udowodnię, że takie czyny
czy inne ktoś popełniał, to nie mam powodu sądzić, że robił coś złego. Skoro nie
udowodniłem, to nie mogę czegoś twierdzić. U nas są właśnie te zasady, że dopóki nie widzę i nie udowodnię, to nie mam prawa sądzić, a tym bardziej odrzucać
[M_PR_R2];
No, są tacy, którzy już nie przestrzegają może tych zasad tak, jak — powiedzmy
to — jest u Romów górskich. Ale ja uważam, że dopóki się czegoś im nie udowodni, to nie można stwierdzić, że to są nieprawdziwi Cyganie. Wszyscy jesteśmy
prawdziwi Cyganie, wszyscy [M_PR_R2].
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Cyganie Karpaccy są pogardliwie nazywani przez Polskich Romów łabancami. Wydaje się jednak, że niewielu Romów zdaje sobie sprawę z tego, że jest
to określenie pejoratywne, że obraża Cyganów górskich. Dla większości jest to
chyba po prostu taka sama nazwa jak Polska Roma czy Lowara, a łabance są po
prostu jedną z romskich społeczności. Moi rozmówcy bardzo rzadko nazywali tę
grupę Bergitka Roma czy Cyganami górskimi, Karpackimi:
Bergitka Roma też używam. Bo teraz tak nie można, te łabance to tak nie za
bardzo. Kiedyś się tak mówiło. Teraz już nie. Raczej lepiej, jak się mówi Bergitka
Roma [K_PR_R7];
Bergitka, łabance — to jedno i to samo. Oni mówią Bergitka, ale w ogóle to są
zwani łabance. Ale bardziej, tak inteligentnie świadczy Bergitka. Nie powiemy, że
ze wsi, ale powiemy z prowincji. Już troszeczkę inaczej brzmi, prawda? Tak samo
i to. [...] Bo łabanc trochę ich obraża. Tak, jakby powiedzieć: o, dziewczyna przyszła ze wsi. To ona taka jest skrępowana. Nie. Z prowincji. Ona jest może lepsza
od tej, co jest w mieście, prawda? [K_PR_R34]

Skojarzenia związane ze słowem łabanc są jednak najczęściej negatywne. Jest to
określenie wyraźnie stygmatyzujące:
Ale dla mnie łabanc to jest takie określenie dzikostwa. Mi się od razu kojarzy, że
zabijają się, chodzą pół goli, bez koszuli, czarni, brudni. Mi się tak od razu kojarzy
słowo łabanc [K_PR/SR_R4];
Łabanc to jest określenie, że niechlujny, nie trzymający zasad, zasad moralnych.
To jest patologia. Tak to można nazwać [M_PR_R11].

Znaczenie tego słowa są w stanie wyjaśnić sami Cyganie Karpaccy. Są oni świadomi tego, że ma ono negatywne konotacje, i nie lubią być tak nazywani:
Widzisz, łabanc to jest słowo węgierskie. Bo to jest wygnaniec. [...] Dla mnie na
przykład ten człowiek, który mówi takie słowo przy witaniu samym, to dla mnie
to jest człowiek, któremu ręki nie podam. [...] Nawet ostatnio, jak my jechali, to
była właśnie taka sytuacja, że witali my się z młodymi. Na drodze stanęliśmy. No
i jeden właśnie mówi: skąd jesteście? Znaczy u nas nie mówimy „skąd jesteście”,
tylko „z jakich Romów jesteś”, nie? My mówimy: górscy. Aaaa... łabance. No to
jest pierwsze słowo do bicia. Praktycznie to oni sobie nawet nie zdają sprawy, co
to słowo... oni, nie wiem, czy nawet wiedzą, co to słowo znaczy [M_BR_R55].

W żartach łabancem nazwać można każdego Roma. Dzieje się tak, gdy zrobi on
coś niewłaściwego, powie coś głupiego, ubierze się niezgodnie z romską tradycją
lub jest po prostu brudny:
Na przykład, jak Paweł [imię zostało zmienione] coś robi, to ja mu mówię: co ty?
Łabanc jesteś? [...] Jak coś robi nie tak [K_PR/SR_R4];
Bo jest po prostu tak, że nieraz coś palnie takiego, że nie wiadomo co powiedzieć.
To wtedy: ty jesteś łabanc dobry! Albo: taki sam jesteś jak ten łabanc! Ale to jest
tylko takie przysłowie [K_PR_R7];
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Jak brudny jest, to taki odruch już jest. Ty! Łabanc! Taki brudny jak łabanc. I dlatego to ta nazwa taka powstała [K_PR_R8];
Jak spodnie ubieram, to mama mówi, że jestem łabancka [K_PR_R35].

Cyganie Karpaccy mają świadomość tego, jakie zarzuty stawiają im pozostałe
zbiorowości cygańskie zamieszkujące nasz kraj. Nie są wobec nich bierni. Odpierają ataki Polskich Romów i Austryjaków, wytykając im przede wszystkim złe
traktowanie kobiet. U Cyganów górskich mąż i żona są partnerami, wspólnie
dbają o dom i wychowują dzieci. Na takie partnerstwo nie godzą się mężczyźni
z grupy Polska Roma, tak przynajmniej twierdzą Cyganie Karpaccy. Zarzucają
oni Polskim Romom także stosowanie przemocy wobec żon:
Bo u nich nawet jak już piją, czy coś, to już kobieta nie może siąść. Musi tam dalej
gdzieś w kuchni czy gdzieś być. A u nas nie ma. My z żonami razem wszystko.
[...] Bo oni tam za dobrze nie traktują kobiety [M_BR_R59];
My troszkę są... jesteśmy bardziej tolerancyjni do żon. Ci tam z centralnej Polski Romowie są inni, inaczej nastawieni na swoje żony. [...] My im pomagamy
[M_BR_R60].

Podobne zarzuty Cyganie górscy stawiają Austryjakom:
Ja pani powiem. Ja mam ciocię, co jest w Niemczech. Ma męża z rodziny królewskiej, z Kwieków. I po prostu ta kobieta przeżyła gehennę tam, gehennę.
[...] Żeby mi dawali worek pieniędzy, to bym z nizinnym nie chciała. Tylko z naszym. Po prostu tam kobieta nie ma prawa głosu. [...] Kobieta, nawet jak jest
starsza, to się nie liczą z jej zdaniem tam. Wszystko, co tata powie, czy to dobre,
czy złe. Wszystko, co tata powie. Póki ten tata żyje, jest najważniejszy w rodzinie.
[...] Dzieci jedzą, a ta właśnie mama je dopiero na końcu. To, co zostaje, to ona
musi zjadać. No to ja bym się na takie coś nie zgodziła [K_BR_R56];
A u Austryjaków to dziecko ma prawo uderzyć matkę [M_BR_R55].

Cyganie Karpaccy krytykują ponadto zacofanie Polskich Romów i Austryjaków
związane z nieposyłaniem dzieci do szkół. Kodeks skalań uznają za niewygodny, niepraktyczny, utrudniający życie. Żartują sobie także z wysokiej samooceny
członków tych grup:
Oni mówią... ja już nie wiem, co oni tam mówią. Oni mówią, że oni są z królów,
z tych wszystkich... [...] Cygany są. Ale po prostu ja nie wierzę w tych królów.
[...] Już mam dość tych królów, jak to oni tam gadają. Te króle, nie–króle. [...] Po
prostu... nie widziałam na oczy jeszcze króla. [...] Gdzie ten król, gdzie on jest?
Nie wiem [K_BR_R57].

Współcześnie można obserwować poprawę stosunków między Polskimi Romami i Cyganami Karpackimi lub przynajmniej pozorowanie takiej poprawy.
Reprezentanci tych drugich są zapraszani na duże romskie uroczystości. Jeden
z moich rozmówców opowiadał na przykład o zorganizowanym przez Stowarzy-

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

76

Dylematy tożsamościowe Cyganów (Romów) w Polsce

szenie w Oświęcimiu zjeździe cygańskim, na który zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich polskich grup cygańskich:
Co my byli w tym Oświęcimiu, to przeważnie tak robiło się, no mówię pani. Nie
na takie zebranie, co my pojechali... od tego Romka zaproszenie my mieli. To
wszystko, te busy, wszystko, to on dał. To mówię pani, on tam restaurację taką
piękną. A to przeważnie tam ci starzy ludzie, to tak przeważnie ubrani byli tak,
wie pani? [...] Po romsku. Muzyka grała. Taki park był. Tam wszystko było na
polu. Eh! [...] Dużo Romów się zjechało. Ja mówię... gdzieś może koło 300 było.
[...] To taka wspólnota była [obecni byli przedstawiciele grup: Polska Roma i Bergitka Roma]. Także... nie tak, jak — dajmy se przykład po prostu powiedzieć
— u Polaków, że jak jest restauracja, to se idzie, kupuje. Wiadomo, nie? A tam
nie. On wszystko sponsorował. No. Tak było, jak wesele zrobione. [...] No. Ile to
było busów? Chyba ze cztery. Z Czarnego Dunajca mieli wszyscy zaproszenie ci
starzy. Z takich młodszych też było [M_BR_R58].

Cyganie górscy uczestniczyli również w spotkaniu w Nowym Dworze Mazowieckim, choć nie mogli na nim zabierać głosu. Byli jedynie obserwatorami.
To „ocieplenie” stosunków pomiędzy tymi dwiema grupami nie jest widoczne
w każdej sytuacji. Inicjatorem obu opisanych wyżej spotkań był prezes Stowarzyszenia Romów w Oświęcimiu. To on zaprosił na nie Cyganów Karpackich,
zorganizował nawet autokary, które ich przywiozły. Zajmowane stanowisko, jak
też głoszenie idei jedności narodu romskiego nie pozwalają mu na okazywanie
niechęci Cyganom górskim. Swoim postępowaniem daje on przykład innym Cyganom z grupy Polska Roma. Nie wszyscy przedstawiciele tej grupy mają ochotę
na „ocieplenie” relacji z Cyganami Karpackimi, w niektórych sytuacjach widoczny jest bardzo wyraźny dystans etniczny:
Tam gdzieś z Warszawy, ci stamtąd, no to już nas traktują jako łabance. Faktycznie. A tak to tu, Oświęcim to tutaj nie [M_BR_R58].

Także wśród tych, którzy głoszą postulat konieczności poprawy stosunków między Cyganami Karpackimi a pozostałymi romskimi społecznościami, są tacy,
dla których pozostaje on jedynie pustą deklaracją. Nie stosuje się go w życiu
codziennym, jest on jedynie wersją „formalną”, postulatem głoszonym na romskich kongresach i innych spotkaniach, w obecności nie–Romów — na potrzeby
stwarzania pozorów romskiej jedności.
Wydaje się, że poprawę pozycji Cyganów górskich dostrzegają także przedstawiciele grupy Polska Roma:
Bo muszę pani powiedzieć, że kiedyś to od nich uciekali, od tych łabanców. Ale
teraz łabancy są już tak samo wykształcone i uczone. Ja im nie mogę ująć: bo ty
jesteś łabanc. Kiedyś to było: o łabanc, a ty brudny, a ty koty jesz! [K_PR_R7]
Nie można sądzić wszystko jednakowo. Bo teraz ta młodzież, co wyrosła miedzy
Bergitka, to już są całkiem inaczej. Już są całkiem inteligentniejsze, już całkiem
inne [K_PR_R34].
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Należy tu zwrócić uwagę na różnice w relacjach pomiędzy Bergitka Roma
a grupami dawniej wędrownymi wynikające z miejsca zamieszkania. Największy dystans etniczny i największe uprzedzenia wobec Cyganów górskich można
zaobserwować u tych społeczności romskich, które zamieszkują tereny znacznie
oddalone od gór. Zdecydowanie mniej tolerancyjni wobec Cyganów górskich są
na przykład Romowie z Łodzi niż ci, którzy zamieszkując miasta śląskie. Choć
— jak zaznacza Mróz — na Śląsku pewne stereotypowe wyobrażenia o Cyganach Karpackich utrzymują się do dzisiaj, to jednak „pozostają one najczęściej
w sferze deklaratywnej, słownych uprzedzeń” (Mróz 2006, s. 15). Przebywanie tych dwóch grup blisko siebie doprowadziło do zaniknięcia, przynajmniej
częściowego, dystansu etnicznego pomiędzy nimi. Mróz podkreśla także, że
w przypadku Cyganów górskich mieszkających na Śląsku, w pobliżu grupy Polska Roma, można mówić o procesie podwójnej adaptacji. Polega on na tym, że
z jednej strony Bergitka Roma, w wyniku wpływu otoczenia nie–cygańskiego,
przystosowuje się do sposobu życia społeczności polskiej, z drugiej zaś — mieszkając w pobliżu Polskich Romów i zawierając niekiedy małżeństwa z ich przedstawicielami, przejmuje od nich pewne wzorce kulturowe. Ten pierwszy wymiar
adaptacji Cyganów górskich przejawia się w oswojeniu ze szkołą i służbą medyczną, uznaniu wykształcenia za cenioną wartość, znajomości przysługujących
praw itd. Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych. Adaptacja do wzorów kulturowych Polskich Romów widoczna jest natomiast na przykład w ubiorze. W osadach górskich zamieszkiwanych tylko przez Bergitka Roma (np. Czarna Góra,
Szaflary itd.) cygańskie kobiety chodzą w spodniach, bluzkach na ramiączkach,
mają krótkie włosy. W miastach śląskich trudniej o tego rodzaju obserwacje.
Kobiety z grupy Bergitka Roma noszą tu długie spódnice. Nie wykonują też
prac uznawanych przez Polskich Romów za nieczyste (np. zamiatanie ulic, praca
w szpitalu itd.) (tamże, s. 16–17).
Polscy Romowie dostrzegają pewną istotną przewagę Cyganów górskich
nad sobą. Otóż są oni zdecydowanie lepiej wykształceni. Wśród Cyganów Karpackich są nauczyciele, absolwenci studiów wyższych. To z tej grupy pochodzi
na przykład Andrzej Mirga, autor wielu publikacji o Romach. Bergitka Roma
nie postrzega szkoły jako zagrożenia dla romanipen, przeciwnie — rozumie, że
wykształcenie może pomóc w życiu. W grupie tej jest wielu absolwentów zawodowych szkół budowlanych czy mechanicznych. Wydaje się, że i Polscy Romowie zaczynają doceniać rolę wykształcenia, wciąż jednak widzą w nim także
zagrożenie. Z pewnością szkoła nie jest dobrym miejscem dla młodej mężatki
czy dziewczynki, która miała już pierwszą menstruację. Jeśli będzie chodzić do
szkoły, może spotkać się z nieżyczliwymi komentarzami ze strony innych Cyganów. Chęć kształcenia, zwłaszcza w przypadku kobiety, dla wielu reprezentantów grupy Polska Roma jest wciąż niezrozumiałą fanaberią, kaprysem. Jest
również postrzegana jako chęć pewnego rodzaju ucieczki od cygańskości czy
wywyższenia się ponad innych Romów. W dalszym ciągu wielu Polskich Romów
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twierdzi, że umiejętności pisania i czytania nabyte w szkole w zupełności im wystarczają. Bergitka Roma przykłada do edukacji znacznie większą wagę:
Oni są po szkołach [K_PR/SR_R4];
[...] chodzą do szkoły i w ogóle już inne życie prowadzą [K_PR_R8];
Pomimo że są gorsi od nas, to teraz są czasy takie, że oni nas przewyższają,
np. w naukach. Więcej chodzą do szkoły i więcej do tego przywiązują uwagi
[M_PR_R37];
Ja też słyszałem właśnie o takich Cyganach, którzy są właśnie z tamtych Cyganów, którzy są nawet nauczycielami, księdzami zostają. Są bardzo cywilizowani
[M_PR_R12].

Polscy Romowie najwyższe miejsce w hierarchii cygańskich grup przyznają sobie. To Polska Roma jest grupą najbardziej tradycyjną, to tu jest najmniej małżeństw mieszanych, to tu żyje się najbardziej po romsku:
Polski jest najczyściejszy, muszę pani powiedzieć. Niemcy, też są Cyganie niemieckie, ale to już nie jest to, co Polski Cygan. Żaden Cygan nie dorówna Polskiemu [K_PR_R34].

Z jednej strony można to tłumaczyć tendencją do wywyższania własnej grupy
ponad inne. Z drugiej jednak — Cyganie górscy i „Ostryjacy” również uważają
grupę Polska Roma za bardziej tradycyjną od siebie. Jedni o wyjątkowym przywiązaniu Polskich Romów do tradycji mówią z szacunkiem, inni traktują je jako
przejaw zacofania tej grupy.
Jednak i w grupie Polska Roma Cygan Cyganowi nierówny. Każda z czterech
grup cygańskich zamieszkujących ziemie polskie dzieli się jeszcze wewnętrznie:
Kełderasze i Lowarzy na vice, a Polscy Romowie na grupy rodowe. Zdaniem
Romów jest to efekt podziału taboru — w pewnym momencie stał się on tak
duży, że dalsza wspólna wędrówka była niemożliwa:
[...] ja pani powiem skąd się wzięły te nacje. Kiedyś Romowie byli jednością. Nie
było żadnych nacji. Ale po prostu był za duży tabor, żeby jeden tabor szedł, jechał
w całości. To te tabory się rozbiły. Było przykładowo tam na 15 czy 20 grup–taborów. No i po prostu tak — ten pojechał w góry, tamten pojechał gdzieś w niziny, tamten w Bieszczady czy tam gdzieś. No i po prostu tak. Te pojechały tam
gdzieś w Galicję, czy tam w inne strony. No i po prostu z tego się wzięły te rody
[M_PR_R17].

Jak często zaznaczają moi rozmówcy, pomiędzy poszczególnymi grupami rodowymi również można dostrzec pewne odmienności, choć obecnie nie są one już
tak widoczne i istotne jak dawniej:
Teraz szanowna pani to nie. To kiedyś, przed wojną tak było, że ten ród był dobry,
tamten średni, a tamten bardzo biedny. [...] Teraz to się o tych rodach tak nie
mówi, bo każdy prawie równy jest [M_PR_R3].
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Współcześnie panuje przekonanie, że o prawdziwości Roma, jego poważaniu,
zacności, opinii, decyduje nie tyle przynależność do grupy rodowej czy status
materialny, ile postawa, to, jak się zachowuje. Każda jednostka sama pracuje
na swoją opinię i szacunek. Jest oceniana indywidualnie, nie ma znaczenia, do
jakiej grupy rodowej należy, a przynajmniej nie ma to wpływu na jej poważanie przez innych Romów. Podobnie, nie ma znaczenia to, czy jest zamożna, czy
biedna. Szacunek współplemieńców mogą jednak pozyskać dla jednostki także
jej rodzice lub dziadkowie, pod warunkiem że przestrzegali, czy też przestrzegają romanipen i są poważani przez innych Romów:
[...] dawniej rzeczywiście były takie rody, które się jak gdyby tutaj były uważane.
Natomiast teraz, teraz to jest różnie. Teraz raczej ten krąg się zawęża i mówi
się o ojcu albo o dziadku. No syn takiego ojca albo wnuk takiej osoby powinien
być dobrym człowiekiem itd., itd. Mało tego, teraz jest tak świat różny, tak się
wszystko pozmieniało, że lepiej oceniać każdego człowieka indywidualnie. Naprawdę. [...] Każdego można poznać indywidualnie, czy jest dobrym człowiekiem,
czy złym. Czy odpowiada za swoje czyny, czy nie. Czy daje słowo i dotrzymuje go.
Teraz w każdym rodzie może to się zdarzyć [K_PR_R1];
[...] na przykład u Lesiaków to jest setki Romów. No i przecież to nie jest tak, że
te setki są wszystkie takie czyste i takie piękne, jak to się wyobraża. W każdym
rodzie znajdzie się czarna owca [K_PR/SR_R4];
Wszyscy Romowie są poważani, jeżeli sobie tylko na to zasłużą [K_PR_R33];
Wszystkie rody cieszą się szacunkiem wśród Romów. U nas nie ma, że jeżeli jest
biedniejszy, to jest mniej wart. Nieprawda. Proszę panią, u Romów, kto szacunek
ma, to go będzie miał, dopóki go nie straci. I bogactwo jego wcale nie wpływa na
ten szacunek, proszę mi wierzyć. Tak jak u Polaków, tak i wśród Romów są ludzie,
że uważają, że jak już mają, to muszą być na tym piedestale. Nieprawda. Czasami
biedny jest więcej wart od tego najbogatszego. Bogactwo to jest nie wszystko
[M_PR_R54].

Własna grupa rodowa jest zazwyczaj oceniana najwyżej, jej przypisuje się szczególny prestiż i pozytywne cechy, takie jak mądrość czy przestrzeganie tradycji.
Należy jednak pamiętać, że taka skłonność nie jest typowa tylko i wyłącznie dla
Cyganów. Respondenci z Pachowiaków zapewniali mnie o wyjątkowej inteligencji swojej grupy rodowej, a kobieta deklarująca się jako Bosaczka porównywała
tę grupę rodową do hrabiów. Mając na uwadze tendencję do wywyższania własnej grupy, zamieszczone poniżej wypowiedzi na temat różnych grup romskich
należy potraktować z dużą ostrożnością, raczej jako ciekawostki. Stanowią one
na pewno interesujący materiał porównawczy dla tego, co wiele lat temu o grupach rodowych pisał Ficowski. W tym miejscu pragnę podkreślić, że kwestie
związane z pochodzeniem nazw poszczególnych grup rodowych, jak i relacjami
pomiędzy tymi ostatnimi, wymagałyby osobnych, znacznie szerzej zakrojonych
badań.
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Wyjaśnienie pochodzenia nazw grup rodowych nie sprawia Romom trudności, jeżeli wiążą się one z jakimś obszarem geograficznym, np. Kaliszaki zamieszkiwały kiedyś tereny Kalisza, Warmijaki — Warmii, Łomżyniaki — Łomży, Galicjaki — Galicji. Wyjaśnienie pochodzenia innych nazw wymaga więcej fantazji.
Mróz i Mirga piszą, że nazwa Lesiaki pochodzi od lasu — miejsca najczęściej
wybieranego przez tę grupę na postoje (Mirga, Mróz 1994, s. 106–107). Potwierdzają to Cyganie, mówiąc, że Lesiaki
ciągle były w lasach, jeździły po lasach [K_PR_R7];
[...] na lasach siedziały. W lasach jeździli i przezwali ich Lesiaki [M_PR_R32].

Przedstawiciele tej grupy rodowej tłumaczą jednak swoją nazwę w nieco inny
sposób. Otóż ich przodkowie osiedlali się na zimę najpóźniej ze wszystkich grup.
Kiedy późną jesienią inne grupy rozbijały swoje tabory w pobliżu miast, Lesiaki
nadal byli w lesie. Osiedlali się dopiero, gdy spadł śnieg:
Lesiaki, bo znowu one były za długo w lesie, aż do twardej jesieni. Jak jesień była,
to jeszcze były w lesie. Aż śnieg nie spadł. Lesiaki [K_PR_R8].

Grupą, o której moi rozmówcy byli w stanie powiedzieć najwięcej, są Jaglane. Przypisuje się im wysoką kulturę osobistą i bogactwo:
One takie spokojne są, ładnie mówią. Bogate i kulturalne [K_PR_R53];
Na nich mówią bogacze [K_PR_R26].

Romowie są zgodni co do tego, że nazwa tej grupy pochodzi od kaszy jaglanej,
którą dawniej spożywano u nich w dużych ilościach. Wybór takiego, a nie innego
posiłku spowodowany był ich biedą:
Kiedyś to był najbiedniejszy naród między Romami. Bo jak oni chodzili i wróżyli, to przynosili kaszę jaglaną. Oni się tym żywili najwięcej. To każden śmiał się
z nich, że tą kaszkę tylko jedli. Dopiero po wojnie... jak ich rodziny odnalazły
się gdzieś tam na Zachodzie, pomagały... Teraz są bogaci [M_PR_R3].

Zdaniem samych Jaglanych powodem, dla którego spożywali oni kaszę, nie była
wcale bieda, lecz ich wrodzony spryt i inteligencja. Kiedy bowiem w trudnych
czasach inni Cyganie ciągnęli za sobą ciężkie worki z ziemniakami, Jaglany nosili znacznie lżejszą kaszę jaglaną (w woreczkach zawieszonych na szyi):
My jesteśmy nazwa Jaglany, podobno od nazwy kaszy jaglanej. Bo jak były na
przykład te czasy wojenne, takie strasznie trudne, to oni mówią na siebie, że są
niby najmądrzejsi ze wszystkich Cyganów, co w ogóle nie popieram (śmiech).
Dlaczego mówią, że są Jaglanami? Bo kasza jaglana ma to do siebie, że kiedy się
ją ugotuje, to ona pęcznieje. A inni Cyganie, kiedy były te trudne czasy, to oni
musieli coś jeść, prawda? To ci inni Cyganie brali ziemniaki na przykład, żeby dać
tym dzieciom jeść. I oni za sobą ciągli te ziemniaki, a to były te czasy bardzo trudne i oni uciekali. Ziemniak jest taki ciężki, a kasza jaglana jest taka... lekka. I oni
mieli, zawsze każda kobieta miała uwiązaną w woreczku na szyi tą kaszę jaglaną
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i później ona na przykład kładła tego garstkę, a ta kasza pęczniała i ona mogła
wykarmić tym swoje dzieci. Dlatego to była ich niby inteligencja. [...] I wszyscy już
mówili inni Cyganie, że Jaglane, Jaglane i tak im zostało. [...] każda kobieta miała
jakiś woreczek na szyi z tą kaszą [M_PR_R12].

Cyganie z Jaglanych słyną z przepychu w sposobie urządzania mieszkań i w ubiorze. To do nich należą ogromne, często przypominające pałace, wille w Pabianicach czy w Zgierzu. W ich domach pełno jest różnorodnych, często przesadnych
zdobień, pozłacanych elementów. Na co dzień ubierają się bardzo odświętnie,
strojnie. Noszą dużo biżuterii. Dotyczy to nawet młodziutkich, 12–13–letnich
dziewczynek. Ich strój jest przy tym bardzo tradycyjny. Kobiety romskie pochodzące z innych grup rodowych dostrzegają także specyficzne „jaglańskie” uczesanie. Włosy związane są w kok bardzo nisko, niemal na karku, zaczesane są
gładko do tyłu lub z przedziałkiem; zasłaniają uszy. Cyganie z Jaglanych nadają
także swoim dzieciom „przesadne”, zdaniem innych Romów, imiona — rzadko
spotyka się w tej grupie rodowej typowe imiona cygańskie, związane z lasem czy
roślinami, jak np.: Mura, Malina, Poziomka, Wiśnia czy Gruszka. Nie brakuje
za to dziewczynek o imionach: Tęsknota, Fantazja, Historia, Melodia. Zdaniem
innych grup rodowych, takie imiona świadczą o bogactwie rodzin, z której wywodzą się osoby je noszące.
Jedną z najbardziej licznych grup rodowych w Polsce są Galicjaki. Przypisują oni sobie wesołość, umiłowanie do zabawy i muzyki, życzliwość i otwartość
wobec innych ludzi. Należy jednak podkreślić, że jest to społeczność mieszana.
Powszechne było i jest u Galicjaków zawieranie związków małżeńskich z Cy
ganami Karpackimi. Spotyka się zatem u nich także nazwiska typowe dla Cyganów górskich. Na przykład w pewnym mieście w województwie łódzkim niemal
wszyscy zgodnie deklarują, że są Galicjakami, a przecież bardzo popularne jest
tam nazwisko Siwak. Galicjacy często nie przyznają się do powiązań z Cyganami Karpackimi, by nie zepsuć własnego wizerunku. Z kolei wielu Cyganów
górskich deklaruje się być Galicjakami, by w ten sposób podnieść własny prestiż:
Bo u Galicjaków jest bardzo dużo górskich Romów, tylko oni się nie przyznają.
Naprawdę. Oni się nie przyznają, ale wiemy, że to są górscy Romowie. [...] Ja ci
powiem tak szczerze — w Piotrkowie jest bardzo dużo łabanców, tylko oni mówią, że są Galicjakami. Dlatego, że tak — osiedlili się i po osiedleniu ożenili się
z żonami z Galicjaków, i oni już tak mówią, że są tymi Galicjakami. Ale to bardzo
dużo, to są Bergitka Roma. Mietka [imię zostało zmienione] żona to jest Bergitka, a mówi, że Galicjanka jest (dziewczyna kieruje ostatnie zdanie do szwagra)
[K_PR/SR_R4].

W grupie tej częste są także małżeństwa z Polakami. Mróz wyjaśnia to w następujący sposób: „[...] wędrując poprzez pagórkowaty teren Galicji i zatrzymując
się tutaj na zimę, wchodziły niektóre rodziny Polska Roma w kontakt z zamieszkującymi w wielu wioskach Cyganami Karpackimi. Dochodziło do mieszanych
małżeństw, także do małżeństw z Polakami” (Mróz 1986, s. 151). To właśnie te
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mieszane związki powodują, że Galicjacy są często uznawani za „łabancowatych”. Stanowią grupę przejściową i nie cieszą się uznaniem i szacunkiem wśród
pozostałych grup Polskich Romów. Kobiety romskie, pochodzące zarówno
z Galicjaków, jak i z innych grup, mówią o charakterystycznym dla „Galicjanek”
sposobie uczesania. Związują one włosy wysoko, czasem niemal na czubku głowy. Jest to cecha, po której przynajmniej można się domyślać przynależności
rodowej. Teorię tę potwierdzają moje obserwacje z Piotrkowa i Płocka — miast
zamieszkanych w dużej części przez tę grupę rodową, a także z terenów Kaszubów (np. Chojnice):
Na przykład ja Ci powiem tak: mąż mój pochodzi z Galicjaków. I na przykład
u niego dziewczyny, u nich tam czeszą się tak bardziej do góry. Kok jak robią, to
tutaj, na górze. Po tym można poznać ich [K_PR_R5].

Za grupę w dużej części pomieszaną z Polakami uchodzą wśród Polskich
Romów Marcinki. Mówi się o nich nawet, że „są pół na pół Polakami”
[M_PR_R11]. Moi rozmówcy twierdzili, że nie znają Marcinka, który nie miałby
w rodzinie Polaka. Tym właśnie tłumaczy się pochodzenie ich nazwy — od polskiego imienia Marcin:
Tam jest dużo mieszanych małżeństw i dlatego mają właśnie tą nazwę
— Marcinki. Ale czemu Marcinki, a nie Pawełki czy tam Michałki, to nie wiem
[K_PR/SR_R4].

Romowie podkreślają, że Marcinki mieszali się z Polakami od bardzo dawna,
jeszcze za czasów taborowych. Obecnie zamieszkują województwo mazowieckie
— Warszawę, Wyszków, Legionowo, Ciechanów, Pułtusk, Ostrołękę. Można ich
także spotkać w Pabianicach. W grupie tej często spotyka się osoby o niebieskich oczach, jaśniejszych włosach czy skórze. Nie pierwszy rzut oka często nie
wyglądają na Cyganów — dotyczy to zwłaszcza mężczyzn:
Marcinkowie [...] to są mieszane z Polakami. [...]. Proszę pani, one są mieszane
z Polakami. Ale to już z dziada, pradziada są takie mieszane. Już te dzieci po
70 lat miały, ale to już dziadki, pradziadki Polacy były. Każdy powie, że Polaki są.
A my to jesteśmy Cyganie z krwi i kości [M_PR_R32].

Dość hermetyczną grupę, z którą trudno nawiązać kontakt, stanowią Berniki. Wśród Romów uchodzą za ludzi zawziętych, zadziornych. Żyją raczej we
własnym gronie. W materiałach etnograficznych trudno znaleźć wyjaśnienie pochodzenia nazwy tej grupy rodowej. Nie znają go nawet sami Cyganie. Jeden
z przedstawicieli tej grupy twierdzi, że jeszcze w czasach taborowych Berniki
zajmowali się wybieraniem miodu z barci, a pszczoła po cygańsku to berni. Stąd
właśnie miała wziąć się nazwa tej grupy rodowej [M_PR/SR_R45]. Należy tu
jednak zachować ostrożność — nikt inny z moich respondentów nie potwierdził tej teorii. Ficowski podaje, że pszczoła w języku romskim to bina (Ficowski
1985, s. 413), ale Romowie, nawet ci starsi, nie znają tego słowa i na pszczołę
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mówią po prostu pszczoła. Co więcej, słowa berni i bina nie są do siebie specjalnie podobne.
Kolejną dość często spotykaną w Polsce grupą rodową są Pluniaki. Mimo iż
zdaniem zarówno cyganologów, jak i niektórych Cyganów należą oni do grupy
Polska Roma, to jednak część moich rozmówców podkreśla ich związek z grupą
Sasytka Roma. Czasami nawet umieszcza ich gdzieś pomiędzy tymi dwiema grupami, mając wątpliwości, do której z nich należałoby ich zaliczyć. Sami Pluniacy
podają się często właśnie za przedstawicieli Sasytka Roma:
Oni się podają za Sasytka Roma, ale to nie jest Sasytka Roma. Nie wiem, jak
nazwać tą grupę Romów. Oni nie są ani Sasytka, ani Polska Roma, oni są jacyś
mieszani. Oni się niby podają za Sasytka Roma. [...] Mowa ich jest bardzo podobna do niemieckich Cyganów, do Sasytka Roma. Ale też się troszkę tam różni tymi
końcówkami itd. [K_PR/SR_R4]
Oni z tych wszystkich Cyganów są najbardziej niemieccy. [...] Oni się podają za
odłam Cyganów niemieckich [M_PR_R11];
Bo taki prawdziwy Pluniak to on nie powie, że on jest Pluniak, tylko że jest właśnie Sasytka [K_PR_R33].

Spośród innych grup Pluniaków wyróżnia bardzo kolorowy ubiór. Mężczyźni
noszą bardzo szerokie, kolorowe spodnie, czasem określane jako „pstrokate”
koszule i bardzo ozdobne buty z długimi czubkami. Kobiety również ubierają się
bardzo kolorowo, przy czym kolory łączą w sposób szokujący innych Cyganów:
Bo my tak się ubieramy kolorystycznie, prawda? Na przykład, na czarno to na
czarno, ciemną bluzkę to czarna kolorystyka. A u nich nie. Ona ma różową
bluzkę w zielone kwiaty i do tego ma niebieską spódniczkę w granatowe cekinki
[K_PR/SR_R4];
Właśnie, niech pani zauważy, że jest taka nacja Pluniacy. To oni na przykład
ubierają takie buty... wie pani, teraz taka moda weszła na długie czubki. I oni je
ubierają, bo są takie ozdobne. Rzucają się w oczy. I jeszcze do tego ubierają takie
bardzo szerokie spodnie. No to od razu widać, że to jest, bo oni to lubią i tak się
ubierają. Albo jakieś kolorowe koszule. U nas tego nie ma, w naszych ciuchach
[M_PR_R12].

Być może powiązania Pluniaków z Sasytka Roma można wytłumaczyć częstym
zawieraniem związków małżeńskich między przedstawicielami tych dwóch grup
lub mieszkaniem jednych w bliskim sąsiedztwie drugich. Ma to miejsce na przykład w Olsztynie, gdzie mieszka zarówno bardzo dużo Cyganów z grupy Sasytka
Roma, jak i Pluniaków. Potwierdzenie tej tezy wymagałoby jednak dalszych badań. Ciekawe jest tu również to, że jedna z moich respondentek, z którą spotkałam się kilka razy i która zawsze deklarowała, że jej mąż był przedstawicielem grupy Sasytka Roma, podczas jednej z naszych rozmów stwierdziła, że jej
synowie są Pluniakami po mężu. A zatem związek tych dwóch grup jest bardzo wyraźny. Co więcej, kobieta ta nosi po mężu nazwisko Paczkowska, które
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

84

Dylematy tożsamościowe Cyganów (Romów) w Polsce

uznawane jest przez Pluniaków za typowo „pluniackie”. Wszystkie jej wnuczki,
z którymi rozmawiałam, twierdzą natomiast, że ich dziadek pochodził z grupy
Sasytka Roma.
Dość zagadkową grupą są także Rapacie. Z jednej strony są oni zaliczani do
grupy Polska Roma, z drugiej zaś często przypisuje się im związki z Cyganami
Karpackimi lub nawet określa się ich mianem łabance:
Moja babcia była pół Rapaćką. To jest też taki szczep, musze pani powiedzieć,
jakby łabance, tylko że te nie jedli psów, nie jedli kotów. [...] Przestrzegały tradycję. [...] I też niektórzy się od nas wstydzą i mówią: ja nie jestem Rapaciem. Była
taka sytuacja, że po prostu się wytegowali, że one nie są Rapacie. To ja powiedziałam: to kim jesteś? Masz to w krwi [K_PR_R7];
A o Rapaciach to słyszałam kiedyś, że tacy Romowie są, ale nigdy ich nie widziałam. Nigdy ich nie spotkałam. [...] Słyszałam, że oni kiedyś psy i koty jadły
[K_PR_R33].

Wśród Romów funkcjonuje powiedzenie: „Rapać się rodził z nożem w zębach”
[M_SR_R9] — potwierdzałoby to teorię związku Rapaciów z Cyganami Karpackimi, których często nazywa się mistrzami noża i brzytwy. Ma to oczywiście
wydźwięk ironiczny — kodeks Polskich Romów nie pozwala używać w bójkach
miedzy Cyganami noża ani żadnych innych ostrych przedmiotów. Bergitka
Roma słynie z tego, że tej zasady nie przestrzega.
Istnieje wreszcie szereg grup należących do Polskich Romów, co do których
nawet sami Cyganie nie są pewni, czy traktować je jako odrebne grupy rodowe,
czy taż uznać po prostu za jedną z rodzin należących do większej grupy rodowej. Przykładem mogą być znane chyba niemal wszystkim Cyganom Cukierniki. Uchodzą oni za ludzi wytwornych, kulturalnych, umiejących zachować się
w towarzystwie. Słyną także z zamiłowania do przesiadywania w restauracjach,
kawiarniach i jedzenia słodyczy:
Chodziły po restauracjach, po różnych tych. Takie bardziej były wytworne. I dlatego Cukierniki [K_PR_R8];
To jest taka... jakby to powiedzieć pani? Określenie pewnej grupy ludzi. Nie musi
wcale to być jakaś specyficzna grupa, tylko mówią, proszę pani, Cukierniki to
byli kulturalni ludzie, wiedzieli czym się je jaką potrawę, lubili bardzo kawiarnie
i ciastka, itd. To była przyczyna właśnie [M_PR/SR_R45];
Ich tak przezywali, bo one tak herbatę strasznie pili słodką. Aż się lepiła. Moja
kuzynka jest za Cukiernika, to on ciastko codziennie musi zjeść, a herbata to
cztery, pięć łyżeczek cukru. To oni tak słodko jedzą [K_PR_R49].

Mimo iż grupa ta jest znana większości moich respondentów, to jednak nie ma
wśród nich zgodności co do tego, czy Cukierników można uznać za grupę rodową, jak na przykład Kaliszaków czy Lesiaków, czy też nie. Istnieje bowiem wśród
Cyganów także teoria, że są oni po prostu tylko jedną z rodzin, której przedstawiciele należą do różnych grup rodowych:
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Cukierniki? Wiesz od czego jest ta grupa? Myślę, że ta grupa mieszka w Katowicach i starszy... bo tam jest taki mężczyzna, co ma na imię Cukro, i właśnie to
od niego jest ta grupa Cukierniki. Jego rodzina, jego synowie, córki, wnuki — tą
grupę nazywa się Cukiernikami [K_PR/SR_R4].

W takim wypadku imię, czy też „ksywka” najstarszej osoby w rodzinie, w tym
przypadku Cukro, dałaby nazwę całej jego rodzinie, na którą mówiono by właśnie Cukierniki. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku rodziny nazywanej
Gniaździorami, czy też Gniazdami. Nazywane są tak dzieci, wnuki, prawnuki,
a nawet praprawnuki mężczyzny, na którego mówiono Gniazdo. Gniaździory
są więc tylko rodziną, która wchodzi w skład jednej lub kilku grup rodowych.
Podobnie, w Łodzi mieszkają Lonkowie, a w Konstantynowie — Benki (najstarszy w rodzie miał na imię właśnie Benek). Należy w tym miejscu jeszcze raz
podkreślić, że dana rodzina może należeć do kilku grup rodowych. Jest tak na
przykład w przypadku Lonków. Wnuczki i prawnuczki mężczyzny, którego imię
dało nazwę rodzinie, są dziećmi osób należących już do różnych grup rodowych.
Jeśli Cukierniki miałyby być tylko rodziną, a nie grupą rodową, to musi to być
albo rodzina bardzo duża, albo sławna na całą Polskę. Znają ją bowiem Cyganie
zamieszkujący różne polskie miasta. Wszyscy moi respondenci podkreślali umiłowanie Cukierników do słodyczy i przesiadywania w kawiarniach. Być może
jest to tylko wynik prostych skojarzeń, jakie niesie ze sobą słowo cukier.
Poszczególne grupy rodowe Polska Roma dostrzegają między sobą różnice
w języku, przy czym chodzi tu raczej o akcent, o „zaciąganie” lub „śpiewanie”.
Twierdzą, że często właśnie po rozmowie można poznać lub przynajmniej domyślać się, z jaką grupą ma się do czynienia8.

3.2. Chaładytka i Sasytka Roma, Cyganie rumuńscy
Moi rozmówcy wśród grup romskich zamieszkujących Polskę wymieniają także
Cyganów rosyjskich (Chaładytka Roma), niemieckich (Sasytka Roma), a nawet
rumuńskich. Dwie pierwsze grupy Polscy Romowie uznają za bliskie sobie, mające podobną tradycję. Należy tu podkreślić za Ficowskim, że „niemieckość”
i „rosyjskość” Sasytka i Chaładytka Roma nie oznacza, że Cyganie ci są identycznie z tymi, którzy zamieszkują Niemcy i Rosję. Grupy te przebywają w Polsce już
dość długo i uległy „spolszczeniu” (Ficowski 1985, s. 153). Mróz i Mirga podkreślają, że dawniej stanowiły one jedność z grupą Polska Roma. Później jednak
ich drogi rozeszły się — Sasytka Roma znalazła się w zasięgu oddziaływania kultury niemieckiej i języka niemieckiego (tereny zaboru pruskiego), a Chaładytka
Roma żyła na ziemiach litewsko–ruskich (Mirga, Mróz 1994, s. 119). Interesujące jest tutaj to, że wiedza Polskich Romów o Chaładytka jest znacznie większa
8

Zagadnienie to zostało szerzej omówione w rozdziale dotyczącym języka.
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niż o Sasytka Roma, przy czym wiedzę tę należy rozumieć jako świadomość
różnic dzielących wymienione grupy. O ile moi rozmówcy byli w stanie wskazać
na różnice kulturowe i językowe między grupami Polska Roma i Chaładytka, to
zazwyczaj nie umieli nic powiedzieć o Sasytka Roma, a dokładniej — nie potrafili wymienić cech odróżniających ją od Polskich Cyganów. Powodów może być
tutaj kilka. Ficowski podkreśla, że Sasytka jest obyczajowo bliższa grupie Polska
Roma niż Chaładytka i kontakty z nią są „ściślejsze” (Ficowski 1985, s. 153). Być
może dlatego właśnie te dwie grupy dzieli mniej niż przedstawicieli grup Polska
Roma i Chaładytka Roma. W języku Polskich Romów można zauważyć wiele
wpływów niemieckich, na co zresztą uwagę zwracają sami Cyganie. Można więc
wnioskować, że Sasytka Roma jest bliższa językowo grupie Polska Roma niż
Chaładytka. Pozwalałoby to wytłumaczyć fakt, że moi rozmówcy nie mieli trudności w podaniu różnic językowych między grupami Polska Roma i Chaładytka
Roma, ale nie umieli ich znaleźć między Polska Roma i Sasytka Roma. Wreszcie
na obszarach, na których prowadziłam badania, zamieszkuje więcej Chaładytka
Roma niż Sasytka Roma — być może dlatego właśnie na temat tej pierwszej
społeczności Polscy Romowie wiedzą więcej. Utrzymanie któregokolwiek z tych
przypuszczeń wymagałoby dalszych badań.
Jeśli chodzi o obyczaje czy tradycję, to grupa Polska Roma postrzega Chaładytka jako podobną do siebie, przestrzegającą podobnej tradycji i dlatego zasługującą na szacunek:
Bo jak u nas są ci Romowie ruscy tyle lat już, to oni się zaliczają do naszych Polskich Romów. I przestrzegają te przepisy [M_PR_R3];
Oni też bardzo mocno... rosyjscy Cyganie, pani powiem, bardzo mocno trzymają
tą cygańską zasadę. Naprawdę, bardzo mocno trzymają [M_SR_R6].

Chaładytka słynie wśród Polskich Romów z talentu muzycznego:
Ja tak kocham właśnie, uwielbiam ten naród Chaładytka za ich śpiew i taniec, za
ich muzykalność. Uwielbiam [K_PR/SR_R4];
Wie pani, ja pani powiem, na ruskich nie ma Cyganów, żeby ich kto wziął na
śpiew i na tańce. [...] Oni do tego mają pierwsze miejsce. [...] To ich nikt nie weźmie [K_ChR_R16].

O ile Sasytka i Chaładytka zamieszkują Polskę na stałe i często żenią się
z przedstawicielami grupy Polska Roma, o tyle Romowie rumuńscy przebywają
w naszym kraju zazwyczaj tylko tymczasowo, rzadko wchodząc z Polskimi Romami w związki małżeńskie. Dziś grupa ta nie jest już tak liczna jak w latach 90.,
kiedy to dworce i przejścia podziemne były okupywane przez żebrzące kobiety rumuńskie, a tramwaje pełne rumuńskich dzieci, grających na akordeonach
i proszących o pieniądze. Cyganie rumuńscy byli obecni wszędzie — w restauracjach, na cmentarzach, przed kościołami. Szukali w Polsce lepszych warunków egzystencji lub tylko „odwiedzali” nasz kraj w drodze do Niemiec, gdzie
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zamierzali pozostać na dłużej, spodziewając się tam lepszego życia. Nie cieszyli
się i nadal się nie cieszą sympatią Cyganów zamieszkujących nasz kraj na stałe
— zepsuli im wizerunek:
My, Romowie Polscy, nie tolerujemy Romów z Rumunii. Dlatego, że my, Romowie Polscy, zajmujemy się na przykład takim handlem, jak handel obwoźny. Na
przykład, moja mama zajmuje się handlem obwoźnym. Mój tata skupuje starocie,
czyli, tzn. antyki. A ci Romowie rumuńscy to siedzą po prostu z dziećmi kalekami
i zbierają... żebrzą. U nas tego nie ma. U nas to oni są widziani... to jest bardzo
niski poziom tych Romów. My ich bardzo nie uważamy. [...] U nas to oni mają
bardzo niski poziom. U nas to są po prostu kalecy, można powiedzieć [K_PR/
SR_R4];
Powiem ci tak szczerze, że u nas, u Polskich Romów, to oni już mają przerypane.
A wiesz czemu? Za to, że nam zepsuli całą reputację, Polakom jako Polskim
Romom. Bo wiesz, my jak żyjemy, tak żyjemy. Ale pod kościołem nie stoimy.
Kaleków nie udajemy. Jakoś sobie radzimy. A widzisz, oni wjechali do Polski i ten
czarny, ten czarny... ludzie nas mylą. Tak jak, wiesz, ja jestem muzykiem i gram,
i nigdy mi się nie zdarzyło, żebym pod oknem czyimś grał. A oni chodzą, grają, że
ludzie rzucają przez okno pieniądze. A wiesz, że nasi Romowie takich rzeczy nie
robią [M_PR_R17].

Niektórzy Romowie nie mają im za złe żebrania. Tłumaczą to tym, że Cyganie
rumuńscy zostali nauczeni takiego postępowania przez swoich rodziców i dziadków, że żebrali „od zawsze”:
Ale z drugiej strony rozumiem, że oni po prostu tak żyją. Tak żyli z dziada pradziada i po prostu tak im zostało. Oni nie znają innej możliwości. [...] bo to też
tak jest, że takie już rzeczy miały... już były w ich rodzinie przedtem. Więc to się
po prostu wynosi z domu. Takie było źródło utrzymania. Robili to ich rodzice,
ich dziadkowie na pewno, a teraz oni to robią. Więc trudno ich karać za to, co
się wynosi z domu. No jak to? Nie widzieli innej, innych możliwości [K_PR_R1].

Żebranie jest poza tym lepsze od okradania ludzi:
Gdybym... ja — już nie mówię o Romach, tylko po prostu mówię. Gdybym dała
człowiekowi do wyboru, co bym wolała — ukraść czy poprosić, no zawsze bym
wybrała poprosić, prawda? [...] Dobrze, że nie mają stylu życia... żeby nie kradli.
[...] No jeżeli mogą prosić, no to niech proszą, prawda? [K_PR_R1]

Za złe natomiast Polscy Cyganie mają rumuńskim to, że do procederu żebrania
wykorzystują dzieci, które u Romów wydają się być świętością:
Znaczy wiesz... u naszych Romów dzieci to jest świętość. Na pierwszym miejscu.
Wiesz, może nawet tak żon nasi Romowie nie traktują jak dzieci. A u Rumunów
to... u nich dziecko tak jak przedmiot. Sprzedają, kupują. Wysyłają do Polski. Już
takie małe dzieci jak Jacek [imię zostało zmienione, chłopiec ma sześć lat] to już
zarabiają [M_PR_R17];
Bo od nas nie ma na pewno z Romów dzieci w domu dziecka. Nie ma. Bo u nas
jak Bóg da, czy zdrowe, czy upośledzone się urodzi, przecież downy to też są
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u nas, myśli pani nie ma? Wszędzie się zdarzają, że są upośledzone. U mojego
ciotecznego brata jest dziecko upośledzone. No ale to dziecko jest zadbane. Ona
idzie z tym dzieckiem do szkoły, bo jest taka szkoła dla nich. One chodzą z tymi
dziećmi. Ona wie, że ma dziecko, ma chore. To jest trudne. No ale, że co? Że jak
ma dziecko chore, to zaraz można wyrzucić to dziecko? Jak nieraz po śmietnikach dzieci znajdują. Albo gdzieś tam zostawiają. To jest nieludzkie. Bo nawet
suka jak będzie miała, to weźmie w zęby i ona nie zostawi, bo ona chowa to. Ona
się opiekuje. Nie da nikomu dojść, bo rękę ugryzłaby, jakby ktoś podeszedł i to
wziął. A teraz człowiek? To jest nieludzkie już i to nie wolno być! No u nas, żeby
taka osoba była jedna i to zrobiła, to wie pani co? Ona już nie ma co robić tu.
[...] Ona już by nie miała w ogóle nic z Cyganami. Ona jakby widziała Cyganów
z daleka, to już by uciekała, bo ona by była już, u nas już by miała — jak to mówią
— przerypane [K_PR_R14].

Rumuńskie Cyganki, kładąc dzieci na ziemię, ryzykują ich zdrowie i życie. Żebrzą często także kobiety w ciąży, siadając na zimnym kamieniu w przejściach
podziemnych. Narażają w ten sposób na liczne choroby zarówno siebie, jak
i swoje nienarodzone jeszcze dziecko. Wśród Cyganów rumuńskich są również
specjaliści w udawaniu kalectwa. Wielu z nich potrafi doskonale udawać upośledzenie fizyczne, tworząc na przykład sztuczny garb. Doskonałe w udawaniu
kalectwa są dzieci:
Nie uważam tego, co oni robią. Bo oni robią z tych dzieci kaleki specjalnie...
[...] No że tam proszą po ulicach o parę złotych... To, to dla mnie nic nie znaczy,
bo Polak też prosi itd. U nas kiedyś... moja mama, jak ja byłem mały, też mnie
brała za rękę i ja latałem i prosiłem ludzi, żeby mi dawali na loda: panie, daj pan
złotówkę na loda; i prosiłem. A moja mamusia stała i wróżyła z kart, i to było
dobrze. Ale u nas nie robiły z dzieci kaleków specjalnie, dlatego żeby zarobić. I to
jest tutaj najgorsze [M_SR_R6];
Przecież nieraz jak ona tu pod kościołem siedziała, dziecko w zimie... to była
zima, mróz, a ona z tym dzieckiem. Napisana kartka, żeby rzucać pieniądze. No
to, to nie powinna robić. Zimą z dzieckiem, a to dziecko ile miało? Z pół roku.
No to my tam podchodzili i wyzywali na nią. Co ty robisz? Ty dla pieniędzy chcesz,
żeby ci dziecko umarło? Dziecko się zaziębia, ty się zaziębisz i umrzesz. To zaczęli
my na nią wyzywać, że tak nie powinno być. A ona sobie sprawy z tego nie zdawała, bo u nich widocznie tak jest. I oni tu przyjeżdżali, po sklepach chodziły, po ulicach tu, nieraz do nas przychodziły. To ja zaraz wyganiałam: idźcie! [K_PR_R14]
I dlatego w każdym mieście Cygan się nie mógł zgodzić z tym, że oni robią bałagan. [...] Ja oglądałem program... [...] Oglądałem jego program, co był w Rumunii. I u tych Cyganów właśnie... oni tak naśladują kalectwo, że on dawał wszystkie
pieniądze im, a odwrócił się i widział, że normalnie idą. To są cyrkowcy. Ja to
najpierw... Ja ich... Z początku żal mi było tych dzieci, nie? Bo głodne i zimno.
Trzyma to dziecko, to dawałem. Ale później, jak widziałem... [...] Mąż siedzi se
w knajpie. Pije piwo. Je obiad. Żona z dziećmi żebrze. I widziałem, jak układał
te pieniądze. Od tego czasu powiedziałem, że ani grosika nie dam [M_BR_R55].
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Kolejny zarzut, jaki Polscy Romowie stawiają Cyganom rumuńskim, to traktowanie przez nich Cyganów polskich jak gadziów, co jest pogwałceniem zasady
romanipen. Żebrząc, Cyganie rumuńscy udają się także do domów romskich,
wykorzystując ich mieszkańców. Jest to wbrew kodeksowi romskiemu. To gadzie
są przecież tymi, których można „eksploatować”, do których można przychodzić
bez końca po pieniądze:
[...] przychodzą nachalnie do Romów. [...] A znając Romów, wiedzą, że im nie
odmówią. Raz dając, nie odczepią się. Wykorzystują. My byśmy ich traktowali
jako Romów. Natomiast oni nas nie traktują. I to jest takie bolesne. Oni nie traktują nas jako Romów, tylko jak gadziów. [...] Można go mamić i takie tam różne
rzeczy, i błagać go, i na kolanach, i wysyłać jedno dziecko, drugie dziecko i trzecie
dziecko, i tak po kolei. Więc nie traktują nas jak Romów. Oni nas traktują jak
gadziów. Dlatego bierzemy im to za złe również. Bo tego już nie mogę zrozumieć,
że traktują nas jak gadziów. Tego już nie mogę zrozumieć. [...] wykorzystują Romów. [...] Bo po romsku to jest oczywiście poprosić Roma i to nie jest wstyd, jeżeli
ja podejdę i powiem: słuchaj siostro, nie znając, ja nie mam dzisiaj na życie, daj
mi parę złotych. Daj mi parę złotych. Wtedy ona wyjmuje, daje mi na jedzenie,
prawda? Na obiad. Idź, ugotuj dzieciom obiad. I to jest w porządku [K_PR_R1].

Wreszcie, wielu Romów twierdzi, że Cyganie rumuńscy sprzedają swoje dzieci.
Miałam okazję przekonać się o tym podczas swoich badań. Trafiłam do domu,
którego gospodarze, nie mogąc mieć własnych dzieci, „adoptowali” dziewczynkę, kiedy była ona jeszcze bardzo mała. Moja rozmówczyni twierdziła, że dziecko ma ojca z Cyganów rumuńskich, a matkę — z Kełderaszy. Należy jednak pamietać, że Cyganie rumuńscy migrujący na Zachód to przedstawiciele głównie
Kełderaszy (Bartosz 2004, s. 102). Można więc wnioskować, że dziecko zostało
adoptowane właśnie od małżeństwa Cyganów rumuńskich. Po jakimś czasie na
jaw wyszło upośledzenie dziewczynki — fizyczne i umysłowe. Obecnie potrzebuje ona stałej opieki, wychowują ją dziadkowie. Od romskiej sąsiadki — mojej
respondentki — dowiedziałam się, że obecni opiekunowie dziecka „kupili je”
od Cyganów rumuńskich. Jak podkreślała ona w rozmowie, nie należy być zdziwionym chorobą dziewczynki. Rumuńskie Cyganki, będąc w ciąży, często siedzą
na zimnej ziemi, na dworcach, w podziemiach. Dlatego często chorują i w efekcie rodzą chore dzieci. Informację o możliwości kupienia dziecka od Cyganów
rumuńskich potwierdziło kilku innych moich rozmówców:
To wie pani, ja słyszałam dużo takich przypadków, że te Romowie to niektóre to
specjalnie przyjeżdżały tu w ciąży, urodziły i one sprzedawały potem. [...] Oddają,
oddają te dzieci. One nie chcą chować [...] [K_PR_R14].

Cyganie rumuńscy budzą u Polskich Romów zdecydowanie bardziej negatywne
emocje niż Cyganie Karpaccy:
Taki z gór to nie położyłby dziecka na ulicy, nie zrobiłby kaleki z tego dziecka,
a oni są tacy, że ja bym ich chętnie zabiła. Paskudne są. [...] I proszą, i żebrzą po
tych ulicach. To jest okropne [K_PR_R7].
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Moi rozmówcy, wspominając o Cyganach rumuńskich, często podnosili głos,
denerwowali się. Nie zdarzało się to, gdy mówili o Cyganach Karpackich, mimo
że opinie o tej grupie również bywały negatywne. Romowie określają Cyganów
rumuńskich pogardliwym mianem „Rumuny”, które często jest wykorzystywane
przez Polaków na określenie wszystkich Romów, bez względu na grupę, do której należą9. Bergitka Roma wzbudza śmiech u młodzieży, ironiczne uśmieszki
u dorosłych, rumuńscy Cyganie natomiast — ogromne oburzenie.
Niedopuszczalne są także w oczach Polskich Romów małżeństwa z Rumunami:
Ojej! Nie, nie, nie! U nas to na pewno woleliby z Polakami małżeństwo mieć, bo
mają niejedno i jeszcze niejedno będą mieć, niż z nimi [K_PR_R14].

O potencjalnym mężu z Cyganów rumuńskich jeden z moich respondentów
mówi:
Absolutnie nie! Chyba, żeby miał takie zachowanie, jak nasze. Ale nie, żeby córka mi żebrała, żeby uczył ją żebrać [M_PR_R37].

3.3. Przynależność do grupy rodowej
W literaturze poświeconej Cyganom przyjmuje się, że grupę rodową dziedziczy
się po ojcu. Tego samego zdania jest znaczna część moich respondentów:
Pochodzenie krwi jest po ojcu [M_PR_R2];
[...] ważniejsza jest ta nacja po ojcu. Jak ktoś zapyta, z jakich Romów jesteś, to się
od razu mówi po ojcu [K_PR/SR_R4];
My mamy tak, że od taty. Jak ktoś się pyta, to już mówimy po tacie [K_PR/SR_
R10].

W praktyce jednak często bywa inaczej i dziedziczenie grupy po ojcu pozostaje
jedynie w sferze teoretycznej deklaracji. Często Cyganie przypisują sobie przynależność do tej grupy, w której przebywają na co dzień, w której dorastają.
Dzieje się tak na przykład w małych miastach, których romscy mieszkańcy należą często do jednej i tej samej grupy rodowej. Jeden z mężczyzn, z którym
wielokrotnie rozmawiałam w pewnym polskim mieście, zawsze podawał się za
Galicjaka. Jak się jednak później okazało, jego ojciec pochodził z grupy Chaładytka Roma — mój rozmówca nigdy jednak nie podał takiej identyfikacji rodowej. Być może jest to spowodowane tym, że niemal wszyscy Romowie w tym
mieście deklarują się być Galicjakami i mężczyzna nie chciał od nich odstawać.
Jak się zresztą później okazało, nie wychowywał się wśród Chaładytka Roma
Można to tłumaczyć tym, że większość społeczeństwa polskiego uważa, że Cyganie pochodzą
z Rumunii.
9
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— całe swoje życie spędził właśnie wśród Galicjaków. Nie znał nawet języka,
którym posługują się „rosyjscy” Romowie. Jak sam jednak podkreśla, odziedziczył po ojcu, przypisywany właśnie Cyganom rosyjskim, wyjątkowy talent muzyczny. Zdarza się więc, że wybiera się tę grupę rodową, w której się przebywa,
wychowuje, którą zna się lepiej. Zdarza się także, że Romowie utożsamiają się
z grupą rodową matki, jeśli taka przynależność rodowa jest dla nich korzystniejsza:
No, każden idzie po lepszej rodzinie. Po wyższej. Nikt się nie uniży. [...] Ale czasem sobie dodają, żeby większy, wyższy był [K_ChR_R16].

Spotkałam się z taką sytuacją w pewnym mieście w województwie łódzkim, które w znacznej części zamieszkiwane jest przez Cyganów z grupy Jaglany. Jeden
z moich rozmówców, którego matka należy do tej właśnie grupy, a ojcem jest
Rom, który określa się jako Warmijak i Lesiak po matce, a Sasytka Roma po
ojcu, określił się jako Rom z Jaglanych. Nie „wybrał” więc żadnej z grup, z których pochodzi jego ojciec, lecz grupę matki. Można to wytłumaczyć chęcią „dopasowania się” do reszty Romów zamieszkujących owe miasto, jak i tym, że to
właśnie wśród nich ten młody mężczyzna wychował się. Z drugiej jednak strony
można to postrzegać jako chęć nobilitacji własnej osoby poprzez przypisanie się
do grupy, która cieszy się większym prestiżem. Przypisywanie się do grupy rodowej matki ma miejsce również wtedy, gdy dziecko jest wychowywane tylko przez
matkę i nie zna ojca. Dla niektórych wreszcie przynależność do rodu matki jest
bardziej wiarygodna i pewna:
Ja mówię, że więcej od matki, bo ojców to można mieć kilku, nie? Ale zawsze się
liczy matka. Bo ja na przykład najwięcej, jak ktoś się pyta ze starszych, czyją córką
ja byłam czy jestem, no to ja mówię zawsze od matki [K_PR_R8].

Należy w tym miejscu podkreślić, że Romowie często mają problem z określeniem w jednoznaczny sposób własnej grupy rodowej. Zdarzało się, że moi
rozmówcy nie chcieli lub nie byli w stanie wskazać na konkretną, jedną grupę
rodową Polska Roma, do której by należeli. Zapytani o to, z jakich są Cyganów,
wymieniali po kolei grupy rodowe rodziców i dziadków. Trudno powiedzieć, czy
chcieli w ten sposób zachować swoją grupę rodową w tajemnicy, czy też uznawali się za członków aż czterech grup rodowych. Spotkałam się też z sytuacjami, że
moi rozmówcy określali swoją grupę rodową różnie — podczas jednej rozmowy
po ojcu, podczas drugiej po matce, innym znowu razem po dziadku. Taki problem nie pojawił się nigdy u Romów nazywanych „prawdziwymi” Kaliszakami,
Pluniakami czy Pachowiakami, a więc u osób, których przynajmniej rodzice pochodzili z tej samej grupy rodowej.
Niektórzy Romowie za konieczne uznawali wyjaśnienie mi swojego pochodzenie w bardziej dokładny sposób, wymieniając wszystkie grupy rodowe, z którymi czują związek:
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My właśnie pochodzimy... Ja pochodzę tak, z takich cząsteczków — Warmijaczka, Lesiaczka, Rapaci, Węgrycy, Niemcy10. [...] To się z tej strony liczy i z tej
strony — wszystko po troszeczku. Nawet Węgryca jestem. Ale z mojego ojca, to
jestem właśnie Warmijaczka i Niemka. Tak. A z matki — tak wszystko po trochu
[K_PR_R34];
Na przykład mój tata jest Pluniak, a moja mama jest z Cyganów węgierskich i pachowiackich. A jej babka była jakąś Sasycą i to tak wszystko jest pomieszane. No
ale jak się pytają... [...] Jak mnie Rom zapyta, to mówię, że z ojca jestem Pluniaczka, a z matki Pachowiaczka [K_PR_R33].

Zdarza się wreszcie, że Rom — chcąc odnaleźć jakieś związki z innym Romem
— przypisze się do grupy rodowej dziadka czy babci, a nawet któregoś z pradziadków.

3.4. Małżeństwa w grupie własnej
Dystans etniczny pomiędzy poszczególnymi społecznościami romskimi widoczny jest także w przypadku planowania małżeństw. Wszystkie cztery zbiorowości
cygańskie zamieszkujące Polskę związki małżeńskie najchętniej zawierają w grupie własnej. Powodów takich preferencji jest kilka. Ożenek z przedstawicielem
innej grupy Cyganów wiąże się z wkroczeniem w inne, nieznane dotąd środowisko. Dziewczyna z grupy Polska Roma, która wychodzi za mąż za Kełderasza czy Lowara, poślubia kogoś, kto posługuje się innym językiem i przestrzega
odmiennej tradycji. Związane z tym obawy są udziałem zarówno wstępujących
w związek małżeński, jak i ich rodzin. Różnice językowe występują także pomiędzy poszczególnymi grupami rodowymi Polska Roma, a nawet w obrębie tej
samej grupy rodowej, jeśli jej przedstawiciele zamieszkują na przykład odległe
od siebie miasta. Młoda Galicjaczka opowiedziała mi następującą historię:
Wolałabym za Lesiaka albo za Bosaka wyjść, albo za Galicjaka. Bo tak, Pluniaki
to nie za bardzo my traktujemy tak. One mają inną tradycje i my mamy inną
tradycję. [...] One... inaczej mówią na coś i my inaczej. Ja na przykład... jak moja
siostra też wzięła tam... mojego szwagra. Też Galicjak jest. Ale u nich tam bardziej po romsku się mówi. On coś tam powiedział, żeby podać łyżkę po cygańsku,
jakoś inaczej, nie tak jak my. No to ona nie zrozumiała. Poszła i szukała to, a to
nie było [K_PR_R28].

Ożenek z kimś z grupy własnej oznacza również, że rodziny młodych znają się.
Wiedzą, z kim mają do czynienia — czy jest to rodzina przestrzegająca tradycji,
czy młody/młoda dobrze się prowadzi itd. Lepiej więc jest związać się z kimś
z własnej grupy rodowej:

10

W rozmowie telefonicznej kobieta określiła się jako Berniczka.
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Dlatego, że znamy rodzinę, wiemy, co robi ojciec, co robił dziadek. Człowiek wie,
czego może się spodziewać. Wiadomo, ze będą stabilni w tradycji i dziecko też
takie będzie [M_PR/SR_R45];
Dla mnie to żaden kłopot wziąć kogoś z Bosaków. Żaden problem, ale oczywiście
lepiej być, oczywiście, w swoim gronie, może tak. [...] Lepiej brać stąd, bo się znamy, wiemy, jacy jesteśmy [K_PR_R50].

Ożenek z kimś spoza grupy własnej wiąże się z ryzykiem „niedogadania się”.
Obawa ta jest identyczna z tą, jaką żywią Polacy wstępujący w związki tzw. międzykulturowe. Zarówno Polacy, jak i Romowie są świadomi tego, że różnice kulturowe mogą rodzić konflikty. Dlatego właśnie bezpieczniej jest poślubić kogoś,
kto został wychowany w tej samej tradycji, posługuje się tym samym językiem:
Ja już pani wyjaśnię, w czym rzecz jest. W tym rzecz jest, że zawsze dla dzieci,
i to nie tylko chodzi tutaj o Romów... Zawsze dla dziecka każdy rodzic chce jak
najlepiej. Dlatego chce, żeby najbliżej było rodziców, żeby nie miało trudności na
przykład z porozumiewaniem się, bo ma inne obyczaje, kulturę itd. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Żeby nie było żadnych różnic, żeby nie było konfliktów
później z tego powodu. I pod tym względem się to wszystko rozpatruje. Tak jak
każdy rodzic dla swojego dziecka, tak i Romowie [K_PR_R1].

Z drugiej strony Romowie — niezależnie od wieku — podkreślają, że w małżeństwie najważniejsza jest zgodność charakterów, a nie pochodzenie z tej samej
grupy rodowej:
Wie pani co? Muszą się charaktery nadać, ja powiem pani. Jak się komuś nie
podoba... na przykład z jednej grupy są i tak nie podobają się jeden jednemu, to
nic z tego nie będzie. Nieraz chcą rodzice, no bo ze swoich lepiej się dogadają,
będzie spokój, cisza, ale to nie. Nie da się. [...] Tak, to jest najważniejsze, jak się
tylko charaktery w małżeństwie nadają. A jaki by nie był, czy ruski, czy niemiecki,
kto by nie był, to się godzą [M_PR_R17];
Wie pani, każda matka swojemu dziecku chce jak najlepiej, czy to Polka, czy
Cyganka, prawda? Dziecku chce jak najbardziej i żeby było jak najlepiej przede
wszystkim. To, czy ona se weźmie Pluniaka, czy se weźmie Węgra, czy Pluniaka,
czy z Chaładytka, czy jeszcze tam jakiś, to już bez różnicy. Jak będzie jej dobrze,
to mi będzie jeszcze bardziej dobrze. [...] Byle charakterek był dobry. Taki do
ludzi [K_PR_R33].

3.5. Ciaciuno Rom — przestrzeganie zasady romanipen
Bez względu na swoje zróżnicowanie, spowodowane miejscem zamieszkania
i oddziaływaniem kultury większości, istnieje coś, co powoduje, że Cyganie
„są w stanie rozpoznać się, zidentyfikować, porozumieć (przynajmniej część
z nich) — możemy nazwać to cygańskością” (Mirga, Mróz 1994, s. 20). Owa
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cygańskość to w języku romskim romanipen — pojęcie, które mieści w sobie
i znaczy dla Romów wiele. Rozmówcy Gerlicha wyjaśniają je w następujący sposób: „To jest źródło i podstawa wszystkiego, to rzecz najważniejsza”
(Gerlich 2002, s. 15); „Powiem tak. Dziś świat się zmienił, a Rom musi być taki,
jak dawniej. Musi być przy tradycji. To, co go nowy świat nauczy, musi wziąć do
siebie. To jest jasne. Na początku wszystkiego jest tradycja, romanipen, trzymanie się tego, co robić Romowi nie wolno” (tamże, s. 53). A zatem romanipen to
wykładnia cygańskiej tradycji, cygańskiego sposobu życia, na który składają się
następujące elementy:

1. Jedność, solidarność z innymi Romami, udzielanie sobie pomocy
Rom może oczekiwać od swojego „rodaka” pomocy o każdej porze dnia i nocy.
Jedna z respondentek opowiadała, jak pewnego dnia do drzwi jej domu zapukali zupełnie obcy Cyganie z prośbą o „przenocowanie” ich. Rodzice nie wahali
się ani chwili — spełnienie tej prośby było ich cygańskim obowiązkiem. Moi rozmówcy często podkreślali, że Romowie są znacznie bardziej solidarni niż Polacy
i że zawsze mogą liczyć na pomoc swoich rodaków, nawet wtedy, gdy wsparcia
potrzebuje osoba skalana, w więc w pewnym sensie żyjąca tymczasowo poza
romską społecznością:
Romanipen to jest jedność. [...] No po prostu jedność. Jeśli mnie się dzieje źle
i będę chciał pomocy, to zawsze mi pomogą [M_PR_R13];
Pani jest Polką. I pani wyjdzie tutaj na ulicę i ktoś panią napadnie, a będą Polaki
szli. Chociaż pani ich nie zna i oni pani nie znają, oni pani nie pomogą. A u nas...
nawet jak ja nie znam tego Roma, to my wyskoczymy i pomożemy mu. Bo taką
samą krew mamy [M_PR_R21].

Potwierdzają to słowa jednego z rozmówców Gerlicha: „Gdy Cygan Cygana
spotyka, obojętnie gdzie i kiedy, ma być mu życzliwy i mu w miarę możliwości
pomagać” (Gerlich 2002, s. 55).
Znaleźli się jednak i tacy, którzy z przykrością stwierdzali, że dziś nie ma już
wśród Cyganów takiej jedności jak dawniej, że w rzeczywistości owa słynna cygańska solidarność pozostaje często jedynie w sferze deklaracji.

2. Przestrzeganie tradycji (rytuałów i obrzędów), w tym zasad związanych
z ubiorem
Romanipen to jest takie coś, żeby ustalać cały czas nasze tradycje, od tych tradycji
się nie oddalać [...]. To jest właśnie romanipen. Żeby Cygan Cygana nie okradał
[M_PR_R21];
Więc to są te zasady nas obowiązujące, zakon nas obowiązujący. Myślę, że w tym
zakonie wszystko jest zawarte. [...] To są zakazy i nakazy. I ponieważ nie są spisane, mogłybyśmy sobie dzisiaj o nich mówić w nieskończoność. Dana sytuacja
pokazuje dany problem i można opisać, w jaki sposób można rozwiązać, czy jest
złamane romanipen, czy nie [K_PR_R1];
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To jest właśnie ta tradycja, że ją trzeba trzymać, że trzeba nie błądzić, nie żenić się
z Polakami i tam inne rzeczy. I u nas morderstwa to się w ogóle nie robi. Romanipen to jest, żeby żyć przykładnie, żeby nie chodzić w spodniach czy nie błądzić,
czy nie zdradzać [K_PR_R40];
Między nami to prawdziwy Rom musi swoje zaprowadzenie trzymać. Te stare korzenie musi utrzymać. [...] Utrzymać wszystko z dziecinnych lat... bo my przecież
nie piszemy naszych zasad, tylko je ustnie przekazujemy. Przekazujemy ustnie tę
naszą zasadę romską i ona do końca życia musi być przestrzegana przez prawdziwych Romów [M_PR_R3];
Romanipen... no to są właśnie te wszystkie nasze tradycje. Na przykład tak, jak
chodzić w długich spódnicach, w bluzkach nie z odkrytym pępkiem, takich tych
ramiączkach, jak pani mówiła [K_PR_R22].

3. Posługiwanie się językiem cygańskim w środowisku własnym11
4. Przestrzeganie zasady phuripen, czyli zasady szacunku dla starszych
Młodzi Romowie mogą zabierać głos przy starszych, jeśli starsi im na to pozwolą
lub jeśli zostaną o to poproszeni. Podobnie, przy starszych nie można sobie pozwolić na nieprzyzwoite żarty, wulgarne słowa, często także na mówienie w języku polskim. Do osoby starszej nie można zwracać się bezpośrednio — należy
unikać formy „ty”. Niektórzy z moich rozmówców podkreślali, że zasady te obowiązują wobec wszystkich starszych osób, także nie–Cyganów:
To się tak daje szacunek dla tych starszych. [...] U nas jest tak, że nawet nie zwracamy się bezpośrednio do starszych. Nawet do starszej Polki nie powiem na przykład: pani, chodź no tu; tylko: pani, chodźcie tu. Albo: czy możecie podejść tutaj.
W ten sposób. Szacunek trzeba oddać [K_PR_R7];
U nas ja na przykład nie powiem do babci: babciu, weź to; tylko: babciu, weźcie
to; prawda? [K_PR/SR_R10]

Wedle zasady romanipen szacunek należy okazywać nie tylko najstarszym
członkom własnej społeczności, ale wszystkim Romom, a także tradycji cygańskiej — poprzez jej przestrzeganie i przekazywanie kolejnym pokoleniom:
Romanipen... No to właśnie to jest to, że trzeba szanować się między sobą. Starszych ludzi szanować [M_PR_R44];
Romanipen to jest to, co cygańskie, rodowe, to, że trzeba się szanować [M_PR/
SR_R52];
Romanipen to jest takie coś, żeby [...] szanować starszyznę [M_PR_R21].

Wreszcie, starszych trzeba bezwzględnie słuchać. Doskonałym tego przykładem może być fakt, że kiedy pojawiałam się w romskim domu prosząc o moż11

Problem ten został szerzej omówiony w rozdziale dotyczącym języka.
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liwość przeprowadzenia wywiadu, to jeśli ochotę na rozmowę miała młodsza
z przebywających tam akurat osób, zawsze najpierw kazała mi zapytać o zgodę
osobę starszą. Potencjalny rozmówca decydował się na wywiad tylko wtedy, gdy
udało mi się takie pozwolenie uzyskać. Wielokrotnie spotkałam się z sytuacją,
że w momencie braku wspomnianej zgody potencjalny rozmówca, jeszcze kilka
minut temu chętny do rozmowy, rezygnował.

5. Nakaz niewypierania się własnego pochodzenia
Rom, który przestrzega romanipen, jest dumny z tego, że jest Romem:
[...] trzyma głowę wysoko. [...] Nie wstydzi się pochodzenia i wszystkiego, co związane z Romami. Bo ja na przykład... Ona pracuje w sklepie (mężczyzna wskazuje na żonę) i ja pracuję w sklepie. Bo jestem zaopatrzeniowcem w tym samym
sklepie. No i przecież my rozmawiamy po romsku. I klienci przychodzą i wiedzą
o tym. No i cieszą się wszyscy [M_BR_R55].

Wszyscy moi rozmówcy surowo potępiają Cyganów, którzy wypierają się własnego pochodzenia. Jest to dla nich coś nie do wyobrażenia. Wielu z nich zaznacza, że nigdy nie spotkało się osobiście ani nawet nie słyszało o takiej sytuacji.
Cygańskość jest czymś, z czego należy być dumnym, czego nie można się wstydzić. „Nie wolno Cyganowi zdradzać swojej tożsamości, to jest tak samo wiążące, jakby sprzedał swoją matkę” (Gerlich 2002, s. 55).
Pojęcie romanipen może być także rozumiane jako cała romska społeczność,
jako „grono Romów”:
Romanipen... w tym słowie bardzo dużo się mieści, wie pani. To znaczy tradycja
romska, całe zgromadzenie Romów, jakby tu pani jeszcze powiedzieć... to jest
całe zgrupowanie Romów. To jest romanipen. To jest wszystko to, co dla Roma
się liczy. Na przykład... jak ja bym powiedziała „wszyscy Polacy”, a ktoś powie
„wszyscy Roma”, no to to jest romanipen. [...] Romanipen... to znaczy, to tak wygląda romanipen, jak byśmy grupowo powiedziały „Cyganie”. To jest romanipen
[K_PR_R8];
No to, to jest... romanipen to jest my, Cyganie. Wszyscy Cyganie. No to jest to
[K_PR_R14].

„Kategoria romanipen związana jest ze sferą samoświadomości Romów, myślenia o sobie, ujmowania swoich odmienności — jest autodefinicją” (Mirga 1987,
s. 197). Jej przestrzeganie pozwala Romom rozpoznać swoich współrodowców,
zakwalifikować ich do „swoich”:
[...] byłam na środku ulicy w Anglii i po prostu były rozwieszone ciuchy na sznurkach na podwórku. Spojrzałam na te ubrania i mówię: tu mieszkają Cyganie. Tak
jakbym wiedziała. Bo nawet to rozwieszenie ubrań było takie cygańskie. Na przykład niemieszanie bielizny z innymi ubraniami, z ubraniami mężczyzny. Poznam,
gdzie mieszka Rom, po tym, jak wiszą ubrania [K_PR_R5].
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Romanipen to zbiór zasad, których prawdziwemu Romowi nie wolno naruszyć:
Romanipen... to się mówi czasem, że ktoś przekroczył romanipen. [...] To znaczy,
że przekroczył romstwo, czyli tego naszego całego... jakby to powiedzieć... naszej
tej całej ustawy romskiej. [...] To ktoś taki nie jest bardzo widziany jako Rom
[M_PR_R3].

Nieprzestrzeganie romanipen przez Cyganów z grupy Polska Roma grozi skalaniem, a to z kolei pociąga za sobą karę przewidzianą przez romski kodeks:
Romanipen to jest kodeks. To jest jak kodeks karny. Bo u nas nie ma tego kodeksu cywilnego, tylko kodeks karny, że za przewinienie grozi kara. Nie tam układy
jakieś... zdarzają się takie historie, że król rozstrzyga i wina jego nie unika. Szkody trzeba wyrównać i to wszystko [M_PR_R37].

Rom, który przestrzega zasady romanipen, uznawany jest przez innych Romów
za Roma prawdziwego (ciaciuno Rom). Dlatego właśnie o kategorii romanipen mówi się, że jest ona kategorią cygańskości lub bycia prawdziwym Romem.
Co dokładnie oznacza bycie ciaciuno Rom? Mirga zwraca uwagę, że jest to kategoria często odrzucana przez cyganologów ze względu na jej subiektywność.
Niemniej podkreśla, że „gra [ona] niezwykle istotną rolę organizującą wybory, preferencje, solidarność bądź awersję” (Mirga 1987, s. 197), a zatem pełni
bardzo ważną funkcję w interakcjach z innymi członkami własnej społeczności.
Jej wprowadzenie wymaga jednak wzbogacenia tradycyjnego podziału na swoich i obcych o trzecią kategorię. Przyjęcie takiego trzyelementowego schematu w opisywaniu relacji pomiędzy grupami etnicznymi postuluje Mróz (Mróz
1986, s. 139–162). Jego zdaniem określenia samych siebie przez grupę nie można sprowadzić do tradycyjnej opozycji swój — obcy. Badacz pisze, że „zasada
określania relacji grupy własnej do tych, którzy nie są zaliczani do tej kategorii,
układa się — przynajmniej w pewnych przypadkach — w bardziej skomplikowany schemat: swoi — inni [nie swoi] — obcy” (tamże, s. 140). „Swoich” stanowią tutaj te jednostki, które żyją zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi w danej
społeczności zasadami. „Inni” to ci, którzy z jednej strony różnią się od grupy
własnej, ale z drugiej dzielą z nią jakieś cechy. Są więc bliżsi „swoim” niż obcy,
nie ma pomiędzy nimi różnic biegunowych. Są elementem pośrednim, stanowią granicę pomiędzy „swoimi” i „obcymi”. Jak ta teoria ma się do określania własnej tożsamości przez Cyganów? Należy pamiętać, że określając własną
tożsamość etniczną, Cyganie odnoszą się nie tylko do nie–Cyganów, ale także
do tożsamości innych grup cygańskich. W rezultacie porządkowanie cygańskiego świata dokonuje się „w dwóch stale przecinających się, stale współobecnych
płaszczyznach: identyfikacji własnej grupy wobec innych Cyganów i identyfikacji własnej grupy (wraz z innymi Cyganami) wobec nie–Cyganów” (tamże,
s. 143). Jak pokazano wcześniej, Cyganie w Polsce stanowią dwie odrębne społeczności, które żyją w nieco odmienny sposób. Do pierwszej należą Polscy Romowie, Kełderasze i Lowarzy, do drugiej — Cyganie Karpaccy. Z dzielących
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te grupy różnic doskonale zdają sobie sprawę sami Romowie. Jak piszą Mróz
i Mirga, „wartości, z którymi się identyfikują lub które uznają za podstawowe
dla tożsamości własnej, nie są zasadniczo odmienne. Różnica, jak się zaznacza, dotyczy subiektywnej (grupowej) oceny stopnia respektowania owych wartości, albo inaczej określania, w jakim stopniu dana grupa jest cygańska (co jest
m.in. podstawą do hierarchizacji ugrupowań cygańskich z perspektywy danej
grupy)” (Mirga, Mróz 1994, s. 265). W rezultacie każdy Rom dokonuje hierarchizacji pozostałych Romów, czy też grup romskich — miejsce w tej hierarchii
zależy od tego, czy dana osoba lub grupa realizuje zasady cygańskiego życia,
w jakim stopniu przestrzega zasady romanipen. Nie każdy Rom zasługuje na
miano Roma prawdziwego, o czym wielokrotnie miałam okazję przekonać się,
prowadząc swoje badania.
Podobne wnioski ze swoich badań prowadzonych w USA wyciąga Salo (1979,
s. 73–96), co dowodzi, że wyżej opisany schemat można przyjąć za typowy dla
wszystkich Cyganów, nie tylko dla tych zamieszkujących Polskę. Salo prowadził badania w trzech grupach Cyganów — wśród Romów, Rominicel i Ludar.
Dotyczyły one wzajemnych relacji i ocen. Okazało się, że każda z tych grup postrzega dwie pozostałe, owszem, jako Cyganów, ale nie Cyganów prawdziwych,
uzasadniając to tym, że „zatraciły one prawdziwie cygański sposób życia” (tamże, s. 83–84).
Romowie, dokonując oceny jednostki należącej do grupy własnej lub innej,
stosują kategorie, które składają się na opisaną wyżej zasadę romanipen. Za
„swojego” zostaje przez nich uznany ten, kto w ich mniemaniu jest Romem
prawdziwym, a więc żyje zgodnie z romanipen — wykładnią cygańskości. Należy jednak zaznaczyć, że owa prawdziwość nie polega na życiu w taborze, choć
dla wielu młodych Romów wędrowanie ich babć, dziadków czy rodziców jest
wystarczającym argumentem za tym, by uznać ich za prawdziwych Cyganów.
Tym kryterium prawdziwości moi młodzi rozmówcy posługiwali się najczęściej,
zwłaszcza ci, którzy nie chcieli poddać się głębszej refleksji na temat tego, kogo
można określić mianem ciaciuno Roma. Gdybyśmy jednak je przyjęli, to żadnego z moich rozmówców nie moglibyśmy uznać za prawdziwego Cygana. Wydaje się zatem, że właściwym kryterium prawdziwości jest przestrzeganie tradycji
i postępowanie zgodne z kodeksem romanipen: „[...] tradycyjny Rom, ten prawdziwy, który jeszcze zachowuje tradycje wędrujących taborów, ortodoksyjnych
Romów, to stary Rom. Stary nie znaczy stary w latach. [...] W XXI wieku należy
połączyć tradycję z nowoczesnością w taki sposób, by nic nie utracić z tego, co
było nasze i co zachowaliśmy do dzisiaj. Nie może być inaczej. [...] Rom ma być
tradycyjny jak w taborze. Te czasy minęły. Jednak Rom ma być taki, jak wtedy,
prawdziwy. Prawdziwy, bo tradycyjny, taki, co wie, co romanipen znaczy” (Gerlich 2002, s. 37);
W trakcie życia trzeba udowodnić, że jest się Romem. Swoim sposobem działania, swoim życiem musi udowodnić, że jest prawdziwy. [...] Oni myślą o innych
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Ciaciuno Rom — dystans etniczny pomiędzy różnymi grupami cygańskimi

99

rzeczach. O taborach myślą. A to nie na tym polega. To trzeba żyć i zachowywać
się jak Rom, żeby być prawdziwym [K_PR_R1];
No wiesz... (po chwili zastanowienia) jak się po cygańsku prowadzi, po cygańsku
rozmawia. No takie życie cygańskie naprawdę prowadzi. Wróży, czasem tam zakradnie. To, to jest naprawdę cygański [K_PR_R18].

Choć „osiadłość” znacznie odmieniła życie Romów, wymuszając przynajmniej
częściową ich asymilację ze społecznością polską, to jednak nie przeszkadza
im być Cyganami prawdziwymi. Można powiedzieć, że cygańska prawdziwość
polega na umiejętnym połączeniu tradycji przodków z tym, co niesie ze sobą
współczesność. Nadal najważniejsza jest zasada romanipen. Tylko ten, kto jej
przestrzega, zasługuje na miano Roma prawdziwego. Jaki zatem jest ten współczesny „prawdziwy Cygan”?
Oprócz przestrzegania opisanej wcześniej zasady romanipen, prawdziwy
Rom powinien mieć oboje rodziców Romów, być Romem z krwi i kości:
Prawdziwy Rom musi być czysty Rom. Na przykład, żeby nie była to żadna mieszanka [M_PR_R21];
[...] prawdziwy Cygan [...] to znaczy, że to nie jest mieszaniec, tam nie ma nikogo
w rodzinie mieszańca, ani nic. To jest prawdziwy Cygan [K_PR_R8].

Z drugiej jednak strony — deklarowali moi rozmówcy — urodzenie się jako
Cygan nie wystarcza, żeby nim być. Jest to tylko pewien potencjał, który — jeśli chce się być szanowanym we własnej społeczności — należy wykorzystać we
właściwy, ściśle określony sposób. Romski przodek nie jest zatem gwarancją bycia prawdziwym Cyganem. Żeby zostać za takiego uznanym, trzeba żyć zgodnie
z zasadami romanipen, realizować swoją cygańskość przez całe życie — zawsze
i w każdych okolicznościach, a nie tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Bardzo ważnym pojęciem dla prawdziwego Roma jest romano łav, czyli cygańskie słowo. Ciaciuno Rom nie może składać obietnic bez pokrycia, musi dotrzymać danego słowa, nie może okłamać drugiego Roma:
Bo tak, jak już chyba mówiliśmy przy naszej pierwszej rozmowie, że Romowie
Romów nie muszą kradnąć, nie muszą oszukiwać. U nas jest wszystko na słowo
honoru. Jak kupuje się coś, to się nie ogląda, to się nie waży. Ja tylko przychodzę
do Roma i mówię, że potrzebuję taką a taką rzecz. On sam mówi, ile to waży. To
nie potrzeba ważyć. [...] Jeżeli jego słowo jest prawdziwe przez wiele lat, to uważa
się go za prawdziwego Roma [M_PR_R3];
Jeżeli Cygan rozmawia i powie ci — ja ci daję moje słowo — to to jest tak, jakby
dał górę złota, górę pieniędzy, i tak musi być. Jeżeli on powie — daję ci moje
słowo, że na przykład widziałem tam coś, ja ci daję na to moje słowo — to to jest
święte. Romskie słowo jest święte, można powiedzieć [K_PR/SR_R4];
Ten jest prawdziwy, kto jak powie słowo, to musi tak się stać. Żeby umarł, to
umrze, a nie zrobi to, co obiecał. Jak powie tak, to to musi być tak. Bo u nas słowo
jest ważniejsze niż żeby pani pieniądze dała, niż żeby nie wiadomo co. Żeby panią
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przekupywała, nie da rady. Mój wujek kiedyś taki, to kazano mu pić wódkę. A on
sobie przysięgł przed wszystkimi, bo lubiał wypić sobie, że nie wypije ani jednego
kieliszka. Kiedyś był bardzo chory na nowotwór i lekarze mu kazali, że jak będzie pił, to będzie żył. Nie! Przysiągł i umarł, a nie wypił. Nie. To jest prawdziwy
Cygan. Bo takie podróby to też są. Dużo. Ale od takich to trzeba daleko uciekać
[K_PR_R34];
U nas się liczy tylko słowo, przede wszystkim słowo. Na tym polega... u nas, jak ja
chcę pożyczyć od jednego Cygana 100 zł, to nie muszę z nim pisać umowę, tylko
ja daję swoje słowo. Ale ja muszę być tym Romem, wie pani? [...] Właśnie ja muszę być tym Romem, który nigdy do tej pory nie złamał swojego słowa i nie było
na niego żadnego skalania. Wtedy jest ten prawdziwy Rom [M_SR_R6].

Rom, który choć raz oszukał swego „rodaka”, nie ma poważania, trudno jest
mu odzyskać zaufanie. Wiadomość, że nie dotrzymał słowa, natychmiast obiega całą społeczność romską. Taka osoba nie może zabierać głosu na romskich
spotkaniach, nikt nie liczy się z jej słowem. Trzeba na nią uważać i nie należy
traktować jej poważnie. Zdarza się, że inni Cyganie wypominają jej popełnione
przewinienie:
U nas się zachowywanie przede wszystkim słowa liczy. Nie ma gołosłowności.
Jeżeli człowiek raz czy drugi, trzeci podpadł z takim czymś, że mu się już na słowo
nie wierzy, wtedy ten człowiek nie ma już takiej wartości [M_PR_R2];
Nieprawdziwy Rom to nieprawdziwy człowiek. To już nie ma wiary taki człowiek.
Jemu się w nic nie wierzy. U nas wszystko zależy od tego słowa honoru. Jak skłamał, to mu się nie wierzy, jego słowo nic nie jest warte. [...] No bo to jest tak, że
inny Rom może mu zawsze wypomnieć, że on skłamał. I jak ten Rom, co skłamał,
gdzieś się pojawi czy coś się wtrąci, to wtedy inny Rom może mu powiedzieć:
Słuchaj, ty się w ogóle tutaj nie wtrącaj, bo ty nie masz tego słowa. Nie zabieraj
tu dużo miejsca, bo ty jesteś u Romów nie bardzo ważny. [...] Jak raz straci to
zaufanie, to zazwyczaj na całe życie [M_PR_R3];
To znaczy, że... to już jest taki, że nie można mu wierzyć, ani na słowo, ani na
przysięgę, ani w ogóle na nic. Jest on po prostu nieuważany. Słowo musi być słowem. To jest bardzo ważne. [...] Na przykład, on przyjdzie do mnie i, na przykład,
ja już wiem o tym, że on nie dotrzymał danego słowa. [...] I on przyjdzie, tam będzie ze mną rozmawiał i mówił: daję słowo. To ja mu mogę powiedzieć w każdej
chwili: idź, nie zawracaj mi głowy, bo ja ci nie wierzę, bo twoje słowo się nie liczy
dla mnie, nic nie znaczy po prostu, bo już raz dałeś słowo i nie utrzymałeś tego
słowa, jak ja mogę ci wierzyć? [K_PR_R8]

Prawdziwy Rom powinien nie tylko sam przestrzegać zasad romanipen, ale
także dbać o to, by robiła to jego rodzina. Niewłaściwe postępowanie żony czy
dziecka również może spowodować rysę na jego honorze:
Tak ma człowiek traktować zasady, jak się je powinno traktować. Nie może zejść
z tej drogi, która jest przez naszych dziadków, pradziadków wytyczona. Jeżeli się
to wszystko przestrzega, proszę panią, ma się swoją skromność, to taki człowiek
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jest poważany. I to jest właśnie ta zasada, że mało tego, że głowa rodziny jest taka,
ale jego dzieci do tego muszą tak postępować, jak ojciec. Żona taka musi być. To
jest prawdziwy Cygan [M_PR_R37].

Ciaciuno Rom żyje zgodnie z romską tradycją, nie jest skalany, czy też — jak
to często mówią Cyganie — trefny. Nie świeci oczami u króla:
Rom musi być na pewno bez żadnych skalań, czyli bez żadnego złego słowa. Musi
być czysty, bez żadnych przestępstw, żadnego tam jakiegoś... żeby nigdy w życiu
żaden inny Rom nie powiedział o nim: o, to jest zły Rom. To już jest nie to. U nas
jest król Romów. I nigdy nie może być posądzony Rom przez tego króla. Wtedy
jest prawdziwy Rom, Rom z dobrym słowem. To jest Rom prawdziwy [K_PR/
SR_R4];
Jedziemy do króla. Karę nam daje. Nawet to jest nieładnie u nas, jak często kto
jeździ do króla, nie? To już nie ma uważania za dużo. To mu się mówi: ty stale
jeździsz i oczami świecisz. [...] A jak przyjdzie do króla w swoim życiu tak jak
teraz, jak ja mam prawie 70 lat, nie? A przyjdziemy do króla pierwszy raz w życiu
i ty jeszcze w życiu u niego nie byłaś, nie ocyganiłaś, nie oszukałaś nikogo, masz
taką sławę, taką, jak trza, masz jednego chłopa, a nie miałaś 10 czy dwa, trzy
chłopy, i staniesz, i mu mówisz: ja w swoim życiu tak i tak przeszłam, jeszcze nie
byłam u ciebie i nie świeciłam oczami. To on ci na słowo uwierzy, a niektóry musi
przysięgać w kościele. To już jest człowiek podpadający. A u nas taki człowiek
to ma wielką sławę, jak ma jednego chłopa, zestarzeje się, jak to mówią, nie ma
żadną plamę, żadną skazę, nikogo nie ocyganiłaś, nie oszukałaś, plotki nie zrobiłaś. To jest u nas porządny i sławny człowiek, czy kobieta, czy mężczyzna [K_PR/
SR_R41].

Wbrew temu, co mówią starsi Romowie, pamiętający jeszcze czasy taborów,
tradycja romska nie zginie. Zapewniają o tym młodzi Cyganie. Owszem, wiele
się zmienia — coraz węższe stają się na przykład spódnice kobiet romskich,
coraz częściej pozwalają one sobie na mniej lub bardziej widoczny makijaż. Niemniej młodzi doskonale wiedzą, co im wolno, a czego powinni się wystrzegać, by
nie stracić w oczach swoich „rodaków”:
Moja sześcioletnia siostrzenica już wie, co jej wolno, a co nie. Ona wie, że tą miskę, w której myjemy nogi, nie wolno położyć ją na stole. Jak na przykład nikogo
nie ma w domu, bo czasami ja zostaję sama... i ja wstaję w halce, to ona mówi,
żebym poszła się ubrać, bo jeszcze ktoś wejdzie i mnie zobaczy. Ona wie, jak się
zachować. Ona wie, że do starszego nie mówi się na „ty”, tylko na „wy”. Także to
nie zginie [K_PR/SR_R10].

Przestrzeganie romskiej tradycji jest czymś naturalnym, nie sprawia trudności.
W tej tradycji się wyrasta, przyzwyczaja się do niej i dlatego określone rzeczy
robi się w taki, a nie inny sposób, nie zastanawiając się nad tym, czy jest to trudne, czy nie:
No tak. Bo ja ci powiem, niektórzy mówią: ojej, wy nie chodzicie w spodniach.
Ale u nas to już jest takie we krwi. Jak dziewczynka ma 13 lat, to ona sama siebie
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się wstydzi, krępuje. Jak ktoś przychodzi obcy, to tak się krępuje. Na przykład,
moja kuzynka [...], Paloma [imię zostało zmienione], to też: ona będzie chodziła
sobie w spodniach. Rodzice jej nie zakazywali tego. Mówili: chodź sobie. Ale założyła raz spódniczkę i później drugi raz, a potem założyła spodnie, to ona sama
siebie się wstydziła. Mówi: koniec ze spodniami. W takich bojówkach beżowych–
spódniczkach my też chodzimy na co dzień. Trampki. Na sportowo. Ale jest ta
spódniczka [K_PR/SR_R4].

Z drugiej strony młode dziewczyny romskie przyznają, że niekiedy „zazdroszczą” Polkom możliwości chodzenia w spodniach, krótszych spódnicach czy bluzkach na ramiączkach, zwłaszcza latem:
Bo ja bym chciała już tak być Polką. Bo dlatego, bo u Polki można chodzić do ilu
lat się chce w spodniach i w krótkich bluzeczkach, a u nas nie. Mnie to denerwuje
bardzo. [...] W ogóle bo... ja się lepiej czuję w spodniach niż w spódniczce. Na
przykład, jak mi się jakiś chłopak podoba, a temu chłopakowi się podoba w sukience czy tam w spódniczce dziewczyna. A jak ja wyjdę w takiej, jak powinnam
nosić, to wyglądam jak zakonnica. I właśnie to nie lubię [K_PR_R28].

Młodzi Romowie podkreślają, że szacunek i zrozumienie dla tradycji przychodzą
w wiekiem. Im człowiek straszy, tym bardziej dba o swoją „romskość”. Młodszemu Romowi łatwiej wybaczyć jakieś drobne przewinienia — młodość rządzi się
przecież swoimi prawami. Zdarza się, że starsi przymkną oko na „niegroźne”
młodzieńcze wybryki. Dojrzała osoba nie może jednak już sobie na nie pozwolić. Powinna być przykładem dla młodszych pokoleń, pielęgnować zasady romanipen, stać na ich straży:
Widzisz, są takie zasady, że... słuchaj, młodzież to nie przestrzega. Nie przestrzegają i ja też sam nie przestrzegam tego. Powiem ci tak szczerze. No ale wtedy
muszę, jak jest starszyzna. Jak jest starszyzna, no to musisz chodzić, wiesz na
paluszkach, elegancko. [...] Starszyzna zawsze będzie. To znaczy patrz, ja jestem
młody chłopak, ale... i też to tak wszystko można powiedzieć... wiesz... Ale jak już
dojdę do lat swoich, to czy chcę, czy nie chcę, to musze to podnieść. Leży kamień.
Przychodzą te lata, co muszę ten kamień podnieść i go dźwigać. I wtedy po tych
małolatach ja rozprowadzam tą tradycję. Wiesz, zawsze se przypominam młode
lata, nie? Mnie było wolno, a im nie. Ale, wiesz, jak jest ładny chłopak, to zawsze
tam wiesz... jak będzie przy mnie takich dwóch, trzech ze starych, to powiem: niedobrze to zrobił, ale trzeba mu tam troszkę darować. Może się poprawi. W końcu
my też kiedyś byliśmy młodzi [M_PR_R17].

Rozmaita bywa motywacja do przestrzegania tradycji przez młodych Romów.
Dziewczyny nie chcą zepsuć własnej reputacji, zależy im na szacunku innych
Cyganów. Istnieje również obawa, by jakimś młodzieńczym wybrykiem nie zaszkodzić swojej rodzinie:
Trochę jest trudno utrzymać tą romską zasadę. [...] wie pani, dla kogo ja robię
to? Dla własnej rodziny. Bo żebym ja nie miała rodziny, ja była sama na świecie
i jakiś tam Rom by do mnie doszedł, to mnie to nie obchodzi. Ty jesteś obcy. Ja cię
w ogóle nie znam i mnie to nie obchodzi, chociaż jestem Romem [K_PR_R28].
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Wiele oczywiście zależy od rodziny, w której młody Rom się wychowuje. Jeżeli
rodzice trzymają w domu dyscyplinę, dbają o to, by żyć po romsku, to dziecko
samo doskonale wie, na co może sobie pozwolić, a czego pod żadnym pozorem
nie wolno mu robić:
Jeżeli rodzice trzymają dziecko w dyscyplinie w domu i co mu wolno, a co nie wolno, to jest w porządku. Ale jeżeli rodzice sobie tak to wszystko biorą na wesoło,
to już lecą dzieci we wszystkie strony [K_PR_R29].

Należy tu jednak podkreślić, że częściej o tym, jak powinien żyć ciaciuno Rom,
wydają się zapominać chłopcy. Dziewczynki o tradycji wiedzą znacznie więcej, można odnieść wrażenie, że przykładają do niej większą wagę. Być może
jest to spowodowane tym, że chłopak chodzący po dyskotekach, mający przed
ożenkiem wiele kobiet nie wzbudza u Romów pogardy, lub przynajmniej nie
patrzy się na niego tak źle, jak na dziewczynę, która przed ślubem spotyka się
z chłopcami. Chłopak może sobie pozwolić na dużo więcej niż dziewczyna. Młodziutkie Romnie, które nie chcą zepsuć swojej opinii, większość czasu spędzają
w domu, pomagając mamom, babciom czy ciotkom. Z drugiej jednak strony,
fakt posiadania większej wiedzy o tradycji przez dziewczynki może wynikać
z tego, że w kulturze romskiej to właśnie kobieta stoi na straży tradycji, czego
dowodzi autorka drugiej część niniejszej publikacji.
Romanipen to podstawowa zasada moralno–etyczna uznawana przez wszystkich Romów. Jest jednak przez nich różnie realizowana. Przedstawiciel Polskich
Romów, by zyskać miano ciaciuno Roma, musi spełnić nieco inne warunki
niż na przykład ktoś z grupy Bergitka Roma. Tematem tej pracy są jednak
wyłącznie Cyganie z grupy Polska Roma, poprzestanę więc tylko na zasygnalizowaniu tego problemu. U Bergitka Roma przekroczenie romanipen
nie powoduje skalania. „Dla Cyganów wędrownych romanipen jest tradycyjnym prawem moralnym. [...] Dla Cyganów Karpackich jest to jedynie norma
moralno–etyczna” (Bartosz 2004, s. 170). Znajduje to odzwierciedlenie w poglądach Cyganów na to, kogo można uznać za ciaciuno Roma. Dla przedstawicieli Cyganów Karpackich ważne jest nie tyle to, żeby uniknąć świecenie oczami przed królem i nie zostać uznanym za magirdo, lecz żeby być człowiekiem,
który dobrze się prowadzi, postępuje zgodnie z zasadami etycznymi. Cyganie
Karpaccy rozumieją więc romanipen jako „bycie człowiekiem moralnym” lub
też po prostu „bycie człowiekiem”. Ich zdaniem na miano prawdziwego Roma
zasługuje ten, kto nie zdradził żony. Prawdziwa Romni to z kolei kobieta, która
poza mężem nie miała innego mężczyzny. Ważne jest także, by dbać o rodzinę
i ognisko domowe:
Prawdziwy Rom to po prostu prawdziwy mąż żeby był. O takie coś. Żeby mnie nie
zdradził. Najważniejsze jest to. [...] No i żeby... po prostu... ja wiem... najważniejsze, żeby po tym, jak się ożeni człowiek, to żeby żył do końca życia z jedną i żeby
jakoś żyli po Panu Bogu, żeby dzieci wychowali [K_BR_R57];
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Mi się wydaje, że prawdziwa kobieta romska to prawdziwa matka przede wszystkim. To jest taka kobieta, która strasznie pilnuje tego ogniska domowego. Jest
bardzo rodzinna i bardzo wierna. No i bardzo kochająca. Dzieci przede wszystkim. [...] A prawdziwy Rom to taki prawdziwy ojciec, prawdziwy mąż, który
czuwa nad rodziną. Zapewnia byt. No w tych czasach to jest naprawdę trudne
[K_BR_R61].

Kategoria ciaciuno Roma przez niektórych romskich intelektualistów jest
jednak kwestionowana. Angela Kocze pisze, że to, kogo można uznać za prawdziwego Roma, jest kwestią niezwykle kontrowersyjną, a kryteria, jakimi posługują się ci, którzy próbują dokonywać tej klasyfikacji, są niejednolite. Próbując
odpowiedzieć na to problematyczne pytanie, kwestionuje się tożsamość tych
Romów, których nie zalicza się do grupy prawdziwych Cyganów. Kocze twierdzi, że nikt nie ma prawa decydować o tym, czy daną osobę można uznać za
Roma prawdziwego. Co więcej, takie wewnętrzne wykluczenie nie sprzyja walce
o prawa Romów, ich równouprawnienie. Autorka nawołuje do większej tolerancji i zaakceptowania odmienności pomiędzy poszczególnymi grupami romskimi
(Kocze 1999).
Słowo ciaciuno można stosować nie tylko w odniesieniu do ludzi, ale także
do przedmiotów. Oznacza ono, że coś jest prawdziwe, autentyczne, np. na prawdziwy brylant Rom powie ciaciuno brylant, a na kolczyki z prawdziwego złota
— ciaciune sovnakune cienia. Jeśli coś jest ciaciuno, to znaczy to również, że nie
jest wyimaginowane, lecz istnieje realnie, np. prawdziwy świat to ciaciuno sfeto,
prawdziwy kamień — ciaciuno bar, prawdziwy stół — ciaciuno tysia. Wreszcie,
jeśli kwiaty nie są sztuczne, lecz prawdziwe, to można na nie powiedzieć ciaciune kfiaty:
Na przykład, ten kwiatek jest sztuczny, a chcę powiedzieć, że to jest prawdziwe.
Ciaciuno kfiatko. To, co jest żywe, jest ciaciuno [K_PR_R28].

Młodym Romom zdarza się spolszczać słowo ciaciuno. Niektórzy z nich Roma
przestrzegającego romanipen nazywają prawdziwo Rom.
Przeciwieństwem ciaciuno Roma jest hyrja Rom — osoba, która nie przestrzega zasad romanipen, nie dba o tradycję. Wprawdzie Mirga pisze, że Rom,
który nie realizuje zasady romanipen, to phuj lub dziug Rom (Mirga 1982, s. 95),
ale pojęcia te wydają się być znane jedynie Romom Karpackim. Polska Roma
często nie rozumie tych słów, przynajmniej tak deklaruje. Niekiedy również
Roma nieprzestrzegającego zasady romanipen nazywa się żartobliwie gadzitko
Rom.
Słowo hyrja ma bardzo szerokie zastosowanie, można je uznać za przeciwieństwo trzech romskich przymiotników:
• ciaciuno,
• śukar (lub szukar),
• łaćho.
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Dzięki temu może ono służyć do określenia nie tylko Roma, który nie żyje po
cygańsku, ale również kogoś lub czegoś, co się nam nie podoba, co jest brzydkie.
Przeciwieństwem słowa hyrja będzie wtedy śukar, które znaczy tyle, co „ładny”:
Na przykład, ta szafa mi się nie podoba, to mówię hyrja ta szafa. Hyrja szafa
to znaczy, że to jest nieładna ta szafa, mi się nie podoba. Ja nie chcę tą szafę
[K_PR_R28];
Kobieta jest hyrja, jak jest brzydka. To jest hyrja Romni [K_PR_R33];
Hyrja..., hyrja może też być nieładna kobieta albo nieładny mężczyzna. Bo hyrja
też się określa jako nieładny. [...] Hyrja to jest... można określić: niedobry, niedobra, nieładny, nieładna. Hyrja na przykład spódniczka, hyrja na przykład buty.
Nieładne buty [M_PR_R42].

Wreszcie, jak widać powyżej, słowo hyrja może także oznaczać „niedobry”
— hyrja chaben to niedobry obiad, a hyrja pomidoro to niedobry pomidor. Hyrja
Romni to niedobra żona, a hyrja ćhawo Rom — niedobre, nieposłuszne dziecko.
Przeciwieństwem jest wtedy słowo łaćho, które znaczy „dobry” — łaćho manuś
to dobry człowiek, a łaćho chaben to dobry, smaczny obiad.
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Rozdział IV

Romski naród

Zdefiniowanie narodu przysparza wielu trudności. „Wynikają one przede
wszystkim z wielopostaciowości w czasie i przestrzeni zjawisk” (Bokszański
1999, s. 289), które kryją się pod tym mianem. Choć więc narody z pewnością
istnieją, to jednak ich badaczom trudno jest przyjąć jedną, wspólną definicję.
W moich rozważaniach dotyczących możliwości istnienia romskiego „narodu”
celowo pomijam tę kontrowersyjną kwestię, nie przyjmując żadnej z proponowanych definicji. Moim celem nie jest bowiem rozstrzygnięcie, czy Cyganów
można uznać za naród. Wynik takiego rozstrzygnięcia z pewnością zależałby
od tego, którą definicję narodu byśmy przyjęli, co naszym zdaniem decyduje
o jego istnieniu — wspólna kultura, świadomość czy może posiadanie własnego
państwa. W świetle narodowotwórczych tendencji i deklaracji głoszonych przez
romskich aktywistów niedopuszczalne byłoby jednak zupełne pominięcie tego
tematu, tym bardziej że dla tożsamości współczesnego Roma wydaje się on dość
istotny. W rozdziale tym postaram się zaprezentować, co w tej kwestii mają do
powiedzenia sami Cyganie.
Wśród czynników przemawiających za przyznaniem Romom statusu narodu
Bartosz wymienia: historię, język, kulturę, istnienie autoetnimu Rom, instytucje
i dopiero kształtującą się świadomość (Bartosz 2004, s. 211–212). Niektórym
z tych elementów warto przyjrzeć się bliżej, niż uczynił to autor, wypada również wzbogacić ten zestaw o romskie symbole narodowe — hymn i flagę, a także
o państwo — element przez wielu postrzegany za główne kryterium uznania
danej grupy za naród.
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4.1. Język romani
To właśnie język pozwolił poznać genezę Cyganów. Jak piszą Mróz i Mirga, podobieństwo między językiem Cyganów i hinduskich studentów odkrył węgierski pastor Etienne Valyi; w 1763 roku odkrycie to zastało opisane w „Gazecie
Wiedeńskiej” (Mirga, Mróz 1994, s. 83). Od tego czasu mowę Cyganów, a także cygańskie zwyczaje i kulturę zaczęto badać pod kątem ich podobieństwa do
języka i kultury Hindusów. Dziś już wiadomo, że język romani jest językiem
indoaryjskim, należącym do grupy języków nowoindyjskich, i wywodzi się z sanskrytu. Dzieli się na wiele dialektów, które badacze języka cygańskiego od wielu
lat próbują uporządkować i sklasyfikować. Courthiade dzieli je na dialekty–żargony (dialekty, które zatraciły oryginalną strukturę języka romani), dialekty semiskreolizowane (poddane silnym wpływom języka nie–romskiego otoczenia),
dialekty nietypowe oraz dialekty prawdziwe języka romani (takie, które zachowały oryginalne cechy nowoindyjskie) (tamże, s. 90; za: Courthiade).
Język odzwierciedla trasy wędrówek Cyganów. Przebywanie na danym terenie i obcowanie z ludnością posługującą się inną mową nie pozostawało bowiem bez wpływu na język wędrowców. Cyganie przejmowali nowe słownictwo
i składnię. Nie można także zapominać o zapożyczeniach językowych, do jakich
dochodziło pomiędzy poszczególnymi grupami cygańskimi. Jak podkreśla Mróz,
już pierwsze źródła pisane, w których mowa o wędrowcach–pielgrzymach, pozwalają stwierdzić, że po Europie wędrowało jednocześnie kilka lub nawet kilkanaście grup cygańskich. Podobieństwo treści ich listów przewodnich potwierdza — jego zdaniem — to, że pomiędzy tymi grupami musiał istnieć kontakt
(Mróz 2007, s. 109). Z późniejszych źródeł analizowanych przez Mroza wiemy,
że poszczególne grupy zapożyczały od siebie różne elementy kultury materialnej (np. ubiór, ozdoby) i religijnej, a także — co nas tu najbardziej interesuje
— języka. Jako przykład autor podaje Kełderaszy i Lowarów, którzy podczas
swojego pobytu w Rosji na początku XX wieku przyswoili sobie od tamtejszej
społeczności cygańskiej m.in. pewne elementy języka. A potem, opuściwszy Rosję, „ponieśli na zachód to, co stanowiło ich dawniejszy wzór kulturowy, łącznie
z elementami przyswojonymi” (tamże, s. 202).
Pomimo owych wpływów, zarówno ze strony otoczenia nie–cygańskiego, jak
i ze strony innych grup cygańskich, do dziś zachowały się w języku romani pewne
elementy pierwotne. Jak pisze Bartosz, najtrwalsze okazały się określenia dotyczące pokrewieństwa i części ciała. Są one wspólne nawet dla bardzo odległych
od siebie grup (Bartosz 2004, s. 106). W zależności od tego, jak przebiegała trasa wędrówki danej grupy cygańskiej i jak długi był pobytu na danych obszarach,
pierwotny język romani poddawany był różnym modyfikacjom. Konsekwencją
tego są znaczne różnice pomiędzy dialektami grup cygańskich zamieszkujących
Europę. Mróz i Mirga zwracają uwagę, że dotyczą one nie tylko zapożyczeń
z różnych języków narodowych, ale także charakteru dialektu (Mirga, Mróz
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1994, s. 92). Jedna grupa może na przykład posługiwać się dialektem–żargonem
(np. Kale w Hiszpanii), a inna — dialektem właściwym. Nic więc dziwnego, że
Cyganie należący do różnych grup mogą mieć trudności z porozumieniem się
w języku romani. Oczywiście, Romowie są świadomi tego, że w języku, którym
się współcześnie posługują, jest wiele zapożyczeń z rozmaitych języków świata:
Ze wszystkich języków jest jedno słowo zamieszane w naszym języku. [...] I angielskie są, i niemieckie są, i... no wszystkie. [...] To jest taka mieszanka, to jest
taka mieszanka [K_PR_R29];
Po prostu język romski jest z różnych krajów świata. Na przykład teja to tak, jak
po angielsku tea [K_PR_R35].

Nie wszyscy jednak przyczyny takiego stanu rzeczy upatrują w wędrówkach
swych odległych przodków. Zdaniem niektórych to sam Bóg wyposażył Cyganów w język, w którym można odnaleźć słowa ze wszystkich języków świata:
Dlatego nam Bóg dał, że my porozpruszani jesteśmy po całym świecie. I z każdego języka, ile jest na świecie, po jednym słowie wziął. [...] Bóg nam tak dał i my
mamy właśnie taki język, widzi pani... [...] Z całego świata jest wzięte, po jednym
słowie z każdego języka świata. [...] u nas jest język zbierany z całego świata po
jednym słowie. To jest mieszanina [K_PR_R14].

W badanej przeze mnie grupie Polska Roma językowi przypisuje się ogromne znaczenie. Utrzymanie języka romani, posługiwanie się nim we własnym
środowisku i przekazanie go dzieciom jest jednym z nakazów romanipen. Bartosz przytacza funkcjonujące w języku cygańskim przysłowie, które przypomina
o jego ogromnej wartości: Tut hin tiro ćaćipen, man hino miro, ale hin amen ćhib,
kaj pes te dovakeras (Ja mam swoją prawdę, ty swoją, ale mamy język, by się porozumieć) (Bartosz 2004, s. 112). Nie zmienia to jednak faktu, że Romowie żyjący w Polsce są dwujęzyczni — do codziennej egzystencji jest im potrzebna znajomość języka polskiego. Jest to język niezbędny w kontaktach z nie–Cyganami,
a w więc w urzędach, szkołach, w komunikacji z sąsiadami czy nie–cygańskimi
przyjaciółmi. Kiedy zatem można mówić po polsku, a kiedy należy posługiwać
się językiem cygańskim? Ten drugi obowiązuje w środowisku cygańskim:
I my tylko tym językiem mówimy między sobą. Jak ja rozmawiam z innymi Romami, to zawsze po romsku, a nie po polsku [M_PR_R3];
Kochanie, w tej sytuacji ja mówię po polsku, jeżeli z panią rozmawiam. Ale jeżeli
jestem w środowisku romskim, no to mówię swoim językiem, po romsku [K_PR_
R29];
Proszę pani, ja to pani powiem — my to więcej mówimy na swój język. Jak na
przykład ktoś przyjdzie znajomy, to mówimy po polsku, a tak, jak jesteśmy same
swoje, to my na swój język mówimy. [...] Bo my, nas po prostu to już ciągnie do
naszej mowy prawdziwej. Jak z kimś rozmawiam, to do pani nie będę mówić po
romsku, bo pani nie rozumie wszystkiego. A do siostry, do brata... my jak jesteśmy same swoje, to my się bardzo dobrze czujemy w swojej mowie [K_ChR_R16].
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W przypadku ludzi młodych, w obecności romskich rówieśników można
sobie pozwolić na mówienie w języku polskim. Przy starszyźnie trzeba się już
jednak pilnować, starać się wplatać jak najmniej słów polskich, zachowywać
poprawne formy języka romani. Złamanie tej zasady może pociągnąć za sobą
niezadowolenie, krytykę ze strony romskiego otoczenia, a czasem nawet karę.
Osoba, która mówi po polsku w cygańskim otoczeniu, może zostać żartobliwie
lub złośliwie nazwana gadzio:
Wiesz, z tymi językami to jest różnie u nas... Wiesz, kiedy jest wymowa pełna
romska? Jak jest przy nas starszyzna. To wtedy się staramy nie używać w ogóle
polskich słów, tak jak okno, drzwi czy coś takiego. Tak jak my, przykładowo, młodzi jesteśmy, to możemy sobie na luzie rozmawiać. Ale, wiesz, jak przy nas usiądzie starszyzna, no to już musimy wszyscy się liczyć z rozmową, żeby tam jakiegoś
głupstwa nie palnąć, bo ci zaraz, od razu powie: Co ty robisz? Wiesz, nie? Co,
mówić nie umiesz? Co ty za Cygan jesteś, że ty wtrącasz polskie słowa w mowę?
Albo mów po polsku, albo ci zabroni całkiem mówić po cygańsku. Zrobi karę
i będziesz mówić cały czas po polsku. [...] Ja tak miałem. Przez dwie godziny
gadałem po polsku. [...] To znaczy, wiesz, przyjechaliśmy z grania. To było w sylwestra. Tam u ojca było towarzystwo, Romowie. Po prostu, siadłem, wiesz, tego.
Po cygańsku życzenia złożyliśmy sobie. Usiadłem z chłopakami i oni po cygańsku,
a ja po polsku do nich, nie? A ojciec się zdenerwował. Mówi: Ty, czy ty nie umiesz
po cygańsku mówić? Ja nie umiem. To będziesz przez dwie godziny po polsku
cały czas mówił [M_PR_R17];
A wśród Romów to się zawsze mówi po romsku. [...] Zaraz by powiedzieli:
o, przyszła gadzi, co chcesz? Albo: nie mów jak gadzi, bo my nie rozumiemy, co
ty mówisz. My jesteśmy Cyganie, nie Polacy. Takie dowcipne docinki zaraz są
[K_PR_R33];
Po prostu tak — jak siedzą starszyzny i powie po polsku, to zaraz padnie taka
odpowiedź: Słuchaj, czy ty nie znasz języka romskiego? [...] Jesteś gadzio [...]?
[M_PR_R17]
Znaczy lepiej by było w naszym języku rozmawiać, nie? No ale jakby porozmawiał
po polsku... na przykład, trochę by to dziwne było, nie? Same Romy, starszyzna,
my rozmawiamy po polsku, a ty co? Po cygańsku i po polsku do nas rozmawiasz?
To co ty, po cygańsku nie rozumiesz? [M_ChR_R20]

W bardziej tradycyjnych środowiskach starszych może denerwować zastępowanie istniejących w języku romani słów słowami polskimi, co często zdarza się
młodym Cyganom:
[...] na przykład tatę to drażni. Jak po polsku, mów po polsku, a jak po cygańsku,
to mów po cygańsku. Bo albo mów po polsku zwyczajnie: ładna sukienka, piękna
sukienka; albo mów po romsku: śukar podźa. A nie: jaka piękna ta podźa. Wtedy
to jest takie drażniące. Mnie tam nie drażni, ale tatę to drażni [K_PR/SR_R4].

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ktoś ze starszyzny sam zacznie mówić po polsku — zdarza się to jednak dość rzadko. W mniej tradycyjnych środowiskach
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bywa, że starsi mówią po polsku w towarzystwie swoich cygańskich równolatków. Jednak przy młodzieży zawsze posługują się językiem romskim, starając
się — być może — dawać w ten sposób dobry przykład. Starsi są bowiem autorytetem, stoją na straży cygańskiej tradycji. Na mówienie w ich obecności po
polsku w niektórych społecznościach romskich można sobie pozwolić jedynie
wtedy, gdy osobę młodą i starszą łączy bliskie pokrewieństwo, np. w rozmowie
wnuczki z babcią czy dziadkiem — pod warunkiem jednak, że w pobliżu nie ma
nikogo obcego. Przy starszych będących daleką rodziną czy spoza kręgu rodzinnego należy zawsze posługiwać się językiem romani, żeby nie rzucić złej sławy
na własną rodzinę.
Jeśli grupa, w której ma miejsce komunikacja, jest grupą mieszaną (polsko–
cygańską) lub rozmawia się wyłącznie z Polakami, Cyganie posługują się językiem większości. Tak — ich zdaniem — nakazuje dobre wychowanie:
Zawsze można mówić po romsku. To zależy też od wychowania. Jak się jest kulturalnym człowiekiem, a się przebywa u... jak to powiedzieć? Jeżeli przebywam
z Polakami, mówię po polsku. Bo jeżeli ja będę mówiła na przykład do córki po
romsku, czy do koleżanki, i będziemy dwie, a was dwie, to się będzie pani głupio
czuła. To sobie pani pomyśli, że obgadujemy, prawda? To już jest nieładnie znowu
tak. To żeby było sprawiedliwie, to się mówi językiem, żebyśmy wszyscy zrozumieli, prawda? [K_PR_R33]

Zdarza się oczywiście, że i w takim mieszanym otoczeniu Romowie używają
języka romani. Dzieje się tak wtedy, gdy chcą coś „zataić” przed obecnymi przy
rozmowie gadziami:
Wtedy mówimy po cygańsku, jak ty nie znasz cygańskiego, a my chcemy coś powiedzieć, żeby cię ominąć. A tak to po polsku rozmawiamy [M_PR_R17];
Jak jesteśmy w takim otoczeniu jak na przykład z panią, no to trzeba rozmawiać
po polsku, żeby pani zrozumiała. Jak powiemy coś po cygańsku, no to pani się
pogniewa, bo pani pomyśli, że panią obgadujemy czy coś. A nieraz to jest tak,
że nie chce powiedzieć po polsku, żeby nie obrazić tą osobę, to coś ćwierknie
po cygańsku, żeby coś powiedzieć albo: nie mów tak, tylko tak powiedz, żeby to
ładnie brzmiało. Nieraz tak jest. No w ten sposób. Różne bywają przypadki, różne
[K_PR_R34].

Język romani jest tak ważnym elementem romskiej kultury, że moi rozmówcy
nie potrafią sobie wyobrazić sytuacji, iż Cygan mógłby go nie znać. Dopuszczają taką możliwość tylko wtedy, jeśli dana osoba nie była wychowywana w romskim środowisku — wówczas nie ma się jej za złe nieznajomości języka romani.
Bardzo negatywnie zaś ocenia się osoby, które mimo iż wychowały się wśród
Romów, to jednak nie znają języka cygańskiego lub na co dzień się nim nie
posługują. Na szczęście takie sytuacje zdarzają się rzadko, większość z moich
rozmówców w ogóle o czymś takim nie słyszała:
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Chyba, że taki osobno chowane, bez Romów. To taki to może nie zna. Z nimi
się nie chował, nie było wychowania przez ojca Roma, czy matkę, no to nie zna
[M_ChR_R20];
Chyba, że jest tak, że nieraz się przytrafia, że jest na przykład Rom i Polka, no
nie? No i wtedy, jeżeli oni gdzieś są... na przykład... nie przebywają między Romami, czy coś takiego, no to wtedy te dzieci, wtedy... nie mają takiego kontaktu
z Romami, to wtedy... no wychodzi tak, że po polsku rozmawiamy [K_PR_R22];
Wie pani, jak on może się gdzieś wychował w domu dziecka albo gdzieś? No i po
prostu on nie nauczył się języka. No bo pani, tak to się nie nauczy. Jakby pani
pomieszkała ze mną dwa, trzy miesiące, to już by pani dużo słów zrozumiała i by
pani coś tam już podłapała. Ale jak on nigdy nie rozmawiał po romsku, tylko po
polsku, to co on biedny? Nie umie [K_PR_R26].

Mróz i Mirga piszą o zjawisku przesuwania się granicy komunikacji językowej, które polega na zawężaniu strefy użycia języka romani na rzecz użycia języka większości. W sytuacjach, w których dawniej mówiono po cygańsku, dziś
często mówi się po „gadziowsku” (Mirga, Mróz 1994, s. 95). Oczywiście, stopień
zaawansowania tego procesu zależy od grupy, od jej kontaktów z nie–cygańskim
otoczeniem, od tego, w jakim środowisku żyje. W sytuacjach, kiedy grupa jest
w bliskich codziennych kontaktach z gadziami, można zaobserwować częstsze
używanie języka polskiego w cygańskim otoczeniu niż w grupach, które są bardziej hermetyczne, nie mają nie–cygańskich sąsiadów czy przyjaciół, nie mają na
co dzień kontaktu z gadziami:
Dawniej to było tak, że ojej, po polsku. A teraz nie. Teraz nawet ten nasz cały
król, to on jest u siebie w domu, mówi po cygańsku i czasami, i po polsku mówi
do żony, do córek czy tam do synów. To nic nie jest. [...] Wiesz, jak są takie złośliwe Cygany, to one, jak rozmawiasz po polsku do nich, to: o, co ty jesteś Polka,
że po polsku gadasz? A na przykład tak, jak my jesteśmy tutaj, co mieszkamy, to
między swoimi przeważnie rozmawiamy też i po polsku. Na przykład tu to nie ma
nic. A jak się znajdzie wśród takich, co to naprawdę są Cygany, takie naprawdę,
no to każden no nie powie: co, jesteś Polka? Ale każden już tak będzie patrzył.
[...] A po drugie, to żyjemy pomiędzy wami tak naprawdę, tak na co dzień jesteśmy z Polakami. One do nas przychodzą, my do nich chodzimy. Obracamy się
pomiędzy nimi. To się uczymy wszystko. No ja na przykład czegoś takiego, żeby
nie rozmawiać po polsku to nie [K_PR_R18].

Współcześnie zatem, ze względu na większy niż dawniej kontakt Cyganów z nie–
romskim otoczeniem, poprawia się u nich znajomość języka polskiego:
Ja pani powiem coś. Kiedyś, jak Romowie jeździli po lasach, mieli bardzo mały
kontakt z Polakami. Dlatego dzieci nie umiały po polsku mówić. Bo nie mieli
tego kontaktu. A teraz córka moja wychodzi na podwórko, bawi się z dziećmi,
słyszy, co oni mówią [M_SR_R6].

Dawniej dziecko romskie w domu rodzinnym słyszało tylko język romani.
Język większości poznawało z TV oraz przebywając w środowisku polskim: na
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podwórku, bawiąc się z polskimi dziećmi, w szkole, będąc z rodzicami w sklepie,
czy też przysłuchując się rozmowie rodziców z polską sąsiadką. Dziś język polski
można usłyszeć w romskich domach:
Po prostu tak, jak ja mam małe dzieci. Miałem. Mam troje dzieci. To tak: nie
mówiliśmy po cygańsku cały czas. Jak byśmy mówili po romsku, to nasze dzieci
by nie umieli języka polskiego. Ale, że mówiło się na pół, no to dzieci po prostu
znali polski i romski. A wiadomo, jak dzieci małe, to się bawią z polskimi dziećmi,
prawda? To już zaczynają mówić cały czas. Później nieraz taki był okres, w przypadku moim, że moje dzieci więcej mówili po polsku jak po romsku [M_PR_R17].

A zatem poza częstymi kontaktami z gadziami, czy też zamieszkiwaniem w ich
bliskim sąsiedztwie, istnieje jeszcze inny powód używania języka polskiego
w romskich domach. Jest nim chęć ułatwienia dziecku jego przyszłego życia,
funkcjonowania w środowisku większości. Im lepiej dziecko będzie znało polski,
tym łatwiej poradzi sobie w szkole, w urzędach czy w innych okolicznościach
wymagających bardzo dobrej znajomości języka większości:
Bo jak idą do szkoły, to już muszą umieć mówić po polsku [M_PR_R13];
Eeeee, te dzieci nasze to od małego, pani. Dwa latka, trzy i on wie już polski
i romski. I on się uczy, bo my w domu mówimy do niego, żeby on już się uczył ten
język i ten język [K_PR_R14];
Ja to... od urodzenia do mnie rodzice mówili po polsku, żebym już znała polski
[K_PR_R50].

W cygańskich wioskach na południu Polski, gdzie Romowie żyją w środowisku hermetycznym, nie mając na co dzień bliższego kontaktu z gadziami,
znajomość języka polskiego jest słaba. Niektórym Cyganom trudno jest nawet
wypowiedzieć poprawnie w języku większości własną opinię na jakiś temat.
W Czarnym Dunajcu spotkałam pięcioletnią dziewczynkę, która w ogóle nie
znała języka polskiego; porozumiewała się wyłącznie w języku romani. Jej matka
mówiła po polsku bardzo słabo. Można przypuszczać, że gdy dziecko to pójdzie
do szkoły, napotka znacznie więcej trudności niż mały Cygan, który opanował
już język polski.
Znaczna część romskiej społeczności ma problemy z polskim językiem pisanym. Nawet ci, którzy chodzili do szkoły, robią liczne błędy ortograficzne;
często czytając to, co napisali, trudno nawet domyślać się, jakich wyrazów użyli.
Nie można się jednak temu dziwić. Język romani długo nie był językiem pisanym. Nie miał więc ogólnie przyjętych reguł pisowni. Z tego powodu młodzi
Romowie, mimo iż coraz więcej piszą w języku romani (bardzo popularna jest
komunikacja przez sms–y), posługują się różnymi zasadami zapisywania romskich słów. Nie ma reguł ortograficznych, do których można by się odwołać,
chcąc rozstrzygnąć, które z form są poprawne. Na podobną dowolność Cyganie
pozwalają sobie również przy pisaniu w języku polskim. Nawet ci, którzy bardzo
dobrze mówią i czytają w tym języku, mają kłopoty z ortografią. Nie chodzi tu
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tylko o dylematy stosowania „ż” lub „rz”, czy też „h” lub „ch” — powszechne
jest mylenie w pisowni liter „i” oraz „j”, „w” oraz „f” itd. Słowa „sję” (się),
„jom” (ją), „znaci” (znać), „jmje” (imię) są może jaskrawymi, ale prawdziwymi
przykładami z mojej korespondencji sms–owej z młodymi Romami. Oczywiście,
im dłużej trwa ich edukacja, tym lepiej radzą sobie z pisownią. W sms–owej
komunikacji między sobą młodzi Cyganie wykorzystują oczywiście język romani
i — pomimo stosowania odmiennych reguł zapisywania romskich słów — komunikacja ta jest udana.
Dwujęzyczność Cyganów polega na łatwości przestawiania się z języka romani na język polski i odwrotnie. Wraz ze zmianą okoliczności Romowie bardzo
naturalnie przechodzą z jednego języka na drugi:
Na przykład wchodzą do domu, mówią w naszym narodowym języku. Wyjdą,
z dziećmi polskimi się pobawią w języku polskim. [...] Przestawiają się [K_PR_
R1].

Fakt, że Romowie wyrastali w dwóch tradycjach językowych, powoduje, że często mają kłopot z zaklasyfikowaniem danego wyrazu do odpowiedniego języka
(polskiego lub romani). Zdarza się, że słowo polskie wpisze się do języka romani
na tyle mocno, że Cyganie z czasem przestają sobie zdawać sprawę z tego, że zostało ono zapożyczone z języka większości. Młodzi Romowie zapytani o to, jakie
znają romskie słowa służące nazwaniu owoców, wymienili czereśnię i gruszkę.
Bardzo często problemy z klasyfikacją słów mają dzieci, które w trakcie komunikacji nie zastanawiają się nad tym, z jakiego języka pochodzi użyty wyraz:
Znowu ten chłopak mój jeden, to on nie odróżniał na przykład, jak ja mówiłam
na wołowinę, prawda? No to mówiłam po polsku wołowina, a po naszemu guruvano. To on, jak ja szłam kupić do sklepu na przykład wołowinę, to on mówi tak:
mamo, nigdy nie kupuj te guruvano, bo to niedobre, mama kupuj te wołowinę.
On se zdawał sprawę, że to jest co innego i to jest co innego, że tamto inaczej
wygląda i to inaczej wygląda. A jak przynosiłam to on się patrzał i pytał: mama,
jakie to jest? Ja mówię: wołowina. Aha. No dobra, mama. A potem mu mówię, na
łące widzę krowy, ja mówię: zobacz, guruvni tam leży. A on mówi: nie, to krowa.
On nie wiedział jeszcze dokładnie [K_PR_R8].

Język romani jest językiem mówionym. Jak piszą Mirga i Mróz, brak jego
pisanej formy spowodował, że nie mógł się on naturalnie rozwijać (Mirga, Mróz
1994, s. 94). Dlatego wszelkie nowe zjawiska często nie znajdowały i nadal nie
znajdują swoich odpowiedników w języku cygańskim. Romowie radzą sobie
z tym, zapożyczając potrzebne terminy z języka większości:
To jest dlatego, wie pani, że Romowie kiedyś, dawno temu... nie było radia, telewizora i nie mogli znaleźć na to słowa. I ci, co się urodzili tutaj, co mieszkają
tutaj, wzięli te słowa z polskiego. [...] Wszystkie nowe rzeczy, które dawno temu
nie były nam znane jeszcze... to my je po polsku mówimy [M_SR_R9].
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Pomimo trudności z poprawną klasyfikacją niektórych wyrazów czy to do języka
polskiego, czy do romskiego, Romowie są świadomi tego, że wiele słów, którymi
się posługują, zostało zapożyczonych z języka większości:
My Cyganie, jak my jesteśmy tutaj, w Polsce wychowani i urodzeni, to bardzo
dużo słów używamy polskich [M_SR_R6];
Zresztą nasze słownictwo jest bardzo ubogie. Mamy niewiele słów w alfabecie i dlatego w naszym języku jest bardzo dużo słów polskich. [...] Język cygański jest bardzo ubogi w słownictwo. [...] Ja, na przykład, bardzo nie lubię
mówić w języku cygańskim, bo brakuje wtedy słów w słownictwie. [...] Biorę
z języka polskiego i wtedy to bardzo głupio brzmi. No bo co drugie słowo wychodzi po polsku. [...] Na przykład, owoce, prawda? Najpopularniejszy w Polsce
to jest... na przykład, leśny owoc to jest jagoda, prawda? I jeszcze jest jabłko,
prawda? I niech pani zauważy, to są najpopularniejsze dwa owoce polskie. Moim
zdaniem. I niech pani zauważy, że my tylko w swoim słownictwie mamy tylko te
dwa owoce po swojemu. Tylko mamy phabuj. To znaczy jabłko. I mura. To znaczy
jagoda. I żadnego nigdy więcej nie mieliśmy owocu. Żadnego. [...] Wszystkie inne
mówimy po polsku [M_PR_R12].

Często te zapożyczone wyrazy są modyfikowane w taki sposób, żeby były zgodne z wymogami gramatyki romani. Polskie rzeczowniki zyskują na przykład
końcówkę „o”. Mamy więc komputero, interneto, samoloto, długopiso, gazeto,
szpitalo, soko itd. Nie jest to jednak jedyny sposób, w jaki Cyganie radzą sobie
z brakującymi w języku romani słowami. Często nowe zjawiska nazywają słowami pochodzącymi z ich własnego języka, tyle że pierwotnie oznaczającymi
inne przedmioty czy zjawiska. Na przykład, niektórzy Romowie telewizor, radio
czy telefon nazywają telewizoro, radio, telefono, ale spotkałam się też z tym, że
w niektórych grupach na telewizor czy radio mówi się rakirdo. Jest to słowo pochodzące z języka romani, oznaczające kogoś, kto dużo mówi, gadułę. Ficowski
podaje, że rakireł znaczy „mówić” (Ficowski 1985 s. 409). Wykorzystanie tego
słowa do określenia telewizora czy radia, a więc urządzeń, z których cały czas
wydobywa się czyjś głos, „gadatliwych”, jest całkiem logiczne. Podobnie, kilku
moich rozmówców na określenie telefonu użyło słowa kan, które w języku romskim oznacza ucho. Tego typu przykładów można znaleźć więcej:
[...] mówiło się samoloto. Czyli obcy wyraz był. No i Romowie też znaleźli na
to sposób. Bo z Litwy słyszałam też takie określenie, Rom powiedział phakało,
czyli... jest phakało, czyli skrzydlaty. Albo na Litwie Rom powiedział, że to jest
ćiriklin, czyli ptaszyca w tłumaczeniu [K_PR_R1].

Niektórzy z moich rozmówców byli zdania, że gdyby znaczenie niektórych
romskich słów poszerzyć o takie wyrazy, których brakuje w języku romani,
to wówczas zapożyczanie słów z języka większości można by było ograniczyć
do minimum. Wyrażenie ćirikło gabeł mogłoby zatem oznaczać „ptak ćwierka”,
jak i „samolot warczy”. Oczywiście, bez kontekstu trudno byłoby się domyślić,
co nadawca tego komunikatu miał na myśli. Z drugiej jednak strony, gdyby poDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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zwoliło to uniknąć wtrącania w wypowiedzi Cyganów słów polskich, mogłoby
zakończyć się powodzeniem. W języku romani, podobnie zresztą jak i w języku
polskim, jest bowiem wiele słów, które mają kilka znaczeń i Romowie nie mają
problemu z ich zrozumieniem:
Bo wie pani, w naszym języku jedno słowo może mieć kilka znaczeń. [...] Na przykład, tajśa to jest jutro i wczoraj. Rat to jest noc albo krew. Jag to jest ogień albo
oko [M_SR_R9];
Na przykład, na kawę mówimy kali, bo jest czarna. Kali to znaczy czarna [M_PR_
R12].

Zdarza się jednak, że Romowie na określenie pewnych rzeczy czy zjawisk
używają słów polskich, mimo iż istnieją słowa romskie, które świetnie by się do
tego nadawały. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, młodzi Cyganie
często nie mają tak szerokiego zasobu słownictwa pochodzącego z języka romani, jak starsi. Nie rozumieją dawnych słów, których na przykład używali ich
dziadkowie. Dla nich kłódka to po prostu kłódko, podczas gdy dla starszych jest
to już bukło. Podobnie jest z innymi wyrazami, np.:
cukier — dla młodych cukro, dla starszych gudło;
widelec — dla młodych widelco, dla starszych gałbo/gabło;
bułka — dla młodych bułka/bułko, dla starszych zemła;
kieliszek — dla młodych kieliszko, dla starszych głazyco;
lusterko — dla młodych lusterko, dla starszych śpigło;
skrzydlaty — dla młodych skrzydlato, dla starszych phakało;
fartuch — dla młodych fartuch, dla starszych anguni;
ręcznik — dla młodych ręcznik, dla starszych antucha.
Może się zdarzyć, że młodsza osoba nie zrozumie starszej, jeżeli ta w swojej
wypowiedzi użyje któregoś z takich słów:
Kiedyś mój wujek przyjechał do mojej mamy i mówi, żebym mu podała antuchę.
A ja stanęłam jak wryta i nie wiem, co to jest ta antucha. A mama: daj ręcznik,
wujek chce. No skąd to miałam wiedzieć, jak w domu się nigdy tak nie mówiło?
[K_PR_R33]
Na przykład cukier. To starsza osoba mówi: podaj gudło; a ja na przykład mówię:
podaj cukro [K_PR_R22];
Nieraz to ja wiem? Jak tak gadają i nie raz coś tam strzelą, to takie odruchowe
jest: co? Co to znaczy? Bo to już jest coś takiego starszego. Na przykład, babcia
wczoraj mówi: podaj mi mój anguni. Mówię: co to jest? Podaj mi mój fartuch. Co
to jest to anguni, no nie? A ona się śmieje. Podaj mi fartuch [K_PR_R22];
Słuchaj, nie używają... Ja wiem, o co ci chodzi. Bo są takie, że nie używamy. Tak,
jak kłódka, nie? Kłódka do zamykanie. Jak spytasz kogoś, tak na szybcika, powie
ci po cygańsku kłódko. Ale to jest słowo polskie. A kiedyś mówili na kłódkę bukło. Teraz rzadko kto tego używa. [...] Zapytaj niektórych takich młodych, to oni
nawet nie wiedzą, co to jest. Tak jak fiłacin. Fiłacin to jest przykładowo dwór. No
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i weź się takich młodych szczawików zapytaj, co to jest fiłacin. Powie: nie wiem
[M_PR_R17].

Drugim powodem używania słów polskich w miejsce romskich jest czysta wygoda. Mimo że niektóre przedmioty czy zjawiska mają swoje nazwy w języku romani i, co więcej, są to słowa powszechnie znane, zarówno młodym, jak i starszym,
to jednak nazywa się je w języku polskim. Doskonałym przykładem jest tu okno,
na określenie którego w języku romskim istnieją słowa dudali, fenstra i felastra,
lub światło, na które po romsku mówi się dud. Mimo to Cyganie bardzo często
używają w tych przypadkach określeń polskich:
Ja nie słyszałam, żeby ktoś powiedział, żeby załączyć światło, inaczej niż „światło”. Włącz światło. Po prostu się mówi światło [K_PR_R1].

Dotyczy to nawet — co zaskakujące — osób starszych, które uważane są za autorytet, za strażników cygańskiej tradycji:
Malina [imię zostało zmienione], na przykład, nieraz się pyta... zapomniałam,
o co się kiedyś pytała.... ale że coś tam to, co to jest. No to ja jej mówię. A ona
mówi tak: aha! Nie wiedziała, jak się mówi po cygańsku na okno, no nie? No to
ja jej mówię, że fenstra, nie? A ona mówi: ale przecież babcia mówi, że okno. No
bo już teraz większa połowa mówi okno, nie? [K_PR_R8]

Z racji że istnieje wiele dialektów języka romani, Romowie pochodzący
z różnych krajów w komunikacji między sobą muszą często zrezygnować z języka rodzimego i posłużyć się innym:
Na przykład, ja byłem kiedyś w Anglii i spotkałem Cyganów z Czech, i ja się
z nimi nie mogłem porozumieć. Ja bardziej rozumiałem, kiedy oni mówili po
czesku, bo wtedy ten język czeski jest bardziej podobny do języka polskiego. Czyli
bardziej ich rozumiałem po czesku niż po cygańsku. Wolałem po czesku, nie po
cygańsku [M_PR_R12].

Jak pisze Bartosz, kłopoty z komunikacją nie występują, jeśli rozmowa dotyczy
spraw rodzinnych, pokrewieństwa czy życia taborowego (Bartosz 2004, s. 112).
Terminologia wykorzystywana w tym zakresie jest podobna we wszystkich dialektach. Określenia dotyczące pokrewieństwa są najtrwalsze, nie ma wśród nich
wielu zapożyczeń z innych języków.
Różnice językowe nie są typowe tylko i wyłącznie dla grup cygańskich zamieszkujących różne państwa. Problemy z komunikacją w języku romani napotykają także przedstawiciele Polskich Romów i Austryjaków. Tym ostatnim Polska Roma przypisuje posługiwanie się „dziwnym”, niezrozumiałym językiem.
W takiej sytuacji, dla dobra komunikacji, dopuszczalne i powszechnie praktykowane jest posługiwanie się językiem polskim:
Tylko mówimy różnymi dialektami. Tak samo jak polski i śląski. Dialektami się
różnimy. My, Polska Roma, mówimy inaczej i oni (mężczyzna wskazuje na bratową — kobieta pochodzi z Lowarów) też inaczej mówią. Generalnie jest czasaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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mi tak, że jak jeden drugiego nie rozumiemy, to przechodzimy na język polski
[M_PR_R37];
Tylko z Austryjakami ciężko się dogadać. Oni mają taki język straszny. Twardy.
[...] Oni mają na wszystko swoje zdanie i swoje powiedzenie. Oni nie mówią światło, telewizor, nie mówią to czy tamto. Tylko oni na wszystko mają swoje słowa.
[...] To tak, jakby pani z góralem się spotkała pierwszy raz. Też by pani nie rozumiała. [...] I oni na wszystko mówią inaczej niż po naszemu. My takich słów nie
mamy jak oni [K_PR_R7];
A Austryjaki tym bardziej. Ich gwara to jest bardzo ciężka. Bardzo ciężka. Nie
każden ich zrozumie. My Cyganie i oni Cyganie, ale mowę inną mamy. Ten, co
nie rozumie, wejdzie pomiędzy nimi jeden, to wie pani, że źle by się bardzo czuł.
Bo ich mowa jest bardzo ciężka taka do pojęcia. Żeby tego pojąć, to jest bardzo
ciężka mowa. Zdawałoby się, że oni obgadują człowieka. [...] Bo ja mam, wie
pani, siostrę z Austryjakiem. Moja siostra rodzona. [...] No i ona przecież też po
austryjacku i dzieci też. Wie pani, jak oni przyjeżdżają nieraz, to ja się tak źle czuję, bo w innym języku mówią. Mnie to nieraz denerwuje. No bo przecież jest moją
siostrą, a więcej na ich język. A mogłaby choć u nas w domu to na nasz język, nie?
A ona już nie [K_ChR_R16];
U Austryjaków są takie słowa, co my, nawet ja je sama nie rozumiem. Chociaż
mamy rodzinę u Austryjaków. Mamy. Ciotkę mamy. Rodzona ciotka mojego
taty. I ona wyszła za mąż za Austryjaka. Ale one więcej tam są niż tu. One raz na
dwa lata tu przyjeżdżają, raz na pięć lat. [...] No to ona jak już tu przyjeżdża, no to
mówi po naszemu. Tak jak my. A jak on tam chce, żeby my coś nie zrozumiały, tak
złośliwe coś do niej, to on mówi po swojemu, nie? A my i tak go nie rozumiemy,
co on mówi. Na przykład, ja go nie rozumiem. Moje dzieci nie, mój mąż nie. Te
starsze takie te Cygany, no to tam rozumią, nie? A ja, na przykład, nie rozumiem.
Tak spokojnie jak mówi, no to ja zrozumiem parę słów, ale jak tak szybko zacznie
mówić, no to ja go nie rozumiem [K_PR_R18];
Tylko nie możemy się porozumieć, widzi pani, słowami z łabancka Roma, austryjacka Roma... My po polsku z nimi gadamy [M_PR_R21].

Język Austryjaków jest zatem „dziwny”, „trudny”, „niezrozumiały”, „twardy”,
„ciężki”. Słuchając ich, może odnieść wrażenie, że jest się obmawianym. Podczas
moich rozmów zaobserwowałam również, że jeżeli pytam Romów o znaczenie
jakiegoś słowa, którego nie znają, to bardzo często nieznajomość tę tłumaczą
pochodzeniem danego słowa z języka Austryjaków. Przykładem może być słowo
porrajmos, którego nie znał żaden z moich rozmówców. Duża ich część przypisywała to słowo właśnie Austryjakom, tłumacząc to tym, że tylko oni mają
takie „dziwne” wyrazy w swoim języku. Z drugiej jednak strony, Polska Roma
przyznaje, że język Austryjaków jest w pewien sposób uniwersalny. Owa uniwersalność polega na tym, że osoba, która zna język Austryjaków, potrafi zrozumieć
różne dialekty, także te, którymi posługują się grupy romskie zamieszkujące
inne kraje niż Polska:
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Na przykład, ja się z nimi zmówię w ogóle bez problemu. Bo dlatego, że ja kiedyś, jak mieszkaliśmy w Katowicach i byłam jeszcze mniejszą dziewczynką jak
ona (kobieta wskazuje na wnuczkę, dziewczynka ma dziewięć lat), to tam bardzo
dużo było, najwięcej Austryjaków. No i ja tak się chowałam między nimi, a dziecko to najprędzej połapie wszystkie języki, prawda? I że ja dobrze bardzo rozmawiałam po austryjacku. [...] I właśnie tak — rumuński język, jugosłowiański to się
właśnie trącą tym językiem, co mają Austryjaki. [...] I to dlatego ja się mogłam
porozumieć. Bo jak byłam w Niemczech i tam było dużo tych Jugosłowianów,
nie? Nikt ich nie rozumiał oprócz naszych nikt. [...] Nie wiedziały, o co chodzi.
A ja tak słyszę i ja tak normalnie rozmawiam z nimi. One znowu oczy wystawiły
i się patrzą na mnie. Co się dzieje? Się pytają, z jakiej nacji jestem. Ja mówię: ja
jestem z Polskich, nie? Bo oni tam nie rozumiały, te Lesiaki. One nie wiedziały,
co to może być taka nacja. I on mówi, skąd ja znam dobrze ich język, że ja z nimi
tak rozmawiam, nie? A ja mówię: znam, bo jako dziecko to się chowałam pomiędzy Austryjakami, a wasz język trąca się tym. A on mówi: tak. I wtedy jak coś,
to się pytał: co oni powiedziały? To ja im tłumaczę, że to, to, to i to. Tak jakbym
tłumaczem była [K_PR_R8].

Może dlatego właśnie niektórzy Cyganie uważają język Austryjaków za pierwotny, z którego dopiero, w wyniku przekształceń, powstały inne dialekty romani:
Słuchaj, austryjacki, ten z Romów austryjackich, to oni przykładowo czy Rumun,
czy Węgier, czy Bułgar, czy z Italii, czy z Indii, to ten język jest jeden, które się
wszyscy Romowie... Tak szczerze ci powiem, to był pierwszy romski język. I od
Austryjaków się odczepili grupy i poszły w swoją stronę, i wtedy powstały te Galicjaki, Polska Roma itd. Każdy swój język zmienił [M_PR_R17].

Różnice w języku występują również między Polskimi Romami a Chaładytka i Sasytka Roma. Na przykład, na stół Polska Roma mówi tysa/tyśa, podczas
gdy Chaładytka — skamin. Drzwi Polska Roma nazywa vudara, a Chaładytka
— wrata. Nie stoi to jednak na przeszkodzie udanej komunikacji pomiędzy
przedstawicielami tych dwóch grup. Być może jest to spowodowane tym, że
Sasytka i Chaładytka Roma żyją obok przedstawicieli grupy Polska Roma już
tak długo, że zdążyły zapożyczyć od nich tak wiele słów i wyrażeń, że ich język
upodobnił się znacznie do języka Cyganów Polskich.
Wreszcie, istnieje wiele różnic w języku nie tylko pomiędzy poszczególnymi
grupami rodowymi Polska Roma, ale również pomiędzy różnymi rodzinami pochodzącymi z tych samych grup rodowych. Różnice te nie uniemożliwiają jednak wzajemnego porozumienia, nie wymagają posługiwania się we wzajemnych
kontaktach językiem polskim. Przede wszystkim pomiędzy grupami rodowymi
istnieją pewne odmienności w akcentowaniu wyrazów, w sposobie mówienia.
Poszczególne rody przypisują sobie wzajemnie na przykład „śpiewanie” końcówek wyrazów, zaciąganie itd. Dziwną mowę przypisuje się zwykle Pluniakom.
Inne grupy rodowe twierdzą, że mówią oni, jakby seplenili, że „plują się”. Niektórzy nawet nazywają ich żartobliwie „Plujakami”, a w sposobie mówienia widzą przyczynę powstania nazwy ich grupy rodowej. Moi rozmówcy bardzo chętDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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nie demonstrowali sposób mówienia innych grup rodowych. Oczywiście, nigdy
nie przedrzeźniali własnej grupy rodowej — z ich punktu widzenia w ich sposobie mówienia nie ma nic dziwnego. Mówią przecież „normalnie”. Żadna z grup
rodowych nie przypisywała sama sobie śmiesznej mowy:
Na przykład, galicjańskie mówią bardzo śmiesznie. My mamy w rodzinie Galicjaka i on tak śmiesznie mówi. [...] Berniki też inaczej. Zaciągają. Zaciągają strasznie [K_PR/SR_R10];
Bo Galicjaki już inaczej rozmawiają. Inny mają język i inne takie zabarwienie
tego języka. Na przykład, mój szwagier, co tutaj stał, to on jest właśnie Galicjakiem i on trochę inaczej mówi [K_PR/SR_R4];
My mamy taki, jako Galicjaki, Polska Roma, to my mamy taki czysto polski romski język. A Lesiaki czy tam inne, czy Bosaki, to już mają końcówki takie, wiesz....
jakby ci tu powiedzieć... końcówki takie, jakby śpiewane [M_PR_R17].

Różnice te często polegają na zmiękczaniu wyrazów. Na stół można powiedzieć
tysa lub tyśa, a nawet tysza. Na mężczyznę — morś, mors, murś lub mursz. Co
ciekawe, zmiękczeń tych nie da się przyporządkować konkretnym grupom rodowym. Nie udaje się to nawet samym Cyganom — nie są oni zgodni co do tego,
które grupy zmiękczają głoski:
Murś mówią u Polskich Romów. Mursz mówią u Chaładytki. A morś u Sasytka
[K_PR/SR_R4];
Jedni mówią morś. To mówią Pluniaki. My, Polscy Cyganie, mówimy murś, a ruskie Cygany mówią mors. I tak już każdy po swojemu [K_PR_R33].

Wreszcie, pewne naleciałości językowe zależą też od miejsca zamieszkania:
Ja pani powiem tak — Cyganie dzielą się na różne rody. Pachowiaki, Lesiaki itd.
I każdy klan, w zależności gdzie mieszka, ma pewne naleciałości. Inny akcent,
inny dialekt. Ale tak samo jest u was. Łodzianin mówi inaczej i Kaszub mówi
inaczej [M_PR_R11].

Brak pisanej formy języka romani powoduje zatem również to, że nie ma
źródła, do którego można by się odnieść, poszukując poprawnych form gramatycznych czy stylistycznych. W trakcie badań próbowałam dowiedzieć się, jaka
jest poprawna pisownia słowa hyrja/hyria. Zdania moich rozmówców były podzielone w tej kwestii. W swojej pracy przyjęłam pisownię hyrja, choć do dziś
nie jestem przekonana o jej poprawności. Brak pisanej formy języka romani
pozwala Cyganom na dużą dowolność w posługiwaniu się nim. Wielu z moich
rozmówców próbowało nauczyć mnie składania prostych zdań lub choćby łączenia rzeczowników i przymiotników, ale odnosiłam wrażenie, że każdy z nich
posługuje się sobie tylko znanymi zasadami pisowni czy gramatyki, np. prostej
odmiany tego samego czasownika przez osoby czy czasy. Co więcej, w niektórych rodzinach nie wypada, czy też nie należy używać pewnych słów, które są
powszechnie przyjęte i dozwolone w innych. Doskonałym tego przykładem są
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słowa romskie służące do określenia jajek. W jednej rodzinie romskiej używa
się słowa jare, choć jej członkowie znają również słowo parnore. W innej natomiast deklarowano, że słowa jare nie należy używać, zwłaszcza przy starszych lub
obcych Romach. Oznacza ono bowiem przede wszystkim „jądra”, choć można
je wykorzystywać także do określania jajek. Użycie tego słowa przy obcych Romach mogłoby wywołać niezadowolenie, czy nawet oburzenie. Wreszcie, w innej
jeszcze rodzinie deklarowano, że słowa parnore używa Chaładytka Roma; przyznano jednocześnie, że jest ono bardziej poprawne niż stosowane przez Polskich
Romów jare:
Na przykład, Chaładytka... my mówimy jare na jajka, a oni mówią parnore. Parnore. Ale to jest o wiele inteligentniejsze wypowiedzenie. Właśnie my źle mówimy,
a oni mówią prawidłowo [K_PR_R8].

Pisząc o języku, nie można zapominać, że nie służy on tylko i wyłącznie do
komunikacji. Jak pisze Jackson, „jest także reprezentantem specyficznych wartości kulturowych i identyfikacji” (Jackson 2007, s. 157). Autor ten podkreśla, że
mimo iż język angielski zyskuje na popularności, mówi nim coraz więcej osób,
to jednak istnieją obok niego i inne języki państwowe i lokalne. Trudno sobie
wyobrazić, by społeczeństwo nagle zrezygnowało z używanie własnego języka
na rzecz takiego, który jest bardziej przydatny, bo pozwala na komunikację
z przedstawicielami innych narodów. Pokazuje to, że komunikacja nie jest jedyną funkcją, czy też wartością, jaką można przypisać językowi, i że „jednostki
mają skłonność do trwania przy swoich rdzennych językach, pomimo użytkowych korzyści, jakie niosłoby ich zaniechanie” (tamże). Język pozwala bowiem
nie tylko wypowiadać własne myśli, ale także wyrażać i podkreślać konkretną
tożsamość, czy to etniczną, czy kulturową. Jak pisze Jackson, „staje się zaangażowany i w rzeczywistości reprezentatywny dla konkretnego stylu życia” (tamże). Język romani pełni zatem rolę symboliczną — oddziela to, co cygańskie,
od tego, co gadziowskie. Podobnie jak każdy inny język, ucieleśnia etniczną tożsamość grupy, która się nim posługuje. Jackson kładzie nacisk na kulturowe
znaczenie języka — jako „naturalnego i w rzeczywistości zasadniczego medium,
przez które każda jednostka i każda wspólnota pojmowały świat i swoje w nim
miejsce” (tamże, s. 136–137). Język związany jest więc z pewnym specyficznym
sposobem myślenia. Jak podkreśla autor, „to, co jest rozumiane w jednym języku, nie może być nigdy postrzegane dokładnie w ten sam sposób w innym
języku” (tamże, s. 137). Doskonałym tego przykładem jest słowo magirdo. Jak
twierdzili moi rozmówcy, jego znaczenie jest gadziowi zupełnie obce, nawet jeśli
się je przetłumaczy. Nawet jeśli Polak wie, że magirdo to tyle, co „trefny”, „nieczysty”, „skalany”, to i tak nie rozumie istoty tego słowa. Zapewne to właśnie
miał na myśli Jackson pisząc, że „istota autentycznego specyficznego kulturowo
znaczenia po prostu jest nieprzetłumaczalna” (tamże). Dzięki znajomości romani Cyganie mogą więc nie tylko komunikować się w sposób niezrozumiały
dla nie–cygańskiego otoczenia, ale także mieć poczucie, że należą do wspólnoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ty — wspólnoty, która posługuje się tym samym językiem. Nic więc dziwnego,
że wielu Cyganów uznaje język romani za romską tajemnicę, której nie można
zdradzać obcym:
Proszę panią, prawdziwy Rom nie nauczy żadnego innego człowieka swojego języka. [...] My, młodzi, możemy nauczyć, bo inaczej spoglądamy na to wszystko,
ale prawdziwy Rom, starszy Rom, to on się boi tego, że jak coś będzie mówił do
innego Roma, to że ktoś obcy to zrozumie [M_SR_R6].

Młodzi patrzą już na to inaczej. Niektórzy z nich twierdzą, że język romani nigdy
tak naprawdę nie był tajemnicą i że jego nieznajomość przez gadziów jest fikcją,
którą wmawia sobie i młodszym starszyzna. Tłumaczą to tym, że przebywający
wśród Romów gadzie zawsze poznawali język romani, oczywiście w różnym zakresie. Czasem było to tylko kilka cygańskich słów, czasem jednak — znajomość
na tyle głęboka, że umożliwiała mniej lub bardziej udaną komunikację w tym
języku:
A teraz to po prostu nawet w telewizji o tym mówią. No weź na przykład festiwal
Romów, prawda? No to tam są takie tłumaczone słowa... Mi się wydaje, że żadnej
tajemnicy nigdy nie było i nigdy nie będzie. Bo każdy tam na podwórku, jak miał
koleżankę, to zawsze: a weź, powiedz coś po romsku. I to tak szło, szło. Niby mówili: tajemnica, tajemnica. Ale ja mówię właśnie, że nigdy tej tajemnicy nie było.
[...] Ja na podwórku po prostu... i taka mała dziewczynka była, no to ona się koło
nas wychowała, to ona w naszym języku czysto mówiła. My ją tego nie uczyliśmy.
Ona po prostu była wśród nas. Tak. Ona była wśród nas i ona po prostu tam roczek miała, jak my tam byliśmy, i ona do tej pory, teraz ma chyba 14 lat, ona do
tej pory po romsku rozumie i mówi [K_PR/SR_R4];
To nie jest tajemnica. Ja akurat się cieszę, bo te chłopaki moje z zespołu [chodzi o nie–Romskich członków zespołu] mówią do mnie po cygańsku. Nie mówią
wszystko, ale trochę mówią. I ja się cieszę. Aczkolwiek niektórzy mówią: po co
zdradzać cygańską tajemnicę? Ale to jest bez sensu. No bo jak ja mam przyjaciela
Polaka, to jak on chce się ode mnie coś nauczyć albo ja od niego, to mam mu nie
powiedzieć? [K_PR_R26]

Podczas badań zaobserwowałam, że jeśli zdradzam się ze znajomością niektórych słów romskich, to nie budzi to obawy czy niepokoju wśród moich cygańskich rozmówców. W przypadku młodych Romów jest wręcz przeciwnie. Próbują mnie nauczyć nowych słów i z zainteresowaniem wypytują, co jeszcze wiem
o Romach i skąd znam romskie słowa. Oczywiście, można to tłumaczyć i tym, że
badają grunt — trzeba przecież zorientować się, ile gadzi rozumie po romsku,
żeby wiedzieć, co można przy niej powiedzieć we własnym języku, by tego nie
zrozumiała. Byli jednak i tacy, którzy radzili mi nie zdradzać się ze znajomością
choćby nawet kilku romskich słów wśród innych Cyganów.
Nawet jeśli Romowie nie widzą nic złego w zdradzaniu gadziom znaczenia
romskich słów, to jednak są zgodni co do tego, że nie nauczyliby nie–Cygana języka romani. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ktoś na stałe przebywa w otoczeniu
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

122

Dylematy tożsamościowe Cyganów (Romów) w Polsce

cygańskim (np. Polak wżeniony w rodzinę romską lub nie–cygański przyjaciel
domu). Wtedy sam uczy się języka romani — „ze słuchu”, uczestnicząc w codziennym życiu Romów. Takiej osobie można wyjaśnić jej ewentualne wątpliwości językowe i, jeśli zachodzi taka potrzeba, trochę ją podszkolić:
Ja bym nie nauczyła. Bez sensu. Jak już umiesz, to umiesz, ale nie, żebym ja cię
specjalnie uczyła [K_PR/SR_R4];
Oficjalnie nie można uczyć języka. Dlatego, że... po pierwsze, nie ma słów. Nie
jest on pisany i dlatego się go nie uczy. Oficjalnie przyzwolenie nie. Dlatego, że
historia dała nauczkę taką Romom, że po prostu oni się tym bronią. Czyli nie
uczyć. Oczywiście, nikt nikogo nie zabije, jeżeli się nauczy sam [K_PR_R1].

Jeśli więc ktoś nauczy się języka romani sam i zacznie posługiwać się nim w kontaktach z Romami, to nie będzie w tym niczego złego, oczywiście do momentu,
kiedy nie zacznie się na ten temat „wymądrzać”, udawać mądrzejszego od Cyganów.
Znajomość języka romskiego nie przeszkadza zatem Romom w przypadku
gadziów, którzy przebywają w środowisku cygańskim na co dzień, np. osób wżenionych do rodzin cygańskich. Jest wręcz naturalne, że taki wżeniony gadzio
może i powinien znać język romski. Umiejętność ta jest mu potrzebna do codziennej komunikacji ze swoją cygańską rodziną, a także po to, by przekazać
ów język dzieciom. Po co natomiast znajomość języka romskiego komuś, kto na
co dzień nie ma nic wspólnego z Romami? Chęć nauczenia się romani w takiej
sytuacji jest dla Romów podejrzana i niezrozumiała, gdyż trudno znaleźć dla
niej praktyczne uzasadnienie.
Przebywając wśród Romów trudno nie zauważyć, że mówią oni zdecydowanie głośniej niż gadzie. Jest to zresztą jeden z często stawianych tej grupie zarzutów. Cyganie uchodzą wśród gadziów za „hałaśliwych”, „głośnych”, „cały czas się
ze sobą kłócących”. Wynika to stąd, że komunikacja między nimi to nieustanna
„walka na głosy”. To, że mówią głośniej niż my, nie oznacza, że zaistniał między
nimi konflikt. Głośne wyrażanie własnych myśli to po prostu ich styl mówienia, do którego — jak sama się przekonałam — można z czasem przywyknąć.
Początkowo, oczywiście, takie zachowanie może budzić obawy, a nawet strach.
Podniesione głosy dochodzące z cygańskich domów to jednak zwykła rozmowa,
a nie małżeńskie awantury. Cygańskie kłótnie przybierają za to niewyobrażalne
rozmiary. Cyganie mówią przy tym często całym swoim ciałem. „Walkę na głosy”
wspomaga mimika twarzy i gestykulacja:
Ty, żebyś słyszała, jak ja rozmawiam w domu, to tam na skwerku mnie słyszą.
I niektóre myślą, że my się kłócimy, a ja tak se rozmawiam. To na mnie mówią,
że mnie mąż powinien zapisać do operetki, że ja tak głośno mówię. [...] Ale żebyś
ty widziała, co tam w Stalowej Woli się robi, to sama byś się wystraszyła. Tam
wszystkie Cygany mieszkają w jednym bloku. Jeden blok jest i jedna klatka. Takie
jest podwórko i na okrągło są ławki. Jak się wychodzi z klatki, to zaraz takie ławki
są. Każdy siedzi. I tam jak rozmawiają, to tak — jeden stanie na środku i gada
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normalnie, i buzią, i rękami. To byś pomyślała, że się do bicia czy do kłótni, czy
co [K_PR_R18].

Cygańska elita próbuje „zaradzić” zachodzącemu współcześnie zjawisku zawężanie się sfery, w której używa się języka romani. Dąży również do stworzenia
takiej jego formy, która stałaby się językiem wszystkich Cyganów. Utworzenie
jednolitego języka romani i wprowadzenie go do powszechnego użycia mogłoby
stać się argumentem przemawiającym za uznaniem Romów za naród. Pojawiają
się tu jednak poważne trudności. Chcąc zrealizować ten cel, trzeba by było opracować pisownię, a także gramatykę języka romani. Należałoby go także uzupełnić o brakujące słowa, które obecnie są zapożyczane z języków większości.
Byłoby to zgodne z cytowanym przez Jacksona — za Kedourie — postulatem
mówiącym, że: „Na narodzie ciąży obowiązek ożywiania godności nazwy, rozwijania i poszerzania tego, co jest wzięte z jego oryginalnej mowy, nawet jeśli
może to być odnalezione tylko w odległych wioskach lub nie było używane przez
stulecia, nawet jeśli jego zasoby są niewystarczające, a jego literatura — uboga” (Jackson 2007, s. 137–138; za: Kedourie 1960, s. 67). W fazie końcowej
opracowywania ujednoliconego języka romani należałoby jeszcze zmotywować
Romów do tego, by się go nauczyli, co wydaje się szczególnie trudne. Oczywiście
podejmuje się takie próby. W 1990 roku na Romskim Kongresie pod Warszawą
przyjęto alfabet opracowany przez Grupę Badań Językoznawstwa Romskiego,
której przewodzą Marcela Courthiade i Ian Hancock. Nazywa się go „pisownią
warszawską” lub „alfabetem warszawskim”. Od tego czasu powstało wiele publikacji, w których zastosowano ten zapis. Courthiade opracowuje również teksty oficjalnych komunikatów, które obiegają cały świat, i organizuje letnie kursy
zestandaryzowanego języka romani. Został on jednak przyswojony przez niewielką grupę Romów. Trudniejsze zatem niż opracowanie zasad pisowni i gramatyki okazuje się ich upowszechnienie wśród Cyganów. Prawie nikt z moich
rozmówców nie słyszał o próbach stworzenia takiego jednolitego języka romani.
Co więcej, tego rodzaju przedsięwzięcie uważają oni za z góry skazane na porażkę. Mają świadomość tego, że w praktyce przyswojenie sobie tego zestandaryzowanego języka byłoby równoznaczne z nauczeniem się kolejnego. Nie widzą
zresztą powodu, dla którego mieliby to robić. Ideały romskich aktywistów są
im dalekie. Bardziej przydatne niż nauczenie się tego „nowego” języka romani
byłoby dla nich opanowanie na przykład języka angielskiego — pozwoliłoby to
im czuć się swobodniej za granicą, dokąd coraz częściej wyjeżdżają w celach zarobkowych. Mróz pisze, że przywiązanie do języka, w którym się wyrastało i od
zawsze komunikowało z własną grupą, jest tak silne, że wprowadzenie jednego
wspólnego języka ma niewielki szanse powodzenia. Na przeszkodzie stoi także
autorytet ludzi starszych. Wreszcie, cygańska społeczność żyje w rozproszeniu,
w różnych krajach i środowiskach, w różnym otoczeniu językowym. Wpływ tego
otoczenia jest stale zauważalny w języku romani (Mróz 2007, s. 223).
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Nie można jednak zapominać, że pomimo problemów związanych ze standaryzacją języka romani, Romowie coraz częściej piszą i publikują w swoich dialektach. W Polsce jako pierwsza próbę taką podjęła cygańska poetka Papusza,
która zapisała swoje wiersze fonetycznie. W krajach byłej Jugosławii, Czechach
i Słowacji systematycznie przybywa publikacji w języku romani. W niektórych
państwach nadaje się także audycje radiowe w tym języku. Wreszcie, coraz popularniejsze są cygańskie czasopisma, w których obok artykułów w językach narodowych można również znaleźć teksty w romani. Wszystko to jest dowodem
na to, że choć sfera wykorzystywania romani zawęża się, a Romowie w takich
krajach jak na przykład Hiszpania czy Węgry często w ogóle nie znają swojego
języka, to wciąż jednak jest on dla Cyganów bardzo ważnym elementem ich kultury, który pragną pielęgnować.

4.2. Symbole narodowe i romskie święta
W 1971 roku odbył się pod Londynem I Światowy Kongres Romów. Zatwierdzono na nim cygańską flagę i hymn. Na fladze widnieje koło na tle dwóch poziomych pasów — niebieskiego i zielonego. Pierwszy symbolizuje niebo, drugi
— las, łąki, zielone polany, ogólnie przyrodę. W romskim sztandarze można
dopatrywać się odniesień do flagi Indii. Takie podobieństwo widzą przynajmniej
nowi romscy liderzy. Do praojczyzny Romów ma rzekomo nawiązywać znajdujące się na sztandarze koło. Jednak koła na fladze indyjskiej i romskiej znacznie się od siebie różnią. To pierwsze to czakra — znak zaczerpnięty z symboliki
indyjskiej. Natomiast koło na fladze romskiej przedstawia raczej koło od wozu,
kojarzące się oczywiście z wędrówką cygańskich taborów.
Hymn cygański, zatytułowany i rozpoczynający się od słów Dźelem, dźelem
(co oznacza „wędrujemy, wędrujemy”)1, opiera się na tradycyjnej pieśni Cyganów bałkańskich. Jego muzyczną aranżację opracował Żarko Jovanović. Roman
Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Oświęcimiu, pisze, że w słowach
hymnu tkwi „prawdziwa siła, sens, treść, prawda i aksjologia naszego narodu”
(Kwiatkowski 2004, s. 5). Należy tu jednak podkreślić za Mrozem, że — podobnie zresztą jak romski sztandar i widniejące na nim koło — buduje on, czy też
wspiera, mitologię narodową, przyjmowaną także przez Romów od setek lat
osiadłych. Nie bez znaczenia jest bowiem to, że większość z tych, których określano mianem „Cyganów”, nie wędrowała. Wyraźnie więc widać tu, że „to, co
można określić jako «dumę etniczną» czy przebudzenie narodowe, odrzucenie
stygmatyzującej, narzuconej tożsamości, silnie wiąże się właśnie z tymi, którzy
Część moich rozmówców posługiwała się tytułem Dźelem, dźelem, inni — Dżelem, dżelem. Jest
to wynik różnic językowych. W literaturze dotyczącej Romów stosuje się pierwszą z wymienionych
form, ja jednak używam obu, co wiąże się z decyzją o wiernym odtwarzaniu wypowiedzi respondentów.
1
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wędrowali lub pośród których żywa jest pamięć wędrowania. Także ci, których
przodkowie przybyli kiedyś, bardzo dawno temu, do różnych krajów europejskich i tam osiedli, identyfikują się z tą wędrowniczą tradycją, z etosem ludzi
drogi, nomadów” (Mróz 2007, s. 225–226).
Mówi się, że przyjęcie symboli narodowych jest jednym z przejawów woli
przekształcenia się Cyganów, uważanych powszechnie za mniejszość, czy też
grupę etniczną, w naród. Tym bardziej więc podkreśla się znaczenie owych symboli. Oczywiście, jest to idea bliska głównie romskim intelektualistom. Mimo
iż wszyscy moi respondenci zdawali sobie sprawę z istnienia flagi romskiej, to
jednak często nie byli pewni lub w ogóle nie wiedzieli, jak ona wygląda:
Nasza rodowa flaga jest... Jest koło, jest zieleń i białe, tak? [K_PR_R7]
Koło zrobione. Jest niebieskie, zielone, żółte jest i czerwone [K_ChR_R16];
Zielona..., wie pani, ze dokładnie nie wiem? Zielone..., czerwone czy brązowe...
Nie pamiętam. Wiem tyle, że jest na Ciechocinku. Bo tak za dużo nie przywiązuję
do tego wagi. Bardziej do hymnu [K_PR_R22];
Ma koło i gwiazdy. Koło, że tabory, a gwiazdy, że Cyganie spali pod gołym niebem [K_PR_R33];
Nie pamiętam dokładnie. Nie potrafię teraz powiedzieć. Koło jest na pewno. Zielona i... pomarańczowa? [M_PR_R48]

Doskonale za to moi rozmówcy wiedzieli, jak wygląda flaga polska. Nie ma
w tym jednak nic specjalnie zaskakującego — flagę kraju, w którym żyją, mają
okazję widzieć znacznie częściej (przy okazji polskich świąt narodowych, krajowych i międzynarodowych wydarzeń sportowych itd.). Flaga romska natomiast
jest zawieszana głównie przy okazji romskich kongresów, w których uczestniczy
jedynie inteligencja, a nie zwykli Romowie, z którymi miałam okazję rozmawiać.
Jeśli więc nie zobaczą flagi cygańskiej w TV, jakiejkolwiek publikacji, czy też nie
dowiedzą się o niej od innych Cyganów, to zazwyczaj nie wiedzą, jak ona wygląda. Dobrze znają ją jedynie ci, którzy żywo interesują się własną kulturą — oglądają programy telewizyjne poświęcone Romom, czytają o kulturze cygańskiej,
mają kontakt z romskimi stowarzyszeniami, które promują cygańskie symbole
narodowe:
[...] u góry jest błękitny, na dole jest zielony, a po środku jest koło [M_PR_R12];
No, widzi pani, niebieskie jako niebo. Zielone jako trawa. Wie pani, co się po
lasach chodziło. No i koło [M_PR_R15];
Ta flaga to jest tak — niebieskie, zielona ziemia i koło czerwone. To jest nasza
flaga [K_PR_R34].

Ci, którzy wiedzą, jak wygląda romska flaga, często są także świadomi jej podobieństwa do flagi indyjskiej. Nie są jednak w stanie wyjaśnić, na czym ono dokładnie polega. Niektórzy są nawet przekonani, że flaga narodowa Indii i flaga
cygańska są identyczne:
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Proszę pani, flaga romska to jest odbiciem flagi indyjskiej. Odbicie flagi indyjskiej i dlatego i błękit, i zieleń, i te koło wędrowne, jako że wędrowcy [M_PR/
SR_R45];
[...] ale też proszę zauważyć, że elementy też są z flagi indyjskiej. Więc jedno...
jedno i drugie, prawda? I to, co wiąże Romów w ogóle na świecie poza Indiami,
i też takie nawiązanie do Indii również [K_PR_R1];
A flaga jest taka sama jak w Indiach. Ta sama flaga. [...] W Indii jest ta flaga. Tam
jest to koło i to wszystko. A że my pochodzimy z Indii, no to wzięli tą flagę.
[...] Ja pierwszy raz widziałam tą flagę na festiwalu. Wcześniej widziałam to właśnie w kulturze Indii. [...] I zaraz pomyślałam: identyczna jak flaga Indii [K_PR/
SR_R4];
Tam jest koło. India to samo ma, tą samą flagę [K_PR_R8].

Jeśli już Romowie wiedzą, jak wygląda cygańska flaga, ich interpretacja widocznych na niej kolorów wydaje się być zgodna z założeniami jej „twórców”
i znaczeniem, jakie powszechnie przypisuje się tym barwom. Niebieski to dla
nich niebo, zielony — trawa, las, łąka, lato, zielone polany, pola, a także radość
i nadzieja. Co ciekawe, skojarzenia z kolorem zielonym przychodzą im znacznie
łatwiej. Obydwa kolory są dla nich barwami wesołymi, radosnymi. Kojarzą się
im z wolnością, swobodą, dawną wędrówką i życiem w taborach:
Błękit to niebo. Zieleń to trawa, drzewa i wszystko to, co na ziemi, a koło to droga
po prostu [K_PR_R1];
Niebieski to niebo, a zielony to las, łąka, prawda? [M_PR_R12]
Mnie się z lasem kojarzy. Wie pani, las, zieleni dużo. Bo przecież w lesie co było?
Zieleń [K_ChR_R16];
Niebieska to jest wolność, co mieliśmy dawniej tą wolność. A ta zielona to ziemia
[M_PR_R21];
No dla mnie z lasem. Jakaś trawa, konie chodzą. Przyjemnie tak. Tak jak teraz
Polacy jadą na wycieczkę, wie pani? Na plażę... [M_PR_R32]
Bo przeważnie my byliśmy wszyscy kiedyś na kolorowo ubrani, prawda? Kolorowo. To znaczy, że te kolory właśnie, które mi się kojarzą, to była ta wolność,
swoboda. To była ta radość, uśmiech na twarzy. To właśnie te kolory [K_PR_R8].

Symbolika koła dla Cyganów z grupy Polska Roma jest jednoznaczna. Nie dostrzegają oni w nim czakry, tylko koło cygańskiego taboru. Przez samych Romów jest ono często przedstawiane jako zwykłe koło od chłopskiej furmanki.
Wydaje się więc, że symbol ten został dobrany idealnie — koło, zdaniem moich
rozmówców, doskonale symbolizuje Romów, jest nawiązaniem do ich tułaczki
po świecie. Jest to symbol międzynarodowy, właściwy dla wszystkich Cyganów:
Koło to jest taki symbol międzynarodowy. Na całym świecie. Tak jak Indianin ma
pióro [M_PR_R36].
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Choć Cyganie czują silny związek z kołem, uważając je za znak doskonale oddający to, co najbardziej charakterystyczne dla ich grupy2, to jednak ci bardziej
dowcipni i rozmowni pokusili się o wskazanie jeszcze innych symboli, które mogłyby znaleźć się na cygańskiej fladze. Oczywiście, pomysły te należy traktować
z przymrużeniem oka — mają one niekiedy charakter żartobliwy. Sądzę jednak,
że są o tyle ważne, że mówią o tym, co samym Cyganom kojarzy się z ich kulturą. Wielu Romów na fladze chętnie zobaczyłoby więc skrzypce lub jakiś inny
instrument, a także wóz lub konia. Inni z kolei za doskonały symbol cygańskości
uważają kurę lub namiot:
Wszyscy Cyganie jedzą tylko kury. [...] To jest już nasz taki tradycyjny już, muszę przyznać, taki tradycyjny przysmak. Kury. Na przykład, my teraz w lodowce
mamy zamrożone pięćdziesiąt kur. [...] przede wszystkim jemy kury. [...] Najlepsza jeszcze jest kura na przykład, mówią tak żartobliwie Cyganie, że kradziona
czy coś takiego, że lepiej smakuje na pewno. [...] Znaczy inne, nasza kuchnia jest
taka mieszana, jak język. Wszystko, co my mamy, jest mieszane z różnych krajów.
Tak samo ta kuchnia. Ale my generalnie kurę to możemy jeść na śniadanie, na
obiad, na kolację. [...] I na zimno, i mówię pani, z kapustą. Zawsze. Smażona,
pieczona, gotowana. [...] Kura pod każdą postacią. To jest taki symbol cygański,
który powinien być na fladze. [...] Zamiast koła. [...] To naprawdę jest znak Cyganów, ta kura [M_PR_R12];
Namiot. Ale nie taki namiot ten turystyczny, bo to wiadomo, że takie teraz też
mają. Tylko tak — na przykład, są takie drążki porobione. U nas mówili na to
socha. Normalnie to jest taki drążek i ma takie rozdzielenie. No i wtedy taki
drugi drążek, bo to muszą być trzy. Jeden to się kładzie u góry... [...] No i tamten,
no i takie kołki porobione. [...] I normalnie szyty namiot... to zależy na ile osób
to jest, na jaką rodzinę. To mogą być trzy takie szyte te..., no te bryty takie. Bo to
zależy od szerokości. No może być i mniejszy. Ale właśnie w ten sposób on ma być
szyty i takie kołki się wbija, i taką długą płachtą tył się zakrywa. Można i przód
sobie zakryć, i tył wieczorem [K_PR_R8].

Znacznie lepiej niż ze świadomością tego, jak wygląda ich flaga, jest wśród
Cyganów ze znajomością hymnu. Ogromną zasługę ma w tym Don Wasyl, którego bez wątpienia uznać można za głównego propagatora cygańskiego hymnu.
Moi rozmówcy po raz pierwszy usłyszeli hymn albo właśnie będąc na festiwalu
w Ciechocinku, albo oglądając relację z festiwalu w TV; ewentualnie usłyszeli
o nim od innych Romów uczestniczących w tym wydarzeniu. Ciechocinek jest
chyba zresztą jedynym miejscem, w którym wykonuje się hymn (nie licząc innych
festiwali kultury cygańskiej). Przynajmniej moi rozmówcy nie potrafili wskazać
innych okoliczności, w których można by go usłyszeć:

Co ciekawe, takiego zdania są także młodzi Cyganie, którzy wędrówkę taborów znają jedynie
z opowieści swoich dziadków lub z telewizji i którzy absolutnie nie tęsknią za takim życiem.
2
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Parę lat temu zaczęli śpiewać to Dżelem, dżelem i tak już został ten hymn cygański. Nie wiedziałam wcześniej o tym. Dowiedziałam się dopiero na pierwszym
festiwalu, że to jest hymn cygański [K_PR/SR_R4];
Zaczął się Ciechocinek, zaczął się hymn. [...] To jest taki pic na wodę, wie pani?
[M_PR_R13]

Właśnie Don Wasylowi wielu Cyganów przypisuje uczynienie z utworu Dźelem,
dźelem hymnu romskiego:
Ja ci powiem tak — ten hymn, nasz hymn to sobie Don Wasyl wymyślił. Zrobił
festiwal i to Dźelem, dźelem zrobił sobie jako hymn [K_PR/SR_R4].

Ogólnie rzecz ujmując, moi rozmówcy orientowali się w tym, o czym jest hymn,
choć nie byli w stanie dokładnie przedstawić jego treści:
Śpiewa się, jak my dawniej żyli po lasach, wie pani? Wspominamy sobie
[K_ChR_R16];
No, ten hymn jest o Romach, o tych czasach takich taborowych. Przypomina ten
tabor romski, co był, nie? [M_PR_R17]
Że wędrują z taborem. Takie, co było kiedyś. Bo teraz tak już nie ma tych taborów i w ogóle wszystkiego, no nie? A kiedyś to było tak... Ten hymn jest tak mniej
więcej o tym, że nie mają swojego miejsca Romowie, że wędrują z miejsca na
miejsce. O Bogu tam jest trochę. No tak o tym, co było bardziej kiedyś. Nie co jest
teraz, tylko co było dawniej [K_PR_R22].

Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach
państwowych z 31 stycznia 1980 roku jasno określa, w jakich okolicznościach wykonuje się hymn narodowy: „Publicznie hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza w szczególności w czasie uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych.
[...] Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania
lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyźni w ubraniach cywilnych — zdejmują nakrycia głowy, zaś osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, nie będące w zorganizowanej grupie
— oddają honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe podczas wykonywania
lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru”. Podobnie
jest w innych krajach. Romowie natomiast wykonują hymn w nieco innych okolicznościach. Śpiewają go często tańcząc, w atmosferze raczej dobrej zabawy
i radości niż spokoju. Brakuje powagi, jaka zwykle towarzyszy wykonywaniu
hymnu państwowego. Nie powinno to jednak specjalnie dziwić. Romowie nie
mają przecież, poza Międzynarodowym Dniem Romskim i Dniem Upamiętniającym Zagładę Romów3, swych świąt narodowych, nie wystawiają narodowej
reprezentacji na Olimpiadach. Są zatem pozbawieni wielu okazji, w których za3

Więcej informacji na temat tych świąt czytelnik znajdzie w dalszej części niniejszego rozdziału.
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zwyczaj wykonuje się hymn narodowy. Festiwale, gromadzące często ogromną
ilość Cyganów z całego świata, wydają się być do tego jedyną okazją:
Na tym Ciechocinku tylko go śpiewają. Nigdzie więcej [M_PR_R12];
To znaczy ten hymn to się śpiewa przeważnie na festiwalach. Festiwale romskie.
No po prostu, gdzie by to indziej zaśpiewać? [M_PR_R17]
Na przykład na Ciechocinku się tam spotykają. Ich jest tam dużo i wtedy śpiewają. Z różnych krajów nawet przyjeżdżają. To wtedy się śpiewa [M_ChR_R20];
W takich zakończeniach jakiegoś festiwalu cygańskiego, w zakończeniach już.
Wtedy śpiewamy to [M_PR/ChR_R31];
Jak spotykają się wszyscy Romowie razem i dobrze się bawią. Wtedy włączamy
się wszyscy i ten nasz hymn śpiewamy [M_PR_R21].

Oczywiście, zdarzają się wśród Romów osoby świadome tego, że hymn narodowy zasługuje na inne, bardziej doniosłe okoliczności niż festiwal w Ciechocinku:
Każdy hymn narodowy to uważam, że powinno się wykonać w jakimś takim
poważnym tonie, prawda? W jakichś specyficznych okolicznościach i okazjach.
Musi się do tego przystosować okoliczności i ci ludzie, którzy tam są. A jeżeli hymn się śpiewa tańcząc, to nie bardzo mnie się to podoba. Nie za bardzo
[M_PR/SR_R45].

Są wreszcie i tacy, którzy jako hymn romski chętnie widzieliby jakiś inny utwór:
Hymn romski, proszę panią, to jest taka melodyjka z Jugosławii. A że to się przyjęło jak hymn, prawdopodobnie w UNESCO to było zatwierdzone, to nie wiem
akurat, dlaczego. Dlaczego akurat ten Dżelem, dżelem. Ale dlaczego i co, to nie
powiem pani, bo nie wiem. [...]. Ja właśnie nie miałem okazji i nie miałem z kim,
bo ci wszyscy z którymi rozmawiałem, to nie potrafią mi odpowiedzieć na to pytanie: dlaczego i kto zadecydował o tym? [...] Ja uważam, że o hymnie to powinno być jakieś ogólne referendum dla wszystkich Romów. To pioseneczka taka.
[...] To normalna piosenka była. Taki hymn to musi mieć jakieś odzwierciedlenie,
tak jak hymn na przykład polski, jakiś sens. No a tutaj co za sens? Dżelem, dżelem.
Poszedłem czy chodzę po grotach. Spotkałem Cyganów, wypiłem z nimi wódkę.
I oni to śpiewają [M_PR/SR_R45];
Ja na przykład, gdyby to ode mnie zależało, to bym całkiem inny hymn dała. Raczej z tych starszych piosenek, prawda? To ja bym dała tą Lube, czy coś innego
[K_PR/SR_R4].

Pisząc o romskich symbolach narodowych, nie można pominąć faktu, że dla
większości Cyganów nie mają one specjalnego znaczenia. Owszem, Romowie
znają hymn, ale o własnej fladze wiedzą już niewiele — nie licząc osób żywo
zainteresowanych własną kulturą. Nie odczuwają też za bardzo związku z tymi
symbolami, nawet jeżeli je znają:
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Wymyślone i tyle. W jakichś tam książkach niektórych piszą, w czasopismach tych
romskich, to ta flaga tam jest. Ale nikt nawet o tym nie wie. My to nie przyjmujemy. Nam to jest niepotrzebna ta flaga [K_PR_R40];
Mi się wydaje, że to tak sobie jest, bo jest. [...] Dla mnie to wcale nie jest ważne.
Ja się wcale tym nie cieszę ani w ogóle [K_PR_R29].

Moi rozmówcy zauważają, że Cyganie nie mają okazji do cieszenia się swoimi
symbolami narodowymi — wywieszenia flagi czy śpiewania hymnu. Nie mają
przecież własnych świąt narodowych, którym symbole te zazwyczaj towarzyszą:
To znaczy flaga... no jak to powiedzieć... my nie mamy tzw. pierwszy maj, czy coś
takiego, nie? Nie ma tego [M_PR_R17].

Romowie często nie znają dwóch swoich świąt, o których ostatnio mówi się coraz
więcej, głównie jednak w kręgach nie–Romów zafascynowanych kulturą cygańską, jak też romskiej inteligencji. Dnia 8 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Romski, a 2 sierpnia — Dzień Pamięci o Zagładzie Romów. Większość moich rozmówców nawet nie słyszała o tych świętach. Znają je romscy
aktywiści, pracownicy stowarzyszeń romskich lub osoby współpracujące z nimi.
O Międzynarodowym Dniu Romskim wiedziała tylko jedna moja respondentka,
która na co dzień prowadzi stowarzyszenie. Jak sama zresztą zauważa, jest to
święto bardziej dla gadziów niż dla samych Romów:
[...] jest to święto raczej bardziej takie oficjalne. I bardziej takie właśnie dla ludzi
z zewnątrz niż dla siebie. [...] To jest raczej, żeby pokazać obcym...., że my jesteśmy Romami, że my coś robimy itd. Więc to jest taki moment, kiedy można wyjść
i spotkać się raczej na forum takim ogólnym, takim oficjalnym. Czyli na przykład
jakieś organizacje romskie itd. Ale na przykład starszyzna itd., itd. — to nie. Chyba że zaproszą. Jest to w ten sposób organizowane [K_PR_R1].

Dzień Pamięci o Zagładzie Romów jest Cyganom lepiej znany. Niemniej mają
oni trudności ze wskazaniem jego daty. Wiedzą, że tego dnia pali się znicze
i kładzie kwiaty na grobach w obozach zagłady. Słyszeli o organizowanych tego
dnia wyjazdach do miejsc zagłady Romów. Nie uważają jednak, by aktywne
uczestnictwo w obchodach było konieczne. Jedzie ten, kto ma akurat na to czas
i ochotę. Ogromną rolę w propagowaniu wiedzy na temat samej zagłady, jak
i uroczystości upamiętniających te smutne wydarzenia, odgrywają romskie stowarzyszenia, inteligencja, a także polskie media, które od jakiegoś czasu pokazują, co dzieje się tego dnia.
Romowie pytani o romskie święta wymieniają najczęściej chrzciny, wesela,
Wielkanoc, Boże Narodzenie i sylwestra. Wielu z moich rozmówców uważa, że
świętuje dokładnie z tych samych okazji, co i Polacy:
Obchodzimy polskie święta. Niby mówimy, że tradycja cygańska jest taka bardzo
bogata i cudowna, i piękna, a my nie mamy swojej tradycji nawet, mówię pani.
Nie mamy swoich świąt [M_PR_R12];
Mamy takie same święta, co wy [M_ChR_R20].
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4.3. Wspólna świadomość i historia
Pojawiwszy się w Europie, Cyganie podawali się jej mieszkańcom za pokutujących pielgrzymów, którzy uciekli z Egiptu. Liczyli, że przypisując sobie taki
los, łatwiej zyskają zaufanie europejskiego społeczeństwa. Posługiwali się glejtem wydanym rzekomo przez króla Węgier, który zajął ich kraj. Dokument ten
zapewniał im „nie tylko swobodne poruszanie się i ochronę, ale i uznawał ich
własne, cygańskie sądownictwo, tak że nie mieli być stawiani przed sądami krajowymi, choćby się dopuścili występków” (Ficowski 1985, s. 12). Początkowo
mieszkańcy Europy wierzyli w opowiadane im przez egzotycznych przybyszów
historie i na wszelkie sposoby starali się im ułatwić pokutniczą wędrówkę. Cyganie budzili swoją odmiennością ogromne zainteresowanie. Jak podkreśla
Mróz, nawet osoby zajmujące wysokie stanowiska chętnie gościły ich w swoich
domach i zasiadały z nimi do stołu (Mróz 2000, s. 90). Szybko jednak ich sposób
życia i zarobkowania zaczął wzbudzać podejrzenia i niechęć, a z czasem nawet wrogość. Mróz pisze, że pod koniec XV wieku w kronikarskich zapisach
dotyczących Cyganów zaczynają dominować głosy krytyczne. Nasila się liczba
skarg na cygańskie kradzieże, a sposób, w jaki przedstawiani są członkowie tej
społeczności, staje się coraz bardziej odpychający — podkreśla się ich „szpetotę
fizyczną, brak kultury, jedzenie zwierząt i produktów nieczystych, brud i niechlujność, życie niemoralne, a raczej w ogóle nieznajomość zasad moralności
i religii” (tenże 2007, s. 115). Już te najstarsze zapiski przyczyniają się do kształtowania się negatywnego obrazu Cyganów. Połowa XV wieku to „cezura czasowa oddzielająca okres bezkonfliktowej współegzystencji Cyganów z ludnością
miejscową, tolerowania nie tylko odmienności, ale i sposobu życia przybyszów,
od czasu niechęci, często prześladowań i trwającej do dzisiaj gdzieniegdzie wrogości” (tamże, s. 130).
Pierwszym krajem, który negatywnie ustosunkował się do Cyganów, były
Niemcy. Od 1449 roku nie wpuszczano ich do Frankfurtu nad Menem, a jeśli już
się tam pojawiali, przepędzano ich (Fraser 2001, s. 78). Również w innych miastach niemieckich szybko zaczęto okazywać im coraz większą wrogość. Ogólnopaństwowe ustawy antycygańskie ukazywały się jedna po drugiej (w latach:
1496, 1497, 1500, 1530, 1544, 1548, 1551, 1557). Nakazywano w nich wysiedlać
Cyganów poza granice państwa (Ficowski 1985, s. 21). Tym, którzy nie chcieli
się zastosować do ustaleń władz, groziła kara chłosty, ogolenia brody i głowy,
a nawet powieszenie czy spalenie na stosie. Regulacje prawne przeciwko Cyganom ustanawiane były także w innych krajach. W 1453 roku wydano ustawę
antycygańską we Francji (tamże, s. 21–22), od połowy XVI wieku „wśród europejskich potęg panuje przygnębiająca jednomyślność, jeśli chodzi o reakcję na
obecność Cyganów” (Fraser 2001, s. 109). Jak łatwo się domyślić, opiera się ona
na wrogości i uprzedzeniach wobec tej grupy. W Cyganach widziano włóczęgów,
żebraków, ludzi bez korzeni, uprawiających czary i inne „niewłaściwe” praktyki,
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a także unikających uczciwej pracy. Dlatego właśnie należało się ich „pozbyć”.
W oczach zarówno władzy, jak i społeczeństwa zagrażali obowiązującemu powszechnie porządkowi. To ich także obarczało się winą za wszelkie plagi i nieszczęścia, jakie dotykały Europę — głód i epidemie.
Początkowo antycygańskie dekrety wydawane w Europie zabraniały Cyganom jedynie przebywania na danym terytorium. Szybko jednak uległy zaostrzeniu, przewidując coraz to surowsze kary dla „włóczęgów” — chłostę, wyrywanie
nozdrzy, ogolenie głowy czy brody, zakuwanie w dyby itd. Wydany w 1572 roku
w Anglii akt o karaniu włóczęgów (za których uznawano wtedy m.in. Cyganów)
przewidywał na przykład oznaczanie ich „rozpalonym żelazem przez przepalenie na wylot małżowiny prawego ucha prętem o średnicy około cala” (tamże,
s. 113). Wiele europejskich ustaw pozwalało skazać Cygana, który nie zastosował się do zaleceń władz, na śmierć, np. przez powieszenie czy spalenie. Wypędzanie z miast i kary fizyczne to nie jedyne sankcje, jakie stosowano wobec
Cyganów. Już od połowy XVI wieku w miastach hiszpańskich i włoskich zaczęto zamykać ich w specjalnie wyznaczonych dzielnicach, tzw. „kwartałach”, na
wzór żydowskich gett. Osadzano ich zresztą także w samych gettach żydowskich
(Mróz 2007, s. 187). W Niemczech dochodziło do zamykania Romów w więzieniach, zbiorowych egzekucji, odbierania dzieci rodzicom i umieszczania ich
w szpitalach lub oddawania rodzinom chłopskim, by w ten sposób oduczyć
ich wędrownego stylu życia (tenże 2000, s. 91–92).
Okrucieństwa wojny nie były zatem dla Cyganów czymś zupełnie nowym.
Choć nigdy dotąd prześladowania tej grupy nie przybrały takiej skali i siły, jak
za czasów Hitlera, to jednak trzeba pamiętać, że nie rozpoczęły się w XX wieku,
lecz znacznie wcześniej.
Hitler umieścił Cyganów na liście skazanych na całkowitą zagładę. Za doskonałe uzasadnienie dla prześladowania tej grupy posłużyła teoria Josepha Arthura de Gobineau, która zyskała sobie w Niemczech wielu zwolenników. Gobi
neau sformułował tezę o istnieniu rasy aryjskiej, mającej rzekomo wywodzić się
od Ariów. Do niej należało pierwszeństwo przed innymi rasami, uznanymi przez
Gobineau za gorsze, „niższe”. Autor tezy twierdził, że rasy nie powinny się krzyżować, gdyż grozi to upadkiem cywilizacji i degeneracją. W świetle tej teorii Cyganie zostali uznani za element zagrażający czystości rasy aryjskiej. Stwierdzono
także, że cechuje ich wrodzona przestępczość i aspołeczność. Cesaro Lombroso,
włoski antropolog i kryminolog, przypisał im, jako przedstawicielom „niższej”
rasy, dziedziczenie przestępczości i uznał, że są oni „próżni, pozbawieni wstydu,
nieprzewidywalni, zmienni, hałaśliwi, skłonni do przemocy i rozpusty; z upodobaniem jadali padlinę, a niewykluczone, że uprawiali też ludożerstwo” (Fraser
2001, s. 184). Rudolf Hoess, naczelny kat Oświęcimia, w swoim pamiętniku–autobiografii napisał, że „popęd do kradzieży i włóczęgostwa jest u Cyganów wrodzony i nie da się wykorzenić” (Ficowski 1985, s. 145). Ewa Justin, asystentka
dr. Rittera, który miał naukowo rozwiązać „problem cygański”, podkreślała naDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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tomiast aspołeczność Cyganów. Uznała ona, że ze względu na swój prymitywny
sposób myślenia mają oni trudności z integracją ze społeczeństwem niemieckim
i dlatego należy ich sterylizować. Powołano nawet tzw. Centralę do Zwalczania
Aspołeczności Cyganów. Za szczególnie niebezpieczne uznano mieszane małżeństwa cygańsko–niemieckie — dzieci zrodzone z takich związków miały być
prostytutkami, analfabetami i kryminalistami. Za jedyne możliwe rozwiązanie
uznano eliminację Cyganów (Mróz 2000, s. 97–98; Baranowski 2003, s. 11).
W 1938 roku Himmler oficjalnie zapowiedział, że zamierza się zająć sprawą
Romów. W październiku 1939 roku wydał zakaz opuszczania przez Cyganów
ich miejsc pobytu, a w 1940 — polecił zorganizować pierwsze transporty cygańskie do obozów koncentracyjnych i gett żydowskich. Pierwsza fala prześladowań
— lata 1939–1940 — oprócz Niemiec objęła także Francję, Belgię, Holandię,
Czechy i Słowację. Druga fala prześladowań — rok 1941 — objęła kolejne państwa: Jugosławię, Polskę, Norwegię, Litwę, Łotwę i Estonię. To właśnie na terenie Polski znajdowała się większość cygańskich obozów eksterminacyjnych.
Przywożono tu Romów z państw podbitych przez Hitlera (Księga pamięci..., s. 7;
Ficowski 1985, s. 109; Mróz 2000, s. 100–101).
Pierwszym obozem koncentracyjnym, w którym zaczęto gromadzić Cyganów, był obóz w Łodzi, stworzony na terenie getta. Znaleźli się tam Cyganie z Niemiec, Austrii, Węgier i krajów Jugosławii. Jak pisze Baranowski,
„najdotkliwszą formą pośredniej eksterminacji tej pełnej wigoru i radości życia ludności — w większości prowadzącej koczowniczy tryb życia — było zamknięcie jej w ciasnym i całkowicie odizolowanym od wolnego świata obozie,
w którym panowały potworne warunki życia” (Baranowski 2003, s. 29). Około
5 tys. Cyganów osadzono na 0,019 km2, w małych izbach. Nie było możliwości zachowania choćby podstawowych zasad higieny — nie było wystarczającej
ilości ubikacji, brakowało łaźni, kuchni, a nawet misek i łyżek, którymi można
by spożywać jedzenie. Bardzo szybko więc wybuchła w getcie epidemia tyfusu.
Pochłonęła ona wiele ofiar — w ciągu siedmiu tygodniu zmarło ponad 700 osób.
Niewątpliwie, przyspieszyło to decyzję o likwidacji obozu. Rozpoczęła się ona
5 stycznia 1942 roku. W rezultacie obóz istniał tylko dwa miesiące. Osadzonych w nim Cyganów przewieziono do komór gazowych w Chełmnie nad Nerem
(tamże, s. 35).
Największym ośrodkiem zagłady Cyganów był obóz koncentracyjny Oświęcim–Brzezinka (Auschwitz–Birkenau). Zgromadzono w nim Romów niemal
z całej Europy (Ficowski 1985, s. 138–139; Mróz 2000, s. 104–105). Pierwszy
transport dotarł tam w 1943 roku. W wyniku fatalnych warunków higienicznych,
głodu, niedostatecznego ogrzewania baraków i ich przeludnienia w obozie wybuchały liczne epidemie — tyfusu, szkorbutu, świerzbu, czyraczności, wszawicy,
a także nomy. Więźniów poddawano również zbrodniczym eksperymentom medycznym. Główny ich wykonawca — dr Josef Mengele — często wykorzystywał do tych celów dzieci. Interesowały go zwłaszcza bliźnięta, które najpierw
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

134

Dylematy tożsamościowe Cyganów (Romów) w Polsce

umieszczał w osobnych barakach, a potem zabijał w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Mengele chciał dowieść, że bliźniaki wychowywane w tych samych
warunkach zapadają na te same choroby. Zabitym w Oświęcimiu cygańskim
dzieciom odcinano głowy, które potem konserwowano w formalinie. Następnie
przesyłano je do niemieckich instytutów medycznych. Ciężarne Cyganki celowo zarażano tyfusem, by móc zbadać wpływ choroby na płód (Ficowski 1985,
s. 142–143; Smoleń 1994, s. 113; Księga pamięci..., s. 9–10). W lipcu 1943 roku
do obozu w Oświęcimiu przyjechał Himmler, który podjął decyzję o jego natychmiastowej likwidacji (Ficowski 1985, s. 144). Cygański obóz w Oświęcimiu
istniał 17 miesięcy. Dnia 1 sierpnia 1944 roku rozpoczęto jego likwidację. Po
wcześniejszym wyselekcjonowaniu prawie 3000 zdolnych do pracy i przewiezieniu ich do obozów w Buchenwaldzie i Ravensbrück, w nocy 2 sierpnia zagazowano pozostałych w obozie Romów (Smoleń 1994, s. 120–124; Księga pamięci..., s. 10). Dnia „3 sierpnia 1944 roku zwykle gwarny obóz cygański stał cichy
i opuszczony: 2897 kobiet, dzieci i mężczyzn [...] zagazowano w ciągu jednej
nocy” (Fraser 2001, s. 196). Ze spisów w niemieckich księgach ewidencyjnych,
odkopanych na terenie obozu w 1949 roku, wynika, że w Oświęcimiu zginęło
20 943 Cyganów (Ficowski 1985, s. 148; Bartosz 2004, s. 58). Należy jednak
pamiętać, że niektórzy Cyganie byli kierowani do komór gazowych od razu po
przewiezieniu ich do obozu, bez ewidencji. Liczba ta w rzeczywistości może więc
być znacznie większa.
Większość przedstawicieli tego narodu nie zginęła jednak w obozach, lecz
w licznych masowych egzekucjach (w przeciwieństwie do Żydów, którzy ginęli
w komorach gazowych). Cyganów nie transportowano i nie zamykano w obozach, nawet ich nie ewidencjonowano. Ukrywających się w lasach i we wsiach
zabijano „na miejscu”. Ficowski przytacza w swojej pracy dramatyczne relacje
tych, którym udało się uciec i przeżyć zagładę. Często byli oni świadkami śmierci
własnych rodzin. Z ich wspomnień możemy dowiedzieć się o masowych egzekucjach Cyganów w lasach, o topieniu ich w rzekach, wpędzaniu szczutych psami
na kruchy lód, paleniu wypełnionych nimi stodół, mordowaniu romskich dzieci
poprzez rozbijanie ich o drzewa. Cyganie byli mordowani w różnych miejscach,
indywidualnie lub w 200–300 osobowych grupach. Obecnie mówi się o 150 takich miejscach w samym tylko Generalnym Gubernatorstwie. Ficowski twierdzi,
że zagłada tej grupy przyjęła taką, a nie inną formę, ponieważ Niemcy obawiali
się ucieczek Cyganów z obozów, organizowanych zwłaszcza przez Romów znających teren. Zresztą nawet jeżeli ginęli oni w obozach, to działo się to bardzo szybko, po kilkutygodniowym zaledwie pobycie (Ficowski 1985, s. 111–122;
Księga Pamięci..., s. 7).
Wciąż brakuje dokładnych danych odnośnie liczby ofiar cygańskiej zagłady.
Fraser pisze, że zginęło od 250 000 do 500 000 Romów (Fraser 2001, s. 198).
Najwięcej ofiar zanotowano w Rumunii, Polsce, na Węgrzech, w krajach byłej
Jugosławii i w ZSRR. Mróz zwraca uwagę, że liczba ta porusza jeszcze bardziej,
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jeśli zestawi się ją z całością populacji Romów. Szacuje się, że w momencie wybuchu wojny liczyła ona ponad 1 mln członków. Cygańska zagłada pochłonęłaby więc około 30% całej populacji Romów. Pokazuje to „wielkość zbrodni, nie
ograniczającej się do tysięcy jednostek, lecz będącej zagrożeniem egzystencji
całego narodu” (Mróz 2000, s. 107).
Poza ogromną liczbą ofiar, Mróz podkreśla jeszcze inny, dodatkowy wymiar
tragedii Holokaustu (tamże, s. 108). Wiąże się on ze specyficznymi dla kultury
cygańskiej normami organizacji życia. W obozach pogwałcone zostały nie tylko
fundamentalne prawa człowieka, ale także zasada romanipen, która do dziś stanowi dla Cyganów najwyższą wartość, swoisty wyznacznik cygańskości. Określa
ona stosunki w rodzinie, relacje między kobietami i mężczyznami, między młodymi a starszyzną, reguły związane z czystością oraz postawę wobec osób, które
przekroczyły obowiązujące w cygańskiej społeczności normy. Obozy, w których
osadzano Cyganów, naruszały w znacznym stopniu wszystkie te zasady. Gwałciły
także wszelkie reguły intymności. Pod dachem jednej izby przebywały tu dzieci, kobiety i mężczyźni, osoby należące do różnych grup, które w normalnych
okolicznościach „nigdy nie znalazłyby się obok siebie [...] z uwagi na dzielące je
uprzedzenia i groźbę skalania” (tamże). W obozach umieszczano bowiem w tym
samym pomieszczeniu Cyganów dawno osiadłych (Smoleń 1994, s. 98)4, jak
i tych, którzy nadal prowadzili koczowniczy tryb życia. Jak łatwo się domyślić,
w przypadku tych pierwszych część zasad uległa zapomnieniu i dlatego „między
nimi a wędrowcami istniała przepaść, której naruszenie było równoznaczne dla
koczownika ze skalaniem” (Mróz 2000, s. 108). Choć niektóre zasady zostały
zawieszone na czas wojny, to jednak — jak podkreśla Mróz — „trudno wyobrazić sobie, by naruszenie zasady wstydu, rozdziału płci, higieny nie prowadziło do
frustracji” (tamże).
Badając stosunek Romów do Holokaustu, nietrudno dostrzec niechęć respondentów do mówienia na ten temat. Czytając prace innych badaczy zajmujących się tym tematem, utwierdziłam się w przekonaniu, że nie jest to zachowanie typowe tylko dla polskich Romów. Stewart, który od 1984 roku prowadził
badania na Węgrzech, oczekiwał zebrać wspomnienia Cyganów, którym udało
się przeżyć Holokaust. Jak sam zaznacza, pragnął wzbogacić pracę Kenricka
i Puxtona dotyczącą prześladowań Romów przez nazistów. Szybko jednak okazało się, że jest to zadanie niezwykle trudne (np.: Stewart 2004, s. 562–564).
O podobnych trudnościach pisze Gay y Blasco. Podkreśla ona, że temat stosunku Cyganów do Holokaustu jest przez badaczy terenowych często pomijany, ponieważ jest niechętnie poruszany przez samych respondentów (tamże, s. 562).
4
Mimo iż antycygańskie ustawy i rozporządzenia teoretycznie wymierzone były głównie w Cyganów–włóczęgów, to jednak najłatwiej było ująć tych, którzy posiadali stałe miejsce zamieszkania. Paradoksalnie stanowili oni największy odsetek Romów umieszczanych w obozach. Tych
Cyganów, którzy ukrywali się po wsiach i lasach, trudniej było ująć, a jeśli już zostali złapani, to
najczęściej ginęli na miejscu.
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Miałam okazję przekonać się o tym prowadząc własne badania. Nie udało mi
się, niestety, spotkać żadnego świadka opisanych wyżej tragicznych wydarzeń.
Moi rozmówcy znali je jedynie z czyichś opowieści i nawet jeżeli dużo na ten
temat słyszeli, to nie za bardzo chcieli mówić. Dlatego zebrany przeze mnie,
bardzo skromny materiał związany z tym zagadnieniem pozwalam sobie uzupełnić wnioskami innych badaczy. Poniżej prezentuję jedyne informacje, jakie
udało mi się uzyskać od moich respondentów na temat Holokaustu. Raz jeszcze
podkreślam, że przekazały mi je osoby, które nie przeżyły zagłady osobiście, lecz
jedynie słyszały o niej od starszych:
Są gdzieś pod Kielcami (chodzi o uroczystości upamiętniające zagładę). Właśnie
tam też mojego męża ojciec, prawdziwy ojciec, właśnie ten Niemiec... bo moja
teściowa dwa razy wyszła. No to mojego męża ojciec zginął, jak jeszcze mój mąż
się nie urodził. On się urodził po jego śmierci. To on wtedy zginął, ten teść. No
i właśnie tam bardzo dużo zginęło. Tam, jak ludzie, jeszcze starsi, całkiem starsi
Polacy, bo tam bardzo dużo, w tym lesie pod Kielcami, tam koczowali, nie? Tam
się ukrywały w tych lasach. No i ludzie niektórzy też po mieszkaniach ukrywały
Cyganów bardzo dużo. No i wtedy tam był ten nalot tak, że nie miały szans niektóre jak uciekać. Przeważnie takie starsze, dzieci... to kazały im taką mogiłę kopać,
bardzo dużą, wie pani? To prawie na pół żywych rzucali tam. Dzieci to normalnie
tak łapały za nogi i trzepło o drzewo czy o coś. Albo miały takie te karabiny czy
tam cholera wie co, to kłuły tym. To niektórzy ludzie do dzisiaj, te co żyją jeszcze
starsze, polscy ludzie po prostu, to nie mogą o tym opowiadać, bo łzami się zalewają te ludzie. To normalnie jak ich zakopały, to ta ziemia się ruszała jeszcze.
Słychać było ten jęk i to wszystko. I dlatego tam co roku jeżdżą [K_PR_R8];
Na przykład, jak ja byłam w Niemczech, nie było takiej siły, takiej mocy, żeby
moją mamę ściągnąć do Niemiec. Bo ona na samo wrażenie, jeżeli by widziała...
bo oni naprawdę są straszni, niech mi pani wierzy. Policjanci. Jak na przykład robiły na tych narkomanów czy na kogoś jakiś nalot, jak przyjeżdżały, bo byliśmy na
takich, heimat na początku dawali taki. No to tam przeważnie robiły te naloty. Jak
one przyjeżdżały, to były, takie macki mieli, takie długie rękawice, te pały takie,
te buty takie wysokie. No tak, jak kiedyś mama opowiadała, jak wpadały gdzieś
do mieszkań te Niemcy. Babcia też opowiadała. To tak to wyglądało, że ze strachu aż się włosy jeżyły człowieka. Bo były takie groźne, tak groźnie to wszystko
wyglądało, że nie daj Boże. Naprawdę. Ze skóry człowiek wyskakiwał po prostu.
Ale potem, jak już doszły do tego, wiedziały, że to jest ich pomyłka, to były takie
już inne. [...] No i dlatego mama w ogóle nie miała możliwości tam jechać. Ona
by nie przeżyła. Ona by tylko tam wjechała i widziała to, już koniec z nią. Jej by
się cała wojna przedstawiła wtedy [K_PR_R8];
Ja sama jak pierwszy raz pojechałam do Niemiec i zasnęliśmy w pociągu, i po prostu przyszła ta konduktorka, i wołała: schnell, schnell; to mi się tak skojarzyło, jak
babcia opowiadała, że do tych obozów tak kładli i mówili: szybko, szybko, schnell.
Byłam bardzo przerażona [K_PR_R7].
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Stewart opisuje sposób opowiadania Cyganów o wydarzeniach związanych
z zagładą. Podkreśla, że jeśli już jego rozmówcy zdecydowali się opowiedzieć
o tych bolesnych wydarzeniach, to znacznie częściej czynili to ci, którzy słyszeli
o nich od innych, sami nie będąc ich uczestnikami. Byli to głównie młodzi Romowie. Ci, którzy przeżyli Holokaust, zdecydowanie unikali tego tematu. Autor
pisze: „[...] opowieści o wojnie zdarzały się rzadko i przyjmowały formę przelotnych, urywkowych obrazów. Nie istniały żadne formy zbiorowego upamiętniania zagłady, poprzez które pamięć historyczna dotycząca prześladowań odżywałaby na nowo i rekonstruowana była dla kolejnych pokoleń” (Stewart 2004,
s. 565). Pamięć o wojnie ograniczała się zatem do kilku wyrwanych z kontekstu
obrazów. Respondenci nigdy nie uznawali za konieczne wprowadzenia słuchacza w temat. Opowiadane przez nich wydarzenia nie były wrzucane w żadne
ramy narracyjne.
Nad cygańską zagładą długo wisiała kurtyna milczenia. Cały świat mówił
o tragicznych losach wojennych Żydów, a o Cyganach jakoś na długo zapomniano. Jak pisze Mróz, „Cyganie, nawet jeśli cierpieli tak samo jak inni, jakoś wypadli z pamięci. Przez wiele lat pamięć o nich ograniczała się nieomal wyłącznie
do napisu w języku romani w obozie Auschwitz, upamiętniającego tych, którzy
tutaj zginęli, i obelisku w Szczurowej, wiosce, gdzie wymordowano całą ludność
cygańską z dawien tam osiadłą” (Mróz 2007, s. 187). Milczeli jednak nie tylko
gadzie, ale nawet sami Romowie. Różne były tego powody. Postawa gadziów, jak
pisze Mróz, jest przejawem powszechnego stosunku do Cyganów (tenże 2000,
s. 93) — silna niechęć wobec tej społeczności często nie pozwala dostrzec jej
cierpienia. „Winnymi” milczenia samych Cyganów są natomiast pewne cechy
ich kultury — specyficzny stosunek do życia, przeszłości i historii, sposób pamiętania o zmarłych oraz stosunek do śmierci (tamże, s. 94; Mirga, Mróz 1994,
s. 27–32). To one ukształtowały ich postawę wobec czasów wojny — postawę,
która pozornie wydaje się być niepamiętaniem o Holokauście. Fonseca pisze
o cygańskiej „sztuce zapominania”. Jest to sposób na radzenie sobie z takimi
wydarzeniami jak Holokaust. W rzeczywistości jednak nie można powiedzieć,
że Cyganie zapomnieli o zagładzie. Gdyby tak było, oznaczałoby to, że prześladowania wojenne pozostały bez wpływu na ich życie, nie pozostawiły na nim
żadnego śladu. Tak nie jest (Stewart 2004, s. 568; za: Fonseca 1995, s. 276). Zrozumienie, na czym polega owa „sztuka zapominania”, wymaga opisania pewnych cech cygańskiego życia i cygańskiej kultury. Bez takiego kontekstu trudno
zrozumieć tak długie milczenie Cyganów na temat ich zagłady.
Cyganie przez wieki spotykali się z niechęcią i wrogością ze strony gadziów.
Z jednej strony zmusiło ich to do tego, by nauczyli się żyć w taki sposób, który pozwoli im nie rzucać się zbytnio w oczy i dzięki temu unikać prześladowań i agresji. Im bardziej na uboczu się trzymali, tym łatwiej było im uniknąć zagrożenia ze
strony nie–cygańskiej społeczności (Mróz 2000, s. 109). Z drugiej jednak strony,
lata prześladowań i trudności, z jakimi wiązał się ich sposób egzystencji, sprawiDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ły, że życie dla Cyganów było i jest wartością samą w sobie. Będąc nieustannie
narażonymi na niebezpieczeństwo, woleli celebrować teraźniejszość, cieszyć się
chwilą obecną. Przeszłość i przyszłość nie były dla nich tak istotne, nie przywiązywali do nich takiej wagi, jak ma to miejsce u gadziów. Ważne było, by danego
dnia wykarmić rodzinę, być blisko niej. Mało kto myślał o przeszłości, o tym, co
już było, minęło. Silna wola życia u Romów opisywana była także przez świadków Holokaustu. Cyganie w momencie złapania ich w lesie czy też w czasie
przewożenia do obozów bardzo często, chcąc ratować swoje życie, decydowali
się na ucieczkę (np.: Ficowski 1985, s. 114–115, 117, 119). Dowódca plutonu
egzekucyjnego — Walther — „narzeka” w swoim sprawozdaniu, podobnie jak
i inni oficerowie SS, na trudności związane z likwidowaniem Cyganów, spowodowane ich przywiązaniem do życia: „Z większą łatwością przychodzi rozstrzeliwanie Żydów niż Cyganów. Trzeba przyznać, że Żydzi idą na śmierć bardziej
zdeterminowani, stoją spokojnie, podczas gdy Cyganie płaczą, poruszają się ciągle, nawet kiedy znajdą się już na miejscu straceń. Niektórzy nawet skaczą przed
oddaniem salwy do wykopanych dołów i próbują udawać martwych” (tamże,
s. 122)5. Cygańską wolę życia widać także w relacjach innych świadków zagłady
Romów. B. Stawska w swoich wspomnieniach z Chełmna opowiada: „Spędzono
Cyganów na plac i prowadzono ich na przedzie, a za nimi Żydów. Był to obraz
naprawdę wstrząsający. [...] Cyganiaki bardzo płakały. [...] Żydów prowadzili
— zachowywali się spokojnie. Ale Cyganie płakali bardzo — jeden szloch było
słychać” (tamże, s. 127). W pracy Ficowskiego można znaleźć wiele przykładów
rozpaczliwej samoobrony Cyganów — kobiety rzucały się na oprawców z gołymi
rękami, podejmowano z góry skazane na niepowodzenie próby ucieczek. Dlatego ludzie ci, rozzłościwszy esesmanów swoją niesubordynacją, ginęli często
w wyjątkowo okrutny sposób. Przywożone do zagrzebania trupy były zmasakrowane, miały powyłamywane ręce i nogi. Kiedy Cyganów prowadzono na egzekucję, często związywano im ręce, bojąc się oporu z ich strony (tamże, s. 128, 133,
147). Nie można również zapominać o buncie Cyganów w obozie w Oświęcimiu.
Pierwsza próba jego likwidacji została podjęta 16 maja 1943 roku. Zanim jednak do obozu wjechali esesmani, Cyganie, wcześniej uprzedzeni o tym, zdążyli
uzbroić się w żelazo, kamienie, łopaty, noże i łomy; nie wyszli z baraków. Akcja
została odwołana, a Cyganie uratowani, jednak tylko na niespełna siedem tygodni. Dnia 2 sierpnia miała miejsce ostateczna likwidacja obozu. Niemcy, bojąc
się oporu ze strony Cyganów, użyli podstępu — uśpili czujność więźniów pozostających w obozie, stwarzając pozory, że wywożeni pociągiem jadą na roboty.
Pozwolono im nawet pożegnać się z odjeżdżającymi i podzielić z nimi chlebem.
W rzeczywistości tylko cześć z przewożonych trafiła do obozów w Buchenwaldzie i Ravensbrück, resztę wywieziono do krematorium. Pozostali w obozie Cyganie, gdy zorientowali się, że zostaną przewiezieni do komór gazowych, nie
5

Za: „Der Spiegel” 24 IV 1963.
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stawiali już czynnego oporu — większość z nich stanowili bowiem starcy, dzieci, kobiety i chorzy (Smoleń 1994, s. 120–124). Cytowany już wcześniej Rudolf
Hoess skomentował likwidacje obozu w następujący sposób: „Nie było rzeczą
łatwą wprowadzić ich do komór. Nie widziałem tego, lecz mówił mi Schwarzhubner, że żadna akcja likwidacyjna Żydów nie była tak ciężka” (tamże, s. 124).
Opisane wyżej wydarzenia dowodzą silnej woli życia u Romów. Nie dziwi także,
że w obliczu tak tragicznych wydarzeń, ciągłego zagrożenia życia Cyganie nie
myśleli ani o przeszłości, ani o przyszłości. Ważne było tylko to, co jest teraz.
Ahistoryczny stosunek Cyganie mają nie tylko do wydarzeń związanych z zagładą, lecz do przeszłości w ogóle. Historia wydaje się ich nie interesować:
[...] historia to jest nauka o rzeczach, które się wydarzyły. [...] No ja nie znam
takiej historii Romów. [...] No może jest tylko to, że wyszli z Indii. [...] Większość
się tym w ogóle nie interesuje. [...] Teraz mam taką książkę, którą przeczytałem
i dlatego tak troszkę wiem [M_PR_R12];
Ich nie interesuje historia. To są ludzie, których nie interesuje historia. Ich interesuje, co zrobił ich tata, co zrobiła ich mama. Na tym się kończy. [...] co to za
historia, jeżeli oni tego nie pielęgnują, nie rejestrują, nie zapisują dla dalszych
pokoleń? Jedynie opowiadania jakieś tam. A opowiadania, wiadomo, jedno ktoś
doda, jedno ktoś odejmie. [...] Więc nie ma tej historii [M_PR_R42].

Specyficznego stosunku Romów do czasu dowodzi także ich język. Przygotowując pewną romską dziewczynę do matury z języka angielskiego, robiłam
z nią ćwiczenia na czasy. Szybko okazało się, że moja podopieczna ma problemy
z dwoma angielskim słowami: yesterday (wczoraj) oraz tomorrow (jutro). Bardzo
często zdarzało się jej napisać lub powiedzieć I went to school tomorrow (Poszłam do szkoły jutro) lub I will go to school yesterday (Pójdę do szkoły wczoraj).
Szybko przekonałam się, że nie odróżnia ona od siebie tych dwóch wyrazów
— słowa yesterday używa zamiast tomorrow i odwrotnie. Upłynęło wiele miesięcy, a błąd ten cały czas się powtarzał. Dopiero po jakimś czasie zapytałam ją
o romskie słowa oddające polskie „dziś”, „jutro” i „wczoraj”. Okazało się, że
w języku romskim dokładnie to samo słowo (tajśa/taśa) służy określeniu zarówno „wczoraj”, jak i „jutro”. Nic zatem dziwnego, że dziewczyna miała problem
z angielskim yesterday i tomorrow. W języku romskim nie ma przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, lecz jedynie teraźniejszość i to, co nią nie jest. Określeniu
tego drugiego służy słowo tajśa/taśa, bez względu na to, czy chodzi o przyszłość,
czy przeszłość. Oczywiście, kontekst wypowiedzi określa, czy mowa jest o tym,
co było, czy o tym, co dopiero nastąpi.
Stewart i Gay y Blasco podkreślają, że prowadząc badania, nigdy nie byli
świadkami tego, by Cyganie rozmawiali miedzy sobą o własnej przeszłości,
przodkach czy kraju pochodzenia. Takie wypowiedzi można usłyszeć tylko w dyskusjach romskich intelektualistów (Stewart 2004, s. 565; Gay y Blasco 2001,
s. 631). Cyganie mają bowiem specyficzne poczucie czasu — można je określić
jako teraźniejszość bez poczucia trwania. Żyją w nieustannie trwającej teraźDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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niejszości, nie poddając refleksji ani przeszłości, ani przyszłości. Rzadko zdarza
się, by przywoływali przeszłość. Nie czują potrzeby zatrzymywania tego, co było,
minęło. Dla społeczności narodowych natomiast przeszłość jest czymś niezwykle
istotnym. Gadzie są przyzwyczajeni do tego, że wspólna historia grupy nadaje jej
określoną tożsamość. Wyobrażenia i obrazy związane z przeszłością leżą u podstaw łączenia się w grupę, przynależenia do niej. Dlatego opis teraźniejszego
życia często zestawiamy z przeszłością — nabiera ono wtedy sensu. Te odmienności w postawach Cyganów i gadziów wobec czasu powodują, że przyznajemy
priorytety innym wartościom i w inny sposób budujemy naszą tożsamość. Jak
pisze Mróz, gadzie opierają ją na historii i tradycji, za najważniejszy element
uznając genealogię. Taką historyczną postawę — zdaniem badacza — kształtują
dwa czynniki: potrzeba „usankcjonowania praw grupy bądź jednostki do określonego terytorium i dóbr z nim związanych” (Mirga, Mróz 1994, s. 27–28) oraz
dążenie do ustanowienia wspólnej władzy (tamże, s. 28, 31). Władza i terytorium
to elementy, wokół których narody organizują swoje działania, wokół których
powstaje historia. Na należącym do danej grupy terytorium znajdują się pewne
symbole pamięci grupowej, z którymi odczuwa się specyficzną, wręcz magiczną więź. Tymczasem Cyganie nigdy nie mieli swojego terytorium, nie wysuwali
nawet takich roszczeń. Żyjąc zawsze pośród innych społeczności, nie przejawiali tendencji państwowotwórczych. Nie dążyli także do ustanowienia wspólnej
wszystkim Cyganom władzy. Stanowią do dzisiaj społeczność wewnętrznie podzieloną, na którą składają się różne grupy, same doskonale zdające sobie sprawę z dzielących je różnic. Tymczasem władza i terytorium to elementy generujące postawę historyczną. Na czym więc Cyganie budują swoją tożsamość? Nie na
przeszłości, lecz na wspólnej aktywności w teraźniejszości. Bycie Romem polega
na przestrzeganiu pewnych zasad. Gay y Blasco cytuje romskiego intelektualistę
Augustina Vegę: „[...] to nasze wspólne zasady rządzą relacjami miedzy nami
i są podstawą, na której opiera się nasza wspólna tożsamość. Gwarantują nam
przetrwanie [...]. Jednostka jest Cyganem w takim stopniu, w jakim akceptuje
i przestrzega cygańskie prawa” (Gay y Blasco 2001, s. 633; za: Vega 1997, s. 4).
To, co łączy Cyganów w jedną społeczność, to pewne specyficzne rozumienie
i poczucie moralności, specyficzna cygańska etyka, która jest przeciwstawiana
sposobowi życia gadziów. Mimo iż sami Romowie widzą cygańską społeczność
jako agregat rozmaitych (różnej wielkości, różnego pochodzenia i różnej lokalizacji) grup, pomiędzy którymi zachodzą często relacje antagonistyczne, to jednak są to grupy ze sobą w jakiś sposób związane — przestrzegają cygańskiego
prawa, a ich położenie w stosunku do reszty świata jest podobne. Oczywiście,
cygańskie prawo jest respektowane przez te grupy w różnym stopniu i w różny
sposób. Mróz i Mirga podkreślają, że tożsamość Cyganów zawsze była i jest budowana w oparciu o kulturę, a dokładniej — „szeroką strukturę pokrewieństwa,
stabilne ramy interakcji z obcymi i zmienne wzory adaptacyjne, nadwartościowanie czasu tu i teraz” (Mirga, Mróz 1994, s. 31). Przestrzeganie romanipen
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pozwalało bowiem uchronić własną tożsamość, pozostać Romem. Niezwykle
istotne są także więzi pokrewieństwa. Autorzy piszą o rozwiniętej pamięci horyzontalnej Romów, która jest pamięcią kręgu krewnych i powinowatych. Im
więcej Cyganów obejmuje więź pokrewieństwa, tym lepiej. Jednostka jest wtedy
„bardziej zabezpieczona i wolna w stosunkach z nie–Cyganami” (tamże, s. 30).
Różnice w postawach gadziów i Cyganów wobec przeszłości i upływającego czasu są widoczne także w ich stosunku do zmarłych. W romskiej kulturze
śmierć wyklucza jednostkę ze świata żywych i nie ma potrzeby, żeby przywoływać związane z nią wspomnienia. Jeśli już się to robi, to raczej w małym gronie.
Nie należy też robić tego zbyt często, by nie „sprowokować” duszy do powrotu.
Nie jest to bowiem dobre ani dla niej samej, ani dla żywych. Mróz i Kowarska
podkreślają, że jeśli już przywoła się zmarłego, to jednocześnie należy wypowiedzieć formułę–„zaklęcie”, które ma na celu zneutralizowanie potencjalnych negatywnych skutków, jakie może to wywołać, np. „niech jego drogi będą otwarte
przed nim” (tamże, s. 31), „niech mu ziemia lekką będzie” (Kowarska 2005b,
s. 32), „niech go Bozia przyjmie do swojego grona” (tamże).
Zmarły w wierzeniach Cyganów posiada moc negatywną — może sprowadzić
chorobę, a nawet śmierć. W pewnym sensie budzi strach u żyjących. Dlatego
o zmarłych należy zawsze mówić dobrze — wypowiedzenie negatywnej opinii
pociąga za sobą nie tylko skalanie tego, kto się tego dopuścił, ale także ryzyko
ściągnięcia na siebie nieszczęścia. Z tego samego powodu nie należy również
zbyt emocjonalnie traktować odwiedzin na cmentarzu (tamże, s. 32–33).
Nie tylko przywoływanie imienia zmarłego czy jego wspominanie może zaszkodzić żyjącym. Istnieje szereg zakazów i nakazów związanych z samą śmiercią, czuwaniem przy zmarłym czy jego pochówkiem, których złamanie może
ściągnąć nieszczęście. U Cyganów angielskich najbliżsi krewni przez rok od
śmierci musieli unikać miejsc znanych zmarłemu, a wśród Polskich Romów wierzono, że jeśli ktoś rozbił obozowisko w lesie w miejscu, gdzie pochowano kiedyś
zmarłego, mogło go spotkać nieszczęście (Mirga, Mróz 1994, s. 31; Mróz 2000,
s. 111). Wiele takich żałobnych reguł przytacza Ficowski6. Ich przestrzeganie
było konieczne z dwóch powodów — ze względu na dobro duszy, która uszła
z ciała w chwili śmierci, jak i dlatego, żeby duch nie zakłócał spokoju żyjącym.
Jak podkreśla badacz, drobne niedopatrzenie w tej materii mogło mieć tragiczne skutki. Wierzono na przykład, że dusza cierpi z powodu pragnienia. Dlatego
należało umożliwić jej jego zaspokojenie, w przeciwnym razie miała wracać, by
zaspokoić je sama. Żeby tego uniknąć, Cyganie po wyniesieniu trumny wylewali
wodę ze wszystkich naczyń, które były w domu. Dzień po pogrzebie rozpoczynał się obrzęd pojenia duszy. Chłopiec lub dziewczyna cygańska (w zależności
od płci zmarłej osoby) przez sześć tygodni codziennie w południe nabierała do
Trudno powiedzieć, które z nich przetrwały wśród Cyganów do dzisiaj — nie prowadziłam badań w tym zakresie.
6
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dzbana czystej wody i częstowała nią wszystkich spotkanych Cyganów. Po
upływie tego czasu dzban i szklanka, z której pili Cyganie, były zatapiane
w rzece, a rodzina musiała zapłacić rozdawcy wody za „usługę”. Szereg
zakazów i nakazów obowiązywał również podczas uroczystości żałobnych
(pomana) (Ficowski 1985, s. 313–316). Jak pisze Kowarska, Cyganie nadal
podejmują różnego rodzaju czynności mające uchronić nie tylko rodzinę, ale
w ogóle społeczność cygańską przed negatywnym oddziaływaniem zmarłego
(Kowarska 2005a, s. 164).
Życie bliskich, którzy odeszli, nie jest czymś, co należy wystawiać na widok
publiczny grupy. Wspominanie zmarłych, po pierwsze, oznacza powrót do bolesnych wspomnień związanych z najukochańszymi osobami, po drugie — niesie ze sobą ryzyko niepotrzebnego sprowadzenia zmarłego do świata żywych.
Jak podkreśla Gay y Blasco, ukochani zmarli „trzymani” są z daleka od osób
spoza kręgu rodzinnego. Tym ostatnim absolutnie nie wolno wspominać zmarłego, a tym bardziej powiedzieć o nim czegoś złego. U Cyganów mamy raczej
do czynienia z cichym, bardziej prywatnym niż wspólnotowym, upamiętnianiem
zmarłych. Pamięta się o nich w milczeniu. Połączone jest to z usuwaniem wizerunku zmarłego i rzeczy z nim związanych z oczu wspólnoty. Przykładem może
być opisywana przez wspomnianą badaczkę historia Sary. Kilka lat temu zmarła
matka jej męża. Dziewczyna dokładnie opisuje związane z tym faktem zachowanie całej rodziny. Nie należało wspominać imienia zmarłej, używać jej rzeczy,
nucić jej ulubionych piosenek, czy wchodzić do zamieszkiwanego niegdyś przez
nią pokoju. Trzeba było spalić wszystkie należące do niej rzeczy. A wszystko to
po to, by uniknąć pojawienia się zmarłej w myślach żywych. Z jednej strony dąży
się więc — pozornie — do tego, by zapomnieć o zmarłym, z drugiej zaś — pozostaje on na zawsze w pamięci najbliższych (Gay y Blasco 2001, s. 637–639 i in.).
Niszczenie rzeczy należących do zmarłego jest powszechne także u Polskich Romów. Kowarska pisze, że palone jest wszystko, co się da (np. pościel, ubrania),
a naczynia — tłuczone. Rzeczy należące do zmarłego można także wydać lub
sprzedać, ale nigdy innemu Romowi (Kowarska 2005a, s. 163).
W kulturze Romów w ogóle niechętnie mówi się o śmierci. Nawet jeśli respondent zdecyduje się na to, to zazwyczaj mówi o śmierci kogoś z dalszych
znajomych, rzadko o osobie mu bliskiej. Kowarska interpretuje to jako ucieczkę
od problemu umierania — respondenci są przekonani, że jeśli nie będą mówić o śmierci, to nie sprowokują jej do tego, by przyszła do ich domów (tamże,
s. 193).
Opisane wyżej cechy kultury Romów — ich przywiązanie do teraźniejszości,
ahistoryczność, specyficzny stosunek do śmierci i zmarłych, a także do przeszłości — sprawiają, że „czymś niewłaściwym jest [...] rozpamiętywanie czasu
śmierci, zarówno tej jednostkowej, jak i zbiorowej, z okresu II wojny światowej”
(Mirga, Mróz 1994, s. 31).

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Romski naród

143

Powodem długiego milczenia na temat Holokaustu jest także niski poziom
wykształcenia Cyganów. Często nie znają oni swoich praw i nie potrafią „przemówić”, walczyć w obronie swoich interesów. Jak pisze Bartosz, Cyganie długi czas nie mieli „swych przedstawicieli politycznych, którzy by wyartykułowali
publicznie ich krzywdy” (Bartosz 2004, s. 58). Mróz zwraca uwagę, że mówienie o Holokauście nie przez przypadek zaczęło się w RFN. Tamtejsi Cyganie
(chodzi tu głównie o grupę Sinti) stanowią bowiem grupę wykształconą, posiadającą wiedzę z zakresu prawa i polityki. To właśnie ich działanie „obudziło”
Cyganów w innych krajach, zmotywowało do tego, by przestali milczeć (Mróz
2000, s. 109). To na terenie Niemiec zaczęło najszybciej przybywać publikacji
dotyczących zagłady. Jak podkreśla Stewart, milczenie Cyganów było spowodowane także tym, że długo nie mogli oni znaleźć „publicznej przestrzeni” dla
swoich bolesnych wspomnień. Badacz ów opisuje historię niemieckiej Cyganki
— Ilsy Schmidt (Stewart 2004, s. 568–571). Po raz pierwszy Niemcy próbowali
wywieźć ją do obozu, kiedy miała siedem lat — uratował ją ojciec. Jeszcze wtedy dziewczyna nie wiedziała, że w pewnej części jest Cyganką (była dzieckiem
pół–Cyganki, która wyszła za mąż za Niemca) — została adoptowana przez niemieckie małżeństwo. Dwa lata później Niemcy przyszli po nią ponownie. Tym
razem ojciec nie zdołał jej uratować. Pięć miesięcy później udało mu się jednak
uzyskać zgodę na odebranie dziewczynki z obozu w Ravensbruck. Opuszczając
obóz, Ilsa została zmuszona do podpisania dokumentu, w którym zobowiązała
się nie mówić nikomu o swoich doświadczeniach związanych z pobytem najpierw w Auschwitz, a potem w Ravensbruck. Na dobrą sprawę dziewczyna wcale
nie musiała zobowiązywać się do tego swoim podpisem — i tak nikt nie chciał
słuchać o jej pobycie w obozie. Nawet jej rodzice nie byli świadomi tego, co
działo się za murem. Myśleli, że był to „po prostu” obóz pracy. Nie byli w stanie
zrozumieć cierpienia, przez jakie przeszła. Zabronili jej mówić o całej sprawie.
Miała opowiadać wszystkim, że była z ciotką na wsi. Na wytatuowany na ramieniu obozowy numer naklejała plaster. Dzieci w szkole nie pytały jej, co pod nim
ukrywa, ale nauczyciele — tak. Pytali ją o to przed całą klasą. Za każdym razem
pytanie to „mroziło” ją. Nie pozwalano jej siadać, dopóki nie powiedziała, co
jest ukryte pod plastrem. Ilsa nigdy nie mówiła o tym rodzicom. O swoich bolesnych wspomnieniach zaczęła opowiadać mając 39 lat.
Zdaniem Stewarta, los Ilsy obrazuje losy wielu jej „współrodowców”. Ceną,
jaką owa Cyganka zapłaciła za powrót do domu, było milczenie o tym, co spotkało ją w obozie, czego była tam świadkiem. Nawet jeśli chciała coś na ten
temat komuś powiedzieć, słyszała: „Wiesz, my też cierpieliśmy”. Często także
to sami Cyganie byli obarczani winą za to, co ich spotykało, ze względu na swój
rzekomo aspołeczny, czy wręcz kryminalny sposób życia. W pewnym sensie
uznano zatem, że sami są sobie winni, że sami sprowokowali prześladowania
własnej społeczności. Z końcem wojny czy opuszczeniem obozu ich gehenna nie
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skończyła się. Ich tragiczne przeżycia długo jeszcze dawały o sobie znać; zawsze
znalazł się ktoś, kto im o nich skutecznie przypominał.
Do lat 70. nie karano ludzi odpowiedzialnych za wymordowanie Cyganów.
Ci, którzy prześladowali tę społeczność, nie ponieśli żadnych konsekwencji. Pozostawali na swoich stanowiskach, nie toczyły się przeciwko nim żadne sprawy
w sądach. Wielu Romów po wojnie spotykało się ze swoimi oprawcami — ci
ostatni przychodzili do cygańskich domów, nakazując milczenie pod groźbą ponownego wywiezienia do obozu. Wszystko to spowodowało, że społeczeństwa
wielu krajów długo nie wiedziały o tragedii, jakiej doświadczyli Cyganie (tamże,
s. 571). Historię Ilsy Schmidt świat poznał dzięki inicjatywnie podjętej przez
Heidelberg Research Centre (Centrum opublikowało jej wspomnienia). Pojawiła się zatem przestrzeń publiczna dla tego, co do powiedzenia mają Romowie.
Stewart podkreśla, że Cyganie nie zaczęli mówić o swoim cierpieniu od tak,
nagle, bez żadnego powodu. Jego zdaniem, przyczyną była zmiana postawy państwa niemieckiego wobec tej społeczności. Ci Cyganie, którzy przeżyli, bardzo
długo byli traktowani jako kryminaliści, jednostki aspołeczne, które same były
winne swojemu cierpieniu. Od 1960 roku sytuacja zaczęła się zmieniać. Kluczowy — zdaniem Stewarta — okazał się rok 1979, kiedy telewizja niemiecka
zaczęła nadawać serial dokumentalny o Holokauście. Wywołało to zainteresowanie społeczeństwa cygańskimi ofiarami zagłady, przynajmniej w zachodnich
Niemczech. Znalazła się zatem publiczna przestrzeń dla Cyganów — mogli oni
wypełnić ją swoimi doświadczeniami i wspomnieniami (tamże, s. 577). Mróz
pisze o pierwszym niepolskim opracowaniu na temat prześladowań i polityki
II Rzeszy wobec Cyganów. Jest to praca Donalda Kenricka i Gratana Puxona
— The Destiny of Europa’s Gypsies — wydana w 1972 roku w Wielkiej Brytanii.
Za moment przełomowy uznaje także demonstrację Cyganów Sinti na terenie
byłego obozu koncentracyjnego w Bergen–Belsen w roku 1979, która — jego
zdaniem — „zwróciła uwagę historyków i badaczy czasów Zagłady, ale przede
wszystkim polityków, władz i mediów na niedostrzeganie zbrodni dokonanych
na Cyganach” (Mróz 2007, s. 187). Badacz ów twierdzi, że wyraźne ożywienie
w tej materii miało miejsce na przełomie lat 80. i 90., a wpłynęły na to zmiany
polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej, a także wzrost zainteresowania
tą problematyką wśród samych Cyganów. W Polsce o zapomnianym Holokauście jako pierwszy zaczął mówić Jerzy Ficowski. Opisał on losy Cyganów w czasie wojny, a także ich wcześniejsze prześladowania — w pracy pt. Cyganie na
polskich drogach, wydanej w 1985 roku.
Postawa Romów wobec przeszłości, historii i zmarłych zmienia się. Cyganie
zaczęli mówić o swojej tragedii, cierpieniach. Jak podkreślają Mróz i Kowarska,
dziś wspominanie ofiar często odbywa się publicznie, przy udziale gadziów i mediów (Kowarska 2005b, s. 31; Mróz 2000, s. 120). Wydarzeniom z czasów wojny
nadaje się ogromne znaczenie, romscy intelektualiści zagładę Cyganów czynią
istotnym elementem współczesnej tożsamości tej społeczności. Pojawia się więc
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potrzeba posiadania historii. Jest ona niezbędna dla stworzenia poczucia wspólnoty narodowej. Na niej także można oprzeć ideę istnienia narodu romskiego.
Jak bowiem zaznacza Kowarska, wkraczająca do kultury Romów pamięć zbiorowa dotyczy nie tylko bliskich, którzy zginęli w obozach, ale wszystkich Romów,
bez względu na grupę (Kowarska 2005c, s. 27–28). Jest to więc obszar, w którym
granice pomiędzy poszczególnymi grupami romskimi zacierają się, co sprzyja
mówieniu o ogólnocygańskiej społeczności, romskim narodzie. Isztok wyjaśnia,
że dotąd Romowie nie mówili o swoich cierpieniach, bo nie chcieli o nich pamiętać. Wspominanie wydarzeń z przeszłości nie pozwalałoby im cieszyć się teraźniejszością. Jego zdaniem, naturalne dla każdej jednostki jest to, że odpycha
ona od siebie to, co bolesne. Tak właśnie działa mechanizm obronny. W przypadku Romów jest to mechanizm obronny całej zbiorowości etnicznej (Isztok
2005a, s. 22). Nadszedł jednak czas, by to zmienić. Badacz apeluje: „My, Romowie początku XXI wieku, musimy dokumentować nasze dzieje dla potomnych”
(tamże, s. 23); „Wśród setek tysięcy zabitych podczas Holokaustu znajdują się
nasi dziadkowie i pradziadkowie. W naszych żyłach płynie ich krew i dopóki
będziemy pamiętali o nich, zawsze będą obok nas. Ich cząstka będzie żyła także
w następnych pokoleniach. Pamięć o ich straszliwej śmierci będzie wieczna i pozwoli nam budować lepsze jutro; przyczyni się do tego, że będziemy silniejsi i już
nigdy nie dopuścimy, by tragiczna historia się powtórzyła. Dlatego tak ważną
rzeczą jest pamięć o przeszłości. Należy zrobić wszystko, by ją zachować, utrwalać i przekazywać kolejnym pokoleniom. Nie można budować lepszego, bardziej
sprawiedliwego świata bez pamięci o przeszłości, nawet o tej najbardziej bolesnej i przerażającej. Człowiek musi stawić jej czoła i wyciągnąć wnioski, aby nie
powtórzyć błędów” (tenże 2005b, s. 6).
Cygańska elita podkreśla zatem potrzebę rejestrowania historii, przekazywania jej kolejnym pokoleniom. Niezwykle ważna w kontekście budowania tożsamości grupy staje się więc pamięć zbiorowa. Romowie nie zapisywali nigdy
własnej historii. Robili to wyłącznie nie–Cyganie. To gadzie opisywali historię tej
społeczności, patrząc na nią przez pryzmat swojej kultury, swojego świata. Dlatego, jak pisze Mróz, jest ona „ułomna, ogromnie uproszczona i płytka” (Mróz
2000, s. 110). Cygańscy intelektualiści pragną nadrobić te straty — „odnaleźć”
własną przeszłość, opisać ją i przekazać kolejnym pokoleniom. Z jednej strony,
jak podkreśla Mróz, świadczy to o głębokości zmian kulturowych, jakie się już
dokonały, jest przejawem zaniku pewnych tradycyjnych wartości i przejmowania wzorów nie–cygańskich (tamże, s. 112). Z drugiej natomiast — jest to szansa
poznania historii Cyganów napisanej przez nich samych.
Owo upamiętnianie cygańskiej tragedii doskonale wpisuje się w działające
współcześnie w społeczeństwach mechanizmy. Czaja przytacza słowa znanego
historyka Pierre Nora, który twierdzi, że żyjemy w „epoce upamiętniania”. Zdaniem Nora, obecnie rośnie zainteresowanie ludzi własnymi korzeniami, genealogią. Przybywa także uroczystości rocznicowych. Mówi się wręcz o gwałtownej
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erupcji pamięci, o tym, że coraz większą wagę przypisujemy elementom naszego
dziedzictwa (Czaja 2003, s. 18). Wydaje się, że i Cyganie ulegają tej tendencji.
Nadszedł w ich kulturze czas na to, by zacząć mówić o własnej historii, by zmienić podejście do przeszłości. Bolecka pisze o „czarnej puszce”, czyli o takiej
przestrzeni w naszej pamięci, która skrywa wydarzenia, o których wolelibyśmy
nie pamiętać. „To, kiedy sięgniemy do tej puszki, zależy od naszej wewnętrznej
energii. Zachowana, zatrzymana w czasie rzeczywistość może mieć siłę eksplozji. Zdarzenia, pozornie zapomniane, czekają w ukryciu na swój czas” (Bolecka
2003, s. 119). Wydaje się, że na otworzenie cygańskiej „czarnej puszki” czas
właśnie przyszedł.
Mówi się, że to właśnie pamięć tych tragicznych wydarzeń jednoczy cygańską
społeczność. W 1994 roku miały miejsce obchody rocznicy likwidacji cygańskiego obozu w Birkenau. Dzień 2 sierpnia ogłoszony został Dniem Pamięci o Zagładzie Romów. Należy jednak pamiętać, że pomimo działalności stowarzyszeń
i romskich aktywistów cygańska młodzież na temat zagłady nadal wie niewiele;
często dowiaduje się o tej tragedii z TV, prasy, w szkole — niekoniecznie od
rodziców czy dziadków:
Ja to raczej bardziej od tych starszych. Od babci. Dziadek też opowiadał. Od
teścia. Coś takiego. W telewizji też było i czytałam też dużo na ten temat [K_PR/
SR_R4];
Dziadek opowiadał, babcia. I mamusia. I tatuś był starszy. W obozach był
koncentracyjnych. Tatuś trzy lata tam był. I Cyganów, proszę panią, wykończyli
[M_PR_R32];
Moi dziadkowie już nie żyją, ale jako dziecko, pamiętam, że opowiadali. Mój
dziadek nawet miał ten numer taki na ręku. [...] Ja wszystkie filmy oglądam nawet. Ostatnio leciało I skrzypce przestały grać, oglądała pani? [...] W szkole się
uczą przecież o tym. O Auschwitz dużo w szkole się uczą [K_PR_R33];
Ja się właśnie o tym dowiedziałam z telewizji, że się uroczystości takie odbywają,
np. w Majdanku. Ale ja nawet nie wiem dokładnie, kiedy to jest. Raz tylko widziałam to w telewizji. [...] Właśnie ja chcę się tam wybrać. Pożyczyć busa i jechać
tam, cała młodzież, właśnie do Majdanka chociaż. Popatrzeć [K_PR/SR_R4].

Nieocenioną rolę w przekazywaniu wiedzy na temat Holocaustu Cyganów pełni Stowarzyszenie Romów w Polsce z siedzibą w Oświęcimiu. Na jego stronie
internetowej można znaleźć następującą informację: „Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest przypominanie i upamiętnienie eksterminacji i Holocaustu Romów. Realizujemy to poprzez prowadzoną na szeroką skalę działalność naukową i wydawniczą, organizowanie uroczystości i wystaw” (<http://
www.stowarzyszenieromow.hg.pl>). Stowarzyszenie wydało wiele książek poświęconych zagładzie, m.in.: Romowie w KL Auschwitz–Birkenau, Los Cyganów w KL Auschwitz–Birkenau, Księga pamięci — Cyganie w obozie Auschwitz–
–Birkenau, 3 VIII 1944 – 3 VIII 1994 KL Auschwitz–Birkenau. 50–lecie Zagłady
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Romów. Na szczególną uwagę zasługuje Księga pamięci, wydana w trzech językach, oprócz informacji na temat historii obozu zawierająca także wspomnienia
byłych więźniów oraz przedruk głównej księgi obozu cygańskiego w Auschwitz
(z danymi osób tam przebywających). Stowarzyszenie organizuje ponadto wystawy, uroczystości rocznicowe, konferencje poświęcone Holocaustowi. Do
podnoszenia świadomości wśród młodych Romów przyczyniają się także pracownicy lokalnych stowarzyszeń romskich. Niezwykle popularne jest na przykład obecnie organizowanie w świetlicach integracyjnych zajęć poświęconych
zagładzie Cyganów i wycieczek w miejsca, w których odbywają się uroczystości
upamiętniające to straszne wydarzenie:
To oni (kobieta wskazuje na córkę) gdzieś tam byli. Tam jakieś pomniki... kwiaty
kładły na grobach. Ale to teraz, niedawno weszło. Tego nie było dawniej. Te obchody, coś takiego. To teraz to wyszło, oni kwiaty tam kładli. Właśnie to stowarzyszenie Romów [K_PR_R19];
W Łodzi też organizowane są [uroczystości upamiętniające zagładę]. Tylko że
tutaj, w Łodzi, jest tak, że rocznica jest akurat 10 stycznia. 10 stycznia to jest taka
data, że nie wiem czemu, ale łapie taki mróz i taki śnieg, że starszym jest tak
trudno dotrzeć, dojechać. I tu są te trudności. Natomiast nie, jeśli by chodziło
o lato. To, oczywiście, tak. Oni wiedzą, że to miejsce jest, że tutaj się znajduje.
Natomiast co bym powiedziała? Że to jest od niedawna. Bo Romowie w ogóle
takich miejsc, o takich miejscach nie mówili i nie pielęgnowali. A dlaczego? Ja
rozumiem. Bo robiłam bodajże w 97 czy w 98 roku wywiady z ludźmi starszymi i oni opowiadali. Po prostu dla nich był to temat tak bolesny, że oni o tym
nie mówili. [...] w momencie kiedy zaczęliśmy rozgrzebywać różne sytuacje i wypytywać o przeszłość i Holokaust, itd., to zaczęliśmy spisywać te wspomnienia.
Spisując te wspomnienia, musiałam przeczytać osobie opowiadającej. Więc już
samo przeczytanie tego dla mnie było szokiem i osoba odsłuchiwała, i płakała,
więc to było coś strasznego. [...] Żydzi pielęgnowali te miejsca, Żydzi pokazywali
całemu światu, jak to wycierpieli itd. Nikt nie ujmuje ich cierpieniu. Absolutnie.
[...] Romowie nie. Romowie o tym nie mówili, nie chcieli mówić itd. To jest ta
różnica. [...] Jeszcze coś takiego powiem, że Żydzi to przynajmniej byli spisywani
w gettach, w obozach. W obozie tylko byli spisywani Romowie, a w gettach już
nie. Bo oni byli gorzej traktowani niż pies. Bo pies to musiał mieć swój numer,
był do jakiegoś tam oficera albo jakiegoś żołnierza przydzielony itd. Więc nawet
był pies spisany, a Roma nie spisywali. Było dla nich po prostu niepotrzebne, to
było zbędne dla Niemców. Chociaż tak skrupulatny naród, to dla nich to było
zbędne. Oni i tak już byli z góry skazani na zagładę. Oni byli z góry skazani. Oni
nie mogli nawet ich wykorzystać, Romów. Bo ani nie byli profesorami, ani nie byli
wykształceni, więc na razie do pracy jakiejś takiej, a później to i tak do zagłady.
A Żyd był wykształcony. Miał jakiś fach w ręku. Był szewcem, krawcem itd. Więc
on był przydatny do czegoś. Musiał być zarejestrowany, zapisany itd. [K_PR_R1]
To znaczy to nie jest coś takiego koniecznego, że to musi wiedzieć, ale bardzo
często babcie opowiadają. Rahany dziadek na przykład to był w obozach koncentracyjnych. Jak tam byłam, to zawsze właśnie siadaliśmy i on nam opowiadał
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to, wszystkim. Ale też w telewizji bardzo dużo słychać o tych właśnie romskich
obozach, tym wszystkim. To jest bardzo głośno o tym. Tak samo jak o Żydach,
o Polakach, tak samo i o Romach [K_PR/SR_R4].

To właśnie romskim organizacjom — poza przemianami politycznymi lat 90.
— Mróz przypisuje ogromną rolę w poszerzaniu wiedzy o Holokauście, zarówno wśród samych Romów, jak i w społeczeństwie większości. To one bowiem
„gromadzą relacje tych, co przeżyli i popularyzują wiedzę o ich cierpieniach”
(Mróz 2007, s. 201).
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że nikt z moich rozmówców, nawet tych,
którzy mają rozległą wiedzę na temat zagłady Romów, nie zna i nigdy nie słyszał
słowa porrajmos, którym jest ona określana. Z terminem tym nie spotkał się
również Stewart. Pisze on, że jest to pojęcie stworzone przez amerykańskiego intelektualistę romskiego, które łatwiej znaleźć w Internecie niż usłyszeć od
Cyganów. Węgierscy Romowie, wśród których ów badacz prowadził badania,
zagładę określają mianem Holokausto, czyli dodając charakterystyczną dla rzeczowników w języku romskim końcówkę „o” (Stewart 2004, s. 564).

4.4. Życie w taborze
Pomimo cygańskiej niechęci do mówienia o przeszłości, jest jeden temat z nią
związany, który wyraźnie ożywia moich respondentów. Są to tabory. Wydaje się,
że jest to obraz wciąż żywy w ich pamięci. Można odnieść wrażenie, że Cyganie
mówią o dawnym, wędrownym życiu szczególnie chętnie. Oczywiście, dotyczy
to głównie tych z moich respondentów, którzy sami prowadzili taki tryb życia.
Im rozmówca starszy i im więcej czasu spędził w taborach, tym barwniejsze są
jego opowieści — w ustach młodszych respondentów, którzy nie doświadczyli wędrownego życia, blakną one i zachwycają coraz mniej. Młodym Cyganom
— nawet jeżeli wiele słyszeli o taborach od dziadków — brakuje umiejętności
przekazania tej wiedzy. Ich oczy nie błyszczą tak, jak oczy starszych. Nie ma
w tym jednak nic dziwnego. Nie darzą oni tej obrośniętej folklorem przeszłości
takim sentymentem jak starsi, gdyż znają ją tylko z relacji. Często nawet nie są
w stanie wyobrazić sobie takiego życia. Dziś przecież Cyganie są społecznością
osiadłą, cieszącą się wszelkimi wygodami współczesnego życia. Młodzi łączą
w taborowych opowieściach wiele rozmaitych elementów — urywki opowieści
swoich dziadków, fragmenty filmów, które widzieli w TV, jak i własne wyobrażenia na temat tamtego życia, oparte na tym, co usłyszeli od innych. Zresztą
nawet w ustach starszyzny taborowa przeszłość ulega przetworzaniu. Bolecka
pisze: „Ukryte i zatrzymane w pamięci obrazy zostają puszczone w ruch dzięki
czemuś, co nazwałabym (za Schulzem) «mityzacją». To, co pamiętamy lub co
sobie przypominamy, nie jest przecież obiektywną rzeczywistością, ale czymś
w swoisty sposób przetworzonym czy zniekształconym” (Bolecka 2003, s. 119).
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Starsi dokonują w swoich opowieściach idealizacji taborowej przeszłości. Może
to wynikać stąd, że były to czasy ich młodości, którą zawsze wspomina się z sentymentem. Po drugie, taborowe życie to pewnego rodzaju cygańska bajka, coś,
czego zawsze Romom zazdrościli gadzie, coś magicznego. Musi więc być piękne,
nie ma w nim miejsca na to, co złe. Przytoczone poniżej cytaty mają niekiedy
znaczne rozmiary. Nie skracam ich celowo — tych, którzy żyli w taborach, jest
coraz mniej. Chcę podzielić się z czytelnikiem tym, co najpiękniejsze w cygańskim życiu. Ci, którzy prowadzili wędrowne życie, mogą opowiadać o nim godzinami. W niedalekiej przyszłości ich potomkowie zamkną te historie w kilku
zdaniach. Cytując taborowe opowieści, w wielu miejscach rezygnuję z własnego
komentarza — niektóre po prostu go nie wymagają.
Taborowe życie było piękne. Romowie byli wolni, mogli cieszyć się swobodą i życiem na łonie natury. Las był im przyjacielem, zaspakajał ich potrzeby
— dawał schronienie, żywność i przestrzeń do zabawy. Wraz z pojawieniem się
Cyganów na wsi, owszem, znikało kilka kurek, ale jednocześnie ze strony lasu
dolatywały zapachy niezwykłych potraw, dawały się słyszeć dźwięki cygańskiej
muzyki. Wszystko to przyciągało gadziów, z których odważniejsi dołączali do
Cyganów, a ci mniej śmiali obserwowali i podziwiali ich z ukrycia. Tak mniej
więcej pamietają swe taborowe życie moi rozmówcy:
Kiedyś ta tradycja to była bardzo piękna. Najpiękniejsze, co mogło być w życiu,
to były tabory, lasy, rzeki, góry. Żyliśmy jak ptaki. Wolni. Nie zobowiązywani do
niczego. Nas nie interesuje żadna polityka, żadny rząd, kto będzie rządził, kto
będzie wybrany. Nas to w ogóle nie dotyczyło. Bo naszym wszystkim to był las,
wiatr, deszcz, śpiew, muzyka, taniec. To było nasze. I z tym się prawdziwy Rom
kojarzy. Las wychował, wiatr ukołysał. To było nie do pomyślenia po prostu. Nas
cały świat podziwiał. Cały świat! Gdzie byśmy taborem nie jechali, to tak jak na
zbawienie gdzieś. Zbiegali się ludzie, bo tam był śpiew, muzyka, taniec. Wszystko
tam było. I wie pani, kiedyś ludzie, polscy ludzie... w ogóle byliśmy inaczej traktowani. Inaczej. [...] Chodziliśmy po wioskach, prosiliśmy, wróżyliśmy. Ludzie same
przynosili nam do lasu, żeby tylko słuchać pieśni, muzyki i taniec żeby tylko oglądać. To tak było jak w bajce. Wszystko było piękne. A teraz, widzi pani, jak nas
osiedlili, to tak po prostu, jakby złapać dzikiego ptaszka, zamknąć w klatkę i nie
wypuszczać. Tak myśmy pozostali. Przez długi czas nie mogliśmy po prostu się do
tego dostosować i przyzwyczaić. Bo byliśmy po prostu tak, jak związani. [...] No
i właśnie tak pozostało. No co tylko mogło zostać po Romach? Muzyka, taniec,
śpiew. Ale też nie już to samo. No śpiew, może, może tam troszeczkę. Ale już
bardziej to wszystko modne teraz. Teraz te zespoły istnieją, cygańskie nasze. To
już nie są te zespoły, co kiedyś były [K_PR_R8];
Było dużo lepiej. Oni były bardzo szczęśliwi, wie pani, jak żeśmy wędrowały jeszcze po tych lasach. To ciągle... no pół lasu przychodziło. Bo to przeważnie przy
dużych wioskach myśmy stali, przestrzeniach takich, przy niezagęszczonych lasach żeśmy tak stawały. Tej młodzieży wieczorem, tańczyli ludzie. Dlatego, bo byli
muzykanci. Zawsze wieczorem miał każdy czas wolny od pracy. To się wszystko
w tym lesie zbierało, nawet polskie dzieci były bardzo ucieszone. Chrusty zbierały,
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drzewo. Po wodę leciały. No mówię pani, wszystko by zrobili. A to owoce znosiły,
żeby tylko siedzieć przy tym ognisku, popatrzeć na to wszystko, jak grają, tańczą,
bawią się. Wspólnie to wszystko było. Naprawdę, to było coś pięknego. A jak już
przejeżdżaliśmy w inne miejsce, to naprawdę się żegnały niektórzy z nami. Znowu
się pytały: kiedy przyjedziecie? Dlaczego odjeżdżacie? Ale to było też, wie pani,
różnie. Niektórzy były, że też nie lubili Cyganów, bo Cyganie kradną, bo tego.
Ale kiedyś tak nie było, żeby tak naprawdę skrzywdzić tego człowieka. Niektórzy
znowu straszyli dzieci: bo cię Cyganka porwie. Ale wie pani, nikt u nas tego nie
zrobił. Nikt nikogo nie zabił. Nikomu krzywda się nie stała. Bo na przykład jak
szli na wieś, bo ja jeszcze tak nie chodziłam dopóki nie dorosłam, no to mama. No
to jak tam miała dużo kur, 100 czy 50, czy 60, jak jej tam złapała jedną, czy poszła
na te pole, se urwała garczek kartofli, no bo na co mi więcej trzeba, prawda? Bo
przecież nie będę sadzić w lesie ani tego wozić nie będę, no bo wszędzie jest. No
na ten garnek na przykład ziemniaków, na tą rodzinkę, jak tam wyrwie te parę
krzaków, te trzy, cztery kilo, to to nie jest żadna krzywda, no nie? Czy tam włoszczyzny se urwie. No bo mleko się dostało, śmietanę, mąkę, jajka. Jak kto mógł.
No bo wróżyły — no to któraś chciała se powróżyć, to pieniędzy nie da, tylko to
jedzenie. Bo to wtedy o pieniądzach mało kto myślał. O zapasach tam różnych,
o tym, żeby tam zapas jakiś zrobić, to się tego nie robiło, bo się o tym w ogóle
nie myślało. W ogóle. Naprawdę, kiedyś było w ogóle inne życie. Inne było. No
teraz to... no mieszkamy z tymi sąsiadami. No niektórzy są naprawdę bardzo tak
przyjemne, tak są uczciwi, że można z nimi żyć. A niektórzy, wie pani, już nie.
Nie daj Boże coś zrobić, to już: o, Cyganka, bo tego, co ona se myśli? [K_PR_R8]
No, bo niektóre ludzie byli bardzo zaufani do Cyganów. Wystarczyło raz dojść do
ogniska. Znajomy człowiek przychodził sobie, posiedział, porozmawiał. Nawet
jak się gotowało, to się obiadem poczęstowało. Wie pani, może to było dobre,
a może i niedobre, ale jak ktoś patrzył, może apetyt miał. Może w domu lepsze
miał. A u mnie chleb ze smalcem, ale może na ten czas komuś zasmakuje. Trzeba poczęstować. [...] Jeże jedli. No. Jedli nawet i wrony młode. Ale nie te stare,
tylko młodziutkie takie. To były tak jak kurczaczki. To na krzakach, wie pani, tak
wysoko byli. Na tych topolach. [...] To mieli, proszę pani, gniazda. To z gniazda
się wybierało. Tak to by pani w życiu nie złapała. To fruwające. To było tak: w niektórych gniazdach 10 sztuk, 15. Wchodzili młode chłopaki na drzewo. Zrzucili to.
To był bardzo smaczny obiad. [...] O jeżach... bo są jeże różne. Ale te jeżyki, co są
jadalne, to pani by takiego zapachu, jeszcze może jak pani żyje, to takiego zapachu pani nie widziała. Jak to pięknie pachnie, jaki to zapach ma. [...] Ten jadalny,
to ma krótki nos. A te co są niejadalne, to mają nosy długie. To są niejadalne.
[...] Tak, bo to... a jeż jest bardzo czysty. Ten, co jadalny. Bo on jabłkami się żywi.
A wie pani, go tak udusić, pokroić marchew, pietruszkę, no całą włoszczyznę dać,
to pani... ja nie wiem, gdzie by to było słychać ten zapach. Na drugiej ulicy. Piękny
zapach. [...] To jest tak jak kiedyś, dawno, co nie na paszę, co teraz, te kurczaki
młode się ugotowało. To taki zapach tego mięsa! A to mięso to jest na pół słodkawe. To jest bardzo dobre mięso, bo ja sama to jadłam. To dlatego pani mówię. Bo
jakbym nie jadła, to bym nie mówiła wcale. Jadłam. I wrony też młode jadłam. Ja
się tego nie wstydzę, bo to jest do jedzenia, proszę pani [K_ChR_R16];
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Zabiło się go [jeża]. Po nosie parę razy trzeba było uderzyć. I zabity. Kijka się
wbiło w mordę mu. Taki wystrugało się. I na ogniu, wie pani, kolce spalili a skórka
to była tak żółta jak wosk. Żółciutka. No i rozcinało się tak o, jak kurczaka. Na
cztery kawałki to się brało. Nóżki osobno, przód osobno, główkę osobno. [...] Bo
w lesie to było na to miejsce, bo się szybko na ogniu, na płomieniu. A teraz pani
w piec to włoży? Nie włoży pani. [...] A z akacji jadła pani placki? [...] I to jak dostaje kwiat, zrywa się te kwiaty. Ciasto się robi jak na naleśniki. Dwa, trzy jajka,
troszkę mleka i te kwiaty się zdejmuje, umyje się ich na durszlak i wszystko w te
mąkę. I niech pani upiecze. Jakie smaczne placki są! Bez dziki też. [...] Odrywa
się te koniuszki z tego bezu i mąkę się też rozrabia jak na naleśniki, i wkłada się
to na patelnię. To tak jak kalafiory są. Takie w smaku. Dużo rzeczy dawniej było
z lasu, co się jadło, że można było z lasem przeżyć. A teraz wszystko poszło w zapomnienie [K_ChR_R16];
Kiedyś pięknie było. Bo staliśmy w lesie, rano kobiety szły na wieś. Prosili, tam
trochę kury ukradli, jak nie dostawali (śmiech). Wiadomo, że coś tym dzieciom
gotować trzeba. To się tylko troszczyli o jedzenie dla dzieci i żeby koń zjadł. Potem przychodzili, gotowali obiad sobie. Ognisko robił mężczyzna, takie duże to
ognisko, i obiad gotowali. I to ludzie ze wsi do nas szli. My zawsze przy jednym
domu stanęliśmy, żeby wodę mieć itd. To oni przychodzili wieczorami, po tym
jedzeniu. Robili duże, piękne ogniska. Wszyscy się zebrali, ta młodzież z Polski
i młodzież nasza też. I były takie przedstawienia nieraz, i śpiewali, i tańczyli. To
było coś pięknego. To nie jest coś do opisania. To przepięknie było [K_PR_R34].

W tych pięknych czasach Cyganie byli solidarni, jeden gotów był oddać życie za
drugiego. Wszyscy byli jedną rodziną — wspólnie spożywali posiłki, dzielili radości i troski. Dziś każdy żyje własnym życiem, poświęca się swoim obowiązkom.
Rodziny często mieszkają w rozproszeniu. Romów coraz częściej dzieli także
status materialny:
Ale, wie pani, teraz jest bardzo też duże u nas nawet wyróżnienie. Na przykład,
ja jestem biedna, prawda? Bo nie mogę powiedzieć, że jestem bogata. Ja jestem
biedna. A mam w rodzinie bardzo bogatych ludzi. I oni nie mają tematu ze mną.
O czym będą ze mną rozmawiać? Oni rozmawiają o bogactwie, a ja o czym mam
rozmawiać? O swojej biedzie? „Cześć”, „cześć”, przechodzą i dobra. Ale żeby
tak przyjść, porozmawiać, jak kiedyś to było... czy ty miałaś jedną spódnicę, czy
miałaś dwie, to było obojętne. To się liczyła jedna rodzina na całym świecie. Jedna! A teraz nie. Bo on jest bogaty, on ma swoje wille, on ma samochód, on ma
pieniądze na koncie. On się już inaczej liczy z biednym, prawda? A kiedyś — nie.
Kiedyś nawet samo jedzenie... to było wspólne wszystko. Razem my wędrowali.
Któraś tam Romka ugotowała pierwsza jedzenie, pośpieszyła się, to... była jedna,
wielka miska. Kładło się, wszyscy Romowie się schodziły. Nawet żeby miały po
jedną łyżkę zjeść, ale wszyscy. To było wspólne. A teraz nie. Teraz nie ma tego
[K_PR_R8];
Właśnie, to było, wie pani, dobrze. Było wszystko wspólne. Jedna rodzina była.
Dużo ich było, ale była jedna rodzina. [...] Wtedy było lepiej [K_PR_R14];
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Ja pani powiem, więcej było skupienia pomiędzy ludźmi, więcej my wszystkie
razem byli. A to teraz, wie pani, porozdzielali. A chcieć jechać, to nieraz byłoby
za co, ale nie ma możliwości jak się wydostać. Bo są dzieci, wnuczki, są różne
obowiązki życia [K_ChR_R16];
Lepiej się kochały. Ta rodzina się kochała. A teraz te rodziny się nie kochają,
bo mają za dobrze. Nie ma takiej jedności. Jak jest jeden trochę bogatszy, drugi
biedniejszy, to nie chce nawet z nim rozmawiać [K_PR_R26];
Wszyscy razem byli, a teraz już się mniej w grupach trzymają. Teraz każdy na
swoje życie patrzy [K_PR_R40].

Także gadzie dawniej byli inni — szanowali Romów, podziwiali ich. Kiedy Cyganie przyjeżdżali do wioski, niektórzy wybiegali im nawet na spotkanie i ze
zniecierpliwieniem czekali aż polana, na której rozbijał się tabor, wypełni się
radością, muzyką i zabawą. Byli im bardziej przychylni niż teraz. Niektórzy nie
mieli im nawet za złe tego, że od czasu do czasu zginęła z ich zagrody kura.
Tak przynajmniej twierdzą moi rozmówcy. Dziś gadzie odnoszą się do Cyganów
z niechęcią, a nawet wrogością. Można odnieść wrażenie, że dawna sympatia,
jaką darzyli wędrowców, zniknęła:
Ja pani powiem — kiedyś były inni ludzie. [...] A teraz, wie pani, człowiek sam się
boi do lasu pójść na grzyby, bo się nie wie, czy się wróci. Kiedyś byli inni ludzie.
Spokojne. A pani też... o 12 w nocy wyjdzie pani z domu sama? [...] Kiedyś były
ludzie inne. Teraz, tak powiem prawdę. Teraz, żeby tak Cyganie jeździły i tak tam
wozy, co mają, to by normalnie nas wzięli i zabili. Ja nie mówię, że to wszystkie,
bo ja nie mogę mówić... [M_PR_R15]
Ludzie, Polacy tak samo byli inni, jak teraz. Bardzo uprzejmi byli. Jak widziały,
że Cyganka chodzi po wsi: o, nasze Cyganeczki idą! A teraz? Nie. A teraz, wie
pani, już zmienione to jest i oni już patrzą inaczej w ogóle. Już teraz nie ma: o, idą
nasze Cyganeczki kochane; tylko jest: o, znowu idzie banda Cyganów, znowu ich
pełno tu jest! [K_PR_R8]
Kiedyś po tych lasach my się nie bali. A w tej chwili, jakby tak my mieszkali po
tych lasach, to by pozabijali nas, ta młodzież. W tej chwili młodzież jest okropna.
Jest okropna. Kiedyś ludzie i wasi, i nasi bardziej się szanowali. Nie było tego, co
teraz. A teraz człowiek wychodzi na ulice i nie wie, czy wróci, czy w łeb gdzie nie
dostanie [K_PR_R29].

Niestety, to piękne życie niespodziewanie się skończyło. W 1964 roku Romom nakazano osiedlenie się. Odebrano im tym samym to, co dawało im najwięcej radości. Osiedlano ich w barakach, opuszczonych i często zniszczonych
budynkach. Musieli posprzedawać konie i wozy, przyzwyczaić się do innego życia. Ich zdaniem, to właśnie wraz z osiedleniem się pogorszyła się ich sytuacja
ekonomiczna i relacje z Polakami. Cygańskie obyczaje zaczęły powoli zanikać.
Cyganie, którzy rodzili się już w osiadłych rodzinach, zaczęli wyznawać inne
wartości niż ich wędrujący przodkowie:
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Wie pani, bardzo my przeżywali tego. Bo musieli my wszystko powyprzedawać.
Konie, wozy. Po prostu, wie pani, tak się człowiek czuł, jakby ktoś człowiekowi
ręce związał. No bo my zostali związani. Po prostu, wie pani, bardzo było trudno
do tego życia się przyzwyczaić. A ja tak pani szczerze mówię, otwarcie: dzisiaj
żeby mi dali tak pozwolenie, chęci składam na wozie jechać. Wie pani, my zdrowe byli, my nie chorowali. A tu co mamy? Zagęszczone powietrze. My całe życie
w murach tu przesiadujemy [K_ChR_R16];
My kiedyś byli koło Lublina. Mieszkaliśmy... taka mała miejscowość tam była.
I po prostu przyszli, i nie wolno nam już wyjeżdżać z tych mieszkań, więc wszystko
my tam posprzedawali. Pamiętam jak dzisiaj, miałam 13 lat skończone, no i pociągami przyjechaliśmy tu, w łódzkie. Do Bełchatowa my przyjechali, pamiętam,
do lasu. Dali nam takie namioty wojskowe, duże. Tam byliśmy chyba do listopada.
Śnieg nas przykrył. Dali nam te mieszkania, ale był stan opłakany. To były takie
pustki, pamiętam, tak jak kiedyś, po wojnie. Nie było żadnych warunków. Tam
było strach wchodzić, do tych mieszkań. No tam chyba z rok czasu my mieszkali
i dali nam inne mieszkania, ale też bez żadnych warunków [K_PR_R29];
Na pewno byśmy z taborami jeździli do dziś, proszę mi wierzyć. Gdyby nie nakaz.
My kochamy lasy, my kochamy wolność, my kochamy powietrze. My dusimy się
w murach. Ja pani przytoczę przykład Ameryki. Na pewno pani się uczyła, co
się stało z Indianami, kiedy ich pozamykano w rezerwatach. Najpierw o to walczyli. My, co prawda, nie powieliliśmy tego błędu, żeby walczyć o to, żeby tabory
zostały. Bo nasi dziadkowie byli troszkę mądrzejsi od innych. Indianie chcieli
walczyć, wiedząc, że jest to walka syzyfowa, że ta walka prowadzi do tragedii,
masakry, prawda? Wiemy o tym? Uczyliśmy się? [...] Proszę panią, z chwilą kiedy
Edward Gierek zabronił poruszania się taborom, to był bodajże ’69 rok. Było
przymusowe osiedlanie się Cyganów. Proszę panią, było przymusowe osiedlanie się Romów. Czyli każdy Rom, który tam sobie znalazł jakiś kąt, zgłosił się
do urzędu, dostawał miejsce zameldowania. Czy pani zna tą historię, czy nie?
[...] Każdy, kto już miał, kto umiał sobie to miejsce jakieś wyszukać, gdzie mógł
być zameldowany, na zagospodarowanie wówczas dostawał 65 tysięcy złotych.
Takie były wtedy pieniądze, gdzie średnia płaca była 2200. To były takie zarobki,
jak teraz, nie? I to dostawał od państwa na zagospodarowanie. [...] tylko tak to
wyglądało. Więc Cyganie sprzedawali swój dobytek. Kupowali jakieś tam działeczki, jakieś stare domeczki, jakieś tam, proszę panią, drewniaczki, żeby ten kąt
mieć. Nie każdy mógł kupić, ale ci, co mogli, to kupowali. Sprzedawali z siebie
wszystko, żeby jakiś kącik sobie znaleźć, kupić czy wykupić od państwa i wtedy
dostawał jakieś tam, tą dolę, to 65 tysięcy. Mój dziadek kupił drewniak, taką małą
gospodarkę. Kupił drewniak, kupił kawałek sadu. Tam by ogród, ogródek, wielka
stodoła w stanie ruiny. Temu drewniakowi też niczego nie brakowało. Podremontowali go. Zameldował do siebie 12 osób, czyli najbliższą tą rodzinę, córki, zięciów, żeby już mieli ten meldunek i żeby mogli zwrócić się po to, co obiecywał im
Gierek czy ówczesny rząd [M_PR_R54];
Chociaż, jak mówię, nie jeździliśmy w ogóle po lasach, ale jak mama opowiadała,
to... opowiadają i płaczą. O tym właśnie, że to prędko się skończyło, że nie powinno, że powinni Cyganie jeszcze jeździć. No ale to taka akcja była, że zabroniono.
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Nie było wolno. Już nie pamiętam, w którym to roku mówiła. Znajoma jej dała
tapczan, nie? To mówiła, że babka się położyła na tapczanie, to ona spadła. Ona
nie umiała tak spać. I wzięła wstała w nocy. Na ziemi pościeliła sobie i spała.
Przyzwyczajona była. I to w lesie, widzi pani. Rano, mówi, jak człowiek wstał, to
ten śpiew ptaków, zielono wszystko, powietrze świeże. Inaczej było. A w domu
to, mówi, co? Okna, szkła są [K_PR_R14].

Romowie poczuli się uwięzieni, jak ptaki w klatce. Przyzwyczajeni do swobody
i wolności, jakie dawało im życie w taborze, nie mogli pogodzić się z koniecznością mieszkania w betonowym mieście, z dala od lasu, śpiewu ptaków, szumu
drzew. Zmiana stylu życia spowodowała, że stanęli przed nowymi, nieznanymi
im dotąd problemami:
No, wie pani, pamięta się, ale nie tak wszystko, bo już tyle lat osiedlony człowiek.
To już tamte czasy tak jakby nie istnieli dla człowieka. Człowiek o tym wspomina
i pamięta, no bo to samo przeżycie, wie pani? Przeżyć takie coś a uwięzić człowieka w klatce — to jest też różnica. No my teraz to jesteśmy uwięzione. Co my
widzimy, kochana? Ulicę tylko! Co ja widzę? No niech mi pani powie. [...] I kawałek skwerka. Więcej nic nie widzę. A kiedyś, wie pani, my byli wolne, swobodne.
Muzyki. Grania, śpiewania, chodzenia. A to ludzie dużo nie potrzebowali. Dlatego tak długo żyli ludzie. Nie mieli takie trudne życie. A w mieści to jest trudne
życie, wie pani? Bardzo trudne [K_ChR_R16].

Do dziś niektórzy marzą o tym, by wyrwać się z miasta i wrócić do lasu:
Ja bym te mieszkanie chętnie zamieniła na szałas. Żeby nawet dzisiaj powiedziały: dajemy wolność, to ja bym nawet, wie pani co, nie zdążyła niczego złapać i wyfrunęłabym, jak ptaszek, żeby tylko tam być [K_PR_R8].

Sentyment Cyganów do taborowych czasów podkreśla także Kozera, pisząca
o Romach z Białorusi. Zaznacza ona, że dla większości jej rozmówców temat
ten był najchętniej podejmowanym zagadnieniem, choć oczywiście nie wszyscy
mogli się tu odwołać do własnych doświadczeń (Kozera 2005, s. 4). Opowieści,
które usłyszała, charakteryzowała — podobnie jak zebrane przeze mnie relacje
Polskich Romów — idealizacja tamtych czasów. Życie w taborach było przyjemniejsze, ciekawsze. Cyganie byli wtedy wolni, mogli cieszyć się obcowaniem
z przyrodą i podziwiał ich cały świat.
Słuchając taborowych opowieści, nie wolno zapominać, że wśród Cyganów
jest także wiele grup, które nigdy nie prowadziły wędrownego życia — w Polsce
jest to na przykład Bergitka Roma. Nie można więc zbytnio ulegać barwnym
opowieściom o dawnym życiu. Owa wędrowna forma życia, charakterystyczna
tylko dla części grup cygańskich, budziła bowiem zawsze tak ogromne zainteresowanie, że powstało wokół niej wiele mitów i legend, jak też stereotyp Cygana–
wiecznego wędrowcy. Z czasem tym stereotypem i mitami zaczęli posługiwać się
sami Cyganie, również ci, którzy nigdy nie wędrowali.
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Młodzi lubią słuchać taborowych opowieści, a najmłodsi traktują je jak bajkę
— nie zdają sobie sprawy z tego, że życie ich pradziadków naprawdę tak wyglądało. Dla współczesnych Romów jest to odległa przeszłość:
Dla nas to jakaś bajka jest, coś miłego. Ale mi się to na przykład podoba. Ja
kocham las. Kocham w ogóle wolność. Naprawdę kocham. Jak jadę na wczasy
gdzieś, to ja muszę tam jechać, gdzie dużo drzew jest [K_PR_R7].

Można powiedzieć, że z jednej strony młodzi Cyganie są dumni z wędrownej
tradycji swych przodków — jest to coś, co budzi zainteresowanie, ciekawość
gadziów, coś, z czego Romów zna cały świat. Z drugiej deklarują, że nie zamieniliby swojego osiadłego już trybu życia na wieczną tułaczkę. Życie taborowe
to bowiem także czasy biedy, niewiedzy i niewygody. Teraz Cyganom żyje się
znacznie lepiej — mają porządne domy, ubierają się modnie i nowocześnie,
więcej wiedzą. Potrafią także korzystać z wygód dzisiejszego życia — internetu,
telefonów komórkowych itd. Cyganie, zestawiając ze sobą taborową przeszłość
i teraźniejszość, podkreślają swój postęp i nowoczesność:
Jak opowiadała babcia, to ja nie wiem, jak mogli jeździć tak. [...] Fajnie się słuchało, jak oni to mówili. Ale jak ja bym miał tam być i jeździć tam z nimi, to
wykluczone [M_PR/ChR_R31];
Ja to bym chciała jechać po prostu zobaczyć, jak to jest, ale żeby tak mieszkać,
to bym nie dała rady. [...] Ja bym nie chciała, na przykład, bez pralki [K_PR/
SR_R10];
Do lasu nie. Do lasu to sobie idę na spacer. [...] No bo co w lesie bym miał? Kleszcze? [M_PR_R13]
Ja bym nie chciała, na przykład. Ja już bym nie chciała żyć tak, jak kiedyś żyli Romowie. Mi się wydaje, że ja bym chyba nie wytrzymała już takiego, ja bym się nie
mogła... [...] Nie mogłabym się do tego przyzwyczaić. Ja jestem przyzwyczajona,
na przykład, do domu. Odkurzacz, płyty, radio. A wtedy takiego czegoś nie mogło
być [K_PR_R22].

Jak podkreśla Gay y Blasco, taborowe życie „dawniej” i życie „teraz” są
kontrapunktami. Symboliczną moc nadaje im kontrast, który jest między nimi.
Autorka — na podstawie przeprowadzonych przez siebie w Hiszpanii badań
— twierdzi, że opisy taborowej przeszłości są odcięte od teraźniejszości, pozbawione jakiegokolwiek związku z nią. „Teraz” i „dawniej” wydają się nie mieć ze
sobą nic wspólnego. Opisy przeszłości są przy tym czymś stałym, niezmiennym,
nie są postępem w czasie. Do złudzenia przypominają stereotypowy sposób postrzegania Cyganów (Gay y Blasco 2001, s. 635).
Na koniec pragnę jeszcze zaznaczyć, że spotkani przeze mnie Cyganie często
przypuszczali, że oczekuję od nich usłyszeć właśnie opowieści taborowe. Nie
jest to jednak nic specjalnie zaskakującego. Przecież to one właśnie są najbardziej „cygańskie” dla gadziów, budzą ich największe zainteresowanie. Romowie
zaczepieni na ulicy i poproszeni o rozmowę zazwyczaj od razu odsyłali mnie
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do kogoś, kto żył w taborze. Uznawali bowiem, że jeśli interesuje mnie romska
kultura, to zapewne chcę usłyszeć o tej barwnej przeszłości ich dziadków. Kiedy
mówiłam, że interesuje mnie raczej to, jak żyją teraz, zawsze byli bardzo zaskoczeni. Nie dostrzegają bowiem w swoim współczesnym życiu niczego godnego
uwagi gadzia.

4.5. Państwo romskie
Pojęciem ściśle związanym z narodem jest państwo. Przez wielu badaczy jest ono
uznawane za nieodłączny element narodu. Lewandowski pisze: „Państwo jest
chyba najsilniejszym czynnikiem narodowotwórczym, ponieważ skupia i zamyka
ludzi w określonych granicach, narzuca im jednolite formy zachowań i formy
administracyjne” (Lewandowski 2004, s. 38). Romowie państwa jednak nigdy
nie mieli i nie mają. Sami siebie uważają za ludzi pokojowych, stroniących od
wojen czy innych konfliktów zbrojnych. Nigdy zresztą nie walczyli o własny kraj.
Romscy intelektualiści, głosząc ideę bycia narodem, nie kierowali się żądaniem
posiadania własnego terytorium. (Mówi się zresztą o Romach, że są „narodem
bez państwa” lub tzw. „społecznością nieterytorialną”; Mirga, Gheorghe 1998,
s. 40). Akcentowali inne czynniki narodowotwórcze: wspólną kulturę, język,
wspólne korzenie itd. Niemniej od czasu do czasu pojawiają się pomysły utworzenia romskiego państwa. W 1991 roku członek macedońskiego parlamentu,
pochodzenia romskiego, zażądał uznania Romów za naród i utworzenia autonomicznego państwa — Romanistanu (Mirga 2002, s. 24). Podobne próby były
podejmowane również na przykład w Szwecji. Tego rodzaju pomysły są jednak
rzadkością i nie spotykają się z poparciem ani romskich działaczy, ani zwykłych
Romów. Światowy Kongres Romów już na swoim pierwszym spotkaniu w 1971
roku odrzucił ideę jakichkolwiek roszczeń terytorialnych.
Moi rozmówcy nie wyobrażają sobie ani walki o własne państwo, ani tego,
jak miałoby ono wyglądać. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nie mają dostatecznej wiedzy i kompetencji, by je utworzyć, a następnie utrzymać. Brakuje
wśród nich ludzi wykształconych, którzy mogliby czuwać nad jego prawidłowym
funkcjonowaniem:
Ponieważ nie mieli takiego państwa nigdy. Nie wiedzą, na czym to... jak funkcjonuje całe państwo. Nie znają się na mechanizmie. Nie mamy tylu wykształconych
ludzi. A jeśliby się nie znaleźli doradcy, to by się pewnie zrobił kogel–mogel.
Więc raczej bez doradców to nie udałoby się, bez ingerencji innych [K_PR_R1];
Nie byłoby urzędów, takich rzeczy, które trzymają Polacy. By tego nie było. Nie
wiem, co by się stało [K_PR/SR_R4];
Cyganie nie dorośli do tego, żeby być normalnym, jednolitym państwem [M_PR_
R11];
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Nawet sobie nie wyobrażam. [...] Moim zdaniem nie ma szans (śmiech). [...] No
bo Romowie to są tacy, jakby to powiedzieć... mało zorganizowani. Sądzę, że by
sobie nie dali rady, zwłaszcza że nie mają szkoły. To państwo nie mogłoby istnieć,
no bo w jakim sensie? Mogliby stworzyć jakaś wioskę w lesie, coś takiego, ale nic
więcej. Na pewno nie państwo [M_PR_R12];
Bo są ludzie bez szkoły, nie mają szkoły. Dużo nie umią, nic nie wiedzą. Książki
nie czytają. To jakie państwo? Nigdy by nie było to możliwe. Poza tym jest bardzo
mało tego naszego narodu. Nawet takie te biedniejsze to mają swoje jakieś państwo, a my nie jesteśmy w stanie państwa stworzyć [K_PR_R40].

Cyganie z grupy Polska Roma niechętnie angażują się również w politykę. Jeśli mieliby posiadać własne państwo, natychmiast pojawiłby się kłopot z utworzeniem rządu. Rozmawiając z moimi respondentami, odniosłam wrażenie, że
od tych spraw wolą trzymać się z daleka. Ich udział w życiu politycznym jest
raczej bierny — polega na oglądaniu wiadomości, czytaniu gazet, ale już nie
na chodzeniu na głosowanie. Tę sferę życie społecznego pozostawiają gadziom.
W Polsce brakuje zresztą polityków pochodzenia romskiego. Polityka nie jest
również tematem poruszanym na spotkaniach towarzyskich. U gadziów wydaje
się być zupełnie odwrotnie — trudno wyobrazić sobie spotkanie rodzinne, na
którym nie znalazłby się ktoś, kto by nie wspomniał o ostatnich wydarzeniach
politycznych. Romowie nie angażują się w politykę z tego prostego powodu, że
nie wierzą, by przyniosło to jakieś rezultaty, w istotny sposób wpłynęło na poprawę ich bytu:
Ja powiedziałam: nie znam się na polityce, a gdziekolwiek bym chodziła na spotkania z osobami kandydującymi, to pewnie usłyszałabym wszystko to samo. Więc
nie mogę ocenić tak człowieka, czy jest dobrym, czy złym człowiekiem, czy rzeczywiście mówi szczerze, czy nieszczerze. Po prostu nie i nie chodzę, nie głosuję
[K_PR_R1];
Absolutnie nie. Mnie to nie dotyczy, ani nas. Absolutnie. [...] Nigdy nie byłam głosować i raczej nie będę chodziła. [...] Znaczy ja się niby orientuję, ale naprawdę
absolutnie mnie to nie obchodzi. Absolutnie. Nie dotyczy mnie. Bo wiem dokładnie, że nawet jakbym się tym interesowała i głosowała, to nic nie wskóram. [...] Ja
tak mówię: a jak mój głos pójdzie nie tam, gdzie potrzeba? A mówię: a jeden głos
to czasem bardzo dużo znaczy, prawda? Nie głosuję, żebym nigdy w życiu sobie
później nie powiedziała, że sama sobie źle zrobiłam [K_PR/SR_R4];
My się nie interesujemy. Jak wybory są, no to tam mąż pójdzie i zagłosuje. Ale
tak, to my do polityki w ogóle się nie wtrącamy i nic nie mamy z tym... Nie dlatego,
że nam nie wolno, bo każdy ma swój wybór, ale za dużo to nie chcą [K_PR_R14];
Nie chodziłam nigdy. Ja na tym się nie znam, ja z tego daleko jestem. Mój dom
to moje dzieci, moje wnuczki. Mnie więcej nie interesuje. Żadna polityka. To nie
chodzę, bo ja się nie orientuję, co tu dużo mówić. Po prostu wszyscy Cyganie są
z tego, z daleka. Polityka nie interesuje ich. Nie, nie. Uciekają od tego bardzo
daleko [K_ChR_R16].
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Polska Roma nie popiera pomysłu utworzenia państwa romskiego również
z powodów czysto praktycznych. Jeśli takie państwo powstałoby, każdego dnia
dochodziłoby do łamania zasady romanipen. W każdym państwie musi przecież
być szpital, w którym pracują lekarze, pielęgniarki, położne itd. Niezbędni są
także policjanci, ludzie, którzy sprzątają ulice. Romowie musieliby więc wykonywać wiele zakazanych w ich kulturze zawodów. Cena, jaką przyszłoby im zapłacić za posiadanie własnego państwa, byłaby więc bardzo wysoka:
A gdzie policja, a gdzie to wszystko? No bo przecież jeszcze prawdę powiedzieć,
to mężczyzna nie może w szpitalu w tych salach poporodowych być. Nie powinien
tam być. Wiesz, już teraz się różnie zdarza, ale nie powinien tam być [K_PR/
SR_R4];
Chyba nie byłoby możliwe, bo nie byłoby policjantów, nie byłoby lekarzów, nie
byłoby... takie jakieś inne sprawy. To nie byłoby państwa romskiego. [...] I my
nie możemy mieć właśnie swojego kraju, bo nam nie wolno. Jakby nam było wolno pracować w szpitalu, w policji itd., no to by my mieli właśnie swój kraj. Nie
duży, ale by my mieli kraj swój własny, a tak to my nie mamy [K_PR_R14];
Nie, nie. Nie. Tego to by nie było. I właśnie ze względu na to ja nie widzę po prostu... w tym celu po prostu, żeby jakieś państwo, żeby Romowie były razem. No
bo by ani lekarza nie było, ani szpitala by nie było, niczego. Niczego by nie było
[K_PR_R29];
No, nie mogłoby istnieć. Bo kto by poszedł do śmieci, jak u nas nie można?
Przecież wie to pani. Kto by badał kobitki (śmiech)? Kto by porody odbierał?
[K_PR_R33]
No, ja wiem? Chyba by coś takiego nie mogło być. [...] No bo my mamy swoje
zasady. Tradycje. U nas są takie na przykład sprawy, rzeczy, że nie mogą po prostu Romowie robić. No. No i według tego mi się wydaje, że nie mogłoby państwo
romskie być. [...] Jeżeli by to ode mnie zależało, to mogłoby być. Ale nie ma żadnych szans na coś takiego [M_PR_R44].

Pojawiłby się także problem z sądami. Kto prowadziłby romskie sprawy? Zasada
romanipen, choć dopuszcza pełnienie przez Cygana funkcji sędziego, to jednak
nie pozwala brać mu spraw romskich. Podjęcie się ich stanowiłoby poważne
wykroczenie przeciwko własnej społeczności, wobec której należy być lojalnym
i solidarnym:
To by musiała starsza głowa to wszystko prowadzić. Starsza głowa, żeby to wszystko było pod jego ręką, pod jego władzą. Może z jednej strony by było dobrze,
ale z drugiej też by było źle. Też by było źle. Bo jakby nie było milicji, nie byłoby
sądów, spraw, to kto by to prowadził? A swój na swoim by nigdy go nie ukarał,
nigdy by mu chyba źle nie zrobił. To by się stało bardzo źle. Doszłoby do awantur,
do różnych rzeczy niepotrzebnych [K_ChR_R16].
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Państwo musi także mieć swoją armię, która byłaby gotowa stanąć do walki
w razie takiej konieczności. Trudno byłoby w Romanistanie taką armię utworzyć, gdyż Cyganie stronią od wojska i konfliktów zbrojnych:
[...] nie jesteśmy narodem wojowników. Dlatego nie byłoby armii. A cóż teraz
państwo bez wojska, bez armii jakiejś tam? Nie, nie. Nie widzę czegoś takiego
[K_PR_R1].

Jeśli w sklepach sprzedawaliby Romowie, sytuacja również byłaby niezręczna
— jak bowiem powiedzieć „swojemu”, że chleb jest za drogi? Można to powiedzieć gadziowi; z gadziem można się targować o dobrą cenę, ale nie z innym
Cyganem:
O Jezu! To by się pozabijali. Naprawdę. Ja ci powiem szczerze, że nie wyobrażam
sobie. Jakby od zawsze to było, to rozumiem. Ale jakby teraz ktoś chciał zrobić
państwo dla Romów, to nie dałoby rady. Bo na przykład chleb, tam jeden by przyszedł i powiedział: co Ty zwariowałeś, za chleb tyle chcesz? Tak by było [K_PR/
SR_R4].

Nie byłoby komu świadczyć cygańskich usług. Cyganki wróżą przecież gadziom,
zarabiając w ten sposób pieniądze. Komu miałyby wróżyć we własnym państwie?
Komu cygańscy handlarze mieliby oferować swoje towary?
Co, my byśmy do siebie chodzili sprzedawać? Głupio by było [K_PR_R53].

Wreszcie, Cyganie doskonale rozumieją, że najpierw musieliby o takie państwo walczyć. Nie widzą w tym sensu. Skoro żyją spokojnie w lepszych lub gorszych warunkach w Polsce i czują się obywatelami tego kraju, to po co mają
walczyć o Romanistan? Można odnieść wrażenie, że własne państwo nie jest im
potrzebne, potrafią być szczęśliwi bez niego:
Jeżeli Cyganie od 600 lat mieszkają w Polsce, to nie opłaca im się walczyć o Chiny
ludowe, jeżeli oni się tutaj czują, że ten kraj to jest dla nich ojczyzna. To też na
tym polega [M_PR_R11].

Cyganie z grupy Polska Roma znają dwie opowieści, które wyjaśniają fakt
nieposiadania przez nich własnego państwa. Pierwsza z nich mówi o tym, jak to
Cygan, kiedy Bóg rozdawał ziemię, zaspał. Kiedy, po przebudzeniu, upomniał
się o terytorium dla swojego narodu, było już za późno:
Znaczy to są takie legendy, śmieszne rzeczy. Na przykład też właśnie mówią, dlaczego Cyganie nie mają swojego państwa. Bo kiedy Bóg rozdawał ziemie jakieś
tam ludziom, to Cygan zaspał. Co ja mam teraz zrobić — potem zapytał. Bóg
powiedział: to będziesz teraz nieustannie się włóczył [M_PR_R12].

Historię o spóźnionym Cyganie przytacza także Salo. Otóż kiedy Bóg stworzył
już narody świata, wezwał je przed siebie, chcąc przydzielić im ziemię. W drodze
do Boga Cyganie zatrzymali się, by zerwać owoce. Dlatego spóźnili się na to
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ważne spotkanie. Kiedy wreszcie pojawili się na nim, cała ziemia była już rozdana. Dlatego do dziś Romowie nie mają własnego państwa (Salo 1977, s. 44).
Znacznie popularniejsza wśród Polskich Romów jest opowieść o skradzionym gwoździu. Należy jednak zaznaczyć, że Cyganie wykorzystują ją do wyjaśnienia wielu rzeczy, nie tylko braku własnego państwa. Historię przekazują
kolejnym pokoleniom dziadkowie, starsze ciotki. Przyjmuje ona rozmaite wersje, ale główny motyw jest zawsze taki sam. Oto Jezus Chrystus nie został ukrzyżowany za pomocą czterech gwoździ, lecz tylko trzech. Obie Jego nogi zostały
przybite do krzyża jednym gwoździem, choć pierwotnie miały być przybite osobno, podobnie jak ręce. To Cygan właśnie ukradł ten czwarty gwóźdź. Według
niektórych moich rozmówców, owa kradzież pociągnęła za sobą karę — Cygan
został skazany na wieczną tułaczkę:
Jak Jezusa krzyżowali, był Cygan... bo on miał mieć nogi tak rozkrzyżowane jak
ręce, i ukradł gwóźdź, żeby go tak nie ukrzyżowali. Pan Jezus powiedział: dokąd
będziesz żył, to będziesz żywność kradł, z tego się utrzymasz, i będziesz wędrował przez całe życie. I zaczęli tak wędrować. I tyle zysku, co w pysku było. To, co
gdzieś tam tą kurkę ukradł, kartofli se ukopał, coś uprosił. Całe życie chodził po
prośbie. Nigdy nikomu krzywdy nie zrobił. Nie zabił, nie pobił. Nigdy tego nie
było, nie było słychać. Burze były... [...] W lesie. Drzewa się łamali, pioruny trzaskały, nigdy Cyganie nie były skrzywdzone. Nigdy las nie był podpalony. Nigdy.
[...] To jeszcze moja prababcia mi opowiadała [K_PR_R29].

W taki oto sposób moi rozmówcy wyjaśniają fakt, że Romowie nigdy nie mieli,
nie mają i nie będą mieć swojego państwa. Z drugiej jednak strony, jak wynika
z powyższego cytatu, Cygan ulżył cierpieniu Jezusa i dlatego las i przyroda były
mu zawsze przyjazne.
Ta sama opowieść innym Cyganom służy do usprawiedliwienia przypisywanych im często kradzieży. Cygan, kradnąc gwóźdź, zmniejszył cierpienie Jezusa.
Dlatego Bóg wybacza mu drobne kradzieże:
Bo Cyganie na przykład uchodzą, teraz to już nie, ale kiedyś uchodzili, że kradli.
Ale to dlatego, że z biedy, bo oni nie mieli szkoły, nie mieli tego i musieli kraść,
jak żyli po tych lasach. Bo dzieci były głodne, prawda? Dlatego oni mówili, bo
Cyganie są bardzo bogobojni i tym sobie tłumaczyli, że oni mogą kraść, bo Bóg
im wybacza to, dlatego że nie miał tyle bólu, ile by mogły mu zadać te cztery
gwoździe [M_PR_R12];
Dlatego się mówi, że za drobne złodziejstwa Cygan nie ma grzechu (śmiech).
Dlatego, że ukrócił mękę Pana Jezusa, bo tak to by był dwom gwoździami przybity, a tak tylko jednym [M_PR/SR_R45].

Historia o gwoździu jest także sposobem na wyjaśnienie tego, skąd wziął się
negatywny stereotyp Cygana–złodzieja:
To, to ja pani dokładnie nie powiem, bo też słyszałam o tym, że prawdopodobnie
jak miały Jezusa ukrzyżować... no bo Jezus prawdopodobne chodził po prośbie,
tak jak my. Był biedny po prostu i tak chodził. No i jak miały go ukrzyżować, i były
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te gwoździe, nie? No bo on miał w ogóle inaczej ukrzyżowany, Jezus. Jak ręce,
tak i nogi. No i właśnie wtedy ten Cygan ukradł ten gwóźdź. Dlatego ma nogę
na nogę założoną i tylko ma te dwie ręce rozłożone. No i wtedy, od tego czasu
właśnie ta legenda poszła, że Cygan jest złodziejem, dlatego że ukradł gwóźdź
[K_PR_R8].

Opowieść tę przytacza także Salo. Jego rozmówcy z grupy Kelderari twierdzą
jednak, że skradzionym gwoździem miało być przebite serce Jezusa (Salo 1977,
s. 44), nie nogi. Zakończenie jest podobne. Z jednej strony Cyganie za karę
skazani zostali na wieczną tułaczkę, z drugiej — w podzięce za ulżenie męce
Jezusa — Bóg wybacza im wszystkie kradzieże. Salo podkreśla przy tym, że niektórzy z jego rozmówców nie traktują wiecznej tułaczki jako kary, wręcz przeciwnie — jako błogosławieństwo. Prowadząc wędrowne życie, mogą przenosić
się z miejsca na miejsce kiedy tylko zechcą, żyć tak, jak im się podoba. Nie są
bowiem związani z żadnym państwem. Mogą cieszyć się wolnością i swobodą.
Historia o skradzionym gwoździu ma ciąg dalszy — znany był on jednak tylko
jednemu z moich rozmówców:
Proszę panią, a potem Cygan tego gwoździa wrzucił do wody. Akurat przepływał
szczupak i połknął ten gwóźdź. I w głowie szczupaka jest cała męka Chrystusa.
Jest krzyż, są gwoździe, jest drabinka i takie te wszystkie inne akcesoria, którymi
przybijali Chrystusa. To jest w głowie szczupaka [M_PR/SR_R45].

Salo przytacza jeszcze jedną opowieść dotyczącą pochodzenia Cyganów i nie
istnienia państwa romskiego. Otóż dawno temu istniało państwo zamieszkiwane
przez Romów. Nazywało się Romiula i dryfowało po różnych wodach. Pewnego dnia zostało jednak zalane i do dzisiaj pozostaje pod wodą. Cyganie zdążyli
w porę uciec. Każdy z nich popłynął w wybranym przez siebie kierunku. W ten
sposób jedni dopłynęli do Polski, inni do Hiszpanii, a kolejni jeszcze gdzie indziej. Dlatego Cyganie zamieszkują wszystkie kraje świata, ale nie mają własnego państwa. Znajduje się ono gdzieś na dnie morza (Salo 1977, s. 43). Nikt z grupy Polska Roma nie słyszał o tym zatopionym państwie, a i sam Salo podkreśla,
że historia ta jest znana tylko rodzinie mężczyzny, który mu ją opowiedział. Jest
to Rom kanadyjski, który twierdzi, że usłyszał tę opowieść od ojca, który z kolei
natrafił na nią w jakiejś książce w bibliotece.
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Romska ojczyzna

Stanisław Ossowski rozróżnia ojczyznę ideologiczną i prywatną. Pisze, że nasz
stosunek do tej pierwszej opiera się na pewnych przekonaniach, a dokładniej
„na przekonaniu jednostki o jej uczestnictwie w pewnej zbiorowości i na przekonaniu, że jest to zbiorowość terytorialna, związana z tym właśnie obszarem”
(Ossowski 1984, s. 26). Ojczyznę ideologiczną stanowi zatem dla niego teren
zajmowany przez dany naród. Stosunek do ojczyzny prywatnej oparty jest natomiast na przeżyciach jednostki, a więc jest to „bezpośredni stosunek osobisty,
przywiązanie do środowiska, w którym się spędziło życie albo znaczną część życia, czy wreszcie okres szczególnie podatny na tworzenie się trwałych więzi emocjonalnych, przede wszystkim okres dzieciństwa” (tamże). Ojczyzną prywatną
mogą więc być nasze strony rodzinne czy miejsce, w którym się wychowaliśmy.
Może ona w trakcie naszego życie ulegać modyfikacji — w miarę bowiem jak
nabywamy nowych doświadczeń osobistych, nasza prywatna ojczyzna się rozrasta. Jak pisze Ossowski: „Inny ma zasięg ojczyzna prywatna dziecka, inny młodzieńca” (tamże, s. 40).
Mając na uwadze problemy związane z rozstrzygnięciem tego, czy Romowie są narodem, i świadomość tego, że nie posiadają swojego państwa, można
przypuszczać, że nie mają oni ojczyzny ideologicznej. Nigdy przecież jako grupa nie wysuwali żądań terytorialnych. Jak piszą Mirga i Mróz: „Obca [...] im
była potrzeba usankcjonowania praw do jakiegoś terytorium jako «ojczystego»”
(Mirga, Mróz 1994, s. 28). Autorzy zwracają uwagę na to, że Cyganie jako społeczność nomadyczna mają inny stosunek do terytorium niż społeczności osiadłe. Te drugie „zawłaszczają” terytorium, staje się ono przestrzenią ich życia;
więź z terytorium ma dla nich znaczenie magiczne. Natomiast społeczności
eksterytorialne „zawłaszczają” jedynie pewne, przydatne im zasoby występujące na danym terytorium, np. źródła wody, pastwiska itd. U Cyganów związek
z obszarem, na którym się pojawiali, był krótkotrwały i opierał się na potrzebach zamieszkującej go ludności. Jej właśnie wędrowcy oferowali swoje usługi
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(tamże, s. 28–29). Od czasu ich dawnych wędrówek upłynęło jednak wiele lat.
Dziś Cyganie są społecznością osiadłą, niektórzy z nich całe swoje życie spędzają w jednym miejscu. Z pewnością zmieniło to ich postawę wobec terytorium.
Czy jednak można powiedzieć, że mają swoją ojczyznę? Jeśli tak, to gdzie ona
jest? Czy jest wspólna dla wszystkich Cyganów? Może za swoją ojczyznę uznają
odległe Indie? Wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań bardzo mnie zaskoczyły. Nigdy nie przypuszczałam, że grupa Polska Roma czuje się tak silnie
związana z Polską.

5.1. Polska krajem ojczystym
Cyganie mają trudności ze zdefiniowaniem pojęcia „ojczyzna”. Zdecydowanie
łatwiej jest im po prostu wskazać miejsce, które za nią uważają. Ogólnie rzecz
ujmując, jest to obszar, na którym czują się dobrze i bezpiecznie. Takie poczucie
bezpieczeństwa zapewnia im bliskość ich rodziny, znajomość języka i przestrzeni, którą zamieszkują. Wszystko to sprawia, że czują się „u siebie”:
Ojczyzna dla mnie? Dla mnie ojczyzna to jest czymś wyjątkowym, no bo jeżeli...
Jeżeli się tutaj człowiek urodził, jeżeli się wychował, to po prostu czuje się tak
swojo, pewnie, prawda? Dla mnie ojczyzna jest tym, że jestem pewna. Jestem
taka po prostu rozluźniona. Rozumiem wszystkich. Wszyscy mnie rozumieją.
Znam ten język [K_PR_R43].

W języku romani brakuje słowa na określenie ojczyzny. Nie oznacza to jednak,
że Cyganie jej nie nazywają. Mówią o niej jamaro krajo (nasz kraj), jamaro sfeto
(nasz świat) czy „nasza ziemia”:
Mówimy „nasza ziemia”, „nasze państwo”, ale nie ojczyzna. Nie ma takiego wyrazu. Nie ma [K_PR_R1].

Dla większości moich rozmówców tym jamaro sfeto jest Polska. Tu bowiem
urodzili się ich dziadkowie, rodzice i oni sami. Tu przyszły na świat ich dzieci.
A zatem to miejsce narodzin jest przez nich uznawane za ojczyznę. Moi rozmówcy mówią o Polsce, że jest to kraj zarówno Polaków, jak i urodzonych w nim
Cyganów:
Ojczyzna — co to jest? No Polska, prawda? Nasza ojczyzna. Bo mieszkamy tu,
jak mówiłam. Urodziliśmy się tu. Obywatelstwo mamy. I to jakby pojechał do
innego kraju, to tylko by na zarobek albo tego, ale jak coś, to się mówi: wracamy
do ojczyzny, bo to jest nasza ojczyzna — Polska [K_PR_R14];
Jeżeli tu mieszkam, moje dzieci, moje wnuczki, to mnie się zdaje, że człowiek już
to, co przed sobą jest. Ja bym już się źle czuła, jakbym do obcego kraju gdzieś
wyjechała. Bym się bardzo źle czuła. Bo mnie się zdaje, że tu się człowiek... dzieci
tu spędziły lata swoje, tu się porodziły. To się liczy swoje miasto. I tak musi, kochana, pozostać już do końca swego życia [K_ChR_R16];
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Tu się urodziłem. Tak samo się czuję, jak Polak. Mamy narodowość cygańską, ale
też obywatelstwo mamy polskie. Tu się urodziłem i na pewno by mnie ciągnęło
tu. [...] Do rodziny. Nasze dziadki się tu urodziły i nas też ciągnie [M_ChR_R20];
No tak, no bo my się urodziliśmy w Polsce, no to to jest nasz kraj też. Wasz kraj
i nasz kraj [K_PR_R26];
Moja ojczyzna jest w Polsce. Ja się w Polsce urodziłam. To jest moja ojczyzna.
[...] Polska to jest Polska. Można jechać gdzieś za granicę, pobyć miesiąc, dwa,
trzy czy rok, ale jednak ciągnie do swojego państwa [K_PR_R47].

W Polsce moi romówcy wychowali się, tu dorastali. To z tym państwem związane są ich najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa. Znają ten kraj i dobrze się
w nim czują. To właśnie decyduje o tym, że uznają go za „swoje miejsce”:
Moja ojczyzna? (po chwili zastanowienia) Ja się urodziłam w Rosji, w Kijowie.
Bo mama przywędrowała do Polski i w Polsce się już wychowałam. Nieraz, jak
ktoś nawet zobaczy mój dowód osobisty, to: o ho, ho, to mamy Kijowiankę! Ja
mówię: urodzić to się można wszędzie, ale ważne gdzie się wychowałam. A wychowałam się w Polsce [K_PR_R8];
To jest nasz kraj, tam gdzie ja mieszkam. Ja bym się źle wszędzie czuła. Ja się tu
wychowałam, ja się tu urodziłam, moje rodzice, moje dziadkowie, moje pokolenie. I ja się tutaj dobrze czuję i mi się wydaje, że to jest mój kraj i tu jest moje
miejsce [K_PR_R29].

Warto zaznaczyć, że kilku moich rozmówców na określenie ojczyzny użyło słowa
semenca, które w języku romani oznacza rodzinę. Potwierdza to jej ogromną
wartość w kulturze romskiej. Ojczyzna jest więc tam, gdzie jest rodzina. Jak
pisze Kowarska, „w kulturze romskiej jedną z podstawowych wartości jest rodzina, a poczucie przynależności do rodziny wiąże się nie tylko z życiem wśród żywych, ale i z pamięcią o umarłych członkach rodzin” (Kowarska 2007). A zatem
ojczyzna to nie tylko miejsce, w którym żyją rodzice, dziadkowie, kuzyni, ciotki
itd., ale również przestrzeń, gdzie spoczęli zmarli członkowie rodziny. Znajduje
to potwierdzenie w słowach moich respondentów:
Bo każden, wie pani, dostaje pracę, mieszkanie, rodzinne dostają i wszystko.
I mieszkają. Lepiej jak tu, w Polsce. A jednak wracają. Wracają, bo tu ich są korzenie, tu poumierały rodziny. [...] Tu rodzice i babki, dziadki poumierali. Leżą tu
wszystkie, w Polsce nasze rodzice [K_PR_R14];
Jadą zarobić i tu wracają. Nie siedzą tam. [...] już tam, do tej rodziny [...] go ciągnie. Tu mają też grobowce [K_PR_R40].

Mimo iż życie w Polsce nie zawsze jest łatwe, to jednak większość moich rozmówców nie zamieniłaby jej na żaden inny kraj. Nie wyobrażają oni sobie, by
mieli gdzieś na stałe wyjechać:
Tu się urodziło, tu się wychowało. Ja sobie nie wyobrażam gdzie indziej osiąść na
stałe. Ja sobie nie wyobrażam [K_PR_R43];
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Powiem pani tak szczerze, z uniesioną prawą ręką w górze. Mówiłem to na publicznych wystąpieniach i w gazetach, i wszędzie, i w telewizji, i tu pani też powiem, że choćby mi Amerykę dawali, to bym swoją Polskę nie zamienił [M_PR_
R17].

Cyganie, z którymi rozmawiałam, podkreślali, że czują się i są Polakami. Mają
świadomość tego, że przez Polaków traktowani są jak obywatele drugiej kategorii, że ciężko jest zaakceptować „polskość” Romów. Nie zmienia to jednak
faktu, że czują się takimi samymi obywatelami tego kraju, jak my, obywatelami,
którym należą się takie same prawa i szacunek:
[...] w Polsce rodzona jestem. No ja pani coś powiem. Poszłam do szkoły, nie? No
i to dyrektorka szkoły, a ona się mnie nie pyta, co my mamy w paszportach i w dowodach wpisane. Czy u nas pisze Cygan? To ja mówię: proszę panią, a gdzie my
rodzone, kim jesteśmy? Jesteśmy w Polsce rodzone. Jesteśmy obywatelami polskimi. Jesteśmy Polakami, nie? Po prostu nasza nacja tylko Cygan. Tak jak w Polsce są Kaszuby, są Ślązacy, nie? Mają takie swoje różnice. Różnią się od warszawiaków. Warszawiak dużo słów nie będzie znał Kaszuba. To co, mam mu wpisać
w dowodzie Kaszub? I to takie uczone i takie głupie pytania zadają. Ja mówię:
proszę panią, mamy normalnie wpisane, że jesteśmy Polakami [K_PR_R23];
Przecież Polacy jesteśmy. Przecież obywatelstwo mamy polskie. No przecież, jak
nie jesteśmy z Polski? Z Polski jesteśmy [K_PR_R30].

5.2. Identyfikacja z miastem
Współcześnie Cyganie czują się związani nie tylko z Polską, ale często także
z konkretnym polskim miastem. Mając na uwadze wędrowny styl życia ich
przodków i stereotyp Cygana–wiecznego wędrowcy, fakt ten może zaskakiwać.
Należy jednak pamiętać, że dzisiejsi Romowie są społecznością osiadłą, większość z nich wędrówkę taborami zna jedynie z opowieści dziadków. Bardzo wyraźna identyfikacja z miejscem zamieszkania jest widoczna u Cyganów z grupy
Bergitka Roma. Zdarza się, że w grupie tej całe rodziny od pokoleń zamieszkują
to samo miasto czy wieś. Mamy więc Cyganów górskich, którzy określają się
jako „sądecka Roma”, „czarnogórska Roma” czy „szaflarska Roma”, w zależności od zamieszkiwanego przez siebie miasta czy wioski:
Ja mówię, że jestem tarnowski Cygan [M_BR_R55].

Również przedstawiciele grupy Polska Roma coraz częściej identyfikują siebie
samych, jak i inne rodziny czy grupy rodowe, z konkretnym miastem. Mówią
często: „łódzka Roma”, „częstochowska Roma”, „piotrkowska Roma” albo po
prostu „Piotrkowiaki”:
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Tak jak teraz, jak coś tam się stanie, to mówią na nas łódzka Roma. Łódzka
Roma. No bo my z Łodzi. Albo częstochowska Roma albo katowicka Roma. To
bardziej podchodzi pod miasto [K_PR_R8].

Można nawet odnieść wrażenie, że w niektórych sytuacjach miejsce zamieszkania staje się ważniejszym identyfikatorem niż grupa rodowa. Jeden z moich respondentów, zapytany przeze mnie o to, jakie grupy rodowe mieszkają w Polsce,
odpowiedział:
Nie wiem, jak to pani powiedzieć. Teraz inaczej jest. Teraz się mówi tak: ze Stalowej Romowie, z Mielca, z Płocka, coś takiego. [...] Z miasta się teraz raczej
wszystko mówi [M_PR_R44].

Coraz częściej zatem w sytuacji, kiedy dochodzi do spotkania obcych sobie Cyganów, pada pytanie nie o grupę rodową, lecz właśnie o miasto. Cyganie, pytając
Karyk san lub Katar san (skąd jesteś), oczekują, że w odpowiedzi usłyszą nazwę
miasta, z którego pochodzi dana osoba. Łodzianin odpowie łodziatyr, warszawianin — warszawatyr, a mieszkaniec Włocławka — włocławkostyr. Z drugiej
jednak strony, Romowie doskonale zdają sobie sprawę z tego, jakie grupy rodowe zamieszkują dane miasta. Słysząc więc, że gdzieś pojawiła się na przykład
„katowicka Roma”, mogą przynajmniej domyślać się, o jakie grupy rodowe chodzi.
Nie trudno było spotkać wśród moich rozmówców osoby, które całe swoje życie spędziły w jednym mieście, choć oczywiście nie brakowało i takich, w których
wciąż odzywa się dusza tułacza i którzy co jakiś czas zmieniają miejsce zamieszkania. Do określenia miasta, z którym Cyganie czują się związani, służy im pojęcie miro foro, które w języku polskim oznacza „moje miasto”. Jest to zazwyczaj
miejsce, w którym się wychowali. Miro foro nie musi być miejscem, w którym
spędzili całe swoje dotychczasowe życie. Często nawet ci, którzy zamieszkiwali
wiele polskich miast, czują szczególny związek tylko z jednym z nich, niekoniecznie tym, w którym spędzili najdłuższy — jak dotąd — okres swojego życia:
Ja się tu wychowałam i tutaj mieszkam. I jak się ktoś pyta, skąd jestem, to z Łodzi.
[...] Tu jest mój dom i moje miasto, i wszystko co mam. [...] Mieszkałam w Olsztynie. Dwa lata. [...] Tam jest bardzo ładnie i bardzo miło. Jest taka grupka Romów,
trzymają się razem. Bardzo miłe miasto, wspaniali ludzie. Naprawdę. Nic nie
mogę złego powiedzieć. Ale jednak zawsze do tej Łodzi ciągnie [K_PR/SR_R4];
No my też mieszkaliśmy gdzie indziej. Bo ja na przykład mieszkałam w Łasku,
w Skierniewicach, ale do tej Łodzi człowiek wraca. Bo to miasto, gdzie człowiek
się wychował [K_PR_R33].

Miro foro to miejsce, do którego zawsze ciągnie, z którym trudno się rozstać.
Jeżeli jest się za granicą, to tęskni się nie tylko za Polską, ale właśnie także za
konkretnym miastem, za „swoim miastem”:
Jadą zarobić i tu wracają. Nie siedzą tam. [...] Z którego ktoś miasta pochodzi, to
tam ciągnie go. Wraca do swojego miasta. Tam może być i 20, i 30 lat, ale już tam
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do tej rodziny, do tego miasta go ciągnie. [...] My tu mieszkamy, to jest mój dom.
My mamy tu swoje domy. My tak jak jedziemy za granicę, to aby trochę zarobić
i przyjeżdżamy. [...] Każdy musi mieć swój dom na stałe [K_PR_R40].

Jak pisze Kowarska, przyczyny związku z konkretnym miastem mogą być różne — mogą mieć charakter prawny (zameldowanie, realizowanie obowiązku
szkolnego), ekonomiczny (prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
wybudowanie w danym miejscu domu) lub kulturowo–społeczny (działalność
estradowa, związanie z danym miejscem innych członków rodziny) (Kowarska
2007, s. 6). Wśród moich rozmówców zdecydowanie przeważały te ostatnie. Jeden z mężczyzn, z którym rozmawiałam, prowadzi w pewnym polskim mieście
znany miejscowej społeczności zespół muzyczny. Latem często występuje na
scenie Domu Kultury czy na Starym Rynku. O tej porze roku odbywa się szereg
imprez, podczas których grupa zabawia miejscową publiczność. Mój rozmówca
twierdzi, że te koncerty, a dokładniej scena, na której od tylu lat występuje, wiążą go w pewien sposób z miastem:
Ja ci powiem, nie wyjeżdżam nigdzie, bo ja nie mogę żyć bez muzyki. Ja, jak widzę
takie sceny (siedzimy tuż przy scenie Domu Kultury w pewnym polskim mieście;
mężczyzna wskazuje na tę właśnie scenę), to aż mnie za serce łapie, żeby już tam
wyjść i zaśpiewać [M_PR_R17].

Miro foro to często również miejsce, w którym mieszka rodzina danego Roma.
Jej bliskość jest dla Cyganów bardzo ważna:
[...] bo my teraz mieszkamy tak, po mojej mamie... to moja ciocia jedna, druga
i babcia mieszkają w Chojnicach, a my mieszkamy w Płocku. To tak bym chciała,
żebyśmy wszyscy razem mieszkali, byli wszyscy w jednym... mieście. [...] Na przykład... Galicjacy... ja bym chciała, żeby wszyscy Galicjacy, wszystkie Galicjaki były
razem [K_PR_R22].

Romscy mieszkańcy niektórych miast mają często specyficzny sposób ubierania się czy czesania. Jest on na tyle charakterystyczny, że inni Cyganie, spotykając na ulicy swoich „rodaków”, są w stanie przynajmniej domyślać się, jakie
miasto zamieszkują:
Ja to też na przykład poznam, kto jest z jakiego miasta. [...] Po ubiorze, po czesaniu. Od razu coś takiego widzę [K_PR/SR_R4].

W dostrzeganiu takich cech rozpoznawczych zdecydowanie lepsze są kobiety
niż mężczyźni. U kobiet zresztą również łatwiej je dostrzec. Widoczne są zwłaszcza w przypadku cygańskich mieszkańców małych miast lub tam, gdzie Cyganie
mieszkają blisko siebie, np. w Tomaszowie, Piotrkowie, Chojnicach czy Włocławku. Dla przykładu: Łódź i Warszawa słyną z tego, że zamieszkujące je kobiety romskie ubierają się raczej tradycyjnie i skromnie:
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Łódzkie Cygany i warszawskie jednakowo się ubierają po romsku. [...] A już inne
miasta to już wąskie spódniczki, już inaczej. [...] W Warszawie, jakby pani pojechała, tam pani nie zobaczy Cyganki, żeby była w wąskiej spódnicy [K_PR_R29].

Włocławek, Tomaszów i Bydgoszcz to z kolei miasta, w których kobiety romskie
ubierają się z dużą swobodą. Ich spódnice są krótsze i węższe, fryzury natapirowane (głowy swoim wyglądem przypominają pudla). Kobiety te szokują również
makijażem. Dotyczy to nie tylko młodych dziewcząt, ale także dojrzałych, starszych pań:
Ale jakby pani pojechała do Włocławka i zobaczyła jak tam chodzą. [...] Mają też
te krótkie spódniczki, przed kostkę takie. Wszystkie są takie wymalowane i to mi
się nie podoba nawet. [...] starsze kobiety są tam wymalowane. [...] Wymalowane,
wyczesane, spódniczki mają przed kostkami, eleganckie normalnie damy. [...] Na
przykład: u nas się nie malują, a u nich — tak. A u nich się już malują. W Tomaszowie też się malują, w Bydgoszczy też się dziewczyny malują, pudle sobie takie
robią sobie na głowach. To wiadomo, że to są z Tomaszowa albo z Bydgoszczy
[K_PR/SR_R4].

Fryzurą wyróżniają się także romskie mieszkanki Kielc:
Na przykład z Kielc jak przyjedzie, to my już poznamy po turbanie, ze to kieleckie przedstawniki, że fantazja kielecka. [...] Po prostu mają na głowach z chustek
takie coś. Tak sobie zawijają. Czy gdzieś na wesele, czy coś, to sobie tak zawijają
[K_PR_R8].

Romskie mieszkanki Pabianic i Konstantynowa również nietrudno rozpoznać
na ulicy. Miasta te zamieszkują głównie Cyganie z grupy Jaglanych, u których
przepych i bogactwo widać nie tylko w domach (estetyka zewnętrzna budynków,
wystrój wnętrz), ale także w ubiorze. Kobiety z tej grupy często na co dzień noszą stroje przez inne Cyganki uznawane za odświętne. Typowa jest dla nich także duża ilość biżuterii, nawet u bardzo młodych dziewczyn. Odwiedzając tamtejsze romskie domy, witana byłam przez młode dziewczyny ubrane tak, jakby
za chwilę miały gdzieś wyjść. Na ogół jednak okazywało się, że jest to ich zwykły,
codzienny strój:
I w Pabianicach! Od razu rozpoznam, że to Romka z Pabianic. Konstantynów,
Pabianice. [...] Po wszystkim! Po ich szatach, po ubraniach. [...] Bardziej mają
takie, takie... takie romskie, takie typowo romskie. Może nie tak kolorowe, ale
takie... takie wiadomo, że zwykła Polka czy tam inna dziewczyna takiego stroju
nie założą. To znaczy ja bym tego nie założyła na co dzień. [...] Może nie kolorowe, ale za bardzo ozdobne. [...] Nie chodzi o kwiatuszki właśnie. Niby... od święta
bym to ubrała, ale na co dzień bym tego nie ubrała. Może to jest tak. Ja nie wiem,
czemu. Może zbyt bogato? Po prostu ja bym tego na co dzień nie założyła i koniec
[K_PR/SR_R4].

Występowanie takich charakterystycznych cech w wyglądzie Cyganek, zwłaszcza w mniejszych miastach, można wytłumaczyć tym, że zamieszkujące je spoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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łeczności romskie są małe i żyją w skupisku, blisko siebie. W takich sytuacjach
naturalne jest, że kobiety podpatrują sposób, w jaki czeszą się ich koleżanki czy
kuzynki, naśladują je. W ten sposób w krótkim czasie dana cecha upowszechnia
się w całej grupie i potem jest z nią utożsamiana przez Cyganów z innych miast.
Cygankom z Piotrkowa przypisuje się na przykład upinanie włosów wysoko, niemal na czubku głowy — moje respondentki z Łodzi wyjaśniają to w następujący
sposób:
Ale to jest moda. Po prostu takie mody łapią i w tych modach chodzą. To jest
moda taka. Spodobało się i tak jedna od drugiej biorą [K_PR_R7];
One się tu (kobieta pokazuje czubek głowy) czeszą, takie bomby. Ja się tak czesałam 10 lat temu, więcej nawet. Może wie pani, dlaczego tam tak jest? Bo tam
jest mniej tych Romów. Jedna od drugiej może wszystko załapuje. Małpują się
tak [K_PR_R33].

5.3. Polska Roma na emigracji
Do wyjazdu za granicę zmusza Romów, podobnie jak i Polaków, zła sytuacja
materialna. Cyganie wyjeżdżają w poszukiwaniu lepszych warunków życia lub
żeby zarobić pieniądze, np. na zakup auta, wymianę okien, remont czy budowę
domu. Twierdzą, że mało kto opuszcza Polskę na stałe, że zawsze jest to wyjazd
tylko na jakiś czas. Gdy zarobią pieniądze, wracają. To w Polsce chcą mieszkać,
tu pragną wybudować dom czy kupić mieszkanie, założyć rodzinę. Moi rozmówcy podkreślają, że w Polsce nie mają szansy na znalezienie pracy. Według wielu
z nich, głównym tego powodem jest dyskryminacja ze strony Polaków. Inni są
świadomi tego, że największą przeszkodą w znalezieniu zatrudnienia jest ich
niskie wykształcenie. Twierdzą, że gdyby w Polsce mieli dobrze płatną pracę,
gdyby państwo lepiej o nich dbało, to wcale by nie opuszczali swojej ojczyzny:
Szczerze pani powiedzieć? Myślę gdzieś wyjechać. Kocham Polskę. Naprawdę,
mówię szczerze. Ja byłam i w Niemczech, i w Anglii ostatnio, ale ja ciągnę do
swojego. Człowiek tu się urodził. Ale wie pani co? Tu jest Romom bardzo ciężko.
Nie tylko mi, ale dużo. Mój mąż zarabia grosze. Takie starocie kupuje i sprzedaje.
[...] Nie jest dobrze. Nie tylko nam nie jest łatwo, bo wiem, że polskim rodzinom
też. My się czujemy Polakami, tak można powiedzieć. My nie możemy powiedzieć, że... My jesteśmy polskimi Romami i jesteśmy Polakami też. Polskimi Romami, prawda? Jedziemy i nam tęskno jest, nawet usłyszeć ten polski język. Ale
widzi pani, to jednak sytuacja skłania, żeby wyjechać z Polski. Niektórzy w ogóle
nie chcą wracać do Polski nawet, nie chcą wracać [K_PR_R7].

Pobyt na obczyźnie, jak przyznają ci, którzy go doświadczyli lub słyszeli
o nim od innych, ma wiele słabych stron. W większości przypadków są to te
same wady, które w życiu za granicą dostrzegają Polacy. Przede wszystkim wyDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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jazdy w poszukiwaniu lepszych warunków bytu niszczą rodziny. Nie zawsze bowiem małżonkowie wyjeżdżają za granicę razem — czasem kraj opuszcza tylko
mężczyzna, a jego żona i dzieci pozostają w Polsce. Sprzyja to coraz częściej
spotykanym wśród Romów rozwodom. Nawet jeżeli małżonkowie wyjeżdżają
razem, to i tak wydaje się, że rodzina na tym traci. Cyganie za granicą — znacznie częściej niż w Polsce — decydują się na stałą, ponad ośmiogodzinną pracę.
Jeśli podejmują ją oboje małżonkowie, to często widzą się oni w domu jedynie
„w przelocie”, a dzieci, które z nimi wyjechały, pozostają bez opieki. Ponadto
te ostatnie, opuszczając Polskę, przerywają naukę, do której po powrocie, ze
względu na ogromne zaległości, trudno jest im wrócić. Często więc wyjazd za
granicę 15–letniego dziecka oznacza koniec jego edukacji:
Niszczy rodziny. To znaczy się jest to jakimś kosztem. Tam żyją... czasami jest
tak, że nie ma czasu zawieźć dzieci do szkoły. Dziecko pozostaje w domu. Oni
mają cały czas zamiar wrócić do Polski. Jeżeli wrócą z tym dzieckiem kilkuletnim,
kilkunastoletnim, to on będzie bez żadnej szkoły. No i koło nam się znowu otwiera, i na nowo robimy tą swoją pracę, czyli na nowo dziecko do szkoły. A jeżeli
dziecko kilkunastoletnie, to jak on pójdzie do pierwszej klasy? No itd., no itd. To
jest kosztem czegoś, a pracuje dwójka rodziców. [...] Też nie ma kobiety, nie ma
mężczyzny i czasami jest tak, że dwoje, troje dzieci zostaje, i to najstarsze dziecko,
tam 10–letnie, się opiekuje. Czeka się nieraz na miejsce w szkole. No dobrze, czeka się. Nieraz pójdzie do tej szkoły, nieraz nie, bo trzeba zawieźć do tej szkoły. No
bo w obcym mieście, w obcym kraju. Jak zostawić dziecko tak sobie? No a z tego,
co wiem, Romowie są bardzo przestraszeni, bo mówią szkoła podstawowa tam
i tu, to się ogromnie różni. Jest to szkoła, akurat ta, do której by należeli, bardzo
mieszana, więc różne narody świata chodzą. I takie małe dziecko, no po prostu
może nawet skrzywdzić jedno drugiego. Więc to różnie bywa. I też są ogromne
obawy rodziców, ogromne [K_PR_R1].

Kolejną, wymienianą przez moich rozmówców, wadą życia na obczyźnie jest
brak solidarności, wsparcia ze strony własnej społeczności, jak też brak zwykłych
kontaktów z rodakami. Mieszkając w Polsce, Cyganie mają więcej czasu na to,
by się odwiedzać. Nie spędzają bowiem całego dnia w fabryce. Na emigracji
duża ich część, zwłaszcza ludzie młodzi, oddaje się całodniowej pracy, nie mają
więc czasu na odwiedziny u znajomych czy rodziny, również mieszkającej za
granicą. Każdy z nich przyjechał w jasno określonym celu — żeby zarobić jak
najwięcej pieniędzy. Jak więc często podkreślają ci, którzy spędzili jakiś czas
w obcym państwie, na własną społeczność nie można tam liczyć tak, jak w Polsce. Za granicą jedna z podstawowych wartości w kulturze romskiej, jaką jest
rodzina i własna społeczność, często schodzi na plan dalszy, na pierwszym miejscu pojawia się pogoń za pieniędzmi. Dlatego w sytuacjach kryzysowych często
trzeba ściągnąć na pomoc kogoś z Polski:
Wyjeżdżałam za granicę. Byłam dużo razy za granicą, ale nie widziałam się tam,
żeby zostać i mieszkać tam. Bo mnie jednak tutaj ciągło. Ja się tu urodziłam, ja tutaj jestem, do tych ludzi przyzwyczajona i... no nie. Nie. [...] Byłam w Niemczech.
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Miałam możliwość zostać na stałe. W Londynie byłam osiem miesięcy, miałam
bardzo dobrze tam. [...] Nie zostałam. Wróciłam z powrotem. [...] Dla mnie było
tam... za nudno. Dla mnie tam są te ludzie, żyją same dla siebie i nie mają żadnej
takiej wspólnoty, jak w Polsce. I tamtejsi, i te Romowie. U nas Romowie inaczej
żyją i Polacy też inaczej żyją. Gdzieś mają taką wspólnotę, gdzieś mają taką rodzinę, gdzieś mają takie swoje towarzystwo, takie coś, a tam nie. Tego brakowało. Ja
się bardzo źle czułam tam [K_PR_R29];
[...] byłam za granicą. W Anglii. W Anglii niecałe dwa lata byłam. Tylko że ja tam
byłam, przerwy to były. Ja byłam właśnie u tego chorego dziecka mojej siostry. Bo
ono było chore i potrzebowało naszej pomocy. Z mamą byłam. [...] Ale wie pani
co? Ale w Polsce Romowie jeden dla jednego jakąś rękę poda. Bo jak potrzebuje
pomoc, to da. A w Anglii tak nie jest. Bo on zobaczy pieniądze i on myśli, że pieniądze na całe jego życie mu wystarczą, a rodzina nie. [...] No bo tam oni myślą,
że całe życie tam będą mieszkać i całe życie będą mieli te same pieniądze. A to
jest w ogóle nie prawda. Raz tak bywa, raz tak bywa [K_PR_R28].

Życie za granicą ma jednak i dobre strony. Przede wszystkim Cyganie spotykają się tam z większą tolerancją i — jak sami twierdzą — nie padają tak często
ofiarą dyskryminacji, jak ma to miejsce w Polsce. Tu doświadczają jej na każdym
kroku — ze strony sąsiadów, urzędników, przypadkowo spotkanych na ulicy
ludzi. Liczba żyjących w Polsce obywateli obcego pochodzenia jest wciąż mała.
W mniejszych miasteczkach widok obcokrajowca, zwłaszcza o innym kolorze
skóry, wciąż budzi żywe zainteresowanie, okazywane w mniej lub bardziej przyjazny sposób. Polacy są zresztą stosunkowo mało tolerancyjnym narodem w porównaniu do innych Europejczyków. Cyganie nadal pozostają w grupie najmniej
tolerowanych przez nas społeczności. Sytuację tę dodatkowo pogarsza fakt, że
łatwo ich rozpoznać. Romowie często więc odczuwają, że nie są w Polsce mile widziani. Wydaje się, że z jednej strony w Polakach tkwi fascynacja kulturą i muzyką romską, ale z drugiej — również obawa i silna niechęć wobec przedstawicieli
tej społeczności. W Anglii, która najczęściej staje się nowym tymczasowym miejscem pobytu Cyganów, odsetek ludzi obcego pochodzenia jest znacznie większy,
społeczność tego kraju przywykła do widoku obcokrajowców i do wspólnego
z nimi życia w swoim państwie. Zamieszkują tam zresztą ludzie o znacznie bardziej egzotycznym wyglądzie niż Cyganie. Nic więc dziwnego, że ich obecność
na ulicy nie wywołuje takiego zainteresowania i komentarzy, jak w Polsce. Jak
podkreślają moi rozmówcy, za granicą często traktowani są po prostu jako Polacy, nie dostrzega się ich „cygańskości”, która budzi tak wiele obaw:
Siedzą jakby w takim kręgu, gdzie mieszkają różne narody świata. Nie czują się
tam obco. Absolutnie. Chociaż dla mnie... nigdy tam nie byłam i mnie tam nie
ciągnie, ale mieszkają tam różne zlepki różnych ludzi. [...] Kolorowo jest bardzo.
Nikt nikomu nie powie, że: ty jesteś zielony, ty jesteś czerwony, ty jesteś różowy.
Absolutnie. Czują się bardzo dobrze, pod tym względem że nie są wyróżniani.
Absolutnie. Są rozumiani przez innych i oni rozumieją innych [K_PR_R1];
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I powiem ci szczerze, że nie ma tej dyskryminacji. Tam w ogóle nie ma tego, że ty
jesteś Cyganem. Nie. Ty jesteś Polak. A tam Polacy są akurat bardzo mile widziani do pracy i w ogóle [K_PR_R5];
[...] nie jesteśmy tak bardzo dyskryminowani, jak w Polsce. Nie odczuwa pani
po prostu tej granicy takiej, że ty jesteś ciemna, a ja jasna. Nie odczuwa się tego
tak bardzo. [...] Ja pani coś powiem. W każdym państwie za granicą jest dużo
obcokrajowców i dużo ciemnoskórych osób. Jest może więcej tych ciemnych, tak
jak w Anglii, i tego się nie odczuje, że ty masz inną karnację, jak ja. No ale to już
zależy od kultury, naprawdę. Bo my, Romowie, jesteśmy polscy z dziada pradziada i jakoś wy, jako polscy obywatele, moglibyście też nas jakoś zaakceptować,
prawda? Ale tego nie ma. [...] Wie pani, co my tu mamy z sąsiadami? Non stop
się musimy z nimi kłócić. Non stop są kłótnie, non stop są awantury. Dzieci wyjdą
na podwórko, to już im przeszkadza, że dzieci na podwórku się bawią. Dzieci
wyjdą na ulicę, im przeszkadza, że są na ulicy. Dzieci na schodach latają, już im
przeszkadza, że po schodach latają. Są też fajni sąsiedzi. Ale są też tacy... nie będę
się wyrażać. [...] Polacy się do nas nigdy nie przyzwyczają. Ja pani coś powiem. Są
i dobrzy ludzie i są i źli ludzie. No chyba tak już wszędzie jest. Ale jednak w Polsce
jest więcej złych jak tych dobrych [K_PR_R33].

Także z ekonomicznego punktu widzenia życie za granicą jest znacznie łatwiejsze niż życie w Polsce. Znalezienie pracy nie jest tam tak trudne, jak u nas,
i lepiej za nią płacą. Obce państwa wykazują się większą troską o obywateli, co
w praktyce dla Cyganów oznacza na przykład otrzymywanie wyższych zasiłków.
Ci, którzy nie podejmą pracy, nie muszą się martwić, że nie wystarczy im do końca miesiąca pieniędzy. W Polsce natomiast dostają najgorsze, często zdewastowane mieszkania i nie mogą liczyć na satysfakcjonującą ich pomoc materialną:
Nie chcę na stałe wyjeżdżać. Chyba że nie dam rady już tu opłacać to mieszkanie
i tam... Jak będzie tam, to ja tam zostanę. Zostaniemy. Dlatego że, wie pani, tam
jest naprawdę duża pomoc. Tam nawet sobie pójdzie córka do szkoły, bo ona
chce dalej chodzić do szkoły. Tutaj już nie ma warunków, żeby jej dać. Nie dam.
Bo jak ona teraz pójdzie do gimnazjum, jakby tutaj teraz poszła, to ja potrzebuję
na książki, na wszystko, a tutaj jest małe dziecko. [...] Muszę pani powiedzieć, że
nie to, że my chcemy i jedziemy. Nie jest tak. Tylko chodzi o ten kawałek chleba.
Wyjeżdżamy za kawałkiem chleba. Tam, gdzie jest lepiej, tam wyjeżdżają. Żeby
coś mieć. Jeden drugiego ściąga Cygan [K_PR_R7];
Co mi się podoba? Nie dbają w ogóle o nas. W ogóle nie dbają. I gdzie indziej,
poza granicą, są Romowie, państwo im pomaga. Nam, w Polsce nic nie pomagają.
Cały rok przejdzie, a oni nam dołożą do renty 10 złotych [K_PR_R26];
Nie ma tej pracy. A tam jest inaczej trochę. No bo dlatego, że tam tą pracę prędzej dostanie i mieszkanie, i tam kogoś sobie wynajmie na to mieszkanie, prawda? I zawsze inne to życie jest jak tutaj. A tutaj, no to naprawdę... Bardzo jest
ciężko. Na przykład, są takie rodziny, że jest bardzo ciężko, jak na przykład ja
[K_PR_R8].
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Należy w tym miejscu podkreślić, że w wielu przypadkach stosunek Romów
do pracy jest inny w Polsce niż za granicą. Podobne zjawisko obserwuje się
współcześnie także u Polaków. Ci nasi rodacy, którzy w Polsce nie pracowali, żyjąc z „kombinowania” i zasiłków dla bezrobotnych, za granicą często podejmują
stałą, ośmiogodzinną pracę, nawet na dwie zmiany. Stąd powiedzenie, że Polak,
owszem, potrafi pracować, ale za granicą. Podobnie jest w przypadku Cyganów.
W Polsce rzadko podejmują oni legalną pracę, tłumacząc się tym, że nikt nie
chce im jej dać. Nawet jeśli już uda im się coś znaleźć, to z ich wykształceniem
pensja jest tak mała, że nie opłaca im się tej pracy podejmować. Korzystniejsze finansowo jest pobieranie zasiłków, które bezrobotnym wypłaca państwo,
i ubieganie się o pomoc w opiece społecznej, PCK czy innych instytucjach, które wspomagają najbiedniejszych, jak też praca „na czarno” — głównie handel.
Za granicą jednak ich postawa zmienia się. Częściej decydują się na regularną,
stałą, często ponad ośmiogodzinną pracę. Jak sami wyjaśniają, za granicą podejmują pracę, bo otrzymują za nią wyższe wynagrodzenie.
Pomimo tego, że za granicą życie jest łatwiejsze, Cyganie na stałe miejsce zamieszkania wybierają jednak Polskę, którą uważają za swoją ojczyznę. To tu za
zarobione pieniądze budują domy. Wyjeżdżają tylko na jakiś czas, w celu podreperowania domowego budżetu. Czasem są to też odwiedziny u rodziny, która
już mieszka za granicą, i jedynie przy okazji zorientowanie się, jak się tam żyje:
Pojechałam trochę za granicę, przyszłam i jakbym przykładowo chciała z powrotem za granicę, to bym pojechała i znowu wróciła. Ale żeby na stałe, to na pewno
nie. [...] Przeważnie wracają. A że jadą, to muszą. No są zmuszeni jechać. No bo
nam nie... Dużo mamy zawodów zakazanych. No a dzieci są... przykładowo jakieś
pięcioro czy czworo, no to każdy potrzebuje zjeść, ubrać się. I opłaty, itd. No i nie
mają z czego wyżyć. A naprawdę, z opieki to dają tu bardzo mało. Mało. I tak, że
jak ktoś może, to tam pomoże. [...] No tak, wyjeżdżało się na miesiąc, dwa, trzy
i wracało. I patrz pani, jedzie się za granice i się tam żyje lepiej. Przeżyć lepiej,
mieszkanie jest. I na co dziecko ma ochotę, to się kupi. I buta, i zjeść. I człowiek
czuje się tam komfortowo. Ale jednak, widzi pani, tu jest w Polsce nie za bardzo,
ale ciągnie. Ciągnie. A myśli pani, że te, co za granicą są, to na stałe? Nie. One
są tam przykładowo rok czy dwa i wracają. [...] No tam jest co innego przeżyć.
Mieszkanie ma pani komfortowe, łazienki są i ciepła woda. Domy, mieszkanie na
górze, na dole i tarasy. I jest praca, i se tam zarobi [K_PR_R14];
Jakby nie było, ale zawsze ciągnie tutaj. Gdzie by pani nie pojechała. Jak to się
mówi, jak w raju. Raj tam jest, bo praca jest, zarobi się. [...] No jakby byli, wie
pani, tam u rodziny i w Anglii my byli, i stamtąd niedaleko jest ta Irlandia. Też
my tam byli trochę. Ale, wie pani, miesiąc, miesiąc i mówię: jedziemy, nie ma jak
nasz kraj. Przyjechali my se tu. Pani, zaraz inaczej. No ja się zaraz tu lepiej czuję.
[...] No wie pani, o co chodzi. Że praca tam jest. Tu na przykład tysiąc złotych pani
ma na miesiąc, a tam tysiąc złotych to pani przez tydzień sobie zarobi. Bo tam
w Anglii płacą tygodniowo, wie pani? To tam, jak dobrze pójdzie, miesiąc czasu
to pani tu przyjeżdża i pani ma takie auto piękne. [...] No wie pani, do takiego
zakładu. Jak u nas w Polsce. Duży zakład, czy tam masarnia, czy sery układać,
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czy tam na przykład, wie pani, te ryby. Jakieś zakłady czy fabryki duże, to tam się
idzie i pracuje tam. Chce pracować, to tam pracuje i pięć lat, i sześć, i dwa, czy
tam rok. I się przyjeżdża tu. No tak, jak my byli miesiąc w Anglii, no i tam na trochę my byli tam znowu u szwagra. Też chyba tam ze trzy tygodnie. I z powrotem
[M_PR_R15].

Przebywając za granicą, Cyganie tęsknią za Polską. Z sentymentem myślą o polskim jedzeniu, polskiej ziemi, o Polakach, nawet o polskich obyczajach. Kiedy
wracają, są szczęśliwi — wreszcie czują się „u siebie”. Cieszą się, kiedy na ulicy
słyszą polski język:
Powiem ci szczerze — ja byłam półtora roku teraz w Anglii i po prostu tak tęskniłam mocno za Polską, nawet za obyczajami polskimi, za samym jedzeniem. Za
tym, że wyjdę na ulicę i powiem do kogoś: ty Polaku. Bo naprawdę, powiem Ci
szczerze, jak wyszłam na ulicę i widziałam, że są sami biali ludzie i Polaków wszędzie pełno, i usłyszę ten polski język, to jest miło. A tam po prostu wychodzisz na
ulicę i tak sobie jest [K_PR_R5];
Jak ja ostatnio wyjechałam i potem przyjechałam do Polski, to powiedziałam:
kochana moja ziemia. [...] Ja mogę być najwięcej na miesiąc, półtora i wracam do
Polski. Mogę wracać na tydzień, na parę dni i znowu wyjechać. [...] Nie ma jak ta
Polska, naprawdę [K_PR/SR_R4];
Polska to nasza ojczyzna. [...] To chyba każdy, proszę panią, czuje związek z miejscem zamieszkania. Gdyby pani teraz nie było 10 lat w kraju... przykładowo wyjeżdża pani na 10 lat i teraz pani przyjechała na stare śmiecie, jak to się mówi. To
by pani nie była szczęśliwa, że pani widzi swój kąt? Jakby pani wyjechała, to by
pani zatęskniła. Taki prosty przykład [M_PR_R13].

Nawet ci, którzy wybrali życie na emigracji, na starość pragną wrócić do Polski,
by tu umrzeć, spocząć w ziemi swoich przodków. Nawet jeśli już umierają za
granicą, to przed śmiercią zawsze proszą swoich bliskich, by pochowali ich w ojczyźnie. Nie chcą pozostać na obcej ziemi:
Wszystkie Cygany, kto nie pojedzie za granicę, to wszyscy, nawet jak kto umrze,
to i tak wracają do Polski. Tutaj [K_PR_R34];
Nawet ci, którzy już umierają, są ciężko chorzy, to mówią, żeby pochować ich
tutaj, w ziemi swoich przodków. [...] często tak jest, że umarli są sprowadzani
specjalnie tutaj, do Polski. Są pogrzeby tutaj, więc nie dają się pochować... nawet
gdziekolwiek by byli, nawet w Ameryce, słyszałam. Tutaj pogrzeb był w Pabianicach, chyba rok temu. Ze Stanów Zjednoczonych przyjechała trumna i tutaj się
odbył pogrzeb. Tak, że nie zostają na obcej ziemi [K_PR_R1].

Wśród młodych Romów wymarzone miejsce zamieszkania inspirowane jest
często oglądanymi przez nich serialami i filmami. Jedna z dziewczyn, z którą
rozmawiałam, deklarowała, że chciałaby mieszkać w Las Vegas. Nigdy tam nie
była, ale widziała to miejsce w filmach. Zrobiło na niej duże wrażenie. Kojarzy
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jej się z prawdziwą miłością. Marzy, by tam wyjechać, wyjść za mąż, pozostać na
stałe:
Moje marzenie jest mieszkać w Las Vegas. Bo patrzałam serial i spodobało mi się
miejsce Las Vegas. Bo tam z tego serialu... Tam pojechali zakochani. Tam wzięli
ślub. Tam bardzo ładnie było. Moje marzenie: tam jechać, do tego Las Vegas, i się
tam pobrać z kimś. Zostać tam na zawsze. [...] Przyjeżdżałabym na odwiedziny,
ale już na zawsze chciałabym tam mieszkać [K_PR_R28].

Niezwykle ciekawym przedsięwzięciem byłoby zbadanie stosunku do zamieszkiwanego kraju wśród Cyganów–obywateli innych państw. Jak zostało to
już zaznaczone we wstępie do tego rozdziału, wyniki moich badań mogą zaskakiwać. Rozmawiając z Romami, usłyszałam wiele ciepłych słów o Polsce, o ich
przywiązaniu do naszego kraju. Trudno jednak powiedzieć, czy grupa Polska
Roma wyróżnia się swoim patriotyzmem na tle innych grup, zwłaszcza tych zamieszkujących inne kraje. Intrygujące są słowa, które wypowiedział jeden z moich rozmówców:
Inni Cyganie mówią o nas, o polskich Cyganach, tak się nawet trochę śmieją, że
my jesteśmy takimi patriotami polskimi [M_PR_R11].

5.4. Indyjska praojczyzna
Kiedy Cyganie pojawili się w Europie, utożsamiano ich, na podstawie ich własnych deklaracji, z Egipcjanami. Egzotyczni przybysze twierdzili, że są pokutującymi pielgrzymami, którzy uciekli z „Małego Egiptu”. Należy jednak — za
Ficowskim — zaznaczyć, że w tamtych czasach mianem tym określano pewien
obszar Azji Mniejszej i Grecji. W rzeczywistości Cyganie wskazywali więc jedynie na pewne etapy swojej wędrówki, która początek, jak okazało się znacznie później, miała w Indiach. Europejczycy, słysząc deklaracje odnoszące się do
„Małego Egiptu”, traktowali ich jednak jako Egipcjan (Ficowski 1985, s. 13).
Dopiero w XVIII wieku historykom przyszli na pomoc filologowie. To ich badania doprowadziły do odkrycia rzeczywistej praojczyzny Cyganów. Filologowie
oparli się tutaj na podobieństwie między językiem mieszkańców Indii i językiem
cygańskim. Szlak wiodący przez Persję, Armenię i Grecję okazał się wspólnym
dla niemal wszystkich Cyganów europejskich początkiem ich drogi z Indii do
Europy. Odkrycia tego dokonał Franz Miklosich, słoweński filolog. Oparł je na
obecności zapożyczeń perskich, ormiańskich i greckich we wszystkich dialektach
cygańskich w Europie. Badacz ten — jako pierwszy — podjął też próbę odtworzenia trasy wędrówki Cyganów na zachód Europy (tamże, s. 13–14; Fraser 2001,
s. 153). Prowadzono także badania antropologiczne i etnologiczne, które miały
potwierdzić tezę o pochodzeniu Cyganów z Indii. W tej pierwszej dziedzinie zasłynął Eugene Pittard, który zainteresował się zwłaszcza Cyganami bałkańskimi.
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Dostrzegł u nich nietypowe dla Europejczyków cechy antropologiczne. Genetycy natomiast za potwierdzenie hipotezy o pochodzeniu Cyganów z Indii przyjęli
na przykład wyższą od średniej europejskiej częstotliwość występowania grupy
B w próbkach krwi pobieranych od mieszkających w Europie przedstawicieli tej
społeczności1. Domieszki rasowe w populacji romskiej zaburzają jednak nieco
badania antropologiczne i genetyczne. Dlatego antropologia fizyczna i genetyka, jak pisze Fraser, dostarczają tylko przekonywujących hipotez, ale nie wniosków, które można byłoby uznać za ostateczne (Fraser 2001, s. 30).
Jak zaznacza Fraser, językoznawstwo, antropologia fizyczna, genetyka i etnologia dały nam odpowiedź na pytanie o ojczyznę Cyganów. Nie dostarczają
jednak wyjaśnień odnośnie tego, co spowodowało, że opuścili oni Indie.
Obecnie Cyganie wiedzą o swoim pochodzeniu coraz więcej. Dawniej wiedza o odległej ojczyźnie docierała do nich wyłącznie za pośrednictwem mediów,
publikacji, festiwali i dni kultury romskiej. Nie była przekazywana przez starszyznę. Z prowadzonych przeze mnie badań wynika, że współcześnie Romowie
coraz bardziej interesują się własną kulturą — oglądają poświęcone jej programy w TV, czytają książki. Nic więc dziwnego, że coraz częściej są świadomi tego,
z jakiego kraju wywodzą się ich przodkowie, coraz częściej też przekazują tę
wiedzę innym Cyganom. Źródłem informacji o Indiach jest dla nich w tej chwili
już nie tylko TV, prasa czy książki, ale także inni Romowie — rodzice, dziadkowie, rówieśnicy:
Wie pani, mąż bardzo czytał dużo książek. On był naprawdę uczony. On miał
średnią szkołę skończoną. On był pierwszym choreografem cygańskim. To już
nie był byle kto. Bo to już było bardzo, bardzo wysokie stanowisko, prawda? Był
dyrektorem zespołu. To już był na poziomie. On bardzo czytał książki, na różnych
tematach. On jeszcze trochę i mógłby być politykiem. Naprawdę. I tak stąd właśnie mi to wszystko wiadomo było, że Cyganie rzeczywiście to się wywodzą z Indii. Z Indii. Oni wędrowały, tam nasze te różne pokolenie, bo przecież nie my,
prawda? Tacy dawniejsi, dawniejsi. A to w Indiach nie ma nas? Też są. [...] Bo właśnie z tych książek, które on czytał, no to właśnie, to jest faktycznie tak. Jeszcze
na przykład jak mnie nie było na świecie, bo jeszcze babcia opowiadała mi tamte
czasy, prawda? A babcia moja już miała 90 lat, jak zmarła. No to ona już przeszła
swoje, bardzo dużo, prawda? No to oni rzeczywiście żyły jak Indianie. No takie
dość spore dzieciaki, no to one nie miały tych ubrań. Chodziły na nago prawie.
Nie wiedziały, co to się uczesać. Nie znały butów. To było dzikie po prostu. No tak
samo jak w Indiach teraz. Są cywilizowani, prawda? A niektórzy są jeszcze tego,
trzymają się tych swoich zasad, tej swojej tradycji [K_PR_R8];
Naprawdę Cyganie to pochodzą z Indii. Nawet nam nasze rodzice i wszyscy mówią, że pochodzą z Indii. [...] To znaczy, wie pani, to jest po prostu domysł, ale to
jest możliwe [K_PR_R7];

1

Częste występowanie grupy B jest charakterystyczne właśnie dla Indii.
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My pochodzimy z Indii. Na przykład: ja teraz mojemu synowi to mówię, że pochodzimy z Indii. Mój syn będzie miał dzieci, to też im powie [M_PR_R15].

Jednakże, co łatwo dostrzec w powyższych wypowiedziach, owa świadomość
kraju swego pochodzenia jest często bardzo płytka. Moi rozmówcy, zwłaszcza ci
starsi, wiedzieli, co prawda, że Cyganie pochodzą z Indii, ale często zaraz potem
dodawali, że dawniej żyli jak Indianie. Mieszkali w namiotach, byli dzicy i niedostępni. Utożsamiają więc swoich praprzodków nie z Hindusami, lecz raczej
z bohaterami amerykańskich westernów — Indianami. Widzieli przecież nieraz
„na filmach” jak to Indianie jeździli na koniach, mieszkali z dala od miast, na
łonie przyrody. Wielu moich rozmówców, zwłaszcza tych starszych, tak właśnie
wyobraża sobie życie swoich praprzodków. Oczywiście, pewna część młodych
Romów, zwłaszcza ci, którzy interesują się własną kulturą, jest świadoma tego,
że Indie zamieszkują Hindusi, a nie Indianie, że mają oni niewiele wspólnego
z czerwonoskórymi mieszkańcami kontynentów amerykańskich.
Wśród moich rozmówców znaleźli się jednak i tacy, którzy wierzą w pochodzenie Cyganów z Egiptu. Należy jednak pamiętać, że przekonanie to oparte
jest głównie na tym, co usłyszeli w TV. Nie spotkałam się z tym, aby była to
informacja usłyszana od innych Cyganów. Trudno rozstrzygnąć, czy oglądając
poświecony ich kulturze program nie do końca zrozumieli różnicę między Egiptem a „Małym Egiptem”, czy też może mieli okazję usłyszeć błędną hipotezę
dotycząca ich pochodzenia:
Wiem z tego, kochanie, że w telewizji słyszałam, jak jakiś tam naukowiec, jakiś
profesor wypowiadał się, że to nie jest prawdą, że z Indii, tylko z Egiptu [K_PR_
R29];
Z telewizji. Ja słyszałem jeszcze, że ponoć Cyganie są z Egiptu [M_PR_R13].

Od jednego z moich rozmówców usłyszałam opowieść o tym, że pewna grupa Cyganów przez jakiś czas przebywała w Egipcie, razem z Żydami. Była to
grupa muzyków, którą indyjski maharadża „podarował” faraonowi. Potem jednak ich drogi rozeszły się — Żydzi powędrowali do ziemi obiecanej, a Cyganie
rozproszyli się po całym świecie. Mężczyzna nie znał jednak powodu, dla którego jego praprzodkowie opuścili Egipt:
Romowie pochodzą, jak wiadomo jest, z Indii. Ale maharadża indyjski onego
czasu oddał grupę muzyków faraonowi do Egiptu. I, proszę panią, tam razem,
razem jak Żydzi byli w Egipcie za faraona, to oni razem tam byli. I potem, jak
Żydzi wyszli z Egiptu, to i Cyganie z nimi poszli. Poszli razem. I co? Poszli do
swojej ziemi obiecanej, a Cyganie gdzieś tam odbili i rozeszli się po całym świecie
[M_PR/SR_R45].

Cyganie nie postrzegają Indii jako swojej ojczyzny. Są one dla nich krajem
bardzo odległym, nie tylko przestrzennie, ale i „mentalnie”. Deklarują, że nie
czują z nim związku. Za swoją ojczyznę uważają Polskę, a nie kraj, w którym
nigdy nie byli i o którym bardzo mało wiedzą:
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

178

Dylematy tożsamościowe Cyganów (Romów) w Polsce

Ja wiem skąd pochodzą? Przeważnie mówią, że z Indii. Mówią, że z Indii, ale
ja wiem... Moja prababcia urodziła się w Polsce, moja babcia, no moja mama i ja
[K_PR_R22].

Brak poczucia więzi z Indiami nie przeszkadza im jednak w dostrzeganiu podobieństw między kulturą własną a kulturą odległej praojczyzny. Widzą je na przykład w podziale świata na to, co czyste i nieczyste. Twierdzą, że kodeks skalań,
jaki obowiązuje w ich kulturze, został zaczerpnięty właśnie z Indii:
No... są pewne zawody, których Rom nie może wykonywać. To jest lekarz, policjant... no i nie może też pracować przy oczyszczaniu miasta. [...] To już jest
związane z kulturą od dawien dawna. Takie zasady po prostu zawsze dla nas były,
zostały przywiezione już z Indii. Do tej pory są w Indiach kasty wyznaczone do
pewnych czynności [K_PR_R1];
Na przykład miska, my mamy straszną, wybitną taką... może to nie higiena, bo higiena to już zależy od człowieka, ale na tym stopniu, że na przykład u was, w Polsce możecie karpia wrzucić do wanny i później go zabić, i zjeść, prawda? A u nas
tego absolutnie nie można, bo tam się myje, i u nas nie wolno w tym naczyniu,
w którym się na przykład umyje ręce, potem zrobić coś do jedzenia. [...] Na przykład, kiedy kładziemy coś do prania, to nie kładziemy z tymi rzeczami, co mamy
na sobie. Na przykład, ściereczkę do twarzy to już osobno. [...] My to wyprowadziliśmy, ja to czytałem właśnie w podręczniku od historii, że wyprowadziliśmy to
z Indii. Starożytny świat hinduski właśnie na tym polegał. Oni się odróżniali tym
właśnie od innych cywilizacji, właśnie tym swoim, tymi swoimi rzeczami. [...] Oni
mieli na przykład miejsce, w którym można było się załatwiać, i mieli miejsce,
gdzie można było myć twarz. Tak samo było z tymi naczyniami, w których można umyć ręce, a w których można podawać posiłki. I to wyprowadziliśmy z Indii
[M_PR_R12].

Romowie twierdzą, że z kultury swoich praprzodków przejęli także szacunek dla
ludzi starszych:
Starszego brata, straszą siostrę całuje się w rękę. Tak jak w Indii jest w stopę, to
my całujemy w rękę [K_PR/SR_R10].

Dostrzegają również podobieństwo języka romani do języka, który mają okazję
słyszeć w hinduskich filmach. Twierdzą, że rozumieją w nim wiele słów. Jest to,
ich zdaniem, jeden z wielu argumentów za tym, że pochodzą z Indii:
Mi się wydaje, że my chyba pochodzimy z tych Indii. Bo oni rozmawiają tak, jak
my. Mamy kasetę z filmem, wie pani? I normalnie to rozumiemy. [...] Nie musimy
mieć te filmy przetłumaczone, bo rozumiemy [K_PR_R7];
Niby mówią, że Romowie się z Indii wywodzą, ale ja wiem? Niby ta kultura, ten
ubiór taki, ten śpiew i taniec... może to nas łączy tylko. [...] Niektóre słowa są
takie, że się da zrozumieć [K_PR_R33].

Moi rozmówcy zauważają również podobieństwo w wyglądzie do mieszkańców Indii. Mają — podobnie jak oni — duże ciemne oczy, śniadą cerę i ciemne
włosy:
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Nawet mamy oczy podobne i urodę [K_PR_R53].

Niezaprzeczalnym potwierdzeniem tego podobieństwa — zdaniem moich rozmówców — jest to, że Cyganów, zwłaszcza tych o bardzo ciemnej karnacji, myli
się często z obywatelami Indii:
Mnie jakoś nie rozróżniają. Mówią na mnie Hinduska albo jakaś inna jeszcze
[K_PR_R35].

Dostrzeżenie, czy też dopatrywanie się takiego podobieństwa przez Polaków
w pewien sposób schlebia Cyganom, nobilituje ich. Nie oznacza to, oczywiście,
że chętnie wypierają się oni swego cygańskiego pochodzenia. Mogą jednak choć
przez chwilę być egzotycznymi przybyszami z odległego kraju, którym okazuje
się zainteresowanie, a nie budzącymi uprzedzenia i niechęć Cyganami. Polacy
biorą często za Hinduski młode romskie dziewczyny o śniadej cerze, które ze
względu na to, że idą właśnie do szkoły, mają na sobie mniej tradycyjny ubiór
— spodnie lub nieco krótszą, niż pozwala na to tradycja, spódnicę.
Na hinduskie pochodzenie Cyganów wskazuje także, ich zdaniem, zamiłowanie do pewnych, obco w Polsce brzmiących imion, np. Salida, Rahana. Zagadnienie to wymagałoby jednak szerszych badań, polegających na zebraniu imion
cygańskich i zbadaniu ich pochodzenia. Wielu rodziców faktycznie nadaje swoim dzieciom obco brzmiące w Polsce imiona. Nie oznacza to jednak, że są to
imiona hinduskie. Często inspiracją dla rodziców są popularne, zwłaszcza wśród
kobiet, telenowele. Stąd na przykład ogromna przed kilkoma laty popularność
imienia Paloma, nie tylko zresztą wśród Cyganów, ale i Polaków.
Mimo iż Cyganie deklarują, że nie czują żadnego związku z Indiami, to jednak w niektórych środowiskach romskich można obecnie zaobserwować modę
na to, co hinduskie. Cyganie w różnym wieku ściągają sobie na przykład hinduskie melodie jako dzwonki polifoniczne do swoich komórek. W domach, na
imprezach rodzinnych rozbrzmiewa często hinduska muzyka. Rekordy oglądalności biją hinduskie filmy, młodzi Romowie mają je często nagrane na płyty
DVD. Szczególną popularnością cieszy się film Czasem słońce, czasem deszcz,
który widziały niemal wszystkie kobiety i dziewczyny romskie, z którymi rozmawiałam. Niektóre nawet wielokrotnie. Często polecano mi jego obejrzenie:
Oglądała pani Czasem słońce, czasem deszcz? To jest piękny film [K_PR_R33].

Swoje zamiłowanie do filmów hinduskich Cyganie tłumaczą często tym, że
ze względu na podobieństwo kultury romskiej i hinduskiej nie ma w nich takich
scen, podczas których należałoby przełączyć TV na inny kanał. W kulturze romskiej za niewłaściwe postrzega się bowiem oglądanie filmów erotycznych, a nawet pojedynczych scen, w których dochodzi do miłosnych zbliżeń. Sytuacja taka
jest dla nich niezręczna zwłaszcza wtedy, gdy przed telewizorem siedzą przedstawiciele obu płci. Rozwiązaniem jest zmiana kanału (konieczna, jeśli kobiecie
towarzyszy brat, kuzyn lub teść):
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No, teraz filmy takie erotyczne też cały czas są. No ja mam wnuczkę i zaraz zgaszam telewizor. No przecież to nie jest dla takiego małego dziecka, żeby to oglądał. A ona mówi: babciu, a dlaczego ty to wyłączyłaś? A ja mówię: nieładny ten
film, trzeba go wyłączyć, poszukamy se drugi. To jej włączam na bajkę i tą bajkę
ogląda [K_PR_R8];
I nawet... mają nawet takie zasady, te zasady hinduskie, jak i nasze. Pani ogląda
ich filmy? Pani widziała, żeby oni się pocałowali? No nie ma tego. Oni się nie
całują, oni przytulą się tylko [K_PR_R7].

Cyganie dopatrują się w tym związku ze swoją odległą praojczyzną. Należy tu
jednak zachować ostrożność. To raczej ich specyficzny system wrażliwości, czy
też szczególna skromność każą im unikać filmów erotycznych i scen miłosnych
zbliżeń. Obecnie w większości cygańskich domów pokaźnych rozmiarów telewizor jest „meblem” obowiązkowym. Nawet jeśli sytuacja materialna moich
rozmówców była zła, mieli oni telewizor. Często zresztą odstawał on swoim
wyglądem od reszty mebli. Lodówka czy szafa mogły być stare, ale telewizor
musiał być nowy. Oczywiście, im większy, tym lepiej. Jednak tradycja oglądania
TV wśród Polskich Romów nie jest zbyt długa. Jest to spowodowane głównie
tym, że grupa ta ma tradycje wędrowne, zatem rodzicom czy dziadkom moich
rozmówców telewizor nie był znany. Nie był zresztą potrzebny w taborze. Rozrywkę zapewniano sobie w inny sposób — tańcami, śpiewem, ogniskiem:
Tylko, na przykład, wie pani, moja babcia, mojej mamy mama, ona to już była... ją
już nie dało się przerobić. Do samej śmierci. Ona, jak słyszała, że ktoś rozmawia
po polsku, to ona myślała, że już cały świat to słyszał i że będą się śmiały. Nie
wolno było. Na przykład, jak ktoś był w domu i jak coś się tam zrobiło, telewizor
se tam grał, nie? I coś się tam zrobiło niestosownego, prawda? No bo kiedyś było
inaczej, jak jeszcze były te stare rzeczy, nie? To dziecko, na przykład... jak już tak
zaczęli nas osiedlać, to tak było właśnie w początkach, prawda? To, jak dziecku
się głowę sprawdziło, to każda matka robiła dziecku, bo różnie było. Nie powiem,
że nie. Sprawdzało się dziecku tą głowę, jak pójdzie do tej szkoły, żeby tam coś
nie było, to babcia mówiła, że ten człowiek to widzi z tego telewizora. Ona sobie
nie wyobrażała tego, że to może iść przez antenę, czy przez różne tam. Ja sobie
też kiedyś nie zdawałam sprawy, że to tak może być. Ona mówiła tak: przecież to
teraz wszyscy widzą, co wy robicie? Weź tam przykryj, żeby on nie widział. Ona
sobie zdawała sprawę, że on tam weszedł ten człowiek. Mówi: dziecko, nie gadaj
tak, bo ten drugi wszystko słyszy. Jak się puściło, „dzień dobry” mówił w telewizji,
na przywitanie takie, ona też kłaniała się: dzień dobry panu. To było właśnie... ona
po prostu nie zdawała sobie z niczego sprawy, że to może być inaczej. Przecież te
ludzie, które z początku pomarły, w trakcie tego osiedlenia, jakby oni teraz miały
odżyć na nowo, umarłyby. Normalnie na serce umarłyby z powrotem [K_PR_R8].

Nie można zatem zgodzić się tu z moimi rozmówcami i tłumaczyć ich upo
dobania do skromności i niechęci do erotyki podobieństwem do „upodobań”
hinduskich reżyserów. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby z całego systemu
hinduskiej kultury przetrwał tylko ten element, a inne zaginęły. Mróz podkreśla,
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że trudno w kulturze Cyganów odnaleźć jakieś ogólne reguły dotyczące ich organizacji społecznej, które można by uznać za wyniesione z Indii. Wszystko, co
dzisiaj wiadomo o organizacji społecznej Romów, ma korzenie europejskie. Badacz twierdzi, że: „[...] potomkowie uchodźców z Indii [...] zaczęli tworzyć grupy
niemające właściwie własnej oryginalnej kultury, ale twórczo adaptujące to, co
stanowiło kulturowe wyposażenie otoczenia, ludności, pośród której przyszło im
żyć” (Mróz 2007, s. 203). Na indyjską praojczyznę nie wskazują także żadne elementy kultury materialnej ani cygańskie wierzenia, w których — podobnie jak
w obyczajach związanych z narodzinami, małżeństwem i pogrzebem — widać
wpływy bałkańskie. Mróz twierdzi, że można by było uznać, że wszystkie takie
elementy zostały zapomniane, ale przyjęcie takiego założenia jest — jego zdaniem — ryzykowne. Zachowały się przecież podstawy języka. Indyjskie są zatem
tylko korzenie Cyganów, oni sami jako grupa zaistnieli poza Indiami (tamże,
s. 203–204, 207).
Zainteresowaniem niektórych współczesnych Cyganów cieszą się stroje hinduskie. Coraz częściej na weselach czy innych imprezach rodzinnych można zobaczyć kobiety romskie, których ubiory są „wystylizowane” na takie, jakie noszą
bohaterki oglądanych przez nie hinduskich filmów:
A nam, na przykład, się teraz bardzo podoba ten indyjski ubiór. Bardzo nam się
podoba [K_PR_R7].

Mróz podkreśla, że tendencję tę widać także w stylizacji romskich zespołów
folklorystycznych. Jeszcze jakiś czas temu w występach artystycznych dominował styl rosyjsko–węgierski — zarówno w ubiorze, jak i w zachowaniu się na
scenie. Kiedy jednak wiedza o Indiach jako praojczyźnie Cyganów stała się bardziej powszechna, na estradzie pojawiły się nowe elementy — falowanie rękoma, kołysanie biodrami i ramionami, zwiewne ubiory w pastelowych kolorach,
bogactwo ozdób. Co ciekawe — zauważa dalej Mróz — telewizja i filmy dostarczyły wzorca jedynie dla kobiet. Cygańscy tancerze płci męskiej pozostali przy
dawnej, rosyjsko–węgierskiej stylizacji ubiorów estradowych i dawnym wzorcu
tańca (Mróz 2007, s. 206).
Wygląda zatem na to, że Cyganie nie są grupą pozbawioną własnej ojczyzny.
Związku z Indiami, co prawda, nie odczuwają, ale za to nie można nie dostrzec
ich przywiązania do Polski. Cygańskie pochodzenie nie umniejsza ich polskości.
Z moich badań wynika, że niewątpliwie mają oni swoją prywatną ojczyznę. Jest
nią najczęściej miasto, w którym się urodzili i wychowali, w którym mieszka ich
najbliższa rodzina i w którym spoczywają ich zmarli przodkowie. Mimo że nie
mają własnego państwa, to jednak — obok ojczyzny prywatnej — mają ojczyznę
ideologiczną. Jest nią bez wątpienia Polska. Czują się jej pełnoprawnymi obywatelami. Z całą odpowiedzialnością można o nich powiedzieć, że są jednocześnie
i Cyganami, i Polakami.
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Tam, gdzie gadzipen styka się z romanipen

6.1. Wspólna tożsamość etniczna Romów
— kryteria przynależności do grupy
Mróz i Mirga, jak również amerykański cyganolog Salo (Mirga, Mróz 1994,
s. 263–271; Salo 1977, s. 33–56; 1979, s. 73–96;), zwracają uwagę na wielość grup
cygańskich i istniejące między nimi różnice. Zastanawiają się, czy w związku
z tym uprawnione jest mówienie o ogólnej tożsamości Romów. Może bardziej
właściwe byłoby uznanie, że każda z grup ma swoją własną tożsamość? Kwestia
ta jest jednak bardziej złożona, można powiedzieć, że ma dwa wymiary. Mróz
i Mirga piszą: „Niezależnie od ugrupowania, tożsamość etniczna Cyganów jest
przede wszystkim odnoszona do nie–Cyganów; natomiast na niższym poziomie
— do tożsamości innych grup cygańskich” (Mirga, Mróz 1994, s. 265). Co więcej, obecnie wśród Romów obserwuje się tendencję do tego, by podkreślać, że
stanowią oni jedność. Mówi się przecież o romskim narodzie. W tym właśnie
kontekście umieszcza się kreowanie nowej cygańskiej tożsamości. Sami romscy
liderzy pomijają często różnice pomiędzy poszczególnymi grupami. W efekcie
próbuje się stworzyć tożsamość pancygańską, jednakową dla wszystkich, jakże
różnych społeczności.
Wspólna dla wszystkich Cyganów tożsamość wysuwa się zatem na pierwszy
plan. Jest ona budowana na bazie rozróżnienia na Cyganów i całą resztę, czyli
nie–Cyganów. Mamy więc świat romanipen i świat gadzipen. Opisując podstawowe kryteria wyznaczające granicę etniczną pomiędzy Cyganami i nie–Cyganami,
Mróz i Mirga powołują się na badania Salo (Salo 1977, s. 38–39; 1979, s. 82–83).
Okazuje się więc, że kategorie opracowane dla Romów zamieszkujących Amerykę można zastosować do Cyganów w Polsce. Potwierdza to istnienie pewnego
rodzaju wspólnej tożsamości romskiej, czy też pancygańskiej — pomimo różnic
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pomiędzy poszczególnymi grupami, każda z nich w podobny sposób postrzega
samą siebie w stosunku do nie–Cyganów.
Pierwsze kryterium to kryterium naturalnego członkostwa w grupie, które
nabywa się poprzez urodzenie się z rodziców będących członkami danej grupy.
Cyganem staje się więc poprzez urodzenie, choć dopuszcza się także dwie inne
formy — pobratymstwo i małżeństwo mieszane (jeśli dziecko z takiego małżeństwa pozostaje w grupie i żyje zgodnie z kodeksem romanipen).
Drugie kryterium dotyczy pojęcia skalania, a także poważania i szacunku.
Mróz i Mirga zaznaczają, że jest ono najistotniejsze w wyznaczaniu granicy etnicznej pomiędzy Cyganami i gadziami. Badacze wyróżniają trzy jego modele.
W pierwszym wykorzystuje się rozróżnienie na „czyste” i „nieczyste”. Otóż:
„Romów cechuje czystość, gdyż wiedzą, jak kontrolować negatywne efekty skalania” (Mirga, Mróz 1994, s. 269). Nie–Cyganie natomiast są nieczyści, skalani.
Używają przecież tej samej miski do prania, mycia ciała i jedzenia. Stale przekraczają granice oddzielonych w cygańskim świecie sfer — kontakt z nimi grozi Cyganom skalaniem. W drugim modelu nieczystość dotyczy tylko Cyganów,
funkcjonuje wyłącznie w obrębie ich grupy. Oczywiście to, co robią gadzie, nie
jest przez Romów akceptowane, wzbudza nawet ich oburzenie, czy też odrazę.
Z drugiej jednak strony gadzie nie zagrażają Romom skalaniem (poza osobami, które mają kontakt z rodząca kobietą, np. akuszerką czy położną), gdyż nie
mogą być nieczyści. Jak pisze Mróz i Mirga, „są jakby poza porządkiem i w pewnym sensie neutralni” (tamże, s. 270). Trzeci model, charakterystyczny na przykład dla Cyganów Karpackich, nie uwzględnia kategorii nieczystości. Gadzie nie
mogą kalać, ale za to są źli, głupi, można ich łatwo wykorzystać. Cyganie natomiast są mądrzy, sprytni i zaradni.
Język romani stanowi trzecie kryterium. Pełni rolę symboliczną. Oddziela
świat Romów od świata „obcych”, bo ci drudzy go nie rozumieją1. Dlatego właśnie nie jest przez Cyganów dobrze widziane zdradzanie gadziom znaczenia
romskich słów.
Kolejne kryterium dotyczy „akceptacji nakazów wynikających ze sposobu organizacji społecznej Romów, która odnosi się do wieku, płci, pokrewieństwa,
sposobu aranżowania małżeństw oraz zwyczajów prawnych i religijnych” (Salo
1977, s. 38). Salo jako przykład podaje instytucję krisu. Jej decyzjom podlegają
tylko Romowie. Gadzie są bowiem wyłączeni poza strukturę społeczną Romów.
Podobnie, wynikającym z przestrzegania nakazów prestiżem mogą obdarzyć Cygana tylko członkowie jego grupy, a nie gadzie.
Piąte kryterium opiera się na modelu aktywności ekonomicznej Cyganów.
Od gadziów odróżnia ich ogromna mobilność przestrzenna, unikanie stałego zatrudnienia, duma z własnej elastyczności, zaradności i niezależności. Dawniej
nie–Cyganie byli postrzegani przez Romów jako przesadnie przywiązani do zie1

Więcej informacji na temat języka i jego symbolicznej roli czytelnik znajdzie w rozdziale IV.
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mi. Współcześnie Romowie nie mogą pojąć, dlaczego nie–Cyganie pracują na
zysk innych (wstają każdego dnia wcześnie rano, by dotrzeć na czas do pracy).
Aktywność ekonomiczna Romów jest nastawiona na eksploatowanie gadziów.
Co ciekawe, nie widzą oni w tym nic niewłaściwego. Skoro gadzio kupuje od nich
patelnię za 80 zł, to znaczy, że dla niego jest ona tyle warta. Nie ma tu żadnego
oszustwa czy „naciągania” klienta. Nie ważne, że u innego sprzedawcy ta sama
patelnia kosztuje połowę mniej.
Ostatnie kryterium odnosi się do wyglądu i zachowania pozawerbalnego,
ubioru, ozdób, budynków mieszkalnych, samochodów oraz innych cech, które
przez Cyganów są postrzegane jako typowo romskie. Otóż Romowie — w przeciwieństwie do gadziów — poruszają się w taki, a nie inny sposób, wykonują
określone gesty, budują i urządzają swoje domy w tzw. cygańskim stylu, charakteryzują się specyficznymi cechami antropologicznymi itd.

6.2. Romowie w świecie gadziów
— jak rozpoznać drugiego Roma?
Poszczególne grupy cygańskie zamieszkujące nasz kraj różnią się między sobą
sposobem życia, kulturą, a także językiem. Różnice te są widoczne nie tylko
dla badaczy kultury romskiej — sprawę z ich istnienia doskonale zdają sobie
również sami Cyganie. Jednak — mimo tych odmienności — jest coś, co łączy wszystkich Romów, co powoduje, że intuicyjnie rozpoznają się oni na ulicy
obcego miasta, coś, co daje im poczucie jedności. To coś pozwala im odróżnić Cyganów od gadziów. Romowie podkreślają, że trudno to opisać, że jest to
coś nienamacalnego, coś, co się po prostu czuje, ale nie umie się tego nazwać.
Dzięki temu mogą podzielić świat na Cyganów i gadziów, choć — jak zostało to pokazane w rozdziale III — ten cygański świat jest bardzo różnorodny,
a „zróżnicowanie cygańskich grup w Polsce znajduje odbicie [...] we wzajemnych
sądach o sobie i o pozostałych grupach” (Mróz 1986, s. 147). Świat gadziów jest
natomiast jednolity: „[...] nie–Cyganie, mimo że nie mniej są zróżnicowani [...],
wtłaczani są w jedne ramy, w jedną kategorię gadzia, o jednoznacznie niemal
pejoratywnym zabarwieniu” (tamże). Gadzio, choćby nie wiadomo jak był życzliwy Romom, zawsze będzie gadzio. Jest dla Cygana „zaprzeczeniem tych cnót
i wartości, które nadają sens i treść życiu Roma” (tamże). Co dokładnie znaczy
słowo gadzio? W ten sposób Romowie określają wszystkich nie–Cyganów:
Dokładnie tak określa się nie–Roma. Czyli ktoś, kto... wszystkich tak się określa
spoza kręgu Romów [K_PR_R1];
Po prostu gadzi to znaczy, że to nie jest Rom [K_PR/SR_R10];
Gadzio to po prostu jest nazwa, nazwa tych ludzi, nie–Cyganów [M_PR_R12].

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Tam, gdzie gadzipen styka się z romanipen

185

Do określenia mężczyzny niebędacego Cyganem wykorzystują słowo gadzio,
a do określenia kobiety — gadzi. Nie–Cyganów można także określić pojęciem
rakli, które jest zarezerwowane dla młodej kobiety, i rakło, które służy określeniu młodego chłopaka. Rakli może być mężatką, jak i panną. Nie chodzi tu
o stan cywilny, lecz o wiek:
To jest tak — gadzi się mówi na osobę starszą, a rakli na młodszą [K_PR/SR_R4];
Gadzi to jest kobieta, a rakli to jest dziewczyna [M_PR_R32].

Możemy utworzyć następujące pary przeciwieństw:
• Rom (mężczyzna romski) — Gadzio (mężczyzna, nie–Cygan);
• Romni (kobieta romska) — Gadzi (kobieta, nie–Cyganka);
• Ćhaj (dziewczyna romska) — Rakli (dziewczyna, nie–Cyganka);
• Ćhawo (chłopak romski) — Rakło (chłopak, nie–Cygan).
Romowie zgodnie deklarują, że gadzio nie jest określeniem negatywnym
— oznacza tylko i wyłącznie nie–Cygana:
To wystarczy, że jest w starszym wieku, to już jest dla nas gadzi. To nie to, że ona
jest zła i określamy ją źle, tylko mówimy po prostu gadzi. Bo to nie jest Cyganka
[K_PR_R7];
I to jest takie normalne nasze. My tak mówimy. Ale to absolutnie nie jest złe. To
po prostu ktoś inny, czyli nie–Cygan [M_PR_R12].

W praktyce wygląda to jednak nieco inaczej. Jeśli Rom chce dokuczyć nie–Cyganowi, to nazwie go właśnie gadzio. Pojęcie to może więc zyskać negatywne
zabarwienie. Z taką sytuacją można się spotkać wtedy, gdy Polak, chcąc obrazić
Roma lub okazać mu niechęć, nazwie go pogardliwie Cyganem:
No, moja wnuczka na przykład chodzi do szkoły, ma siedem lat. Chodzi do pierwszej klasy. No i dziewczynki ją wyzywają od Cyganki, od Rumunki, od tego. Pomimo że ona jest lepiej ubrana od nich i czyściej. [...] A ona nie wie, jak się wytłumaczyć, to mówi: a ty jesteś Polakiem. Tylko po swojemu mówi, prawda? Mówi:
ty jesteś gadzio [K_PR_R8].

Nie spotkałam się z tym, aby w takim kontekście Romowie używali słowa
rakli lub rakło, nawet jeżeli osoba, której chcą dokuczyć, jest młoda. Co więcej, w domach, w których podczas mojej pierwszej wizyty nazywano mnie gadzi,
z czasem — kiedy domownicy się już trochę ze mną oswoili, gdy odwiedzałam
ich po raz kolejny — zaczęto mówić o mnie rakli. Może to świadczyć o tym, że
słów rakli i rakło używa się, owszem, dla określenia osoby młodszej, ale zarazem
takiej, którą się choć trochę zna, którą obdarza się choćby minimalnym zaufaniem.
Na negatywne konotacje terminu gadzio uwagę zwraca również Mirga, podkreślając jednak, że odnosi się w tej materii głównie do mieszkańców własnej
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osady, czyli Czarnej Góry (Mirga 1978, s. 177–183). Na określenie nie–Cygana tamtejsi Romowie używają dwóch słów — gadzio i raj. To pierwsze oznacza
nie–Cygana pracującego na roli, drugie — mieszkańca miasta. Temu drugiemu
przypisuje się pozytywne cechy — „raj to ktoś o wyższej kulturze, umysłowości,
to nie taki prostak, jak chłop” (tamże, s. 178). Gadzio jest natomiast określeniem pejoratywnym, zajmuje najniższe miejsce w hierarchii społecznej. Takie,
a nie inne treści emocjonalne przypisywane tym dwóm terminom Mirga wyjaśnia tym, że Cyganie preferują świat rajów. To panie i panowie z miasta okazują
im życzliwość, romska kultura i muzyka budzi ich żywe zainteresowanie. W stronę miasta skierowane są więc romskie aspiracje. Żaden Rom nie chciałby być
rolnikiem. Życie gadzio nie jest godne pozazdroszczenia. Jak pisze Mirga, „Rom
jest lepszy od każdego gadzia” (tamże, s. 178).
Polska Roma również używa słów raj (pan) i rani (pani). Mogą one służyć do
określenia tak Roma, jak i nie–Cygana. Rom, który żyje dostatnio, może powiedzieć o sobie: me som baro raj (jestem wielkim panem). Jeśli natomiast rajem
nazwany zostanie Polak, oznacza to, że Rom chce się odnieść do niego z szacunkiem. Takiej konotacji nie ma termin gadzio. Podobnie jest w przypadku kobiety:
Mówimy też inaczej. Mówimy bare rani. To bare rani to znaczy dystyngowana taka
[K_PR_R7].

Może się zdarzyć i tak, że to Rom zostanie nazwany gadzio — przez innego
Roma. Jeśli określenie to pada podczas kłótni i towarzyszy mu podniesiony głos,
może zostać potraktowane jako obraza. Może także zostać obrócone w żart
— z taką sytuacją można spotkać się wśród młodych Romów:
Jak na przykład ktoś przedrzeźnia, to się mówi: a idź tam, ty gadzi [K_PR_R5].

Słowo to pada także wtedy, gdy Cygan nie usłyszy tego, co mówi do niego inny
Rom, czy to w wyniku zamyślenia się, czy z powodu zwykłej nieuwagi, lub nie
zrozumie czegoś:
Wiesz, kiedy używają tego słowa gadzio? Jak ktoś do mnie mówi, a ja nie słyszę
czy coś nie dosłyszę, to wtedy: e, gadzi, ty nic nie słyszysz? Jak nie rozumie tego
języka. To jest w ten sposób [K_PR/SR_R4].

Terminem tym można również określić Roma, który w środowisku cygańskim
posługuje się językiem polskim:
Po prostu tak: jak siedzą starszyzny i powie po polsku, to zaraz padnie taka odpowiedź: słuchaj, czy ty nie znasz języka romskiego? Jesteś gadzio? [M_PR_R17]
Zaraz by powiedzieli: o, przyszła gadzi, co chcesz? Albo: nie mów jak gadzi, bo my
nie rozumiemy, co ty mówisz. My jesteśmy Cyganie, nie Polacy. Takie dowcipne
docinki zaraz są [K_PR_R33];

lub w jakikolwiek inny sposób narusza romską wykładnię postępowania, czy to
poprzez niewłaściwy ubiór, czy niewłaściwe zachowanie:
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Jak on przyjdzie do mnie tutaj i będzie bluźnił, będzie przeklinał, no to powiem
mu, że się zachowuje jak gadzio. Bo my nie bluźnimy, nie wyzywamy. My takich
rzeczy nie mówimy, bo to jest nieładnie. To jest wstyd straszny [K_PR_R26];
Chyba że założę, przykładowo, krótkie spodenki, co u nas tego nie można, to mi
powiedzą: co ty jesteś gadzio? [M_PR/ChR_R31]
Może coś zrobił, coś takiego, co nie powinien. To wtedy mu się mówi: zachowujesz się jak gadzio. Nie wolno tego robić, a on to robi. Właśnie to jest to, co ja pani
ciągle próbuję wytłumaczyć. Przestaje na przykład być już tym Romem i z Cygana
chce się zrobić Polakiem, a nigdy nie będzie. Nie powinien [K_PR_R7].

Wreszcie, na Roma można powiedzieć żartobliwie gadzio, gdy nie posiada typowych, romskich cech fizycznych — ciemnych oczu, włosów, ciemnej skóry:
Ja na siostry syna mówię gadzio, bo taki blondyn. I gadzio na niego mówię
[K_PR_R33].

Mirga pisze, że w jego osadzie mianem gadzio określa się także tego Cygana,
który jest skąpy lub niegościnny. Na przykład, odradzając wizytę w domu zamieszkiwanym przez taką osobę, mówi się: na dzia ke łende, bo jon hin sar gadce
(nie idź do nich, bo oni są jak gadzie) (Mirga 1978, s. 178).
Rom zawsze rozpozna drugiego Roma — i nie chodzi tu o specyficzny ubiór,
gdyż ten ostatnio znacznie się zmienił. Od kilku lat Polki chętnie noszą długie
spódnice, zwłaszcza latem (często dłuższe i szersze niż dziewczyny romskie).
Młodzi romscy chłopcy zakładają jeansy, dresy i sportowe buty, na co kiedyś
sobie nie pozwalali. A zatem sugerując się jedynie ubiorem, można by się było
pomylić:
Mężczyznę jest trudno po ubiorze zidentyfikować, czy to jest Rom, czy to nie
jest Rom... spodnie mają, w jeansach chodzą. Mój mąż zawsze w jeansach chodzi
[K_PR_R1];
Teraz chłopaki nasze chodzą tak, jak wasze. Lepiej chodzą teraz czasami Polaki. Chłopaki w takich spodniach normalnych i butach, uczesane. Lepiej niż
u nas. Taka zamiana jest po prostu. A u nas wolą dresy i adidasy [K_PR_R7];
Po ubraniu nie, kochana. Bo tera, ja pani powiem, wie pani, że niektórych i poznać nie można. Bo teraz już moda nasza inna. No rzeczywiście kochana, że teraz
polskie kobitki dłużej się noszą jak niektóre Cyganki. [...] Wymalowane, fryzury
robią [K_ChR_R16].

Często Romowie rozpoznają innego Roma po jego sposobie poruszania się.
Trudno im określić, na czym ta specyfika dokładnie polega, ale przyznają, że
faktycznie jest coś takiego w chodzie Romów, co odróżnia ich od gadziów. Jedni
uznają ten sposób poruszania się za lekki, zwiewny, tańczący, inni — za energiczny i żwawy. Są wreszcie i tacy, którzy twierdzą, że tę odmienność sposobu
poruszania się wyczuwa się intuicyjnie i nie da się jej opisać. To instynkt pozwala
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rozpoznać drugiego Roma, nawet jeśli mówi on po polsku czy jest ubrany po
gadziowsku. Wystarczy tylko przyjrzeć się sposobowi, w jaki się porusza:
Ale chciałbym powiedzieć, że jako my, Romowie... to nam wystarczy nawet od
tyłu zobaczyć... [...] po chodzie się rozpoznajemy. [...] tak, to jest u nas charakterystyczne. My się po chodzie rozpoznajemy. [...] Chód cygański jest lekki, taki...
zwiewny, taki zwinny. To nasze poruszanie jest takie jakieś inne niż u was. [...] To
jest intuicja. My siebie po prostu tak rozpoznajemy, a komu innemu to już jest
trudno. Nawet gdyby mówił po polsku, to go po chodzie poznamy... [M_PR_R2]
Nawet żeby się jak ubrała, to i... tak wymalowała i spódnice takie wzięła króciutkie, to i tak się... z tyłu się pozna, jak ona idzie. [...] Poznamy się... Naprawdę.
[...] To się nie da tak, proszę panią, powiedzieć. To się nie da tak opowiedzieć. To
się widzi. Widzi pani, my to właśnie... [...] Tak mamy, żeby nie wiadomo jak się
ubrała, to i tak się po chodzie pozna. [...] Tak, że to nie Romka, tylko Polka. Bo
ma chód inaczej. To już się pozna od razu [K_PR_R14];
Żeby ta Cyganka nie wiem jak się ubrała... To ja, jak spojrzę, to od razu wiem, że
to nasza jest. [...] Te ruchy, proszę pani. I taki instynkt już człowiek ma [M_PR_
R15];
Bo wie pani, Cygan inaczej chodzi i Polak inaczej. [...] Bo wie pani, więcej jest
taki, więcej ma ruchu w sobie. [...] Bo ja z daleka zobaczę, czy idzie Cyganka, czy
idzie Polka. Może być i krótko ubrana, ale po ruchu [...] to już poznam, że to jest
Cyganka [K_ChR_R16];
A Romowie... to już po kroku pani poznaje, że to Rom, no nie? [...] Nie da się
opisać, ale wiadomo, że to jest Romka po prostu. [...] Nieraz, jak stoi tyłem albo
przodem, to ja też się mogę pomylić i powiedzieć, ze to Romka jest. Ale jak już
zobaczę, jak ona chodzi, to już wiem [K_PR_R28];
Po ruchach, po chodzie ja go poznam. Ja go po chodzie, jak on idzie, ja go poznam. To już jest wiadomo. [...] Ten chód mają tańczący. Mają lekki, tańczący
chód [K_PR_R29];
Też od razu po chodzie poznasz. Inaczej jakoś idą. Ja nie wiem, jak to opisać. One
są takie energiczne i one wszędzie wejdą, się wepchną. Zawsze pierwsze będą.
Od razu poznasz. [...] Jak tak będziesz dalej wędrować koło naszych, to sama
poznasz. Bo są energiczne i po tym od razu poznasz [K_PR_R34].

Niektórzy — choć nie ma ich wielu — mówią o specyficznym sposobie poruszania się nie tylko Romów w ogóle, ale nawet poszczególnych grup romskich.
Omówienie tego zagadnienia wymagałoby jednak dodatkowych badań. Poniżej
podaję jedynie przykład:
A taka jedna to mi tam powiedziała, że po chodzie mnie poznała. No to jest dla
mnie szok. Zaczęłam się śmiać i mówię: to jest niemożliwe. Patrzy się na mnie
i mówi: ty jesteś sasycka Romni. A ja mówię: tak. A ona: po chodzie cię poznałam. A ja się zaczęłam śmiać. Mówię: niemożliwe [K_PR/SR_R4].

Ten specyficzny, romski sposób poruszania się widoczny jest także w tańcu:
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Mają inny występ, inaczej tymi nogami przebierają. Choć Polak powtarza to
samo, to jednak nie to [M_PR_R3];
Kiedyś na festiwalu byli Romowie z Rosji i była wśród nich jedna Polka, ale ta
Polka wyglądała może bardziej cygańsko jak oni, ale jednak i tak była poznana,
że to jest Polka. Znaczy po ruchach nawet, po tym tańczeniu, po tych gestach. Od
razu rozpoznaje się, że to Polka. Ale tak, żeby ona tylko stała, to bym nie wiedziała, że to jest Polka [K_PR/SR_R4];
Wie pani, nawet wasze ludzie, będzie Polka, nawet będzie 50 lat i po tańcu też
się ją pozna. Będzie wiadomo, że ona nie Cyganka, tylko Polka już. [...] Inaczej
ma dryg. Inaczej ruchy ma. Nie jest już to... co wrodzone człowiek ma, to już nie
będzie to, co zdobędzie [K_ChR_R16].

Czasem owo rozpoznanie współplemieńca odbywa się intuicyjnie:
Jest to prawdą, że my, Romowie, drugiego Roma... ja przykładowo to poznam
wśród tysięcy ludzi. Żeby to był, proszę panią, Chińczyk, Japończyk, Amerykanin
i Francuz, i Hiszpan, i między nimi będzie Rom, to ja go poznam. [...] To znaczy...
ja nie mówię, że akurat po tym chodzie poznam. To się czuje jakoś wewnętrznie,
że to jest Rom, że to jest moja krew [M_SR_R6];
I już też intuicja podpowiada, że coś tam w zanadrzu ma naszego. Pozna się.
[...] To się pozna od razu. Właśnie ta, co u mnie była [kobieta, którą kiedyś poznałam u mojej respondentki], to ja nie widziałam, że ona jest Romką. Ale jak ona
przychodziła do mnie, a ja chodziłam też do niej, to ja czułam to, że coś ona w sobie ma. Ale ona nie wiedziała, że ona jest pół–Romką. Ona, jak się dowiedziała,
to ona biegiem przyleciała z płaczem do mnie, że ona jest Romką. Ale ja jej mówiłam w żartach po prostu: słuchaj, ty coś masz w sobie, ty masz chyba pół krwi
romskiej. Ale skądże! Nie, to jest niemożliwe. W ogóle ten chód jej [K_PR_R29].

W sytuacjach, gdy Cyganie nie są pewni, czy mają do czynienia z Romem, odwołują się do języka romskiego — mówią „dzień dobry” (łaćho dewez) lub na
przykład pytają o godzinę. Można również zapytać o pochodzenie. Ten drugi
sposób wydaje się najskuteczniejszy:
Nawet ja się wiele razy pomyliłem, że to Romka, a to nie była Romka. Ale to
można szybko po mowie poznać. Wystarczy się do niej po romsku odezwać. Jak
ona nie odpowie, to to nie Romka [M_PR_R3];
Na przykład, tego lata to była straszna moda na to, że nie wiadomo, czy to Cyganka, czy to Polka. [...] Naprawdę jest trudno. Po prostu tylko zapytać się: skąd
jesteś? Po romsku zapytać, czy odpowie. No bo tak — czeszą się teraz w kok, jak
u nas, długo się noszą. A jak jeszcze ciemna karnacja, to ciężko poznać. Jakbym
ciebie teraz ubrała normalnie, też bym nie wiedziała, czy jesteś Polką czy Cyganką [K_PR/SR_R4];
Bo po dwóch, trzech zdaniach już osoba rozpozna, czy to rzeczywiście Rom, czy
nie. Bo pierwsze pytanie zada: z jakich Romów jesteś? A kto jest twoim ojcem?
A jeżeli ta osoba, co pyta, nie będzie znała ojca, to dalej zapyta: a kto jest twoim
dziadkiem? I wtedy już wiadomo, że jeżeli nie umie odpowiedzieć, to nie jest
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Rom. [...] Jeżeli rodziny są nie rozpoznawane... Na ogół jest tak, że są rozpoznawane. Jeżeli się nie pozna... no bo można sobie wymyślić, że Bogdan czy Paweł,
czy taki, owaki. A kto dziadek? No też się wymyśli jakieś imię. Ale jeżeli nikt dookoła tej rodziny nie zna, to znaczy, że coś nie bardzo, że coś nie tak [K_PR_R1];
U nas tak się rozpoznaje. Zaraz jest pytanie o rodziców, o pochodzenie... [...] Ja
nawet pamiętam, kto był moim pradziadkiem... bo o to też się czasami pyta. A jeśli ktoś nie będzie prawdziwym Romem, to tego nie będzie wiedział. [...] Jak nie
zna pochodzenia, to już wiadomo, że to nie Rom [M_PR_R2].

Pytanie, które ma pomóc w identyfikacji tego, z jakim Romem ma się do
czynienia lub czy osoba stojąca przed nami to faktycznie Rom, może być sformułowane na kilka sposobów. W literaturze poświęconej Cyganom najczęściej
pojawia się wersja: Katar san? (skąd jesteś?). Bartosz pisze, że pytanie to nie
zawsze traktuje się dosłownie, gdyż obok miejsca zamieszkania podaje się także
powiązania rodzinne i rodowe (Bartosz 2004, s. 103). Z moich badań wynika, że
Romowie w takich okolicznościach najczęściej wykorzystują trzy pytania:
• Karyk san? lub Katar san? (skąd jesteś?) — w odpowiedzi można usłyszeć,
że na przykład z Łodzi (łodziatyr);
• Kon tyre dada sy? (kim są Twoi rodzice?) — pytanie to może równie dotyczyć dziadków;
• Sale romendyr poddzias? (z jakich Romów jesteś?) — w odpowiedzi można usłyszeć nazwę jednej z czterech grup Romów zamieszkujących Polskę
(np. ostryjako czy polska romendyr) lub konkretnej grupy rodowej Polska
Roma (np. Lesiako, Warmijako); w przypadku, gdy ktoś należy do różnych
grup rodowych, często podaje tylko, że jest Polskim Romem — polska
romendyr.
Znajomość grupy rodowej, do której się należy, jak i imion dziadków, jest bardzo ważna. Brak takiej wiedzy dyskwalifikuje w oczach pozostałych Romów.
Niekiedy trzeba się nawet wykazać znajomością imion pradziadków.

6.3. Gadzio w romskiej rodzinie — małżeństwa mieszane
Cyganie żyją w dwóch światach — polskim i cygańskim. Współcześnie romska
społeczność zamieszkująca dane miasto czy dzielnicę często nie stanowi już grupy tak hermetycznej jak dawniej. Utwierdziły mnie w tym przekonaniu moje
badania — dziś łatwiej wejść do cygańskiego domu niż pięć lat temu, kiedy zaczynałam swoją przygodę z tą fascynującą społecznością. Cyganie wydają się
być bardziej otwarci na to, co gadziowskie. W rezultacie romanipen i gadzipen
nieustannie ścierają się ze sobą. Niestety, nie w każdym takim starciu udaje się
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skiego i cygańskiego. Cyganie są zmuszeni do codziennego obcowania z Polakami. Każdego dnia wkraczają w świat gadzipen. Wydaje się, że do tego przywykli.
Nie oznacza to jednak, że nie sprawia im to trudności. Polacy natomiast niewiele wiedzą o kulturze Cyganów i ich życiu codziennym2. Dlatego, jeśli już znajdą
się w świecie romanipen, jest im bardzo trudno odnaleźć się w tej rzeczywistości.
Sytuacją, w której jest to szczególnie widoczne, są mieszane małżeństwa. Gadzio, który decyduje się na taki krok, wkracza najczęściej w nowy, nieznany mu
dotąd świat — świat, który zazwyczaj nie jest mu zbyt przychylny. Natychmiast
daje mu się odczuć, że jest w nim obcy.
Wedle zasady romanipen zawarcie związku małżeńskiego z gadzio jest czymś
niewłaściwym, niemoralnym. Jak się jednak często w życiu zdarza, teoria odbiega czasem od praktyki. Niektóre nakazy kultury nie są przestrzegane tak surowo
jak dawniej. Obecnie nie ma chyba rodziny romskiej, w której nie byłoby takiego
mieszanego małżeństwa. Zdecydowanie częściej to Cyganie biorą sobie za żony
Polki. Widać to zresztą w sposobie wypowiadania się Romów o małżeństwach
mieszanych. Często bowiem mówią oni, że to „ona” (czyli wżeniona Polka) musi
zachowywać się w taki, a nie inny sposób.
Dawniej zawieranie małżeństw z gadziami było całkowicie zakazane i zdarzało się sporadycznie. Jeśli już do niego doszło, Rom lub Romni, którzy dopuścili
się takiego „wykroczenia” wobec własnej społeczności, musieli opuścić tabor:
Kiedyś to był taki, tak jak moja babcia mi opowiadała, że kiedyś to był wyjątek, że
szlachcic zakochał się w Cygance, bo wędrowali z taborami. I tak, jak u niego nie
chcieli, żeby ona weszła do tej rodziny, tak i ci Romowie nie chcieli. Ale taka była
bardzo silna więź, że oni się pobrali. On opuścił dziedzictwo i ona. Wywędrowali
w inne państwo i się pobrali, mieli dzieci. I dostosował się do swojego życia, on
i ona, prawda? Ale nie byli razem w taborze ani tu. Musieli tak zrobić. A drugim
razem to tak było, że on i ona se odebrali życie. No i to takie było bardzo smutne.
To w rzeczywistości było, takie zawzięte kiedyś były, jak i Cyganie, tak i Polacy
[K_PR_R34];
Prawie w ogóle nie było. Nie daj Boże, doszło do czegoś takiego, to wyganiali
z taborów. [...] Wyganiali. Nie chcieli mieć z nimi do czynienia. A teraz to już się
zmieniło [M_PR_R37];
Na przykład się żenią z Polakami. Kiedyś to było niemożliwością. Jeżeli się ożenił
mężczyzna z Polką lub kobieta z Polakiem, to oni byli już wykluczeni. [...] To była
straszna rzecz. To już musiał rodziny całkowicie się wyrzec i nie miał wstępu do
Romów [K_PR_R29].

Dziś małżeństwa mieszane nie budzą już tak skrajnych emocji. Romowie w pewnym sensie przywykli do nich:

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy mają Romów za sąsiadów lub łączą ich z nimi jakieś inne bliższe
relacje.
2
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Teraz to już wszędzie... już po całej Polsce tak jest, że w naszych rodzinach i Polaki, i Polki. Żenią się, i to wszędzie. Już nie ma takiej rodziny, żebym nie słyszała,
że Polak jakiś jest. Tu jest, tu jest i tu jest. [...] U mnie jest bratowa Polka. U niego
dwie. U mojego brata też już jest Polka, synowa mojego brata [M_PR_R15];
No, to wie pani... teraz to już tak nikt nie zwraca na to uwagi. Ale tak w początkach, jak to było jeszcze za tamtych czasów, jak coś się tam zdarzyło, to on już
taki był.... no nie był uważany. [...] To musiało przejść trochę czasu, żeby go zaakceptować, żeby tak mógł siedzieć z nimi, porozmawiać. A teraz to nikt nawet
uwagi na to nie zwraca. [...] Nawet u tego całego Szero Roma. Tam też mieszane
[K_PR_R8];
A jeszcze drugie to jest to, że bardzo jest dużo mieszanych. Kiedyś w ogóle to
było na tysiąc może, na stu to była jedna osoba, która popełniła ten błąd i wyszła
za Polkę, czy dziewczyna wyszła za Polaka. To po prostu ona szła już w świat. Tak,
że ona w ogóle nie przebywała między Romami. To była taka wykluczona już.
[...] Ale to była rzadkość. [...] A teraz to jest to na co dzień i dlatego się z tym nie
mogę pogodzić. Za dużo małżeństw mieszanych! Bo ja miałam też u siebie trzy
Polki. [...] Synowe miałam trzy Polki [K_PR_R8].

Wiele oczywiście zależy od środowiska, w którym dochodzi do zawarcia takiego związku. W rodzinach bardziej tradycyjnych, w których małżeństw mieszanych dotąd nie było, zdecydowanie trudniej zaakceptować niewłaściwy wybór
członka rodziny. Natomiast tam, gdzie Polacy już byli lub są, nie potrzeba na
to na ogół zbyt wiele czasu. Zwiększająca się liczba małżeństw mieszanych nie
świadczy oczywiście o tym, że są one pochwalane czy powszechnie akceptowane
przez Romów. Owszem, temu, kto popełnił „wykroczenie” i związał się z Polką
lub Polakiem, jest dziś w wielu romskich środowiskach łatwiej niż dawniej, ale
nie oznacza to, że jego decyzja przyjmowana jest ze spokojem i zrozumieniem.
Inni Romowie zawsze dadzą odczuć takiej osobie, że jej wybór nie jest słuszny,
będą jej odradzać zawieranie takiego związku. Najbliższa rodzina często jednak
nie ma wyjścia — dla dobra własnego dziecka, brata czy siostry po prostu musi
się przyzwyczaić do stałej obecności „obcego”. Wymaga to oczywiście czasu.
Zdarza się, że cierpliwość i tolerancja romskiej rodziny owocuje i wżeniony gadzio szybko przyswaja sobie cygański sposób życia. Bywa jednak i tak, że najbliższa rodzina, pomimo upływu czasu i usilnych starań gadzia, by żyć tak, jak każe
romska kultura, nie jest w stanie zaakceptować takiego małżeństwa:
Na przykład, mój wujek już jest 20 lat po ślubie z Polką. [...] A ja byłam dziecko
jeszcze, to ja tak nie pamiętam. No ale pamiętam, że dziadek nie pochwalał. Ale
jak wziął, to co miał zrobić? Zabić go? Przyzwyczaił się. A teraz jakby pani ją
widziała, to by pani nie powiedziała, że to może być gadzi. Mój mąż, jak się hajtnęliśmy i mu powiedziałam, że to gadzi, to mi nie wierzył. [...] Ona przyjęła naszą
tradycję, nasz zakon, naszą wymowę, wszystko [K_PR_R33];
A nieraz, widzi pani, obce, Polkę zapozna sobie, wpadnie w oko, no i już. [...] I to
duże nerwy. No ale co? Ale zabić, nie zabije. Przejdzie tydzień, miesiąc, dwa, trzy
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i już. [...] Choć to całe życie nie raz dręczy człowieka, niepokoi, ale musi jakoś to
ująć. Jeśli weszła w tą rodzinę, no trzeba jakoś to też docenić. Żeby to żyło, no
bo, wie pani, są dzieci. To może nie chodzi tak o nią czy o niego, jak o te dzieci.
No już trzeba to, wie pani, dostosować do swojej rodziny, tak żeby to jakoś ręce
i nogi miało [K_ChR_R16];
Niby nie są dobrze widziane, ale rok czasu i to wszystko mija [K_PR/SR_R4];
U mnie w rodzinie jest do tej pory Polka. Ona jest nauczycielka, uczy dzieci
w szkole. No to też się zapoznały, chodzili ze sobą cztery lata. [...] No i co? Ożenili się i żyją do tej pory. No mama trochę była przeciwna. Przeciwna była, bo,
wie pani, no my wszystkie trochę byli przeciwne, bo... dlatego że tak: my wiemy, że ona jest Polka, ona jest nauczycielka, ona nie pójdzie do szkoły w długiej
spódnicy. Ona musi mieć fryzurę, wymalowana, spodnie. Po polsku musi chodzić,
prawda? A u nas tego nie ma. A jak ona tak się ubierze, tak będzie chodzić, to dla
nas jest wstyd. My się wstydzimy, bo to u nas nie ma. No ale że ona przystała na
to, ona wiedziała, że ona jest Polką, no i mówi, że jak wyjdzie za niego, to ona się
musi dostosować do rodziny męża. No i wzięli ślub cywilny, wzięli ślub kościelny.
No i ona idzie do szkoły, uczy dzieci, ale że teraz są modne spódnice szerokie, na
wzór romski, taki też chodzą, teraz to modne jest, no to akurat to wykorzystuje.
[...] Ma zakryte ramiona. Ma bluzeczkę ładną, ale ramiona muszą być zakryte.
[...] No raczej to, wie pani, mama była zadowolona, tylko ojciec trochę... Ale potem trochę mu to przeszło [K_PR_R14].

Choćby gadzio przestrzegał wszystkich zasad romanipen, małżeństwo mieszane
nigdy nie jest powodem do dumy. Prestiż rodziny, w której do niego doszło,
doznaje uszczerbku — w konsekwencji cieszy się ona mniejszym szacunkiem
wśród innych Romów. W razie sprzeczki rodzicom może zostać wypomniane
przewinienie ich dziecka, to że źle je wychowali i dopuścili do zawarcia takiego
małżeństwa:
Nie jest tak naprawdę, żeby to było akceptowane. To już się inaczej na taką osobę
patrzy. Inaczej on ma, jak on przychodzi do domu i... nie wśród rodziny domowej,
matki, ojca, brata, siostry. Bo on jest normalnie traktowany, bo to jest dziecko
moje. Ale wśród innych to już zawsze ktoś tam może wymówić to [K_PR_R29];
Wie pani, są, ale nie jest to przyjmowane nadal. Bardzo rzadko się dzieje, ale my
nie przyjmujemy to za dobre. [...] Obcują między nami, ale każdy się stara, żeby
uniknąć takich rzeczy [M_PR_R39].

Zawieranie małżeństw mieszanych jest zakazane z kilku powodów. Po pierwsze,
wynika to z troski o podtrzymanie istnienia własnej grupy. Cyganie obawiają
się, że jeśli będą dopuszczać do zawierania małżeństw z gadziami, to Cyganów
„z krwi i kości” zacznie ubywać, aż w końcu znikną zupełnie. Mieszane małżeństwa nie są oczywiście jedyną przyczyną tego, że populacja Romów w Polsce
stale się zmniejsza. Jednak przez samych Romów postrzegane są jako poważne
zagrożenie:
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Przez to, ja pani powiem, za dużo naszej nacji się wyradza. I to przez to dużo,
wszystko się zmienia. I to przez to mówią, że prawdziwych Cyganów nie ma.
No i to właśnie przez to dużo się wyradza. Tak samo, na przykład, jakby u pani
tak dużo z Cyganami się żenili i z Cyganami, Cyganami, Cyganami, z tymi Romami i co? To by się wszystko u pani pozmieniało. I to jest to u nas. Nie wolno
[K_PR_R23];
No, bo zacznijmy od tego, że gdyby tak każdy mógł się żenić tak, jakby chciał,
z Polakiem, to w końcu... nie byłoby po nas śladu. [...] Chodzi o to, żeby zachować
czystość krwi Romów [M_PR_R2];
[...] ja mam taki pogląd: nie mieszajmy się po prostu. Ale nie dlatego, że ja uważam kogoś za gorszego człowieka, tylko po to, żeby uchronić swój naród, swoją
nację. Jeżeli ja będę przyzwalała, ja na to przystaję, że tak, mieszajmy się, to ja nie
będę miała swojego narodu. To o to tylko chodzi [K_PR_R1].

Mieszane małżeństwa zagrażają również cygańskiej tradycji. Jak często podkreślają Romowie, w małżeństwie trzeba iść na kompromis. Nawet jeżeli Polak/
Polka będzie żył/żyła w zgodzie z zasadami kultury romskiej, to i tak jego romska małżonka/jej romski małżonek przejmie pewne elementy kultury polskiej,
w mniejszym lub większym stopniu zatraci swoją „cygańskość”. Na utratę cygańskości narażony jest zresztą nie tylko ten, kto wiąże się z gadzio, ale także każde
kolejne pokolenie, któremu taki związek daje początek. Dziecko z mieszanego
małżeństwa może przecież wybrać życie „po gadziowsku”:
Na razie jest takie coś, że niknie nasz ród, nikną nasze obyczaje. No i nasz król
powiedział, że jeżeli ktoś się ożeni z Polką czy kobieta ożeni się z Polakiem,
to wtedy już obojętne, to są mieszańce, to wtedy są skalane na całe swoje życie
[K_PR_R7];
To zależy, wie pani, też od Polaka. Też od Polaka zależy, wie pani. Bo niektóry to
tylko potrzebuje wykorzystać i iść dalej, nie? A niektórzy to się starzeją ze sobą.
Tylko że, wie pani, to jest troszkę za dużo już, naprawdę za dużo. Co drugi, co
trzeci, to już jest mieszaniec. No i po prostu nie podoba mi się trochę to. [...] Zatraca się to wszystko. Jeszcze trochę, to w ogóle zaniknie to wszystko, wie pani.
No na przykład ona (kobieta wskazuje na wnuczkę), no niech ona teraz wyrośnie.
Ona jest mieszana, prawda? Czy ja wiem, jakie ona będzie miała myśli, jak ona
dorośnie, jak ona w życiu sobie zaplanuje, co ona zrobi, prawda? Ale na pewno
już nie będzie chciała tej tradycji. Bo jej się może nie będzie podobało to. A jej
dzieci? To już będą w ogóle... [K_PR_R8]
Bo w ogóle to nie powinni się żenić Polka z Cyganem. Żeby to nie wynikło, żeby
to nie zaniknęło. Bo to jest piękna tradycja. A jak już są mieszani, to już nie za
bardzo [K_PR_R34].

Wreszcie, Cyganie na ogół nie wierzą w możliwość utrzymania mieszanego
związku. Różnice kulturowe często okazują się zbyt trudne do zaakceptowania.
Polka, która wychodzi za mąż za Roma, musi porzucić swoje dotychczasowe
życie. Może jednak przyjść taki czas, że za nim zatęskni, że zapragnie do niego
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wrócić. To właśnie gadziom Cyganie przypisują winę za rozpad małżeństw. To
gadzie — ich zdaniem — zdradzają czy porzucają swoich romskich małżonków.
To z ich winy pojawiają się w małżeństwie problemy i konflikty. Niemal każdy
z moich rozmówców był w stanie przytoczyć historię takiego nieudanego związku polsko–romskiego. W niemal wszystkich przypadkach winny okazywał się
gadzio:
A z Polakami to jest różnie. Czasami się im nudzi cygańskie życie, naprawdę.
Moi kuzyni wychodzili za Polki parę lat temu, dzieci mają i znudziły się te Polki.
Powiedziały w końcu: basta, koniec. Im się nudzi ciągle w długich chodzić, ani
na plażę wyjść, ani kostium kąpielowy, ani włosów rozpuścić, ani obciąć, ani się
podmalować. Nudzi im się to. Duszą się w tym, naprawdę. Kiedyś Polki, kiedyś,
kiedyś te, co wyszły za Cyganów, to się tego trzymają. Jej (dziewczyna wskazuje
na swoją kuzynkę) babcia, na przykład, jest Polką i do tej pory się trzyma, prawda? A tak naprawdę teraz nowoczesne są i duszą się w tym [K_PR/SR_R4];
Ja miałam synową taką. Tylko, że ona od dziecka... w ogóle ona chodziła... ubierała się jak Romka. W ogóle się wychowała między Romami, w Częstochowie.
W ogóle czesanie miała romskie, warkocze... miała piękne, długie włosy. Spódnice szerokie, kwiaciaste miała. W ogóle... jakby ją Polka widziała... niektóre nasze,
z Romów, jak ona do mnie pierwszy raz przyjechała do Łodzi, poszła ze mną tu
na Górniak, na hale, to każdy dostał szok. Ja mówiłam, że to nie jest Romka, ale
nie wierzyły mi. Ona każdą manierę miała tak, jakby była Romką. Ale jeszcze
jej brakowało ciut, ciut. Zawsze coś tam się wynalazło. Piękna była! Przepiękna!
[...] Nie Romka i jednak miała tą żyłkę w sobie... jak syn mój trafił do więzienia,
to go zostawiła i poszła. Zawsze coś tam w niej... drygało. Ale tak, na pierwszy
rzut oka to Romka. I te zasady nasze też ona przestrzegała. Znała ten obyczaj.
Ale... po prostu taką naturę miała, że nie mogła usiedzieć na jednym miejscu,
ona lubiła zmiany. I zniszczyła po prostu ona życie mojemu dziecku. Bo on był
zapatrzony w nią [K_PR_R8];
Na przykład, ja miałam taką... taka była, to widzi pani tak: dziecka się dochowała, dwa lata wymieszkała, dziecko przyszło na świat, zostawiła to dziecko i ja
musiałam wychowywać. Bo jej się potem odwidziło. No to mam patrzeć dobrze
na taką? No nie, prawda? I teraz człowiek ma takie uprzedzenie już, prawda? Bo
może ten chłopak pójdzie, znowu się zakocha tam w jakiejś, a człowiek już ma
zastrzeżenie. Powie: znowu mi taką samą przyprowadzisz? [K_PR_R8]
Ja miałam bratową. Mój brat miał 16 lat, ona miała 15, jak zaczęli ze sobą chodzić. Ja swojej mamie mówiłam: rozgoń to. [...] Ona mi mówiła, moja mama: a daj
ty spokój, przecież to tylko koleżanka ze szkoły. To była taka koleżanka, że mieli
po 18 lat, ożenili się. Dostała różki moja bratowa. Mieli troje dzieci. Nie pracowała, bo studiowała. On dzieci wychowywał. U nas on był wykreślony. Bo on
przeszedł na polską stronę. My po prostu bardzo mieliśmy mały kontakt z nim.
Po prostu ja z bratową przez tyle lat może ze dwa, trzy słowa zamieniłam. Więcej
nie. On chciał kulturą polską żyć. I tak go żona wyprowadziła, że go zostawiła,
tych dwoje dzieci, bo to są już dorosłe... już córka wyszła za mąż i ma dziecko, syn
jest dorosły. Moja mama dała im wszystko. Do niczego się nie dorabiała, bo miała
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wszystko. Miała mieszkanie, w mieszkaniu wszystko. I złoto miała, i ubrana była.
Wszystko miała. Mój braciszek tylko się zajmował dziećmi, bo żona się kształciła,
studiowała. Skończyła studia, już były spore dzieci. Mój brat poszedł do pracy.
Ona poszła do pracy. I jak poszła do pracy, se zapoznała Polaka i poszła z Polakiem. Tego młodszego synka zabrała, a tych dwoje dorosłych jemu zostawiła. Mój
brat był potem bardzo ciężko chory. Córka też studiowała, bo jest nauczycielką
w tej chwili, ale nie chce mnie znać w ogóle. Ona przechodzi obok mnie i idzie.
[...] Mój brat umarł, to teraz nawet nie ma kto iść na cmentarz do niego. Ona ma
dziecko, ona w ogóle nie przychodzi do nas. Do babci też nie przychodzi. Ten
chłopak tylko przychodzi, a ona w ogóle nie [K_PR_R29];
[...] ale widzi pani... no na przykład, jak mama Maliny [imię zostało zmienione].
Mieszkała ze synem dwa lata. Nie akceptowałam w ogóle tego. Absolutnie. Przyznaję się pani. Nie akceptowałam, bo w ogóle ta dziewczyna mi się nie podobała,
nie to, że z urody czy tam z czegoś, tylko po prostu z charakteru. [...] Ale to nie
mogłam też się sprzeciwić, no bo on taką żonę właśnie wybrał. Ale ja wiedziałam,
że ona nie będzie mu żoną doskonałą. Bo to można wyczuć po osobie. Tak że po
urodzeniu Maliny zostawiła mu malutką i poszła z drugim, z Polakiem. No i Malina matki nie widziała. No i wtedy się syn przekonał, że jednak matka jak mówi,
przestrzega dziecko, to że to nie na złe, a na dobre [K_PR_R8].

Zazwyczaj rodzina osoby, która chce się związać z Polakiem, robi wszystko, żeby
do tego nie dopuścić. Opowiada się jej o nieudanych małżeństwach mieszanych,
próbuje przemówić do rozsądku. Jak pisze Kowarska, Roma, który chce się ożenić z gadzi, straszy się tym, że Polki są rozrzutne, bardzo wymagające wobec
swoich mężów, że w razie rozstania mogą zabrać dzieci, a nawet żądać alimentów (Kowarska 2005a, s. 156). Jak twierdzą moi rozmówcy, Polce zawsze będzie
wszystkiego za mało. Romski mąż nie będzie w stanie sprostać jej oczekiwaniom. Dziewczyna w końcu go zostawi:
[...] nie znam takich idealnych małżeństw, żeby było idealnie. Żeby nie wiadomo
jak dobrze miała ta dziewczyna, to ona i tak pójdzie w swoja stronę. [...] Ona się
nie umie dostosować [K_PR_R34].

Co ciekawe, gadziom ogólnie przypisuje się zły wpływ na Romów. I nie chodzi tu tylko o małżeństwa mieszane, także o zwykłe obcowanie Polaków z Cyganami. Jeśli któryś z Cyganów bierze narkotyki, nadużywa alkoholu lub kradnie,
to — zdaniem moich rozmówców — musiał przebywać wśród Polaków, nauczyć
się tego od nich. Gdyby żył w środowisku romskim, coś takiego nigdy nie miałoby miejsca. To gadzio jest tym, który sprowadza na złą drogę:
Zabójstwo oczywiście też, jak i inne przewinienia, które brat wymieniał. Ale...
rzeczywiście, mało się słyszało o zabójstwach u Romów. Ja, na przykład, w swoim
skromnym życiu nie słyszałam, żeby Rom kogoś zamordował. No być może za
mało słyszymy o sprawach kryminalnych. Jeżeli Rom jest w społeczeństwie romskim, to taka rzecz rzeczywiście nie miała miejsca. Ale zdarzają się takie sytuacje,
że Romowie się mieszają bardzo z różnymi grupami polskimi itd. Tak że różne
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rzeczy mogą się zdarzyć teraz. Chociaż bardzo mało o tym słyszymy, jeśli chodzi
o jakieś przestępstwa właśnie typu morderstwo [K_PR_R1].

Oczywiście, zdecydowanie łatwiej zaakceptować gadzio, który daje Cyganom
powody, żeby go lubić. Jedną z rzeczy, którą może zrobić „obcy” wżeniony do
romskiej rodziny, by zyskać jej sympatię, jest przestrzeganie zasad romanipen.
Jest to wręcz warunek konieczny, jeżeli chce się żyć w zgodzie z rodziną swojego
romskiego małżonka. Kobieta musi więc porzucić krótkie spódnice, spodnie,
bluzki na ramiączkach i zrezygnować z makijażu. Powinna także opanować
tzw. „przykazania” kultury romskiej, nauczyć się rozróżniać to, co czyste i nieczyste, oddawać szacunek starszym — postepować tak, jak kobiety romskie. Zazwyczaj oznacza to całkowitą zmianę sposobu życia:
Ale jak któraś wejdzie w nasze życie, to musi przyjąć nasze zasady. [...] Przestrzegać nasze prawo. Nasze prawa przestrzegać i nasze zasady [M_PR_R46];
Coś pani powiem, żeby się jakoś zastosował do tych obyczajów. Co najmniej. Pocałować w rękę teściową, szacunek jej oddać. Proszę pani, my w jednej misce nie
jemy i nie kąpiemy się. U nas jest jedna miska do jedzenia. Umyć głowę, to trzeba
mieć miskę inną, czy obmyć się. Łyżka jak spadnie na podłogę, to trzeba umyć.
Nie tak ręką przetrzeć i na stół. U nas jest dużo takich różnych warunków. [...] No
to, proszę pani, jeżeli się już nie dostosuje, no to już nie z nami tak. Wie pani,
u nas jest inna kultura [M_PR_R32];
Wchodzi w życie od pierwszego dnia. Kiecki zrzuca, wszystko ze siebie zrzuca.
Tak, jak pani teraz chodzi, to musi zrzucić, ubrać takie spódnica, jak i my. Wie
pani, musi się dostosować, żeby umiała gotować, posprzątać, żeby rzeczy takie, co
się człowiek myje, żeby nie dotykać tam, gdzie nie trzeba. Wie pani, wszystko jest
odrębne. Ona musi o tym bardzo pamiętać. [...] I musi na to uwagę zwracać, gdzie
są łyżka, gdzie miska, gdzie garnczek, gdzie inne rzeczy, wie pani. Gdzie rzeczy są
damskie inaczej, męskie inaczej, dziecinne inaczej. Nie może być wszystko razem
[K_ChR_R16];
Ona wiedziała, że wchodzi do Romów, to musi się dostosować do Romów i nie
chodzić w takich, o, bluzeczkach, żeby brzuch był widać, czy nogi, czy tam piersi.
To, to jest zabronione [K_PR_R14];
Po prostu musi się pogodzić z tymi faktami, że musi to uczynić, co u nas jest. Musi
tradycję przyjąć. Jeżeli przyjmie tradycję i nic nie będzie robiła przeciwko temu,
to będzie dobrze [K_PR_R7].

Jak zaznaczają sami Romowie, przestrzegania romskiej tradycji, zwłaszcza
w obecności innych Romów, wymaga nie tylko kultura cygańska, ale nawet sama
kultura osobista. Jeśli udajemy się w gości, to przecież staramy się zachowywać
tak, by nie urazić gospodarzy. Nie palimy w domu, w którym się nie pali. Nie
mówimy rzeczy, które mogłyby postawić odwiedzanych w krępującej sytuacji.
Staramy się dostosować nasze zachowanie do sposobu, w jaki zachowują się gospodarze. Dlaczego zatem gadzio nie miałby przestrzegać zasad obowiązujących
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w domu rodzinnym swojego cygańskiego małżonka, czy w domach członków
jego rodziny:
Dziewczyna nieraz jest taka, że ona bardziej przestrzega jak Cyganka. Ten obyczaj złapie, trzyma. Jest kulturalna. A teraz weź pani takiego chama, chama, co
wejdzie na pana. Niektóre chcą takie. Jak ja się ożenię z Polakiem, to jak ja mam
kulturę, to ja się zachowam tak samo, żeby mieć tą kulturę, żeby się ta rodzina
nie wstydziła: O, Cygankę wziął, a ona nie zna te obyczaje. No to ona też musi
się dostosować. I tak samo jakby pani teraz się ożeniła. Zna pani te obyczaje, to
by pani jak najwięcej przestrzegać chciała. A niektóre, takie chamowate, się nie
nauczą. To się wyklucza z rodziny wtedy [K_PR_R49].

We własnym domu, jeśli taka mieszana para mieszka sama, można sobie pozwolić na niewielkie odstępstwa od zasad romanipen. Kiedy jednak przebywa się
wśród Romów, należy przestrzegać ich tradycji. Jeden z moich rozmówców, którego córka wyszła za Polaka, opowiadał, że dopóki młodzi są u siebie w domu,
mogą zachowywać się po polsku. Mężczyzna miał świadomość tego, że jego córka, żyjąc z Polakiem, na pewno przejęła jakieś elementy tradycji polskiej. Jest
to jego zdaniem całkiem naturalne, zwłaszcza że młodzi mieszkają sami. Jednak
gdy przyjeżdżają w odwiedziny do Romów lub przyjmują ich we własnym domu,
muszą stosować się do zasad romanipen. Dotyczy to nie tylko jego córki, ale
także jej polskiego męża. Właściwe, romskie zachowanie jest absolutnie obowiązkowe w towarzystwie starszyzny:
Może sobie, bo mieszka w Łęczycy [nazwa miasta została zmieniona], może sobie w domu przyjmować, ale tu to musi okazać to, co nasze... nasze zasady. I on
równocześnie też musi. Chociaż może tego tam nie uznają u siebie, ale jeżeli się
znajduje między nami, to musi okazać, że on dba o te nasze zasady [M_PR_R3];
Nieraz jest tak, że jak jest wokół Romów, no to się ubiera tak jak oni. A jak jest
na przykład wokół swoich, to ubiera się jak oni. [...] U nas też jest jedna taka
w rodzinie w Płocku, to musi się ubierać normalnie, tak jak my, bo to już by było
tak u starszyzny, źle by było strasznie [K_PR_R50];
[...] jej rodzinę musi szanować, tak i ona musi jego rodzinę szanować. Ale muszą
chodzić tak, jak my. Tak to może i nie, ale jak gdzie idą, tak do starszyzny, no to
nie obcisło. Bo u nas nie wolno. Brzucha nie wolno pokazywać, bo to jest wstyd,
nie? Ale taka sobie idzie, to sobie może, nie. Byle starszyzna gdzieś tam nie przebywała, bo to jest wstyd ogromny [K_PR_R34];
[O ubiorze wżenionej gadzi] Musi, wie pani, tą tradycję trzymać, tak po romsku.
[...] Chyba że, no mąż jej nie wyda, nie? Tak w tajemnicy. Jak chcesz, tak się
ubierz, ale żeby tak nikt nie widział [M_PR_R15].

Jeżeli Rom na to pozwoli, jego żona nie–Cyganka, wychodząc z domu i idąc na
przykład do sklepu, nie musi wkładać długiej spódnicy. Taka sytuacja staje się
jednak niezręczna, jeśli kobieta nieoczekiwanie spotka innego Roma:
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To wtedy ma przegrane (śmiech). No to później ma wstyd za żonę. No bo tak,
ona weszła w to, ona wie, jak jest. I tak musi być. Ona chce się ubrać ładnie, to co
ona lubi ubrać. No ale jednak właśnie u nas tak nie ma. My też chcieliby spodnie,
takie dziewczyny młode chciałyby się ubrać jakoś tam, w spódniczkę króciutkie,
spodnie, umalować się, ale u nas tego nie można [K_PR_R14].

Osoba młodsza może oczywiście wykazać się zrozumieniem i pominąć to milczeniem. Ktoś starszy jednak zapewne poruszyłby ten temat przy najbliższej
okazji lub po prostu zwrócił uwagę niewłaściwie ubranej osobie albo — co zdarza się znacznie częściej — jej małżonkowi. Bezpieczniej zatem jest ubrać się po
romsku, zwłaszcza jeśli gadziowi towarzyszy jego romski partner. W przypadku
niespodziewanego spotkania z innym Romem nie będzie się on musiał wstydzić,
a jego reputacja nie zostanie dodatkowo nadszarpnięta.
Jeżeli gadzio nie dostosuje się do romskich zasad, to ani on, ani jego małżonek nie będą mile widziani w cygańskich domach. Niewłaściwe zachowanie
gadzia wpływa negatywnie na prestiż nie tylko jego cygańskiego małżonka (który
i tak już doznał poważnego uszczerbku wiążąc się z nie–Romem), ale całej rodziny romskiej, w którą się wżenił:
[O mężczyźnie, którego żona nie przestrzega tradycji] Wyklucza się i już jest
taki... już go nie uważają. A to on wziął chamkę i odsunął się od cygańskiego
życia. A cygańskie życie jest najpiękniejsze [K_PR_R49].

Każdego gadzio, który wchodzi w romską rodzinę, czeka więc „nauka” tego,
jak ma się zachowywać, by nie podpaść teściom czy innym członkom rodziny
swojego małżonka, nie zaszkodzić jego opinii. Od samego początku powinien
uważnie obserwować zachowanie Romów. Na jego mężu lub żonie spoczywa
obowiązek przekazania mu najważniejszych zasad. W roli nauczyciela mogą
również wystąpić teściowie lub bratowa czy szwagier:
Czy tam wyjdzie w koszuli nocnej przy starszyźnie w domu... bo nieraz tak się zdarza, że jak się żeni chłopak, to trzeba jej uwagę zwrócić. A to on powinien nauczyć
ją, żeby nie chodziła se w koszuli, bo to nieładnie [K_PR_R34];
Mąż, teściowa. Teście na to wpływają. A po prostu ona widzi, w środowisku jest
cygańskim. Widzi, jakie my mamy życie, jak my się dostosowujemy do tego życia,
i ona się dostosowuje. To już, wie pani, niektóre rzeczy to nie trza uczyć. Bo ile
to można, ile się kogoś uczyć będzie? Całe życie? Nie. Zobaczy raz, drugi. Ona
se to wbija w głowę, że to jest na dalsze życie jej. Bo jeżeli jest samotna i kiedyś
doczeka dzieci, ona musi swoim dzieciom przekazać [K_ChR_R16];
Powinna teściowa albo bratowa starsza czy młodsza. Obojętne. Powiem ci tak
— zasady takie, jak wejdzie do domu, to już powinna wiedzieć od męża, prawda?
Tego Roma. Powinna już wiedzieć co, jak i gdzie, i jak się powinna zachować.
A reszta? To po prostu pokazuje po trochu bratowa czy teściowa [K_PR/SR_R4];
[...] po prostu musi trzymać się tych zasad, przestrzegać te zasady, co mu wolno,
a co mu nie wolno. [...] No musi ktoś mu powiedzieć, nie? Czy żona jego, czy na
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przykład jego teście. Na przykład, żeby on... żeby tam dla żony swojej nie podał te
rzeczy, co są trefne, co u Romów nie można. Na przykład: spódnica, buty. I żeby
twarz nie mył w tym, co my tam co innego robimy [K_PR_R8].

W bardziej tolerancyjnych rodzinach gadzio daje się trochę czasu na to, by opanował zasady romskiego życia. Wybacza mu się jego początkowe „potknięcia”:
Na początku to, to nie ma co od razu wymagać. Że ona to nie umie, czy to, to jest
normalna rzecz. Na początek się jej mówi... przyjdzie w krótkiej spódnicy, to jedna czy druga już jej powie. [...] Jak ona na przykład jest u bratowej, to bratowa ją
złapie za rękę, chodź na cztery oczy i w cztery oczy tak jej powie: tak masz robić,
tak, tak, tak. I ona wie. I mąż też mówi to wszystko [K_PR_R14].

Na przekazaniu zasad romanipen w sposób szczególny zależeć powinno małżonkowi — to na nim ciążą wszelkie wykroczenia gadzio. Jak mówią Cyganie,
„Polak jest całe życie magirdo”, więc jemu i tak już nic nie może zaszkodzić:
Coś ja pani powiem. Rozumie pani? Polak nie może, ale jeżeli Polak jest z Cyganką i on nie przestrzega to, to jego żona — Cyganka ma tą karę. [...] Nie nauczyłaś?
Nie pilnowałaś? To ja u ciebie nie będę piła i ty nie należysz do nas. To jest właśnie tak. [...] Znaczy się, ona, jak coś zrobi, nie dostosowuje się, to magirdo pada
też na jej męża [K_PR_R7].

Polakowi nawet nie bardzo wypada dyskutować z Romem. Sporne kwestie powinien pozostawić do załatwienia swojemu romskiemu partnerowi. Jeśli Polka
zachowa się niewłaściwie, lepiej widziane jest, jeśli uwagę zwróci się jej mężowi–
Romowi, a nie bezpośrednio jej. Wtedy nikt nie jest urażony:
On ma całe życie to prawo, że jest Romem. On może podejmować decyzje
i wszystko. Jego żona już nie. Także, jak będzie się kłócił, bo u nas zawsze się
kłóci chłopak z chłopakiem, a kobita z kobitą. A tak on musi się kłócić i z kobitą,
i z chłopem. Rozumiesz, o co chodzi? [...] Patrz... ty jesteś moją żoną, nie? Jesteś
Polką, a ja Cyganem. Jak tobie ktoś coś ubliży, to ty się nie kłócisz. Tylko ja się
kłócę z tą Cyganką. [...] No bo ty nie masz nic do gadki. Cyganka powie: ty Polka
jesteś, to co ty będziesz mi tu głos podnosić. Albo będziesz mnie uczyć naszych
tradycji. Wiadomo, że to głupio odbierzesz i się źle poczujesz. Ale zaraz przylecisz do mnie i powiesz: słuchaj Karol [imię zostało zmienione], ona powiedziała
mi tak i tak. A mnie łapie wtedy nerwica, wpadam do niej i mówię: co, ty nie wiedziałaś, że to Polka jest? Wiedziałaś! Jak ci coś zrobiła, to trzeba było przyjść do
mnie, powiedzieć mi. Nie trzeba było jej takiej kolki dawać [M_PR_R17].

Sympatię i szacunek Romów gadzio może zyskać nie tylko przestrzegając
ich tradycji, ale również pomagając im w załatwieniu różnych rzeczy, zwłaszcza
spraw urzędowych, od których Cyganie stronią i z którymi często, ze względu
na kłopoty z pisaniem i czytaniem, nie są sobie w stanie sami poradzić. Oczywiście, gadziowi nie wypada takiej pomocy odmówić, a Cyganie bardzo chętnie
to wykorzystują. Prowadząc badania poznałam Polkę, która wyszła za mąż za
Cygana i mieszkała z jego rodzicami. Za sąsiadów miała wielu Romów, którzy
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wielokrotnie, nawet kiedy byłam u niej w domu, przychodzili do niej z rozmaitymi prośbami. Chcieli, by napisała im jakieś podanie, przeczytała pismo, które
właśnie otrzymali, itd. Dziewczyna, jak sama zaznaczyła, nigdy nie odmawiała
pomocy, gdyż miała świadomość tego, że zostałoby to bardzo źle odebrane przez
romskie otoczenie, mogłoby zaszkodzić zarówno jej samej, jak też jej teściom
czy mężowi. Z drugiej strony, miała poczucie tego, że jest wykorzystywana. Romowie pojawiali się u niej coraz częściej, „wymyślali” dla niej coraz to nowe
zadania. Oczekiwali przy tym rzeczy często niemożliwych, np. załatwienia paszportu w trzy dni, anulowania rachunków za telefony komórkowe itd. Niemożność załatwienia którejś z tych spraw odbierana była jako niechęć udzielenia pomocy. Szybko nauczyli się też przychodzić do niej również z takim problemami,
z którymi sami daliby sobie świetnie radę. Mąż dziewczyny często wyjeżdżał do
pracy za granicę. Jeśli akurat przebywał w domu, do dziewczyny przychodziło
mniej „petentów”. Kiedy jednak wyjeżdżał, w jej domu natychmiast pojawiało
się wielu Romów, nieraz w bardzo późnych godzinach wieczornych.
Cyganie nie lubią również, kiedy wżeniony Polak czy Polka „wymądrzają się”
lub chcą być bardziej cygańscy niż sami Cyganie. Kobiety romskie, na przykład,
niechętnie patrzą na Polki noszące przesadnie długie, ciągnące się po ziemi
spódnice, farbujące włosy na kruczoczarny kolor. Przecież i tak nic im to nie
pomoże. Choćby nie wiadomo jak bardzo się starały, i tak zawsze będą gadzi:
Ale niektóre, wie pani, Polki też mają ciemną skórę. Na solarium chodzą, farbują
sobie włosy. No ale nie lubię to, jak na przykład Polka jest z krwi i kości, jak to się
mówi, a chce się zrobić Cyganką z krwi i kości, którą nie jest. Tego nienawidzę.
[...] Ona chce się większa zrobić po prostu niż Cyganka, chce mieć większy honor
cygański niż ta prawdziwa Cyganka z krwi i kości. Tego nienawidzę [K_PR_R28];
[...] obcy, który wchodzi do naszego narodu, do naszego rodu, do naszej rodziny,
przeważnie wykazuje się... wykazuje się lepszym niż ten Rom. On się wykazuje.
On chce się wykazać. To znaczy się: kobiety cygańskie chodzą w długiej spódnicy,
do kolana, za kolano, a ona chodzi aż do kostek, prawda? Bo chce się przypodobać, chce się w ten naród gdzieś tam wtopić i chce się wykazać jak najlepiej,
prawda? Gdzie i tak to nie jest dobre. Bo zarzucają to: o, lepsza Cyganka od nas,
a i tak nie będzie nią. Na tej zasadzie [M_PR_R42].

Zdecydowanie łatwiej sympatię Cyganów jest zyskać komuś, kto już wcześniej,
przed zawarciem związku małżeńskiego, żył wśród Romów. Od moich respondentów usłyszałam historię pewnego polskiego chłopaka pochodzącego z rodziny patologicznej. Jego matka nadużywała alkoholu, a on sam wałęsał się po
ulicy. Opiekę nad nim, oczywiście nieformalną, przejęli Romowie, a dokładniej
wujek mojej respondentki. Chłopak pomagał mu w domu, jeździł razem z jego
synami za granicę po samochody. Z czasem nauczył się, jak żyć po cygańsku,
mimo iż cały czas mieszkał ze swoją biologiczną matką i to ona była jego prawnym opiekunem. Pewnego dnia chłopak porwał dziewczynę romską, co w kul-
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turze cygańskiej jest jednoznaczne z zawarciem małżeństwa3. Dziewczyna była
rozwódką. Jak zaznaczali moi rozmówcy — jej pierwsze małżeństwo nie było
udane, choć jej mężem był Rom. Mimo iż „porywacz” był gadzio, jego zachowanie nie wywołało ostrych reakcji wśród Romów. Mieli oni przecież dość czasu,
by go poznać, oswoić się z nim. Wiedzieli, że zna romskie życie, że wie, jak się
stosować do zasad romanipen. Młodzi są ze sobą do dziś i uchodzą za szczęśliwe
małżeństwo. Oczywiście, kiedy odwiedzają Romów, piją i jedzą ze specjalnie dla
nich przeznaczonych naczyń. Dziewczyna jest bowiem uznana za magirdo — naruszyła zasadę endogamii. Nikt z jej rodziny nie wyraża się jednak negatywnie
ani o niej, ani o jej mężu. Można odnieść wrażenie, że ich związek został dość
szybko zaakceptowany przez romskie otoczenie. Chłopak zyskał dodatkowe
plusy pomagając Romom w remontach ich domów:
No i widzisz — ona też była mężatką, rozeszła się. Nie miała szczęścia. On się
w niej zakochał no i się pobrali. I dobrze im. I szanujemy go, i w ogóle, bo naprawdę jest rzetelny [K_PR_R34];
No, ja ci powiem... Był taki chłopaszek, Łukasz ma na imię [imię zostało zmienione]. On się wychował po prostu z nami. Jego mama... to była rodzina patologiczna, tak powiem ci szczerze. I wujek tam... on pomagał wujkowi przy meblach.
[...] On pomagał. Z chłopakami za granicę jeździł. No i tak przebywał z nami
non stop. W naszym języku mówi perfekt, zna zasady i to wszystko. Pojechał do
Anglii i tam pojechała też kuzynka, i tam uciekli ze sobą, można tak powiedzieć.
Przyjechali tu do Polski no i już każdy nic nie mówi, ale wiadomo, że jak przychodzą do nas, to są magirdo. Mają osobne talerze, osobne szklanki. Ja ci powiem
tak szczerze, że młodzież to tak tego nie przestrzega za bardzo, ale jak jest ktoś
starszy, to się uważa, żeby osobne mieli to wszystko. [...] Potem trzeba je wyrzucić.
Ale jeżeli wiesz, że ta osoba będzie do ciebie często przychodziła, to odkładasz na
bok. [...] Właśnie, jak ktoś przychodzi do nas magirdo i robisz kawę czy herbatę,
a on nie chce pić, no to się zawsze tak mówi w żartach: pij, mamy dużo szklanek
[K_PR/SR_R4].

Zyskanie akceptacji ze strony romskiego otoczenia wymaga od gadzia wiele
wysiłku. Nie wystarczy samo przestrzeganie tradycji. Bez względu na to, jak bardzo będzie się do niej stosował, i tak pozostanie „obcy”. Nie pomoże tu nawet
płynne posługiwanie się językiem romani. Cygańska rodzina, jeśli tylko będzie
chciała, zawsze znajdzie coś do zarzucenia wżenionemu w nią Polakowi czy Pol
ce. Nigdy nie będą oni w stanie sprostać jej oczekiwaniom:
Proszę pani, jak to się mówi, żeby umarł, będzie gadzi. Co tu czarować? Nie lubię
kłamać [M_PR_R32];
Jakby nie było, złotem owinąć, to i tak będzie gadzi. I umrze gadzi. Nie ma o czym
mowy [K_ChR_R16];
Więcej informacji na temat porwań czytelnik znajdzie w części drugiej niniejszej publikacji,
w rozdziale III.
3
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Ale musimy rozumieć pewną rzecz, że ten, kto nie jest Romem, jest obcym. Jeśli
nawet ten obcy zrobi dobrze, to i tak jest obcy. I tak się szuka tych wad. [...] Mam
wiele przykładów, gdzie Polacy wychowali się między Cyganami, zestarzeli się
między Cyganami. Zawsze jest to ale. [...] Romowie do Polaków. Zawsze jest to
ale. [...] Wszystko jest na niekorzyść. Żeby nawet robił jak najlepiej, to i tak jest
na niekorzyść [M_PR_R42].

Jak zaznacza Kowarska, wżeniony do romskiej rodziny Polak zawsze będzie
zajmował niską pozycję (Kowarska 2005a, s. 154). Zawsze będzie mu się dawało
odczuć, że jest inny, „obcy”. Zawsze znajdzie się ktoś, kto mu wypomni, że jest
gadzio. Jest to sytuacja niezręczna także dla jego romskiego współmałżonka.
Może on czuć się źle widząc, że jego współplemieńcy nie chcą zaakceptować
jego wyboru, nie mówiąc już o tym, że jest nieustannie narażony na złośliwe
uwagi z ich strony (tamże, s. 156). Romowie opowiadali mi o wielu przypadkach, kiedy to wżenionemu gadzio publicznie okazywano brak szacunku, wręcz
pogardę. W skrajnych sytuacjach dochodziło nawet do tego, że młodszy Rom
zwracał uwagę starszemu od siebie gadzio. Czynił to przy innych Cyganach i bez
wyraźnego powodu. Można więc przypuszczać, że zależało mu tylko i wyłącznie
na pokazaniu swojej wyższości, upokorzeniu „obcego”:
I to jeszcze zależy, jaki gadzio. Bo jak będzie się stawiał, to nawet na próg domu
nie wejdzie. Jak będzie grzeczny i będzie sobie z boku siedział w towarzystwie, to
nikt go nie ruszy. Ale jak usiądzie pomiędzy starszyzną i będzie coś za dużo gadał,
to ma prawo starszyzna powiedzieć, żeby wstał i wyszedł. Rozumiesz? Musi uważać całe życie. To znaczy, wiesz, taki człowiek to powinien wiedzieć jak jest, nie?
Jak jest towarzystwo tak, jak my tu siedzimy, Romowie, i jest gadzio, to powinien
nie tu usiąść, tylko dalej. Po prostu odrębnie sobie. I siedzieć sobie cichutko i nic
się nie odzywać. [...] Patrz, ja mogę mieć 15 lat, czy 12, a on będzie miał, ten Polak, przykładowo 60 lat, nie? I moje prawo więcej znaczy, moje jedno słowo więcej, jak jego 10. [...] I mam prawo wstać i mu powiedzieć to przy wszystkich. Co
ty mi tu gadasz, jak ty nie jesteś Cyganem? Co ty mi tu będziesz gadał? Ja mogę
tobie powiedzieć: wstań i wyjdź [M_PR_R17];
Jeżeli się będzie robić za mądry... jeżeli się robisz za mądry, a wiesz, że tam nie
możesz... tam wnikać w pewne sprawy, prawda? Pomimo że ty 100 lat będziesz
między Romami, ale są takie sprawy, w które nie można wnikać nawet nam, Romom młodym. Nie wolno nawet nam w to wnikać, Cygankom młodszym i Cyganom. A jak ty w to wnikniesz, to ci każdy powie: ty się nie odzywaj, bo ty nie masz
tu prawa głosu. A jak powiesz: dlaczego? To ci powiedzą: bo ty jesteś gadzi i ty nie
możesz się odzywać w tych sprawach [K_PR_R33];
Na przykład, w święta czy coś tam on siedzi wśród nas, ale jakiś Rom, nie będzie
mu pasowała i powie mu... I powie mu: ty jesteś gadzio, proszę, wyjdź. I on wtedy
bez niczego wstaje i wychodzi [K_PR/SR_R4].

W niektórych rodzinach zdarza się także, że jeśli Cyganowi dokuczy jakiś przypadkowo spotkany Polak, to wtedy odgrywa się on na takim właśnie, wżenionym
do rodziny romskiej gadzio:
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

204

Dylematy tożsamościowe Cyganów (Romów) w Polsce

Wie pani, to zależy od rodziny. Niektórzy po prostu nie patrzą na nic i przyjmują tą kobietę czy tego mężczyznę do domu, i wszystko jest dobrze. A niektórzy,
powiem pani, że się wyżywają. Mówię szczerze. Gdzieś tam pójdzie, jakiś Polak
dokuczy, to przyjdą i tą dziewczynę wyzwą. Bo taka sama jesteś. Wie pani, co?
Niedobre są takie małżeństwa [K_PR_R7].

Jeśli starszyzna, widząc poprawne zachowanie wżenionego Polaka, zaakceptuje
go, pozwoli mu pić i jeść z tych samych naczyń, z których jedzą i piją Romowie,
wtedy reszta Cyganów również musi go zaakceptować. Nikt nie może mu już
wówczas okazywać pogardy czy lekceważenia. Każdy musi oddawać mu należny
szacunek. Nie można bowiem podważać słów osoby starszej. To ona ma głos
decydujący w kulturze romskiej, także w kwestii tego, kiedy wżeniony gadzio
może zostać uznany za „swojego”, choć oczywiście nigdy tak do końca nie będzie Romem:
Może, może za jakieś 20 lat, może wtedy jakiś starszy Rom powie: napij się z tej
samej szklanki. Jeżeli u nas bardzo długo będzie, będzie normalnym chłopakiem,
to jak ktoś starszy od nas z rodziny tak powie, to nikt inny nie podważy jego autorytetu, jego słowa [K_PR/SR_R4].

Romowie swoje zachowanie wobec gadziów tłumaczą tym, że Polacy zachowują
się podobnie w stosunku do wżenionych w ich rodziny Cyganów. Choćby nie
wiadomo jak taki Rom się zachowywał, to i tak zawsze będzie Romem. Zawsze
znajdzie się ktoś, kto mu wypomni jego pochodzenie, choćby przy okazji jakiejś
sprzeczki, w nerwach. Tak jak dla Cyganów gadzio pozostanie na zawsze gadzio,
tak samo dla Polaków Cygan zawsze będzie Cyganem. Trudno jest zaakceptować jego pojawienie się w rodzinie, uznać go za jej pełnoprawnego członka:
Tak samo tak jak i jest po polsku. Cygan będzie zawsze Cygan [K_PR_R23];
To znaczy, wiesz, jak ci tu powiedzieć... Jak wejdzie Cygan w polską rodzinę, to
będzie 50 lat i, i tak Polakiem nie będzie. Prawda to jest, czy nie? [...] Rom, jak
wejdzie w polską rodzinę, to żeby był 100 lat, to i tak ktoś powie: ty nie jesteś
Polak, tylko Cygan. Tak samo i u nas [M_PR_R17];
No, i nawet wśród Polaków, jak jest ta mieszana rodzina, to też powie: ty czarnuchu, Cyganie. Też są te wymówki [K_PR_R29].

Oczywiście, wśród małżeństw mieszanych zdarzają się i udane związki, przypadki niemal całkowitej akceptacji wżenionego do romskiej rodziny gadzio. Kowarska pisze, że Polka swoim zachowaniem może zasłużyć na poważanie należne
kobiecie romskiej. Badaczka opisuje historię kobiety polskiego pochodzenia,
która pomimo śmierci męża nadal mieszka z jego rodziną, pozostając na utrzymaniu brata zmarłego. Jest przy tym powszechnie szanowana i lubiana w społeczeństwie romskim (Kowarska 2005a, s. 154). Moi rozmówcy deklarują, że
czasem wżenieni Polacy zachowują się lepiej niż sami Romowie — przywiązują
większą wagę do tradycji, okazują więcej szacunku starszym, bardziej troszczą
się o rodzinę. Zyskują oni takim zachowaniem sympatię i uznanie Cyganów:
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I tak naprawdę powiedzieć... bo ja mam dwie bratowe — jedna jest Cyganka,
druga — Polka. I w różnych momentach, to nieraz ta Polka jest lepsza niż nasza
Cyganka. [...] Lepiej się stosuje. Zobacz, jak są święta, Wigilia, a my nie jesteśmy
na co dzień, ja nie jestem z braćmi na co dzień, tylko telefonicznie. Jak są te święta, czy Wigilia, to ta Polka podnosi słuchawkę. Ona wie co do niej należy. Ona mi
życzenia składa dla mnie, dla dzieci. Brat i ich dzieci, te dziewczynki... wszystko.
A na przykład moja bratowa tamta, to już nie. [...] Na przykład, ja nie mogę powiedzieć, że jest ona zła czy tam coś. Nie. Ja nie mogę powiedzieć. [...] I jej rodzina jest zadowolona z mojego brata i my jesteśmy z niej zadowoleni. [...] Nawet
ja, jak wjeżdżam do [...] [pada nazwa jednego z polskich miast], nie? I ja zobaczę
jej mamę czy brata, to tak jakby była moja rodzina. One nas tak traktują i my ich.
Nawet ja, żebym ich widziała w [...] [pada nazwa jednego z polskich miast], tam
na ulicy, ja bym ich zaprosiła. Nawet jakbym miała w mieszkaniu do góry nogami,
to bym ich zaprosiła na kawę czy herbatę [K_PR_R18];
Nie, bo tera to jest na dziennym porządku, że się żenią. Bardzo dużo jest w rodzinach cygańskich, bardzo dużo. Więcej powiedzieć, są Polacy niektóre kulturalne,
jak nasze. Wie pani, wszystkiego można nauczyć. Zwierzę się nauczy, a człowieka
nie można nauczyć? Można. [...] I to niektóre się więcej dostosują do cygańskiego
życia, jak my, własne Cygany [K_ChR_R16];
Co z tego, że jest Cyganką, jak jest taką Cyganką, której nikt nie chce wpuścić do
domu albo boi się ją zostawić ze swoim mężem na 5 minut. U mnie w rodzinie...
ja mam bardzo dużo wujów, którzy mają żony Polki. I to są normalne Polki, czyste
Polki, jak my to mówimy. Bez żadnego słowa złego. Są bardzo przez nas uważane.
A są takie Cyganki, z którymi ja bym się bała męża zostawić na 5 minut. I co to
mi za Cyganka jest? To jest żadna Cyganka. To jest gorsze niż nie wiadomo kto
[K_PR/SR_R4].

Jedna z moich respondentek stwierdziła nawet, że niektóre Polki zyskują swoim
zachowaniem tak duże poważanie, że stają się dla Cyganów autorytetem. Romowie liczą się ze zdaniem takiej osoby, jej słowo ma dla nich taką samą moc,
jak słowo Roma. Taka osoba może nawet zabrać głos na spotkaniu u króla:
Ale muszę pani powiedzieć, że są dziewczyny wytrwałe, niektóre Polki i u nas są
bardzo uważane. Muszę pani powiedzieć, że są naprawdę wspaniałe dziewczyny.
Ich zdanie to jest coś. Jak ona coś powie, bo już tak długo jest, że to, co ona powie, to jest święte. [...] Musi tak, że ona się musi słuchać, że tego nie wolno robić,
tego nie wolno robić, tak trzeba zrobić, tak. Jeżeli ona, jeżeli oni zobaczą, że ona
taka jest, ona ma takie zdanie jak każda nasza Cyganka. Nawet do króla ona
może wtedy jechać i powiedzieć swoje zdanie [K_PR_R7].

6.4. Status dzieci ze związków mieszanych
Wiele trudności, a czasem nawet nieprzyjemności czeka nie tylko wżenionego do
romskiej rodziny gadzio, ale także jego potomków. Pomimo tego, iż w kulturze
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Romów dziecko jest ogromną radością, niekiedy wręcz „świętością”, i bardzo
negatywnie ocenia się wszelkie zachowania krzywdzące najmłodszych, to jednak
gdy dziecko już dorośnie, a pochodzi z mieszanego związku, jego urok może
prysnąć. Z drugiej jednak strony, jak twierdzili moi informatorzy, aby zostać
uznanym za prawdziwego, godnego szacunku Roma, nie wystarczy urodzenie
z rodziców Cyganów. Swoją cygańskość trzeba potwierdzać odpowiednim postępowaniem. Istnieje więc szansa, że jeżeli dziecko z mieszanego małżeństwa
będzie konsekwentnie przestrzegać zasad romanipen, to stanie się pełnoprawnym członkiem społeczności cygańskiej, zostanie uznane za Roma:
Proszę panią, ja pani powiem, tutaj będzie... może nazwijmy to tak: będzie ćwierć
krwi i może być bardziej wartościowym człowiekiem, jak ten, który będzie pełnej
krwi. [...] Dlatego ja nigdy nie selekcjonuję, kto jest czystej krwi, kto jest pół krwi.
On, jeżeli czuje się Romem, jeżeli wie, że jest Romem, jeżeli chce być Romem,
to nie ma chorągiewki. Albo jesteś sobą, albo jesteś nikim. A nie: dzisiaj ja jestem Romem, jutro jestem Polakiem, jak mi wygodnie. Aha, bo dzisiaj sąsiedzi
chcą mnie ukrzyżować, to ja jestem Polakiem, przecież ja na Polaka wyglądam.
[...] Przyjeżdżają Cyganie... wy jesteście moi bracia. No proszę panią, przecież to
tak nie może być. Dlatego ja nie selekcjonuję, kto... ile krwi w kim płynie. To nie
jest prosta morfologia, proszę pani. [...] Rom, jeśli jest Romem, to jest od początku do końca. Wie, co do niego należy, co mu wolno, a co nie. Jeżeli przestrzega
spraw tabu, to on będzie Romem. A jeżeli nie, to nie [M_PR_R54];
Tu chodzi tylko o dobre słowo i o dobre zachowanie. Jeśli Rom dobrze się zachowuje, to nigdy nikt o nim nie powie, że to jest zły Rom, bo jego mama jest Polką
albo ojciec Polakiem [K_PR/SR_R4].

Część moich respondentów jest zdania, że wypomnienie takiej osobie, że w połowie jest gadzio, jest świadectwem braku kultury osobistej:
Jak jest człowiek o mniejszej inteligencji, to mu to wypowie, prawda? Ale jeśli ktoś jest normalny, to nigdy w życiu. To wszystko jest normalnie traktowane
[M_PR_R12].

W dużym stopniu to, jak postrzega się dziecko z polsko–cygańskiego związku,
zależy od tego, w jakim środowisku ono żyje i jest wychowywane:
Jeszcze zależy w jakim społeczeństwie żyje. Jeśli żyje w społeczeństwie polskim,
to jest traktowany jako Polak. A jeśli żyje w społeczeństwie cygańskim, jest traktowany jako Cygan. [...] Po prostu jest Cyganem, jeśli jest wychowany z Cyganami
[M_PR_R12].

Jeśli dziecko z mieszanego małżeństwa wybierze życie po romsku, musi pozostać w tej decyzji konsekwentne. Jedna z kobiet podała przykład dziewczyny,
której matka była Polką, a ojciec Cyganem. Żyli w środowisku romskim, ale
dziewczyna miała oczywiście prawo wybrać, która kultura jest jej bliższa. Zdecydowała się na życie zgodnie z zasadami romanipen. Chodziła ubrana po romsku
i przestrzegała nakazów kultury swojego ojca. W końcu Cyganie przekonali się
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do niej i uznali ją za swoją. Zaczęli ją także bardziej szanować. Zdarzyło się jej
jednak pójść na dyskotekę i założyć mini–spódniczkę. To już im się nie podobało. Mało tego — uznali, że mają prawo zainterweniować. Skoro jest Cyganką, skoro ją uznali, zaakceptowali, to powinna zachowywać się i żyć po romsku
zawsze, a nie tylko wtedy, kiedy ma na to ochotę. Takie interwencje romskiej
społeczności, jak zaznaczyła moja rozmówczyni, nie mają oczywiście miejsca,
jeżeli dziecko wybiera życie po polsku. Ma takie prawo, co jednak nie oznacza,
że społeczność cygańska jest z tego zadowolona. Zarówno dziecko, jak i jego
rodzice muszą liczyć się z konsekwencjami dokonanego wyboru. We wszystkich
przypadkach małżeństw mieszanych, z jakimi się spotkałam, w których dziecko
wybrało życie po polsku, jego romski rodzic nie odwiedza innych Romów. Można to tłumaczyć tym, że jest mu wstyd, iż nie potrafił wychować dziecka tak, jak
należy. Nie oznacza to jednak, że zupełnie traci kontakt ze swoją społecznością.
Jego współplemieńcy, zwłaszcza zaś najbliższa rodzina, odwiedzają go w jego
domu.
Istnieje duża grupa Romów, dla której dziecko z mieszanego związku nie jest
ani Cyganem, ani gadzio. Zawsze będzie to phaś gadzio, phaś Rom, czyli ktoś,
kto jest gdzieś po środku, i dlatego zawsze istnieje zagrożenie, że prędzej czy
później wyjdzie z niego polskość, która przez Cyganów utożsamiana jest z cechami i zachowaniami negatywnymi. Zawsze znajdzie się ktoś, kto w nerwach
wypomni takiej osobie, że jedno z jej rodziców było gadzio. Dziecko z mieszanego małżeństwa bywa także nazywane „mutantem” lub „podróbką”:
To jest phaś gadzio, phaś Rom. [...] On się zestarzeje i będzie phaś gadzio. To
w krwi trzeba mieć [M_PR_R32];
Na przykład Malina [imię zostało zmienione]... jak Malina dorośnie, będzie miała jakąś kłótnię, czy coś, z jakimiś dziewczynami czy z kobietami, prawda? To jej
każdy powie, wypomni: zamknij się, bo ty jesteś tym a tym, przecież ty nie jesteś
prawdziwą Romką, jesteś mieszaną, bo twoja matka była Polka. I to zawsze będzie tak [K_PR_R8];
Mówię ci szczerze, jak Boga kocham, i żebym umarła, nie kłamię cię. [...] Widzisz,
gadzio to jest gadzio. I masz rację, żeby miał 99 skór, ale to jest gadzio. Pamiętaj
tylko o tym. Cygańskiej tradycji gadzio w życiu nie pojmie. Ja też mam gadziów
w rodzinie. Są Polki u nas. My jesteśmy trzy siostry i wszystkie Cyganie jesteśmy,
nie mutanty. U mnie mutant to wiesz kto jest? Mutant to jest mutant. To jest taki
z Roma i gadzio. I pamiętaj: gadzio to jest gadzio, a mutant to jest mutant. Rom
romesa, a gadzio gadziesa. Gadzio to jest gadzio, żeby miał 99 skór, ale to jest
gadzio. A Rom to ma z krwi i kości rodziców. A gadzio to jest mutant, jest zmutowany. Jest Polka i Cygan i się ożenią. I nie wierz w to, że on będzie Cyganem. On
nigdy nie będzie Cyganem. [...] Słuchaj, gadzio tego nie zrozumie. Żeby umarł,
i tak tego nie zrozumie. Gadzio to jest gadzio. Gadzie w jednej misce jedli i prali.
Jedli z tego i prali ręcznik. A u nas tego nie ma. My Cyganie jesteśmy i mamy
swoją tradycję. I tylko powiedz tak: Rom, Cygan to jest z krwi i kości Cygan,
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a gadzio to jest mutant. [...] Rom to jest z krwi i kości Cygan, a mutant to jest pół
Polak i pół Cygan [K_PR_R25];
Co może być lepsze od oryginału? O to się rozchodzi. Jest coś lepszego? Perfumy jak masz, no i jaka podróbka by nie była, ale perfumy oryginał, to dasz raz,
a tydzień masz spokój. [...] Oryginalni Romowie dbają o swoją tożsamość. Ci,
którzy nie robią tego, to po prostu powiedzą: a oni to są zacofańcy. Tak nie jest.
[...] I żaden Polak mnie nie zrozumie [M_PR_R24].

Nawet jeżeli gadzio był dalekim przodkiem danej osoby (np. pradziadkiem), to
i tak w nerwach można jej wypomnieć, że nie jest prawdziwym Cyganem:
Moja synowa z pradziadka miała gadziego, wie pani. I jak ona coś do mnie mówi,
to ja mówię: zamknij się, bo ty masz krew niebieską. To ona już nic nie mówi
(śmiech), tak się boi. Ona już wie, o co chodzi. Nawet do mojego syna mówię:
zamknij się, bo wiem, jaką twoja żona ma krew. Ja mam krew czerwoną, a twoja
żona ma niebieską. Już nic nie mówi. A to jej pradziadek był. To już daleko. To
już się nie liczy. [...] Jak ja jestem w nerwach, to wszystko wypowiem. Wszystko
wypowiem [K_PR_R26].

Zawsze istnieje obawa, że dziecko z mieszanego małżeństwa wybierze życie
po polsku. Wiąże się to z utratą jednego z członków romskiej społeczności i na
pewno jest dużym rozczarowaniem dla cygańskiego rodzica i jego rodziny. Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe, które są zaskoczeniem nawet dla samych
Romów. Jedna z moich respondentek opowiedziała mi historię chłopaka, którego matka jest Polką, a ojciec Romem. Matka wychowywała go sama, więc nie
miała obowiązku przekazywania mu zasad cygańskiego życia. Jednak zrobiła
to.Wychowała syna w tradycji cygańskiej, co — jak zaznacza moja rozmówczyni
— raczej się nie zdarza. Kiedy chłopak dorósł, zdecydował się związać z Polką. Na ślub i wesele zaprosił jednak również swoją cygańską rodzinę, z którą
— dzięki matce — miał stały kontakt. Podczas uroczystości postępował tak, jak
przystało na prawdziwego Roma. Co więcej, również swojej wybrance wyjaśnił,
jak powinna się zachowywać, by nie urazić nikogo z jego cygańskiej rodziny.
Dziewczyna w należyty sposób oddała szacunek starszym. Na weselu, zgodnie
z romską tradycją, nie było oczepin. Postawa chłopaka i jego polskiej matki zrobiła na Romach ogromne wrażenie. Oboje są szanowanymi członkami społeczności romskiej, mimo że jedno z nich jest phaś gadzio, a w żyłach drugiego nie
płynie ani kropla cygańskiej krwi:
Na przykład, u nas jest... ostatnio byliśmy na weselu kuzyna. On po prostu jest...
jego tata jest Rom, ale jego tata nie wychował. Jego wychowała mama — Polka.
Ale przysięgam, że nigdy w życiu nie widziałam, żeby Polka wychowała w takiej
tradycji romskiej dzieci. Zaprosił nas i taką naszą starszą ciocię, bo tata był za
granicą. Przyjechaliśmy. On stoi przy ołtarzu i już koniec mszy. Wychodzą z kościoła, a on tą żonę zostawił na środku koło ołtarza, podbiegł do swojej starszej
cioci, dał jej uszanowanie. Pocałował ją w rękę. Dał szacunek. Ciocia mu dała
błogosławieństwo. On dopiero podszedł do swoje żony i razem poszli. Na salę
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weszli, ta Polka, ta jego żona podeszła do cioci, ucałowała ciocię w rękę. On jej
to powiedział, a nie musiał. Bo jego mama wychowała, Polka, a nie tata, Rom.
[...] bardzo po romsku. Ja się tak dziwiłam, naprawdę. I, na przykład, on zaprosił tą starszą ciocię i wiedział... Bo u Polaków są te takie na weselach oczepiny,
prawda? U nas tego nie ma. I on wiedział, że od nas będą, że będzie jego ciocia,
i on tego nie zrobił. Nie było oczepin. Były, ale były takie, żeby nie obrazić jego
tradycji, tradycji jego ojca. [...] Nie było tego. Myśmy się tak dziwiły z kuzynką.
Wzięłyśmy tę pannę młodą i się pytamy: Martyna [imię zostało zmienione], kiedy
będą oczepiny, bo chcemy ciocię zaprowadzić do domu. Nikt by nie powiedział,
że jego Polka wychowała. A my nawet byłyśmy ciekawe zobaczyć, jak to będzie.
A on mówi: czy wy jesteście nienormalne? Adam [imię zostało zmienione] i oczepiny? On prędzej by wesele odwołał niż oczepiny by miał robić. A potem... ta
dziewczyna zapomniała sobie wziąć na zmianę ubrań. I ktoś tam, to był hotel,
ktoś tam był i dał jej taką spódniczkę za kolana i na ramiączka. I ona się w to przebrała i weszła na salę. To ja myślałam, że mój kuzyn dostanie wścieklizny. Mówię:
Adam, co ty? Jesteś głupi? Ciocia podeszła do niego. Mówi: Adam, co ty? Jesteś
głupi? To co ty byś chciał? Żeby ona ubrała się długo? Mówi: i tak bardzo ładnie
zrobiliście, naprawdę. W żaden sposób nie mógł obrazić cioci. Niczym! Niczym!
Żadną przyśpiewką, żadnym niczym. Nawet ta jego żona taki szacunek dała cioci, że nawet niektóra Romka by tego nie zrobiła. Jest Polakiem, wychowała go
mama Polka, ale jest tak wychowany na Roma, że niejeden Rom się przy nim
chowa. I jego siostra to samo. Ja naprawdę daję szacunek jego mamie za to. Naprawdę! [K_PR/SR_R4]
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Podsumowanie

Prowadzona w Polsce od 1952 roku polityka asymilacyjna okazała się nieskuteczna. Romowie nadal funkcjonują jako „osobna, oryginalna i wcale niereliktowa,
lecz ważna społecznie wspólnota językowa, obyczajowa i etniczna” (Paleczny
2003, s. 7). Paleczny pisze, że „proces asymilacji Romów miał [...] bardziej charakter indywidualnej akulturacji, porzucania przez pojedyncze osoby wędrownych taborów i własnej zbiorowości, niż grupowej asymilacji i zmiany orientacji
etnicznej lub narodowej” (tamże, s. 10). Badacz ten wyróżnia trzy grupy czynników uniemożliwiających pełną asymilację Romów. Pierwszą grupę stanowią
przeszkody związane ze strukturą społeczną — separacja przestrzenna Romów,
wysoki wskaźnik bezrobocia itd. Druga grupa to przeszkody kulturowe, a trzecia — przeszkody osobowościowe (poczucie odrzucenia, wewnętrzne rozdarcie
Romów związane z życiem w dwóch światach) (tamże, s. 34–40).
Mimo iż Cyganie nie są grupą zasymilowaną ze społecznością polską, to
jednak trudno nie dostrzec zmian, jakie zaszły w ich życiu, i wpływów, jakie
wywarło na nim obcowanie z Polakami. Jak starałam się to pokazać w mojej
pracy, wpływy te widać w języku, kulturze, ubiorze, zmieniającym się (choć bardzo powoli) stosunku do edukacji i w wielu innych dziedzinach życia. Nawet ich
postawa wobec przeszłości i terytorium wydaje się być nieco inna niż dawniej.
Oczywiście, trzeba pamiętać, że wszystkie te zmiany zachodzą w różnym tempie,
w zależności od środowiska. To, co polskie, trafia czasem na bardziej podatny
grunt w postaci mniej tradycyjnych rodzin i przyjmuje się szybciej. Wciąż jednak
można napotkać rodziny, które ściśle przestrzegają zasad romanipen, nie akceptując w tej kwestii żadnych odstępstw. W przypadku Romów, mimo przejmowania polskich wzorów, wciąż do czynienia mamy z podwójną tożsamością czy
też dwukulturowością. Własną zbiorowość traktują oni jako podstawową grupę
odniesienia, zależy im na zachowaniu odrębności. Z drugiej jednak strony, boją
się tej odrębności. Ma ona bowiem wiele bolesnych konsekwencji — powoduje
dyskryminację i odrzucenie ze strony większości, a często nawet jej wrogość.
Dlatego: „Romowie polscy pozostają gdzieś w obszarze pomiędzy odrębnością
a asymilacją, nie będąc do końca pewnymi, który z tych krańców jest dla nich
lepszym” (tamże, s. 22).
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Jak piszą Mirga i Gheorghe, liderzy romscy — inicjując etniczną mobilizację — „podjęli trud przewartościowania dziedzictwa kulturalnego i przeszłości
Romów i zdefiniowania na nowo własnej tożsamości mniejszościowej” (Mirga,
Gheorghe 1998, s. 25–26). Odrzucili zatem tożsamość, która była im długo narzucana, chcą ją kreować na swój sposób. Kwadrans pisze o dwóch aspektach
kształtowania się tożsamości Romów. Pierwszy z nich to przekształcanie tej tożsamości etnicznej, która „już jest”, drugi — projektowanie nowej tożsamości
romskiej (Kwadrans 2005, s. 29). Ten ostatni aspekt mieści się w romskim ruchu
narodotwórczym. Kwadrans zaznacza, że mimo iż tak wiele się na ten temat
obecnie mówi, to jednak Romowie nie mają jeszcze wspólnej świadomości etnicznej, „jest ona dopiero niejako projektowana przez wąskie elity cygańskie”
(tamże, s. 31). Można wręcz odnieść wrażenie, że idea ta jest obca zwykłym Romom, z którymi miałam okazję rozmawiać. Dla większości z nich wyjątkowo zabawna i jednocześnie absurdalna okazała się na przykład idea istnienia, czy też
założenia państwa romskiego jako czynnika istotnego dla rozpoczęcia mówienia
o romskim narodzie. Także takie symbole narodowe, jak flaga czy hymn, wydają
się nie mieć dla tej grupy specjalnego znaczenia. Większość badanych o nich słyszała, ale pytani o szczegóły rzadko potrafią powiedzieć na ten temat coś więcej.
Budowanie romskiej tożsamości „narodowej” w interesujący sposób komentuje Guy. Wydaje się, że badacz ten dostrzega zupełnie inny jej wymiar. Twierdzi
mianowicie, że możliwość budowania własnej tożsamości, jaką Romowie zyskali
po 1989 roku, nie została im dana bezinteresownie. Władze miały w tym swój
interes: „Uznanie etnicznej tożsamości Romów pociągało za sobą minimalne
ryzyko i niewielkie koszty, podczas gdy skuteczna integracja ze społeczeństwem
wymagałaby ogromnych nakładów finansowych i stworzenia specjalnego programu” (Guy 2002, s. 12). W rezultacie — zamiast rozwiązać romskie problemy,
dać Romom pracę i chronić ich przed dyskryminacją — zaoferowano im możliwość budowania własnej narodowości. Jak starałam się wykazać w swojej pracy,
poza romskimi intelektualistami, niewielu jest Cyganów, którzy są tą możliwością zainteresowani. Trzeba także pamiętać, że romski ruch narodowotwórczy
jest raczej stosunkowo wąski — objął głównie Europę Południową i Wschodnią.
Nie zyskał popularności na przykład w Niemczech czy w Anglii. Trudno też znaleźć elementy, na których można by było oprzeć ideę istnienia narodu romskiego. Cyganie nie mają jednolitego języka, własnego (choćby historycznego) terytorium; poszczególne grupy dzieli mniejszy lub większy dystans etniczny, nawet
stosunek do gadziów jest inny.
Jak pokazują badania, Cyganie są świadomi swojej podwójnej tożsamości.
Cygańskość nie musi wykluczać — i w przypadku większości moich respondentów nie wyklucza — polskości. Można łączyć wartości tych dwóch światów. Nie
twierdzę, że jest to łatwe, ale znam wielu Romów, którym się to udaje, choć oczywiście istnieją dylematy nierozstrzygalne. Pisze o nich Jackson. Przed trudnymi
wyborami jego zdaniem stoją zarówno przedstawiciele mniejszości, jak i repreDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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zentanci większości — władze państwowe, które ustanawiają obowiązujące prawo, a także zwykli obywatele, którzy na co dzień stykają się z różnego rodzaju
mniejszościami. Takie dylematy są nieuniknione, zawsze będą się pojawiały. Jak
podkreśla autor, w każdym przypadku — bez względu na wybrane rozwiązanie — „jedna wartość będzie musiała zostać poświęcona dla zachowania innej”
(Jackson 2007, s. 223). Nigdy zatem nie jest to decyzja łatwa. Problem polega na tym, że wartości, które wchodzą w konflikt, są niewspółmierne, dlatego
„nie ma bezpośredniej «dobrej» lub «złej» odpowiedzi” (tamże, s. 224). Można
oczekiwać wyborów rozsądnych, ale nie doskonałych — takich, które pozwolą
nam pozostać w pełni człowiekiem, zrozumieć i uznać wartości innej kultury.
Przeprowadzone przeze mnie badania pokazują, że takie wybory są możliwe, że
w cygańskim sercu jest miejsce i na polskość, i na cygańskość. Jest też miejsce
na miłość i przywiązanie do kraju, w którym się żyje. Dowodem niech będzie
poniższy cytat:
Dopóki my jesteśmy w Polsce, to jesteśmy oryginalnie Polakami, tylko mamy
pochodzenie romskie. A że mamy pochodzenie, no to szanujemy tradycję. Po
prostu tak: szanujemy dwie tradycje. Szanujemy polską tradycję i romską. Bo
tak: jak chcę żyć uczciwie, to muszę żyć i po romsku, i po polsku. Jakbym ja był
złodziejem, czy coś, to polskie prawo by mnie ukarało. Jeżeli żyję w porządku,
jak to się mówi — według praw romskich, to też jestem człowiekiem na piątkę.
[...] Mamy trudniej, bo musimy po prostu dwie tradycje łączyć. [...] To znaczy...
trudno? No myśmy, jesteśmy już wychowani od dziecka w tym, nie? Wiemy, co
trzeba po prostu... po polsku, jak robić, żeby było dobrze, i wiemy, jak robić, żeby
było po romsku dobrze. [...] Skąd wiemy? Wiemy stąd, bo to jest od dziecka. Tego
się nie wie. To się po prostu czuje i to się ma w sercu, i w krwi [M_PR_R17].

Sytuacja Romów w innych krajach jest chyba podobna. W artykule opublikowanym w „Roma Righst” Cyganie wypowiadają się na temat swojej tożsamości.
Peter Horvath, Rom węgierski, pisze, że uważa się nie tylko za Cygana, ale także
za Węgra. Twierdzi, że jego wewnętrzna siła pozwala mu wzbogacić się o elementy innych kultur, pozostawiając przy tym nienaruszonym żadnymi obcymi
naleciałościami jego cygańskie serce (Roma and Travellers from various countries... 1999). W tym właśnie — zdaniem wielu Cyganów — tkwi sekret łączenia
tego, co cygańskie, z tym, co obce. Z kultury społeczeństwa większości można
przejąć to, co nie wpłynie negatywnie na cygańską duszę. Problem tylko w tym,
że tę cygańską duszę, podobnie jak i kodeks romanipen, każdy z rozmówców interpretuje już na swój sposób. Należy jednak pamiętać, że celem przeprowadzonych przeze mnie badań było poznanie opinii Cyganów z grupy Polska Roma na
tematy związane z ich tożsamością, a nie znalezienie gotowego, jednoznacznego rozwiązania tego typu dylematów. Te właśnie opinie zostały zaprezentowane w niniejszej publikacji. Czytelnik może na ich podstawie wyciągnąć własne
wnioski.
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Rozdział I

Romanipen (romskość) dawniej i dziś

1.1. Pojęcie „cygańskości”
Romska kultura opiera się na systemie zasad określanych mianem cygańskości: romanipen (w dialekcie Polskich Romów) lub romanimo (dialekt Lowarów
i Kełderaszów). Pojęcie to mieści w sobie wszelkie przejawy kultury: tradycje,
zwyczaje, wierzenia, rytuały, a także wzorcowe sposoby postępowania (Sutherland 1975, s. 102). Romanipen to norma, według której oceniane są jednostki.
Warunkiem uznania za prawdziwego Roma, bycia autorytetem, zasłużenia sobie
na szacunek jest zachowywanie się zgodnie z przyjętymi zasadami. Zasady te są
podstawą rozwiązywania problemów (jurysdykcji) — jest to ostateczny autorytet (tamże, s. 124).
Na straży cygańskości stoi starszyzna oraz Szero Rom i kris. Jak piszą A. Mirga i L. Mróz, niektóre z zasad są określone wyraźnie, inne określa kontekst i indywidualne odczucie (Mirga, Mróz 1994, s. 138). Przekroczenie zasad, postępek
niezgodny z romanipen jest karany — kara może przybrać formę upomnienia,
grzywny, czasowego, a nawet dożywotniego wydalenia z grupy. Jednostka, która
dopuści się wykroczenia, jest bowiem zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania grupy. Zachowywanie zasad cygańskości gwarantuje jedność grupy, zapobiega jej dezintegracji. Romowie nigdy nie mieli pisanego kodeksu zachowań, spisanej historii. Posiadanie ich mogłoby zmniejszyć potencjał adaptacyjny grupy
do zmiennych warunków. Z tego względu rolę pamięci społecznej pełnią w tej
społeczności ludzie starzy — gromadzą oni wiedzę zarówno o historii grupy, jak
i obowiązujących w niej normach (tamże, s. 127–128, 137). Jak pisze Sutherland,
człowiek poznaje zwyczaje i rytuały przeżywając je, doświadczając ich. Starsze
osoby mają więcej doświadczeń — wiedzą najwięcej o zwyczajach, wierzeniach,
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wzorcowym zachowaniu. Badaczka podaje następujący przykład: kobiety, które
nie rodziły, dopóki same nie zajdą w ciążę i nie urodzą, nie będą wiedziały, jak
przebiega ten proces (Sutherland 1975, s. 124). Także z moich rozmów z młodymi kobietami wynika, że są sfery, w których mogą się one nie orientować,
ponieważ nie miały szansy ich doświadczyć. Jedna z kobiet, która nie mieszka ani z ojcem, ani z mężem nie potrafiła przedstawić zasad prania męskich
i kobiecych ubrań. Moi rozmówcy wielokrotnie powtarzali, że zabiorą mnie do
swojej starej ciotki lub babci, która dużo wie o cygańskich zwyczajach. Starsze
osoby, ze względu na swój autorytet, wynikający z autorytetu samego romanipen
(romanimo), są szczególnie szanowane. To one wskazują drogę młodszym, stoją
na straży zasad, rozstrzygają konflikty i są przywódcami. U Lowarów w krisie
uczestniczą starsi mężczyźni, „najstarsi” pełnią funkcję „królów” zamieszkiwanych przez tę grupę miast. Również u Polskich Romów to najstarsi mężczyźni
tworzą Romano Celo i mogą dostąpić godności Szero Roma.
Szacunek, pativ, jest okazywany starszym osobom na szereg sposobów1. Jednym z nich jest rozważne wyrażanie się w obecności starszyzny, nieużywanie
wulgarnych słów (Mirga, Mróz 1994, s. 128). Starszego człowieka nie można minąć bez słowa na ulicy — należy się zatrzymać i przywitać go, nie można wtrącać
się do rozmowy starszych osób ani ich poprawiać:
Ja na przykład szanuję, że tam gdzie mój tatuś rozmawia z jakimiś ludźmi przy
stole, czy w ogóle w towarzystwie, ja tylko słucham. Ja nie mogę powiedzieć, coś
tam dodać: a to tak nie było. Nie mogę komuś ująć starszemu jakieś słowo, które on przewyższa mnie, np. wiekiem i w ogóle rangą, że on jest Romem przez
50–60 lat. Ma wąsy, brodę i on jest po prostu mądrzejszy. Ja wiem, że jest, go
szanuję. Za jego wiek, to raz, za jego cnotę — że on jest wychowany doskonale,
że swoje dzieci szanuje, kocha, ożenił tam, gdzie trzeba. Ja go za to szanuję. Tak
jestem po prostu wychowany, ale niektóry Rom to on zlekceważy takich ludzi
[M.27.PR_8].

Szacunek okazuje się również postawą:
Jak starszy się odezwie do młodszego, to młodszy musi wstać, ręce opuszczone,
głowa spuszczona, i słuchać musi, co powie [K.60.PR_5].

Najczęściej wymienianą formą wyrażania szacunku jest całowanie starszej osoby
w rękę:
Ojca, matkę w rękę się całowało. U nas teraz też się to stosuje. Jak ja mam 45 lat,
a ktoś ma 65–70 lat, to jak ja chcę coś powiedzieć, to muszę pocałować go w rękę.
Tak się robi, jak jest 15–20 lat różnicy, ale w starszym wieku, jak się przekracza
już 60 lat, to trzeba już szacunek oddać [M.42.PR_1].

Informacje o sposobach okazywania szacunku starszym można znaleźć również w pierwszej części niniejszej książki, w rozdziale II.
1
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Należy w tym miejscu zauważyć, że Romowie nie mierzą wieku latami bezwzględnymi, lecz raczej etapami życia, zwracając uwagę na zewnętrzne oznaki
typowe dla danego okresu (Sutherland 1975, s. 151). Dziewczynka zostaje uznana za gotową do małżeństwa, pannę nie wtedy, kiedy przekroczy określony próg
wiekowy, lecz gdy zacznie wyglądać na dojrzałą — nabierze kobiecych kształtów, urosną jej piersi. Dziewczyna 17–letnia, ale wyglądająca na 12–latkę musi
poczekać z małżeństwem, dopóki nie dojrzeje. Fizycznymi oznakami starości są
siwe włosy, zmarszczki, otyłość, a u mężczyzn również wąsy i broda; także posiadanie wnuków. Starsi mężczyźni mają jeszcze jeden atrybut — kapelusz, który
zakłada się po osiągnięciu dojrzałego wyglądu, mniej więcej w wieku 50–60 lat.
Szacunek jest okazywany nie tylko przez młodych ludzi, ale także przez osoby
dorosłe, posiadające własne dzieci (cytowany 42–letni Rom okazuje szacunek
65–latkom). Szacunek wyraża się również przywdziewając odpowiedni strój
(skromny i zgodny z zasadami), a przede wszystkim — zachowując się zgodnie
z zasadami cygańskości (tamże, s. 153; informacje pochodzące z badań). Podsumowując, wobec starszych osób, będących uosobieniem romanipen, należy się
zachowywać zgodnie z zasadami romanipen.
Kolejną zawierającą się w romanipen zasadą jest rozdział pomiędzy płciami.
Kobietom i mężczyznom przyporządkowane są inne role społeczne. Tradycyjnie
to kobieta zajmowała się zdobywaniem pieniędzy i podtrzymywaniem codziennej egzystencji, ona również organizowała życie domowe. Mężczyzna decydował o trasach wędrówek, istotnych przedsięwzięciach. Zarobione przez niego
pieniądze służyły do nabycia przedmiotów prestiżowych lub urządzania uczt
(patywa), które miały na celu większą integrację rodzin, rodów, podtrzymywanie
kultury i utrwalanie szacunku. Kobieta, oprócz dbania o materialne podstawy
egzystencji rodziny i rodu, rodziła i wychowywała dzieci, przedłużając w ten sposób trwanie rodziny (Mirga, Mróz 1994, s. 38). Współczesne kobiety również są
odpowiedzialne głównie za dom i wychowanie dzieci.
Charakterystyczny jest także bardzo silny rozdział między światem gadziów
i światem Romów. Od zawsze istniały antagonizmy między Romami a nie–Cyganami. U ich źródła leży podział: osiadłość nie–Cyganów i nomadyzm Romów.
Relacje z nie–Romami były ograniczone do ekonomicznych. Byli oni odbiorcami kobiecych wróżb, wytwarzanych przez Romów towarów, sprzedawanych
koni, dostarczycielami pożywienia, czasami także romskimi łącznikami. To oni
byli i są odpowiedzialni za prześladowanie Cyganów. Relacje przyjacielskie z gadziami czy wzajemna pomoc nie są więc na miejscu — tym bardziej niedopuszczalne jest małżeństwo z nie–Cyganem lub nie–Cyganką. Małżeństwo to związek
rytualnie usankcjonowany, zaaprobowany społecznie — małżeństwo, podobnie
jak i stosunki seksualne, z osobą spoza grupy jest zakazane. Jednym z powodów,
dla których unika się kontaktów z nie–Romami jest to, że gadziowie w romskim
przekonaniu są nieczyści, nie stosują się do zasad separacji górnej i dolnej części
ciała, co prowadzi do skalania (Sutherland 1975, s. 258–259). Zgodne z zasadą
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endogamii — małżeństwa romskie powinny być zawierane we własnej grupie.
W rzeczywistości zdarzają się związki zawierane między członkami różnych
grup Romów — Lowarami, Polskimi Romami i Kełderaszami, a także Romami Karpackimi (dla przedstawicieli grupy Polska Roma te ostatnie są zakazane
ze względu na rzekomą nieczystość Cyganów górskich)2 (Bartosz 2004, s. 172).
Z podziałem na Romów i nie–Romów wiąże się również nakaz chronienia romanipen przed gadziami — nie wolno zdradzać „tajemnic” obcym. Nakaz ten
jest na tyle silny, że osoba, która dopuściłaby się zdrady zwyczajów czy języka,
mogłaby zostać wykluczona ze społeczności romskiej. Tego właśnie lęku i oporu
doświadczyłam, prowadząc swoje badania. Nie wolno wyprowadzać informacji
o kulturze romskiej i języku „na zewnątrz”, jednocześnie zakazane jest również wprowadzanie obcych elementów do wewnątrz, np. używanie w środowisku
romskim języka polskiego (Mirga, Mróz 1994 s. 138)3.
Podsumowując, romanipen4 to sposób życia. Powyżej nakreślonych zostało
zaledwie kilka zasad składających się na ową cygańskość. Są one charakterystyczne zarówno dla Polskich Romów, jak i dla Lowarów. W poszczególnych
grupach, rodach i rodzinach mogą jednak występować różnice w ich interpretowaniu. Co więcej, romanipen ulega przekształceniom — zachowania dawniej
niedopuszczalne, prowadzące do wykluczenia z grupy obecnie coraz częściej
są tolerowane. Romanipen to także wierzenia i rytuały — one również zostaną
przedstawione w niniejszej pracy. Parafrazując Sutherland, tekst ten jest manifestacją romanipen oraz przede wszystkim obrazem rzeczywistości.
Według romskich informatorów, aby zasłużyć na miano prawdziwego Roma
lub Romni (ćaćuno lub ćaćo Rom, ćaćuni lub ćaci Romni), należy w swoim życiu
postępować zgodnie z zasadami romanipen. Prawdziwy Rom przestrzega cygańskich praw, jest uczciwy, prawdomówny i szanuje innych Romów (niezależnie
od ich statusu materialnego), przede wszystkim zaś osoby starsze:
Prawdziwy Rom to znaczy człowiek, który przestrzega zasad i praw obowiązujących w naszym narodzie. Tak pokrótce można by powiedzieć. Taki, który… którego słowo wiele znaczy. Czyli dotrzymuje swojego słowa, szanuje starszych ludzi,
przestrzega innych zasad obowiązujących jako Roma, ale także jako człowieka.
Czyli to jest prawdziwy Rom, czyli prawdziwy człowiek [K.30.PR_3].

Inny informator wyraża to bardziej dosadnie:
Cechy prawdziwego Roma [kobiety i mężczyzny]: żeby był prawdomówny — u nas
pewne zasady są, jak i u was. Kto nie trzyma zasad, on ginie — jest nic nie wart.
Zasady obowiązują [M.42.PR_1].
Więcej informacji na temat małżeństw między przedstawicielami tych grup czytelnik znajdzie
w części pierwszej niniejszej książki, w rozdziale V.
3
Więcej informacji na temat roli języka czytelnik znajdzie w części pierwszej niniejszej książki,
w rozdziale IV.
4
Pisząc o romanipen mam na myśli również romanimo, czyli zasady obowiązujące u Lowarów
i Kełderaszów.
2
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O prawdomówności jako cesze prawdziwego Roma pisze także Bartosz (Bartosz
2004, s. 177). Ćaćo Rom jest porządny, nie wdaje się w bójki ani w konflikty, nie
jest pijakiem. Ważne jest — jak mówi jedna z kobiet — „żeby potrafił zachować
się przy wódce” [K.24.LO_35], nie używał wulgarnych słów. W wielu wypowiedziach wskazuje się również na chęć niesienia pomocy, umiejętność rozmowy,
wysłowienia się:
Jeśli on jest ćaćo, ma takie dobre kierunki, to znaczy się on z każdym jest dobrym do publiczności, do towarzystwa. I ma te szanowanie od tych ludzi, od nas
przypuśćmy, jak on jest dobry, i taki sławny, że on jest taki słuchany od ludzi. Że
„ten Stasiu jest naprawdę dobry człowiek, on nikomu źle nie zrobił, on pomógł
ludziom”. O, to znaczy, że jest ćaćo Rom [M.75.KE_40].

Informator zwraca również uwagę na to, że prawdziwy Rom nie tylko szanuje
innych, starszych, ale i sam jest szanowany: „Ma patyw, respekt od ludzi”. Charakteryzuje go także sprawiedliwość w osądach:
Prawdziwy: spokojny, wyrozumiały, on jest taki, że od razu się nie rzuci, brzydkie
słowo nie powie, nie wyzwie, jak się pójdzie do niego. Każe usiąść, wypytuje się,
taki prawdziwy Rom [...] musi być sprawiedliwy, żeby nie on trzymał tylko jedną
stronę, dwie strony, to zrobił źle — niech sądzi. Co zrobił dobrze — niech powie,
że jest dobrze. Naprawę, taki człowiek to jest prawdziwym Romem. Tato też nawet mówił: niech to będzie brat, niech to będzie siostra, jeżeli źle zrobił, trzeba
powiedzieć [K.38.LO_25].

Informator z grupy Kełderaszów zwrócił uwagę na inny jeszcze aspekt prawdziwości — ćaćo Rom to ten, który pochodzi nie tylko z obojga rodziców Cyganów,
ale i „z dziadka i pradziadka” [M.75.KE_40]. Powyższe cechy przypisywane są
również kobietom, choć w ich przypadku częściej wymienia się posłuszeństwo
mężowi, umiejętność prowadzenia domu i opiekowania się dziećmi, dobre
prowadzenie się (posiadanie jednego męża przez całe życie), wierność, dbanie
o swój wizerunek cnotliwej kobiety, nieplotkowanie.

1.2. Opozycja czyste–nieczyste
Jak pisze Sutherland w pracy o amerykańskich Kełderaszach, idea skalania
(marime)5 jest centralnym pojęciem całego systemu wierzeń Romów — to ona
Sutherland na określenie skalania używa terminu marime (1975, s. 255). Polscy Romowie używają słów: magerdo — skalany i mageripen — skalanie; Lowarzy: marhime — skalany i marhimota
— skalania; Kełderasze: pikilim’e i mahrim’e (zapis J. Ficowskiego) (Ficowski 1985, s. 174–175,
194–195) lub pekelime (wymowa informatorów). Mówiąc o tym w języku polskim, używają słów:
skalany, skalanie; trefny; wygardzony, wygardzenie; czasami spolszczonego margować — kalać. Pisząc o Polskich Romach, będę używać terminu magerdo, a o Lowarach — marhime oraz neutralnego „skalanie” lub „wygardzenie”.
5
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porządkuje świat moralny, nadaje znaczenie społecznym granicom (Sutherland
1975, s. 255). Skalanie można rozumieć na dwa sposoby: z jednej strony jest to
zanieczyszczenie fizyczne i jednocześnie moralne, którego źródłem są genitalia
i okolice odbytu, z drugiej — zanieczyszczenie wynikające z niezachowywania
zasad rozdziału górnej i dolnej części ciała. Jest to zaprzeczenie stanu czystości — wuzho6, określanej czasem mianem rytualnej, w przeciwieństwie do czystości czysto fizycznej. Skalanie pociąga za sobą odrzucenie skalanej osoby przez
grupę, wyłączenie jej z porządku społecznego. Stworzyć można zatem dwie pary
opozycji: romanipen (cygańskość) i marime (skalanie) oraz wuzho (czystość)
i marime (nieczystość) (tamże, s. 258).
Podstawową opozycją, z której wynikają wszystkie inne, jest podział na to, co
czyste i nieczyste. Sutherland — za Miller — zwróciła uwagę na istniejące u Romów rozróżnienie na górną i dolną część ciała (tamże; za: Miller 1988), Okely
podkreśliła różnicowanie na to, co wewnętrzne i zewnętrzne (Okely 1996, s. 60).
Góra i wnętrze są utożsamiane z czystością, a dół i zewnętrze — z nieczystością.
Według Romów, góra i dół ciała mają przeciwstawny status: góra ciała jest czysta (wuzho), podczas gdy dół ciała jest nieczysty (marime). Źródłem nieczystości
dołu ciała są umiejscowione tam genitalia oraz ich wydaliny — ekskrementy,
mocz, a u kobiet również krew menstruacyjna oraz krew i wydaliny towarzyszące
porodowi. Obie części przedzielone są talią. Ręce to swoisty mediator — mogą
dotykać zarówno góry, jak i dołu ciała. Po dotknięciu genitaliów mogą stać się
marime — przed dotknięciem twarzy czy głowy należy je umyć. Z tego samego
powodu należy oczyścić ręce piorące odzież okrywającą dolną część ciała przed
wypraniem bluzki, z założenia czystej (Sutherland 1975, s. 264). Z dołem ciała
związany jest wstyd, do którego przyuczane są już dzieci, zwłaszcza dziewczęta
od czasu menarche. Kobiety, jako menstruujące i rodzące, a więc potencjalnie
bardziej kalające, powinny ubierać się tak, by nie pokazywać nóg, bioder ani
piersi, co gwarantują luźne spódnice i zakrywające talię bluzki. Nie tylko dolna
część ciała kobiety jest kalająca — właściwość tę przejmują również spódnica,
halka i bielizna. Wyjątkiem jest fartuch. Przykrywa on spódnicę i, chociaż się
z nią styka, stanowi barierę dla skalanych części ciała kobiety. Sutherland pisze,
że według mieszkających w Stanach Zjednoczonych Kełderaszów — w przeciwieństwie do genitaliów — piersi są czyste, w związku z czym kobieta może je
pokazywać. Staniki są używane jako portmonetki, bez przeszkód mogą sięgać
do nich bracia, mężowie czy synowie kobiet (tamże). W grupie tej istnieje swoboda górnej części stroju — u moich informatorów nie odnotowałam podobnego podejścia. Ponieważ mocz i kał są zanieczyszczające, wyjściu do toalety
i pobytowi w niej towarzyszy wielki wstyd (tamże, s. 258, 266). Przez to, że kobiece genitalia, dolna połowa ciała oraz spódnica są marime, kobieta musi się
poruszać w odpowiedni sposób, tak, by nie dotknąć pożywienia, męskich ubrań,
6
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by przechodząc przed mężczyzną nie być zwróconą do niego twarzą (tamże,
s. 264). Do podziału marime — wuzho można jeszcze oddać trzecią kategorię,
którą jest melalo — brud w sensie fizycznym, np. ubrudzone błotem czy smarem
ręce (tamże, s. 258). Najczystszą i najważniejszą częścią ciała, którą należy zachowywać w czystości, jest głowa. Kobiece włosy powinny być ujarzmione, czyste
i długie. Sutherland pisze, że wydzieliny górnej części ciała, czyli łzy i plwociny,
są czyste (tamże, s. 256). Podział na górną i dolną część ciała nie dotyczy dzieci,
które do pewnego wieku nie muszą się stosować do zasad romskości i wychowywane są w sposób, który można określić mianem „bezstresowego”, oraz męża
i żony w sytuacji prywatnej. Para może wtedy bezkarnie robić to, co jest zakazane w obecności innych Romów — mężczyzna może dotykać spódnicy żony, kobieta może deptać po ubraniach męża (tamże, s. 266). Z istnienia omówionego
podziału wynika dążenie do separacji obu części ciała, unikanie ich mieszania.
Sytuacje, które wymagają szczególnej uwagi, to przygotowywanie posiłków, mycie się, pranie ubrań.
Okely wskazuje na inny podział — rozróżnia wnętrze i zewnętrze ciała. Kalające (mochadi w dialekcie Cyganów angielskich) może być to, co zewnętrzne,
a więc naskórek, brud na ciele, włosy oraz odchody i inne wydzieliny, np. plwociny, krew menstruacyjna i porodowa. Wnętrze ciała jest czyste — czyste musi
więc być również to, co jest do niego wprowadzane: pożywienie (przygotowywane zgodnie z zasadami czystości) oraz sztućce (Okely 1996, s. 60–61, 63). Także
talerze i szklanki, w których znajdują się pokarm i napoje, muszą być czyste.
Tłumaczy to, dlaczego osoba skalana lub kobieta w połogu (skalanie nie wynika
w tym przypadku z kary — nie jest represją, lecz stanem biologicznym) musi
mieć własny talerz i szklankę, które — w zależności od zwyczajów panujących
w danej grupie i rodzie — po upływie skalania zostają oczyszczone razem z kobietą albo są wyrzucane. Jednym z najważniejszych zakazów jest uprawianie
seksu oralnego. Jak mówi informator z grupy Polska Roma:
Do ust może iść tylko jedzenie, nic więcej [M.40.PR_24].

Wypowiedź ta doskonale obrazuje istnienie omówionych wyżej podziałów: należące do dolnej, nieczystej części ciała genitalia nie mogą zetknąć się z czystymi,
przyjmującymi tylko czyste jedzenie, ustami.
Obie badaczki zwracają uwagę na znaczenie fartucha — jedynego czystego, nieskalanego elementu dolnej części garderoby kobiecej. Jego funkcją jest
ochrona jedzenia przed zanieczyszczeniem pochodzącym z ciała i genitaliów
(Okely 1996, s. 64; Sutherland 1975, s. 269).
Sutherland zauważyła, że o ile romanipen to społeczne życie, o tyle marime
jest społeczną śmiercią, trwającą przez cały okres skalania (Sutherland 1975,
s. 102). Rom, który popełnił jakieś wykroczenie (postąpił niezgodnie z romanipen), zostaje odrzucony. Jednym z przejawów tego odrzucenia jest odsunięcie go
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nie z zasadami cygańskości. Jest ona ogłaszana na romskim procesie, ma limit
czasowy — jej długość jest zależna od wagi wykroczenia. Po upływie zasądzonego czasu skalana osoba zostaje oczyszczona — w kolejnym procesie. Jedzenie
towarzyszy życiu społecznemu Romów, jest związane z wieloma kontekstami:
od uczt weselnych, świętowania narodzin dziecka i jego chrzcin, przez uczty organizowane na cześć szanowanych osób (pativa, patywa), aż po pomany — uczty
pogrzebowe. Przychodzącego w odwiedziny Roma częstuje się posiłkiem. Jeśli
zatem wspólne jedzenie jest głównym elementem wszelkich spotkań, to zakaz
biesiadowania z innymi Romami jest szczególnie dotkliwą karą. Jedzenie przy
jednym stole z daną osobą jest manifestacją zaufania odnośnie jej czystości. Na
pytanie, czym jest marhime (magerdo), przez Romów z grup Lowari i Polska
Roma zwane również wygardzeniem lub skalaniem, odpowiadano:
Jeżeli Rom popełni jakieś przestępstwo, okradnie kogoś, pobije, zostaje skalany, wykluczony na jakiś czas, rok, 2 lata, 5 lat. [...] Taki Rom ma karę na jakiś
czas. Tam gdzie jest wesele, uczta, pogrzeb, jemu nie wolno wejść, gdzie jest rodzina, dużo ludzi z jednego taboru. Nie wolno z jednego talerza jeść, z jednego
kieliszka pić, ze społeczności Romów jest wykluczony. [...] Król zrzuca to skalanie
i człowiek jest wolny, już może jeść z innymi Romami [M.60.PR_6];
Jeśli kobieta jest wygardzona i przyjdzie do kogoś, kto nie jest wzgardzony, to ona
nie może pić z tych samych szklanek. Nie można jej całować, dotykać, ale można
rozmawiać, ale z daleka, i nie dotykać. Nie jeść z nią i nie pić [K.48.LO_28];
Jak ja jestem na przykład wygardzona, to ja nie mogę jeść z rodziną swoją, ani
usiąść [K.21.LO_34];
Nie można u nas z jednego talerza zjeść, tylko musi mieć osobno swój [K.40.
LO_33];
Nie wolno mu na przykład jeść tutaj u nas, musi być osobny talerz, a jak zje, to ten
talerz trzeba wyrzucić, osobna szklanka [M.42.PR_1];
To on wtedy nie ma prawa z Cyganami za stołem siedzieć i pić, i jeść. To on już
jest odrzucony ze społeczeństwa [M.75.KE_40].

Jedzenie lub picie z Romem, który jest skalany, prowadzi do wygardzenia
współbiesiadnika. Unikać trzeba jakiegokolwiek kontaktu fizycznego ze skalanym: dotykania jego ciała, przedmiotów, z którymi miał kontakt (np.: szklanek,
sztućców, talerzy). Z tego też powodu niektóre lokale gastronomiczne ogłaszano czasem „skalanymi” — ponieważ jadł w nich człowiek wygardzony. Ficowski
podaje przykład baru w Gliwicach, który — po tym, jak pił tam skalany Cygan — został określony przez Kełderaszów mianem mahrim’e (Ficowski 1985,
s. 196). Skalany nie może uczestniczyć w uroczystościach romskich, może jednak odwiedzać swoją bliską rodzinę, np. rodziców. Musi mieć wtedy oddzielny
talerz i szklankę, które po upływie skalania są wyrzucane [K.38.LO_25]. Może
również zaistnieć sytuacja, że wygardzony Rom odwiedzi swoich znajomych i nie
zostanie wyproszony — ale nie zostanie poczęstowany jedzeniem lub zostanie
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mu ono podane na talerzu, który następnie zostanie wyrzucony. Informacja
o tym, że dany człowiek jest skalany, musi zostać przekazana całej wspólnocie,
żeby goszczący go Romowie sami nie zostali wygardzeni:
Każdy może sobie powiedzieć: a, już jestem czysty. Na przykład, przyjdzie on do
mnie, powie — czysty jest. A ja mu uwierzę. Ja mu zrobię jeść, dam mu jeść, sama
usiądę z nim, będę jadła przy jednym stole, a później się okaże, że jest wzgardzony, i zostanę to samo. Tylko że mam wytłumaczenie, że nic nie wiedziałam [K.38.
LO_25].

Czas trwania skalania zależy od wagi wykroczenia — może wynieść kilka miesięcy lub kilka lat; ale jeśli popełnione zostanie szczególnie ciężkie przewinienie,
może zostać zasądzone nawet skalanie dożywotnie.
Opozycja czyste–nieczyste przekłada się również na podział na nie–Cyganów i Romów. Gadziowie, jako nierozróżniający tego, co czyste i nieczyste,
wewnętrzne i zewnętrzne, są de facto skalani. Dlatego też potencjalnie niebezpieczne są miejsca publiczne, np. toalety publiczne, szpitale, szkoły (Sutherland
1975, s. 259). Szpital jest miejscem szczególnie niebezpiecznym — gromadzone
są w nim wydaliny ludzkie oraz odpadki pochodzące z operacji czy porodów.
Jednocześnie jednak jest to przestrzeń odpowiednia na poród, ze względu na
odseparowanie kobiety od Romów i fakt, że zajmują się nią nie–Cyganie, którzy również usuwają pozostałości porodu oraz wydzieliny (Okely 1996, s. 67).
Romowie unikają także jedzenia przygotowanego przez nie–Romów (podczas
wesel u Romów mieszkających w Polsce pożywienie przygotowują Cyganki albo
Polki, co do czystości których nie ma wątpliwości) (Sutherland 1975, s. 259).
Według Lowarów, u Polskich Romów zabronione jest wiązanie się z Po
lakami:
— Teraz w Warszawie u króla Cyganów wydał takie polecenie, że na przykład
jeżeli młody chłopak ożeni się z Polką, zostaje magerdo na całe życie. Wcześniej
też było coś takiego, ale później zmienili i znowu [K.40.LO_38].
— U nas było 20 lat temu tak, że u nas nie wolno było się mieszać, teraz u nas
można, a u nich nie można [K.24.LO_35].
— I teraz też [...] na przykład, u polskich Cyganów jest chłop, no z nią żyje, daję
taki przykład, i z nią się rozejdzie, i ożeni się z Polką, i też zostaje magerdo. I jeszcze [...] żeby jakiś powód mu ona dała, z jej przyczyny, to by został na parę lat.
A jeżeli on ją tak zostawił bez niczego, to zostaje magerdo na całe życie [K.40.
LO_38].

Z kolei informator z grupy Polska Roma mówi, że współcześnie Romowie nie
podchodzą już tak negatywnie do mieszanych związków:
Dawniej to było zakazane, to było... na przykład wyjście za mąż za Polaka czy ożenienie się z Polką, to było całkiem zakazane. To było tak, jak zjeść zatrute mięso.
W taborach jeszcze jak żyli Cyganie, tak jak mój dziadek dla mnie opowiadał, to
było tak, że tam ktoś, owszem, tak jak my dzisiaj — podrywamy dziewczyny, bawimy się, przychodzi czas na małżeństwo — ja się żenię z Cyganką. To było wtedy
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tak, chodzili na zabawy, tańczyli, bawili się z dziewczynami — to było możliwe.
Ale wyjście za Polkę to był zakaz — tak jak zjeść zatrute mięso. Ten człowiek,
który wyszedł za Polkę, on był całkiem odrzucony od taboru [M.27.PR_8].

Zakaz zawierania małżeństw mieszanych jest ciągle utrzymywany. W niektórych rodach Rom lub Romni związani z nie–Cyganem pozostają skalani przez
określony czas — od miesiąca do dwóch lat (Kowarska 2005a, s. 157). Polacy,
którzy związali się z Romami, dopóki małżeństwo się nie utrwali i dopóki nie
przejmą wszystkich romskich zasad, kontaktują się jedynie z najbliższą rodziną
partnera. Nie uczestniczą w rodzinnych lub rodowych uroczystościach czy zebraniach [K.30.PR_3]7.

1.3. Cygański kodeks skalań według Jerzego Ficowskiego
W pracy Jerzego Ficowskiego Cyganie na Polskich drogach opisany został „kodeks skalań” obowiązujący u Polskich Romów — czyli czynności prowadzące
do skalania oraz grożące za nie kary; pojawiły się także wzmianki na temat kodeksu Kełderaszów. Przytoczę go w tym miejscu, by następnie przejść do przeanalizowania wyników moich badań terenowych i sprawdzić, na ile system ten
przetrwał.
Polska Roma wyróżnia dwa rodzaje skalań — tykne mageripena (małe skalania) i bare mageripena (wielkie skalania). Bare mageripena dotyczą poważnych wykroczeń przeciwko romanipen i rozstrzygane są przez Szero Roma. To
on nakłada karę, a następnie — po jej upływie — ogłasza czystość skalanego.
Osobną kategorię bare mageripena stanowią skalania dożywotnie. Są one karą
dla zdrajców — donosicieli na Cyganów do gadziów, działających na szkodę Cyganów (phukane Romengre) oraz cyganobójców i cyganokradców (ćorahane Romengre) — ludzi, którzy działają na szkodę całej społeczności, wbrew zasadzie
romskiej solidarności. Znamienne jest, że sprawca określany jest nie mianem
magerdo, lecz famuso — okryty hańbą. Do skalań wielkich należy dżiuvlitko
mageripen — skalanie kobiece, i ściśle z nim związane: podźitko mageripen
— skalanie spódnicowe, terachitko — trzewikowe i maminko (mamiakro) — porodowe. Skalania te są związane z opisaną wyżej nieczystością kobiety w okresie
prokreacyjnym i po porodzie oraz nieczystością i kalającą mocą dolnej części jej
garderoby (np. buty, spódnica).
Dżiuvlitko mageripen jest rezultatem całowania żony w „nieczyste miejsca”,
czyli genitalia, i odbywania niezgodnych z normą stosunków płciowych. Choć
teoretycznie nie powinno to wyjść na jaw, zakazany akt mógł zostać podpatrzony przez innych Romów, ujawniony przez żonę lub — jak wynika z moich badań
Więcej informacji na temat małżeństw polsko–romskich czytelnik znajdzie w część pierwszej
niniejszej książki, w rozdziale VI.
7
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— męża (tuż po wojnie sytuacja taka przydarzyła się samemu Szero Romowi Felusiowi). Skoro dolna część ciała kobiety jest kalająca, kala również jej spódnica.
Jest to jednocześnie, jak pisze Ficowski, broń kobiety. W sytuacji pokrzywdzenia przez Cygana, czy zagrożenia, może ona zarzucić mu na głowę spódnicę lub
uderzyć go butem. Zostaje on wtedy za karę skalany. Również ukrycie żywności
pod spódnicą powoduje jej skalanie. Zakazy związane z kobiecymi skalaniami
nie zanikły po osiedleniu, wręcz przeciwnie — wywoływały niespotykane wcześniej problemy. Romowie nie zgadzali się, by kobiety zamieszkiwały nad nimi,
na wyższych piętrach budynków. Cyganki nie mogły wchodzić na strych, by rozwiesić tam bieliznę. Zakazane było także umieszczanie żywności w piwnicy, pod
podłogą, po której stąpały kobiety.
Skalanie porodowe jest związane z kalającą mocą kobiety w czasie menstruacji, porodu oraz połogu. Żaden Cygan ani Cyganka nie mogli zatem pomagać
w odbieraniu porodu ani nawet być przy nim obecni. Po porodzie kobieta pozostawała odseparowana od taboru przez trzy tygodnie. Oczywiście, w zależności
od rodu zakaz ten był traktowany mniej lub bardziej restrykcyjnie. Zdarzało
się, że w nagłej sytuacji rodzącej można było pomóc. Podczas odosobnienia po
porodzie kobieta mogła dotykać naczyń kuchennych, a więc także gotować i podawać do stołu. Jadła jednak z osobnego talerza, który wraz z jej oczyszczeniem
się również stawał się czysty.
Do wielkich skalań zaliczało się także kuśfałytko mageripen — skalanie hyclowskie. Polskim Cyganom nie wolno było jeść mięsa psiego ani końskiego. Hycel i rzeźnik są osobami nieczystymi, którym nie można podać ręki ani z którymi
nie można biesiadować (Ficowski 1985, s. 175–182).
Tykne mageripena były rozstrzygane przez doradców Szero Roma — jonkari.
Należą do nich łubńitko mageripen, będące wynikiem stosunków seksualnych
z prostytutkami i źle prowadzącymi się Cygankami. Śtaribnitko mageripen grozi
człowiekowi, który uwiódł żonę Cygana odbywającego karę pozbawienia wolności, jak też samej uwiedzionej, a także osobie, która, będąc niewinnie uwięzioną,
wyda prawdziwego winowajcę–Cygana (powinna odbyć karę zamiast prawdziwego winnego, za co należy jej się odszkodowanie). Istnieją również skalania
związane z zakazem używania w bójce noża, siekiery lub przedmiotów z żelaza (z wyjątkiem obrony własnej, gdy Cygan został zaatakowany przez więcej
niż dwóch napastników). Żelazem nie można także ugodzić psa ani konia. Są
też skalania nieposiadające nazwy, ale również przestrzegane, np. zakaz kontaktów seksualnych z osobami chorymi wenerycznie, zakaz płukania pożywienia w miskach używanych do prania lub mycia się oraz zakaz prania kobiecej
i męskiej garderoby we wspólnej misce. Konieczne jest posiadanie co najmniej
trzech misek, do różnych celów: płukania pożywienia, dla mężczyzn (do prania
ubrań i mycia się) oraz dla kobiet (również do mycia się i prania). Istniał także
zakaz przykrywania górnej połowy ciała częścią pierzyny, która zwykle dotyka
nóg (tamże, s. 183–184).
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Ficowski nie opisuje kodeksu skalań Lowarów, ale za to przytacza zasady
Kełderaszów, które — jak się wkrótce okaże — w wielu miejscach są zbliżone
do lowarskich. Chociaż u Kełderaszów nie występowało wiele ze skalań obowiązujących u Polskich Romów (np. skalanie żelazne lub dotyczące spożywania
końskiego mięsa — choć Kełderasze również go unikali), to jednak istniał nakaz
posiadania większej liczby misek. Kełderaskie kobiety używały osobnych miednic do prania spódnic, obrusa, fartucha, ubrań dzieci, do płukania produktów
spożywczych, do mycia się, mycia nóg czy mycia podłóg. Inny jest także moment,
od którego kobieta zaczyna kalać — o ile u Polskich Romów dolne części ciała
kobiety stają się kalające już po pierwszej miesiączce, o tyle u Kełderaszów ma
to miejsce dopiero po pierwszym stosunku seksualnym, czyli po zawarciu małżeństwa. Dłużej za to trwa czas odosobnienia połogowego — aż sześć tygodni.
Różnice dotyczą także sposobu rozstrzygania skalania (u Kełderaszów zajmuje
się tym kris) oraz nazewnictwa: mianem pikilime oznacza się „osobę skalaną,
nieczystość jako skutek skalania”, mahrim’e to przedmiot kalający i czynność
skalania. Dodatkową karą, oprócz skalania i izolacji, jest nakaz zapłacenia poszkodowanej osobie odszkodowania (tamże, s. 194–196). Wszyscy Romowie
wyróżniają również zachowania, których konsekwencją — co prawda — nie
jest skalanie, ale które wywołują wielki wstyd. Są one związane z seksualnością
człowieka lub z jego fizjologią — wizytami w toalecie czy problemami żołądkowo–jelitowymi.

1.4. Skalania u Lowarów i Polskich Romów
— wnioski z badań terenowych
1.4.1. Definicja skalania
Sutherland wyróżniła dwa sposoby rozumienia marhime: jako karę, odizolowanie od romskiej społeczności za popełnienie wykroczenia przeciwko romanipen
oraz jako nieczystość przedmiotu, ciała i zachowania (Sutherland 1975, s. 255).
Na pytanie, czym jest marhime (magerdo), informatorzy odpowiadali, że jest to
wyklęcie, będące konsekwencją czynienia zakazanych rzeczy, lub stan, w jakim
znajdują się części ciała. Ciekawe jest, że często skalanie definiowano w odniesieniu do przeszłości lub zasad panujących w innych grupach — Lowarzy odnosili się do Polskich Romów i odwrotnie. W przeszłości u obu grup skalaniem objętych było więcej zachowań. Lowarzy wskazywali, że obecnie zasady u Polskich
Romów są surowsze niż u nich. Niektórzy zatem skalanie traktują jako karę:
To jest takie wyklęcie, wyklęcie takie. Różne rzeczy nie wolno robić, bo później
będzie wyklęcie [K.50.LO_30];
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Skalanie to po prostu jest nieczystość albo jakaś kara moralna. Jeżeli człowiek
coś popełni złego, no to wtedy jest w środowisku swoim skalany, czyli odrzucony
albo ukarany moralnie, w taki sposób się karze moralnie. Skalanie to nieczystość
po prostu; są rzeczy czyste i nieczyste, są czynności czyste i nieczyste i tak to należy rozróżniać. Więc rzeczy, które służą na przykład do mycia nóg, przedmioty
używane, no nigdy nie będą używane do twarzy, czyli można powiedzieć, że rzeczy, które są używane od pasa w dół, są nieczyste. Od pasa w górę — czyste. Tak
to by można ująć w skrócie. Więc wszystkie rzeczy i przedmioty, których używamy
do czynności związanych na przykład z higieną czy z czymś innym [...], które są
[...] człowiekowi potrzebne do używania od pasa w dół, są nieczyste, tak krótko
mówiąc [K.30.PR_3].

Powyższa wypowiedź wskazuje także na nieczystość ciała i przedmiotów. Kolejna informatorka mówi wprost o nieczystości pewnych części ciała:
Magerdo to jest taka rzecz, że na przykład jak się wyciera — na to — nogi czy cała
się wyciera kobieta, to już mężczyzna tego nie może używać [...]. Noga już jest
magerdo, no na przykład dolna część ciała [K.40.LO_38].

Podstawowy podział skalań u Lowarów i u Polskich Romów jest podobny do
dawnego podziału na skalania małe i duże (cygne lub bare marhimota w dialekcie
Lowarów i tykne lub bare mageripen w dialekcie Polskich Romów). U Lowarów
najbardziej surowym skalaniem karana jest miłość francuska. Mniejsze skalanie
niesie za sobą zachowanie niezgodne z zasadą szacunku, np. niegrzeczne odezwanie się do starszyzny [K.22.LO_27]. Według niektórych Lowarów, publiczne
dotknięcie kobiecych butów lub spódnicy to małe skalanie, według innych — zachowanie to w ogóle nie jest zagrożone skalaniem, ponieważ zakaz ten został
oficjalnie zniesiony. U Polskich Romów dużymi skalaniami objęte są: kłamstwo,
kradzież, gwałt, oszustwo lub bardzo złe prowadzenie się kobiet.
Istotą skalania jest jego „zaraźliwość” — przenosi się ono z ciała na ciało,
z ciała na przedmiot, z przedmiotu na ciało i z przedmiotu na przedmiot. Dlatego noszona przez mającą wielu partnerów seksualnych kobietę spódnica określana jest jako „puszczalska” [K.40.LO_38]. Z tego samego powodu ze skalanym
nie można jeść, a kobieta w połogu nie może gotować ani podawać jedzenia; nie
wolno też używać sztućców, które wpadły do śmietnika, dotykać podpasek czy
na przykład dopijać herbaty po obcej kobiecie, co do cnotliwości której nie ma
się pewności [K.24.LO_35]. Obrazują to poniższe wypowiedzi:
Części ciała są nieczyste, natomiast przedmioty, które się stykają z tymże ciałem
i innymi przedmiotami są już też nieczyste. Czyli załóżmy, łyżeczka, która wpadła
do wiaderka, w którym są nieczystości i służą tylko właśnie do tych czynności,
lub na przykład do miski, w której się myje nogi, to ta łyżeczka już zawsze będzie
nieczysta. Nawet jak ją się umyje pod kranem, to jest nieczysta i w zasadzie nie
powinno się ją myć w zlewozmywaku, bo ten zlewozmywak od razu się staje nieczysty. [...] W związku z czym zetknięcie się czystego przedmiotu z nieczystym to
od razu jak gdyby zaraża się, tak bym powiedziała prostym językiem [K.30.PR_3];
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To jest na przykład jak [...] weźnie się wrzuci do pralki [majtki] żony i z podkoszulką, to na przykład jak tą podkoszulkę powącha, to jakby tak majtki powąchał.
U nas to już jest wygardzone, trzeba już osobno albo w rękach to uprać i wywiesić
[K.16.LO_32].

1.4.2. Nieczystość kobiety
Wątpliwości rodzi kwestia, czy u Romów cała kobieta jest marhime (magerdi),
czy tylko dolna część jej ciała. Zależy to od kontekstu. Kobieta, która nie popełniła żadnego przewinienia i nie została na nią nałożona kara, nie jest skalana
— nieczyste są więc tylko dolne części jej ciała (od talii w dół). O kobiecie, że
jest marhime (magerdi), można powiedzieć tylko wtedy, gdy skalanie jest karą za
dopuszczenie się czynu niezgodnego z romanipen. Skalanie jako permanentny
stan dotyczy więc jedynie dolnych części jej ciała:
U nas to jest, noga już jest magerdo, no na przykład dolna część ciała, nie? To jest
magerdo. Raczej tylko odtąd [od pasa] kobieta liczy się magerdi. Bo przecież gotujesz dla chłopów, ręce — to jest normalne. Noga jest, spódnica magerdi [K.40.
LO_38].

A zatem publicznie mężczyzna nie może dotykać dolnych części ciała kobiety,
ani jej spódnicy. Nieczystość jest związana z genitaliami:
No, bo tu się ma pipkę, a tu się ma cycki [K.40.LO_33].

Marhime (magerdo), oprócz spódnicy i bielizny, dotykających ciała kobiety,
są także nogi i buty, ponieważ — po pierwsze — znajdują się poniżej genitaliów,
a po drugie — dotykają ziemi, która jest nieczysta:
Bo but to nieczystość. Jak kobiety sikają — idą na polanę, kucają, buty sobie
obleją, no i idzie, się w coś wdepnie. Samo to, że się chodzi w butach po ziemi
[M.40.PR_24].

Górne części ciała są czyste. Jak powiedziała informatorka — rękoma gotuje się
dla mężczyzn i nie zostają oni przez to skalani. Czyste są również piersi:
No, bo jak za pierś złapie, to nie jest magerdo, a złapie tutaj [poniżej pasa], to już
jest magerdo, no to sobie tak nieraz żartują [mężczyźni]. Tak że zawsze kobieta od
pasa w dół jest magerdi [K.40.LO_38].

Ręce to mediator pomiędzy czystym a nieczystym. Sutherland pisała, że po
dotknięciu ręką genitaliów, należy ją umyć. Taka brudna (w sensie marhime)
ręka nie powinna mieć kontaktu z czystymi ustami. Marhime „przenosi się”
przecież przez dotyk. Usta to bardzo czyste miejsce. „Do ust może iść tylko
jedzenie, nic więcej” — powiedział informator z grupy Polska Roma [M.40.
PR_24]. Dodał przy tym, że seks oralny to „wygardzenie na całe życie”. Jest to
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przecież kontakt przeciwstawnych biegunów: źródła nieczystości z przyjmującymi tylko to, co czyste, ustami.
Zauważyłam istotną różnicę w postrzeganiu nieczystości płci. Kobiety lowarskie twierdzą, że nieczyste są dolne części ciała, tak u kobiet, jak i u mężczyzn.
Polscy Romowie mówią natomiast, że u mężczyzn dolne części ciała mają status
łuzio, podobnie jak ich buty i spodnie. Czystość ta dotyczy również sfery stosunków seksualnych — mężczyzny nie kala współżycie z wieloma kobietami [M.42.
PR_1, M.40.PR_24]. W małżeństwie w sytuacji prywatnej dotknięcie spódnicy
kobiety nie jest kalające. Stosunek seksualny z własną żonę jest legitymizowany
— nie kala ani mężczyzny, ani kobiety. Zwracają na to uwagę moi informatorzy:
Za tyłek ją łapię, czy nie? A za buty i spódnice nie mogę? Bo jak to: w nocy ją
łapie za tyłek, a skalany nie jest? [M.42.PR_1]

Mowa oczywiście o małżeńskim stosunku seksualnym. W wyniku stosunku
pozamałżeńskiego kobieta — w przeciwieństwie do mężczyzny (Okely 1996,
s. 65) — zostaje jednak skalana.
Różnie tłumaczono to, dlaczego dolne części ciała kobiety i jej ubrania kalają, a mężczyzny — nie. Cyganki mówiły, że kobieta jest „niższa osobowością”.
Opowiadając o nieczystości połogowej, odwoływano się też do Biblii [M.75.
KE_40] i innych kultur:
— No bo kobieta jest zawsze taka, jak to powiedzieć, niższa osobowością. [Na
czym to polega? — pyt. MGG] No nie wiadomo, nigdy do tego nie doszliśmy,
dlaczego [K.40.LO_38].
— Że kobieta jest niżej niż mężczyzna [K.38.LO_25].
— To było od wieków tak i jest, i na przykład, kochanie, tam za granicą, te czarne
ludzie takie, to też u nich kobieta jest taka zawsze poniżona [K.40.LO_38].
— U Arabów na przykład [K.38.LO_25].
— No na przykład, u Turków, Jugosłowianie. Jeszcze u... we Włoszech — też
jest kobieta zawsze niższa. [Dlaczego? — pyt. MGG] Tak prawdę mówiąc, ja nie
umiem tego wytłumaczyć. Bo to jest strasznie skomplikowane. Tylko że zawsze
jest mężczyzna głową rodziny. I dla niego trzeba zawsze być uległą, bo on rządzi,
nie? [K.40.LO_38]

Podawano również argument biologiczny — fakt, że kobieta miesiączkuje:
No bo mężczyzna to jest bardziej czysty niż kobieta. Mężczyzna nie rodzi, nie ma
(informatorka ścisza głos) okresu. No to już dwa powody są. No mężczyzna może
mieć i tysiąc kobiet [K.40.LO_38].

Niektórzy informatorzy podkreślali, że nieczyste są tylko dolne partie kobiecego ciała, nie cała kobieta. Sytuacje, kiedy kobieta jest magerdi czy marhime,
mają miejsce tylko wtedy, gdy jest ona w połogu lub popełni jakieś wykroczenie
przeciwko romanipen. Jedna z rozmówczyń stwierdziła, że kobieta jest magerdi
również tuż po odbyciu stosunku seksualnego [K.21.PR_7]. Najczęściej jednak
odpowiedzi dotyczyły porodu, połogu i miesiączki, czyli okresów związanych
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z aktywnością biologiczną kobiety. Nie zawsze mówiono o tym wprost, czasami
odpowiedź była ledwie sugerowana — otwarte mówienie o tzw. „sprawach kobiecych” jest wstydliwe. Podsumowując, można przyjąć, że gdy o kobiecie mówi
się, że jest marhime (magerdi), ma się na myśli nieczystość dolnych części jej
ciała i ubrania.
Paradoksalnie, nieczysta kobieta gwarantuje czystość mężczyzny (Sutherland
1975, s. 257). Kobieca bielizna, halka, spódnica, buty są nieczyste, toteż kobieta musi dbać o to, by swoją nieuwagą czy zaniedbaniem nie skalać mężczyzny.
Obowiązkiem kobiety jest prowadzeniu domu. To ona jest odpowiedzialna za
wychowanie dzieci, przekazanie im zasad zachowywania czystości (zwłaszcza
dziewczynkom). Zajmuje się też przygotowywaniem pożywienia, sprzątaniem,
praniem oraz zdobywaniem środków utrzymania. Ona więc, zachowując reguły,
stoi na straży czystości swojego męża, teściów, rodziny. Jej zachowanie — jako
dziewczynki, a później także żony — rzutuje na reputację męża i rodziców.
Mężczyzna, inicjator patywy, jest skazany na swoją żonę, która gwarantuje, że
jedzenie zostanie przygotowane zgodnie z zasadami i podane na czystych (w rozumieniu łuzio) talerzach.
Kobieta może kalać, jak i zostać skalana. Mężczyzna ze swojej natury nie
kala, jest czysty. To, co jest kalające dla kobiety, jak na przykład pozamałżeńskie
stosunki seksualne, w przypadku mężczyzn nie pociąga za sobą negatywnych
konsekwencji. Podobnie, dolne części męskiej garderoby są rytualnie czyste
— w przeciwieństwie do kobiecych. Mężczyzna jest jednak podatny na skalanie mające źródło w kobietach. Kobieta natomiast, dzięki zachowywaniu zasad,
może być bardziej czysta niż jej mąż (tamże). Kobietą, która zachowuje zasady
czystości, można się chwalić — jest to jedna z cech idealnej żony, prawdziwej
Romni.

1.4.3. Skalanie a wiek
W cyklu życiowym Rom zyskuje, a następnie traci status marhime. Opisała to
Anne Sutherland. Po narodzinach dziecko przez sześć tygodni jest marhime
(Sutherland pisała o Kełderaszach z USA, taki sam czas nieczystości połogowej
obowiązuje u Lowarów; u Polskich Romów kobieta i dziecko są skalane przez
trzy–cztery tygodnie, w zależności od rodu). Kobietę i noworodka należy w tym
czasie izolować od mężczyzn. Po jego upływie dziecko jest już wuzho (czyste).
Przy tym nie stosują się do niego reguły nieczystości dorosłych. Może na przykład jeść przygotowane przez gadziów jedzenie, nie ma również potrzeby prania
osobno ubrań dziewcząt i chłopców, czy też górnej i dolnej części ich garderoby.
Sutherland spotkała się jednak z pewnymi ograniczeniami — dziewczęta przed
menarche nie mogły stykać się z krwią menstruacyjną, np. swoich starszych
sióstr; nie mogły też wymieniać się z nimi ubraniami (co w młodszym wieku było
zwyczajnie praktykowane), by nie zostać „zainfekowanymi”; ubrania sióstr nie
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były też wtedy prane we wspólnej misce. Od miesiączkujących dziewcząt i kobiet
izolowani musieli być także chłopcy. Status dziecka badaczka określiła więc jako
potencjalnie melalo (stan pośredni między marhime a wuzho) — jest ono czyste
i wolne od ograniczeń kierujących życiem dorosłych, niemniej trzeba je chronić
przede sytuacjami, przedmiotami, osobami, które są marhime (Sutherland 1975,
s. 262). Potwierdziły to moje badania: u Romów z grup Polska Roma i Lowari
nie można wyprać ubrań dziecka z ubraniami dorosłej kobiety czy mężczyzny
(rodziców), ponieważ są oni nieczyści (poprzez współżycie ze sobą).
Status dziewczyny miesiączkującej jest różny — w zależności od grupy i rodu,
do których przynależy. U części Romów menstruacja powoduje, że dolne części
ciała dziewczynki stają się marime, u innych czyni to dopiero stosunek seksualny
(co pokażę na przykładzie moich badań). Rodzi się również pytanie, jaki jest status kobiety, która nigdy nie wyszła za mąż — czy fakt nieodbywania stosunków
seksualnych (tak jak dziewczynkę czy starą kobietę) czyni ją czystą? Dziecko nie
może stać się marhime (magerdo), ponieważ jego ciało jest czyste (jego narządy
rozrodcze nie wypełniają jeszcze swojej funkcji). Nie obowiązują go również
reguły zachowania, do których muszą się stosować dorośli (z wyjątkiem reguły
szacunku). Dziewczęta, jak wynika z moich badań, zaczyna się przyuczać do
skromnego zachowania zanim jeszcze wystąpi u nich pierwsza miesiączka — od
około dziewiątego roku życia, czasami później. Yoors, pisząc o życiu Lowarów
w taborze przed II wojną światową, wspominał o dzieciach romskich, które pokazywały gołe pośladki przychodzącym do obozu gadziom. Wywierało to wśród
dorosłych śmiech, dzieci były wręcz zachęcane do takich czynów (Yoors 1973,
s. 69). Ich zachowanie jest bowiem wolne od kontekstów seksualnych. Co innego dojrzewający chłopcy i dziewczęta — oni muszą się już stosować do reguł,
przejawiać skromność, nie interesować się płcią przeciwną, ukrywać swoją seksualność. Jeżeli przyłapie się ich na „wyczynach seksualnych” — według Sutherland — mogą, tak jak dorośli, uzyskać status marime podczas krisu (Sutherland
1975, s. 263).
Dolne części ciała kobiety, która zaczyna współżyć seksualnie, uzyskują status marime. Od tego czasu Romni sama może zostać skalana, ale może też swoim celowym zachowaniem skalać mężczyznę. Mężczyzna również może spowodować, że zostanie skalany, biorąc na przykład do ręki spódnicę czy kobiecy but.
Zatem to dojrzałość płciowa i relacje seksualne są kluczowe dla uaktywnienia
się i utrzymania stanu marime dolnych części ciała (tamże). Stan ten ustaje wraz
z menopauzą, a kobieta jest odtąd zwolniona z wielu reguł zachowania obowiązujących dorosłe kobiety. Starzy ludzie są uosobieniem wuzho, czystości — są
moralnie czyści. Jest to najwyższy możliwy do osiągnięcia stan. W każdym razie
przedwczesna śmierć jest tragedią — oznacza, że dana osoba nie zdążyła osiągnąć statusu wuzho (tamże).
Obraz, jaki wyłania się z rozmów z informatorami z Polski, przypomina ten
przedstawiony przez Sutherland. U Lowarów małe dziecko jest nieczyste przez
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sześć tygodni, przebywa wówczas razem z matką. Mężczyźni, w przeciwieństwie
do kobiet, nie biorą go na ręce ani nie całują, nawet przez kilka miesięcy po porodzie. Obecnie wielu młodych mężczyzn ignoruje ten zakaz. Są jednak i tacy,
którzy nadal nie chcą brać noworodka na ręce. Po tym okresie przejściowym
dziecko staje się czyste i aż do momentu, kiedy nie zacznie pokwitać, nie będą
się stosowały do niego reguły dorosłych Romów [K.21.LO_34]. Dziewczynka,
o ile jest dziewicą, jest czysta. To, że już miesiączkuje, nie ma żadnego znaczenia, najważniejsze, że nie sypia z mężczyzną. Jej czystości dowodzi fakt, że
można brać do ręki nawet noszone przez nią majtki, co w przypadku dorosłej
kobiety jest zakazane. Powodem jest właśnie to, że:
— Jest dziewicą [K.21.LO_34].
— A takie jak my to już mamy swoich mężczyznów i żyjemy z nimi [K.40.LO_33].

Mówi się także, że taka dziewczynka nie rozumie, skąd biorą się powyższe zakazy — nie należy jeszcze do świata dorosłych, aktywnych seksualnie Romów.
Dziecko może zostać wygardzone dopiero wtedy, gdy jest na tyle duże, by znać
romskie zasady i wiedzieć, z czego one wynikają [K.40.LO_33]. Dziewczynka
może sobie pozwolić nawet na zachowania surowo zakazane mężatkom. Opisana poniżej sytuacja jest hipotetyczna, ale nie ma formalnych przeszkód, by
zaistniała:
Dziewczynka nie jest [marhime], dlatego może ci usiąść na stole. [...] Tak mówię
tylko, że na stole. No może usiąść, nie ma problemu, tylko że to jest ważne, bo na
przykład niedziewica nie usiądzie na stole czy na ławie tam gdzieś [K.24.LO_35].

Podobnie jest u Kełderaszów — kobieca spódnica, a więc i kobiece ciało stają
się nieczyste od momentu zamążpójścia. Dziewczynka–dziewica — niezależnie
od tego, czy ma już menstruację, czy jeszcze nie — jest czysta. Z drugiej strony,
dziewczyna, która ma około 14 lat i fizycznie rozwija się prawidłowo, powinna
już ubierać się skromnie. Znajduje się zatem w stanie ambiwalencji.
Również dorosłych Lowarów obowiązuje wiele opisanych przez Sutherland
ograniczeń (kobieta i mężczyzna uważani są za nieczystych, źródłem nieczystości jest współżycie ze współmałżonkiem). Według przedstawicieli tej grupy, stara kobieta nie ma mocy kalania, jej spódnicę, tak jak i garderobę dziewczynki,
można dotykać:
Ją inaczej już traktują, jak dziewczynkę. [...] Ona już jest inaczej traktowana, coś
takiego, jak te małe dziecko, jak już nie ma męża [K.24.LO_35].

Informatorka ta na temat starości wypowiadała się kilkakrotnie. W jednym
z wywiadów jako przyczynę posiadania statusu osoby czystej wskazała brak
męża, z czym wiąże się niepodejmowanie współżycia seksualnego. Należy jednak zaznaczyć, że o ile jedni Romowie mówią, że czysta jest każda stara kobieta,
to inni twierdzą, że czysta jest tylko ta osoba, która przez całe swoje życia prowadziła się dobrze, która moralnością zasłużyła na status łuzio:
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— Też zależy [czy jest czysta]. To też, to też trzeba powiedzieć, jaka... jak to się
mówi... pacivali [...], że ona nie była puszczalska [K.40.LO_38].
— Jednego mężczyzny żona. Łapią chłopaki, żartują, złapią za spódnicę, za haleczkę złapią — no tak żartują u nas chłopaki [K.38.LO_25].
— Ale jakby była taka, że miała kilkanaście chłopów, to już nie [K.40.LO_38].
— Dalej jej spódnica jest nieczysta? [MGG]
— Tak, bo ona jest, jak to się mówi po polsku... [K.40.LO_38]
— Już taka nieczysta, taka, za dużo mężczyzn miała, no to już taka kobieta...
[K.38.LO_25]
— Taka puszczalska, no to jej spódnica też puszczalska jest [K.40.LO_38].
— To już taka kobieta nie za bardzo jest uważana. A tutaj, jak mówimy o tej jednej, to jednego męża musi mieć, przy jednym mężu była [K.38.LO_25].

Taką kobietę określa się mianem „prawdziwej”. Jedna z informatorek użyła
określenia „dziewica z jednego męża” — pativali Romni (pativali — dziewica,
cnotliwa). Jej spódnica i halka nie kalają mężczyzn:
Taka prawdziwa kobieta, która miała jednego chłopa, to można wziąć [halkę].
A takiej, która miała 10–15 chłopów, to już nie [K.40.LO_33].

Kobieta, która miała wielu partnerów w swoim życiu, nie osiągnie tak wysokiego statusu, jak kobieta cnotliwa. Według jednej z moich informatorek, nie ma
szans na odmianę takiej sytuacji. Inna jednak twierdzi, że jeśli kobieta na starość będzie się zachowywała w odpowiedni sposób, to zrekompensuje swoje złe
prowadzenie się w młodym wieku. Stanie się łuzio, będzie można wziąć do ręki
jej spódnicę. Informatorki zwracały również uwagę na to, że choć starych kobiet
powyższe zakazy nie dotyczą, niemniej wolą one je zachowywać. Zagadnienia
związane ze starością zostaną omówione w rozdziale V.
Współcześnie u Polskich Romów, tak jak i u Lowarów, mężczyzna nie może
brać nowonarodzonego dziecka na ręce przez miesiąc po porodzie. Dawniej
termin ten wynosił trzy miesiące. Nieczystość kobiety rozpoczyna się od momentu, kiedy dostanie ona pierwszą miesiączkę, chociaż pojedynczy rozmówcy
wskazywali także dopiero na moment zawarcia małżeństwa. Ojciec czy brat niezamężnej Romni może wziąć do ręki jej but, ale nie zrobi już tego obcy mężczyzna [K.35.PR_4]. Niezamężna dziewczyna jest czysta — ale tylko do momentu
osiągnięcia wieku 14–15 lat. Wtedy nawet jej ojciec nie będzie mógł publicznie
dotykać jej spódnic czy butów [M.42.PR_1, K.35.PR_4]. Dwudziestoletnia kobieta, która nadal jest panną, musi zachowywać te same reguły, co zamężne
Cyganki. W takim przypadku liczy się nie tylko jej dziewictwo, ale także wiek
i wygląd zewnętrzny — to one pełnią decydującą rolę:
Gdyby jakieś przewinienie z jej strony było, to wtedy jeden może powiedzieć:
ale przecież to dziewczyna, jeszcze młoda. Zaraz, zaraz, w jej wieku, 18–letnie
dziewczyny już mają dzieci, wiec powinna też odpowiadać jak inne. Więc też są
takie przypadki. Więc wiek ma wiele do tego, pomimo tego, czy jest dziewczyna

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

234

Kobiety romskie — znaczenie dla tożsamości współczesnych Romów

panienką czy mężatką. Więc w takim stopniu może odpowiadać mężatka 15–letnia, ale też może odpowiadać panienka 18–letnia [K.30.PR_3].

Na ograniczeniach wieku dorosłego i nieczystości skupię się w kolejnych podrozdziałach.
Wśród Polskich Romów również można spotkać różne zdania na temat statusu ludzi starych, choć przeważa opinia, że starsza kobieta jest czysta:
Jeżeli na przykład zdarzyłaby się jakaś sytuacja taka krępująca albo która mogłaby sugerować skalanie tej drugiej osoby albo przedmiotu, to wtedy się wyjaśnia,
że kobieta jest czysta [K.30.PR_3].

Można przypuszczać, że na fakt oceny czystości i nieczystości kobiet i mężczyzn
wpływ ma płeć informatora. Mężczyzna będzie oceniał mężczyzn jako czystych,
a kobiety — niezależnie od wieku — jako nieczyste.

1.4.4. Skalania kobiece
Warto skoncentrować się na kwestii nieczystości spódnicy, halki, butów i bielizny kobiety w okresie jej dojrzałości płciowej oraz zachowaniach, jakie to generuje. Mężczyźnie należącemu do grupy Polska Roma nie wolno jest dotknąć, ani
tym bardziej wziąć do ręki, spódnicy czy damskiego buta. Dotyczy to garderoby
należącej zarówno do obcych kobiet, jak i do własnej żony. Zrobienie tego publicznie i umyślnie prowadzi do wygardzenia: świadkowie przekazują sobie tę
informację z ust do ust i w konsekwencji sprawca musi odwiedzić Szero Roma.
Skalanie jest krótkotrwałe — trwa dwa–trzy tygodnie. Wyjątkowo dopuszczalne
jest wzięcie do ręki spódnicy pochodzącej prosto ze sklepu, nowej. Spódnicy nie
można również kłaść na stole ani na innych meblach:
Z samej przyzwoitości na kanapę bym nie położyła tam, gdzie siedzą ludzie, ale
jeżeli prasuję ją i ją kładę, to się nic nie stanie, ponieważ to nie służy do jedzenia
— tak bym powiedziała. Czyli przedmioty nie służą do jedzenia, tak jak kanapa
czy krzesełko, czy oparcie, czy wieszak. Tylko jakbym ja wyprasowała, to nie powiesiłabym ją w takim miejscu, w którym byłaby możliwość przechodzenia [K.30.
PR_3].

Z powyższej relacji wynika, że spódnicy, halki i bielizny nie można również
wieszać w miejscu uczęszczanym przez mężczyzn, dopuszczać, by znalazły się na
wysokości ich ramion czy głowy. Starsi Romowie nie spoczną obok leżącej
na kanapie spódnicy. Gdyby zdarzyło się, że kobieta usiądzie na rozłożonej na
kanapie męskiej koszuli, jej właściciel nigdy by już jej nie założył, jeśliby się
o tym dowiedział. Podobnie zareagowałby w przypadku kapelusza. Są jednak
Romowie, którzy twierdzą, że spódnicy czy kobiecego buta wolno dotknąć, ale
pod warunkiem, że świadkiem tego zdarzenia jest wyłącznie partnerka lub zaufany znajomy — rówieśnik.
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Wśród Lowarów obowiązywał powszechny zakaz brania do ręki przez mężczyznę spódnicy czy butów kobiety. Jednak wiele lat temu król miasta M. zlikwidował skalanie powstające w wyniku kontaktu z kobiecymi ubraniami i butami:
[U Rumungrów spódnica jest marhime.] A u nas nie. Kiedyś było tak. Oczywiście,
chłop nie mógł ją wziąć do ręki, albo buta. I [...] [król] to zlikwidował. Zebrał
wszystkich Cyganów w kupie i zrobił taką sprawę, że spódnica i buty mają być...
Bo jakby kobieta wzięła buta i uderzyła Cygana czy tu — już wyklęty, już marhime. [...] [król] to zlikwidował. Że buty, spódniczkę — nie ma być marhime [K.50.
LO_30].

Celowe uderzenie Roma spódnicą czy butem nie przynosi odtąd skalania,
mężczyzna może brać do ręki te części kobiecej garderoby. Niektóre Romnie,
zwłaszcza te mające powyżej 40 lat, wciąż jednak uważają, że spódnica jest nieczysta; inne, młodsze, są przekonane, że nie jest ona marhime i mężczyzna może
jej dotykać. Informatorzy zgodnie twierdzą, że wolno dotykać spódnicy nowej,
prosto ze sklepu, nieskalanej kontaktem z kobiecym ciałem. Pomimo oficjalnego zniesienia właściwości kalających spódnicy, nadal na przykład nie można
wziąć przez nią garnka czy przedmiotu związanego z jedzeniem. Według osób,
które twierdzą, że spódnica jest kalająca, by zostać skalanym, nie wystarczy jej
tylko dotknąć — kobieta musiałaby rzucić ją mężczyźnie w twarz. Samo dotknięcie jest tylko wstydliwe. Podsumowując, dotknięcie spódnicy w sytuacjach
„codziennych” nie jest dla mężczyzny kalające, w przeciwieństwie do zachowań
nietypowych, do których należy na przykład zarzucenie mu jej na głowę. Gdyby
zdarzyło się, że kobieta usiądzie na męskim kapeluszu, stanie się on skalany i będzie nadawał się wyłącznie do wyrzucenia. Czym innym bowiem jest dotknięcie
spódnicy ręką, która jest łącznikiem między górą a dołem ciała, a czym innym
siedzenie na kapeluszu, który należy wyłącznie do górnej, czystej partii ciała.
Jednak nawet w tym przypadku konsekwencje zależą od tego, kto to uczynił:
To zależy, która kobieta by to zrobiła. Bo na przykład może być jego matka czy
starsza siostra — to jest wybaczalne. Ale obca Cyganka... Żona też może. Bratowa czy obca Cyganka — to już go nie nosi [K.40.LO_38].

Wybaczone zostałoby to także starej i cnotliwej kobiecie oraz dziewczynce, ponieważ one nie kalają. Lowar mógłby także wziąć do ręki kobiece buty, które
według zarządzenia króla są czyste — lepiej jednak jest tego nie robić. Polski
Rom natomiast nie dotknie nawet nowego obuwia żony. Gdyby to jednak Romni — żona lub siostra — założyła buty mężczyzny, mógłby on je dalej nosić,
ponieważ nie zostałyby one w ten sposób skalane:
Mój mąż był z Rumungrów, ale on trzymał nasze zasady. Jak był u nich, to ich,
ale on normalnie moją spódnicę brał do ręki. I moje buty, kapcie — ja jego ubierałam [K.50.LO_30].

Jest to przykład wpływu międzygrupowego — Polski Rom przejął bardziej liberalne zasady Lowarów. Różnice w podejściu do skalań między tymi dwiema
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grupami powodują jednak także liczne nieporozumienia. Pewna Lowarka, odwiedzając swoją szwagierkę, założyła kapcie jej męża, Polskiego Roma. Kiedy
mężczyzna dowiedział się o tym, nigdy więcej już ich nie założył [K.40.LO_38].
Bielizna i halka kobieca wciąż są marihme. Król, znosząc kalanie spódnicy,
pominął części garderoby znajdujące się najbliżej ciała. Noszona przez kobietę
bielizna staje się nieczysta od chwili, gdy Romni straci dziewictwo. Romów obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania tych części kobiecej garderoby:
Żadnej kobiety nie wolno brać do ręki halki albo majtki, żadnej kobiety. No
chłop swojej to może, jak nikt nie widzi. [...] Może każden brać, dopóki nie jest
mężatką [K.50.LO_30].

Jeżeli mężczyzna weźmie do ręki w obecności innych ludzi bieliznę żony, zostanie marhime na dwa–trzy miesiące [K.40.LO_33]. Ograniczenia znikają, jeżeli
małżonków nikt nie obserwuje, a oni sami ufają sobie. Zawsze jednak istnieje ryzyko, że zachowanie to zostanie ujawnione, np. przez żonę w odwecie za
zdradę męża. Bielizny nie można również eksponować, kłaść na widocznym
miejscu w mieszkaniu. Jedna z informatorek opowiadała, że ponieważ mieszka tylko ze swoją matką i braćmi, nie musi starannie ukrywać bielizny — nic
się nie stanie, jeśli bracia ją znajdą, np. w szufladzie. Problem pojawi się, gdy
Romni przeprowadzi się do mieszkania męża i jego rodziców. Kobiety starają
się wówczas ukrywać bieliznę osobistą (by nie znaleźli jej teściowie). Spódnica
oraz bielizna dziewczynki–dziewicy jest bezwarunkowo czysta — wzięcie jej do
ręki przez mężczyznę nie grozi skalaniem. Spódnica kobiety starszej, która straciła już moce kalające, również jest czysta, ale mężczyźni nie powinni mieć z nią
kontaktu. Mogą dotknąć jej halki, ale tylko w przypadku, gdy jest to:
Taka prawdziwa kobieta, która miała jednego chłopa, to można wziąć. A takiej,
która miała 10–15 chłopów, to już... nie [K.40.LO_33].

Wyjątkiem od reguły jest fartuch. Jak pisała Sutherland — za Miller i Okely
(Sutherland 1975, s. 269) — im bliżej ciała znajduje się dany element stroju,
tym bardziej kala. Fartuch to zewnętrzna część garderoby — chroni to, co na
zewnątrz, przed nieczystościami ze spódnicy i kobiecych genitaliów. Opisywany jest jako „osłona od tej nieczystości”. Gdyby kobieta wzięła przez spódnicę
garnek z jedzeniem, stałoby się ono nieczyste, ale przez fartuch mogłaby już to
zrobić. Fartuch spełniał także funkcję ścierki — po umyciu rąk czy po posiłku.
Mężczyzna mógł go dotykać, a nawet sam coś przez niego wziąć [K.30.PR_3].
Jak pisze Ficowski, fartucha można było użyć jako obrusa lub zawinąć w niego
chleb, podczas gdy pod spódnicę nie można było wkładać jedzenia.
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1.4.5. Zachowanie prywatne i publiczne oraz świadome i nieświadome.
Skalania „celowe”
Jak już zaznaczyłam, od powyżej przedstawionych zakazów istnieją wyjątki. Dotyczą one sytuacji, kiedy małżonkowie znajdą się sam na sam. Zapewne dawniej,
kiedy życie toczyło się w taborach i Romowie wędrowali razem, zachowanie
jednostek było zbliżone do pożądanego wzoru8. Wynikało to z nieustannej wzajemnej kontroli. Obecnie rodziny romskie zajmują osobne mieszkania, zatem
kontrola członków społeczności wydatnie się zmniejszyła. Ogranicza się tylko
do oficjalnych uroczystości rodzinnych czy wzajemnych odwiedzin. Romowie
różnicują zachowania na publiczne i prywatne — w zależności od sytuacji postępują bardziej lub mniej zgodnie z zasadami. Poniższe wypowiedzi przedstawiają
owe różnice:
Nie można wziąć majtek żony przy Cyganach. Wiadomo, jak jest się samemu,
to się żonę rozbiera, but, spódnica, bluzka, majtki, żeby się do żony dostać, ale
żebym przy Cyganach majtki wziął? [M.40.PR_24]

Najostrzejsze słowa niezgody na zakaz dotykania kobiecej garderoby, zarazem
prezentujące różnice między zachowaniami publicznymi i prywatnymi, usłyszałam z ust 40–letniego mężczyzny:
To też jest głupie, jedno z tych, co pani mówiłem. Cygan nie może Cyganki złapać
za but, za sukienkę, bo już jest magerdo. A każdy łapie swoja żonę! U nas, u młodych, to wiadomo, że łapiemy. Ale nie można na złość wydać starszyźnie. A za
tyłek ją łapię czy nie? A za buty i spódnice nie mogę? Jakby żona powiedziała
starszyźnie, że ja jej buty wziąłem raz i zaniosłem z góry na dół, czy spódnicę, to
zostanę skalany. Ale wiadomo, że każdy mąż to robi. U Austriackich tego nie ma,
tylko u Polskich, ale to powinno być wyeliminowane. Bo jak to: w nocy ją łapie
za tyłek, a skalany nie jest? Niektóre prikazy są tylko na papierze: mąż nie może
spódnicy wziąć, butów. To niby jest, ale nikt nie stosuje. Ja mogę tylko zastosować
w towarzystwie. A jakbym ja był śmiały, żeby się podnieść, to w towarzystwie bym
powiedział: Niech ktoś powie, kto jest żonaty, kto nie złapał swoją żonę za buty
czy spódnicę. Każdy by się zatkał, bo każdy łapie. Ale to jest prikaz. Jakby żona
chciała się ze mną rozejść i ja ją pobiję, to ona może to przeciwko mnie wykorzystać. Ale dużo osób, jakbym był skalany, powie, że to jest małe piwo, bo każdy to
stosuje. Powiem inaczej: u starszych Cyganów to niedobrze, bo to nie jest zwykłe
magiripen, tylko duże, poważniejsze, a u młodych to małe piwo. Albo u tych do
60 lat: jakbym zapytał, czy nie złapał za spódnicę — złapał! Ale w towarzystwie
nie można łapać. Jak będą rówieśnicy, ale nie dużo osób, np. mój kuzyn, to mogę
złapać i to nic. Ale jak będzie obcy Cygan, nawet mój rówieśnik, to nie. [...] Bo to
jest tak nawet jak z tą spódnicą: czy jest jakiś mąż, który nie złapał swoją żonę za
spódnicę? Nie ma takiego, tak jak Pan Jezus powiedział: rzućcie kamieniem, jak
8
Jak jednak zauważa Mróz, wozy lub namioty w obozowisku ustawione były w sposób gwarantujący ich mieszkańcom niezbędną intymność. Poszczególne rodziny były zatem odseparowane od
siebie (L. Mróz, rozmowa prywatna).
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ktoś z was jest bez winy. Stanęli wszyscy, ale wie pani, a jednak ta zasada obowiązuje i oficjalnie między ludźmi trzeba się trzymać [M.42.PR_1].

W sytuacji prywatnej, domowej jest zatem normalne, że Rom dotyka spódnicy żony. Starsi Romowie uważają dotknięcie spódnicy za baro mageripen, ale
dla młodych Romów nie ma to już takiego znaczenia. Dlatego o ile w „towarzystwie” rozumianym jako zgromadzenie Romów w różnym wieku nie można
dotknąć spódnicy swojej żony, o tyle w obecności zaufanych rówieśników o podobnych poglądach można to robić bez konsekwencji.
Innym przykładem na to, jak różne mogą być zachowania publiczne i prywatne, jest kontakt mężczyzny z nowonarodzonym dzieckiem. Mężczyźni nie
mogą dotykać dziecka po porodzie (do miesiąca u Polskich Romów, do trzech
miesięcy u Lowarów). Choć nie prowadzi to do skalania, to jednak jest wielce
niestosowne; Rom przyłapany na tej czynności będzie obiektem plotek:
Ja tego małego po tygodniu, po dwóch tygodniach już brałem nawet, ale przy
Cyganach nie wolno, przy Cyganach, to dopiero! [M.42.PR_1]

Inna informatorka sama dawała swojemu synowi jego niedawno narodzone
dziecko do potrzymania [K.60.PR_5].
Romowie dzielą również zachowania na celowe i nieumyślne, świadome
i nieświadome. Jeżeli Rom spożyje posiłek ze skalaną osobą, nie będąc świadomym jej stanu, nie zostanie wygardzony. Gdyby jednak zdawał sobie sprawę
ze statusu współbiesiadnika, stałby się magerdo (marhime). Świadomie bowiem
naruszył romanipen i zasadę izolowania osoby skalanej, niespożywania z nią posiłków. U Polskich Romów skalaniem nie skutkuje również przypadkowe publiczne dotknięcie kobiecej spódnicy:
Jak niechcąco dotknął, to jest nic [...]. Takie zachowania nieumyślne się nie liczą,
ale jak umyślnie złapał, to można powiedzieć, że jest skalany [M.42.PR_1];
Przypadki nie są brane pod uwagę. Natomiast jeżeli to by było celowe, no to
tak, to by było przez wszystkich zauważone. To nie ma znaczenia [czy mężczyzna
dotknie spódnicy żony czy obcej kobiety]. Jest znaczenie tylko takie, jest różnica
między czymś takim, że dotknie ją przypadkowo. Nie ma różnicy, której kobiety
spódnica dotknie mężczyzny. Natomiast jest różnica, jeżeli to zrobi przypadkowo
mężczyzna, a jest różnica, jeżeli mu zostanie przypadkowo ta spódnica zarzucona
na głowę. To już zupełnie inna sprawa i wtedy automatycznie staje się skalany
[K.30.PR_3].

Yoors opisuje posiedzenie lowarskiego krisu, podczas którego młoda mężatka
została oskarżona przez pewnego Roma o dwukrotne nadepnięcie na leżący
w trawie łańcuch, do którego był uwiązany koń oskarżyciela, i w konsekwencji jakoby o skalanie go. Koń „teoretycznie uległby skalaniu «przez przeniesienie»”. Rom został wyśmiany, zarzucono mu niezapobieżenie skalaniu. Nadepnięcie łańcucha było działaniem przypadkowym, a nie celowym — Romni nie
wiedziała, że leżał on w trawie (Yoors 1973, s. 249).
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Fakt, że kobieta ma moc kalającą, że dotknięcie jej spódnicy może spowodować skalanie mężczyzny, jest jednocześnie jej bronią:
— Przy publiczności jakby ona to zrobiła i by zdjęła tą spódnicę, i by zarzuciła na
niego, już oni sami, Romowie, mówią, że został... [K.38.LO_25]
— Zbierają się i on zostaje magerdo na całe życie. Zależy jeszcze, z jakiej racji ta
spódnica, jaka przyczyna [K.40.LO_38].
— Jakaś przyczyna musi być [K.38.LO_25].
— To też, żeby zdjąć spódnice i rzucić mężczyźnie na twarz, to musi być jakiś
bardzo duży powód [K.40.LO_38].

Kobieta może więc uciec się do zarzucenia spódnicy lub halki Romowi na głowę, ale tylko z ważnego powodu. W przeciwnym razie sama zostanie skalana
— za bezprawne wykorzystanie swojej mocy. Osądzenie mężczyzny jest łatwiejsze, jeśli zdarzenie ma świadków. Współcześnie takie praktyki są rzadkością, informator przypominał sobie tylko jedną Romni mieszkającą w podwarszawskiej
miejscowości, która uciekła się do tej broni [M.42.PR_1].
Kobieta może skalać mężczyznę nie tylko we własnej obronie, ale także
w obronie swojej rodziny lub w imieniu męża:
Przypuśćmy, dwie rodziny pokłóciły się, nienawiść jakąś czy coś, albo przypuśćmy, pobili mnie, to moja żona idzie i weźnie swoją sukienkę albo but, i weźmie
uderzy tego, co mnie, butem albo sukienką. To już jest trefny on. To on wtedy nie
ma prawa z Cyganami za stołem siedzieć i pić, i jeść. To on już jest odrzucony
ze społeczeństwa. Między ludźmi ona powie [moja żona] albo on, moja żona to
zrobiła i to jemu, i on jest odrzucony od... pekelime [M.75.KE_40].

Takie sytuacje są pieczołowicie rozpatrywane. Jak mówi rozmówca, jeżeli okaże
się, że mężczyzna nie miał poważnego powodu, by pobić męża kobiety, która w odwecie zarzuciła mu na głowę spódnicę, to zostaje skalany. Jeśli jednak
jego atak był uprawniony, skalana zostaje interweniująca kobieta. Do celowego
skalania, jak mówią Kełderasze, można wykorzystać nie tylko spódnicę, halkę
czy buty, ale także ekskrementy lub mocz, którymi oblewa się mężczyznę (jest
to jednak sytuacja ekstremalna [M.75.KE_40]). Informatorzy byli zgodni co do
bezkarności kobiety, która celowo kala mężczyznę w sytuacji zagrożenia. Wyjątkiem była młoda Cyganka z grupy Polska Roma, która stwierdziła, że kobieta
zostaje skalana już przez samo podniesienie ręki na mężczyznę [K.21.PR_7].
W tym miejscu warto zasygnalizować problem dotyczący konsekwencji uderzenia Roma butem lub spódnicą podczas porwania9 przez kobietę, która nie chce
być żoną porywacza. Czy garderoba i gest porwanej Romni (dziewicy) mogłyby
zostać uznane za kalające? Informatorzy nie wspominali o skalaniu w odwecie
za porwanie, jednak teoretycznie taka sytuacja jest możliwa10.
9
Porwanie jest jednym ze sposobów zawierania małżeństw. Więcej informacji na ten temat czytelnik znajdzie w rozdziale III.
10
Na kwestię tę uwagę zwrócił Mróz, w trakcie naszych rozmów o niniejszej książce.
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1.4.6. Skalania związane z ludzką fizjologią i seksualnością
Za kalające w najwyższym stopniu Lowarzy i Kełderasze uważają zachowania
seksualne odbiegające od przyjętej normy, czyli seks oralny oraz homoseksualizm. Ficowski pisał o skalaniu kobiecym u Polskich Romów — dźiuwlitko
mageripen. Ja nie uzyskałam podobnych informacji od przedstawicieli tej grupy, przypuszczalnie dlatego, że już samo mówienie o ludzkiej seksualności jest
ogromnym wstydem. Seks oralny został uznany przez Cyganów za najbardziej
kalające zachowanie, karane — o ile oczywiście się wyda— kilkuletnim lub nawet kilkunastoletnim wygardzeniem:
— [Marhime] To jest takie wygardzenie. Na przykład... takie brzydkie słowa robi,
no na przykład [...] że żonę pocałował tam, gdzie nie trzeba. To u nas jest strasznie
wyklęte. To wtedy zostaje [K.50.LO_30].
— Na kilkanaście lat [M.14.LO_37].
— Na kilkanaście lat. Czasami na wieki [K.50.LO_30];
Jak w seksie zrobi kobieta dla chłopa taką miłość francuską, to jest magerdo
[K.40.LO_38].

Jeśli praktyki te wyjdą na jaw (np. partner w gniewie lub z chęci zemsty ujawni
szczegóły pożycia), para zostanie skalana.
Uwiedzenie mężatki lub żonatego mężczyzny jest kalające, podobnie jak
zdrada lub — w przypadku mężczyzny — porzucenie żony i dzieci dla innej kobiety [K.40.LO_33]. Sprawca może również zostać ukarany grzywną. Małżonkowie mogą się rozstać lub nadal trwać w związku, jeśli przystanie na to zdradzona
osoba. Należy jednak pamiętać, że kobieta, która dopuściła się zdrady, będzie
szykanowana [K.40.LO_33, K.24.LO_35].
Seksualność u Romów związana jest ze wstydem, zarówno ta pozamałżeńska,
zagrożona sankcjami w postaci grzywny lub skalania, jak i ta realizowana w ramach legalnego związku. Hańbiące dla kobiety jest zastanie jej przez teściów
czy rodziców leżącej w łóżku z mężem. Teściowa nie może także ścielić łóżka,
w którym śpi jej syn z żoną. A noc poślubna nie ma miejsca w trakcie wesela:
Po trzech dniach wesela. Najczęściej jeszcze tydzień potem czekają, im się nie
spieszy, bo to jest wtedy bardzo wstyd. Bo wszyscy wiedzą, że oni pójdą się przespać, pójdą, współżyją i ona wyj... [wyjdzie]. Ja bym chyba umarła ze wstydu
[K.24.LO_35].

Równie wstydliwe jest dla ciężarnej kobiety pokazywanie brzucha. Ciąża jest
bowiem wynikiem współżycia:
Dlatego Cyganka [w ciąży] zakrywa brzuch i wstydzi się, że teściowie, starsi pomyślą, że współżyje z mężem [K.43.LO_36].

Wszelkie zachowania, które mogą przywodzić na myśl łóżko, a przez to
i seks, są wstydliwe. Sutherland pisała, że nie powinno się ziewać publicznie.
Informatorzy dodają, że mieszkający z teściami małżonkowie nie powinni o poDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ranku chodzić po domu w piżamie, ani rozmawiać z domownikami dopóki się
nie umyją [K.40.LO_33, K.24.LO_35]. Są bowiem wtedy nieczyści. Pisał o tym
Yoors: „Powodując się [...] względami taktu i powściągliwości, Cyganie nie odzywali się do siebie z rana, zanim się nie umyli, a tym samym przysposobili do
podjęcia stosunków sąsiedzkich” (Yoors 1973, s. 53). O porannej nieczystości
opowiada małżeństwo Kełderaszów:
— Teraz bez umytych rąk nie wyjdzie rano mężczyzna z łóżka i kobieta też nie ma
prawa wziąć do ręki... [M.75.KE_40]
— Szklankę [K.65.KE_39].
— Szklaneczkę. Iść umyć rączki: czystość to jest, może wtedy wziąć w rękę szklaneczkę [M.75.KE_40] [On jest pekelime, jak się budzi? — pyt. MGG] O tak. Bo
jak on wstaje rano, śpi i wstanie, i ubierze, i tam... nieczystość to się mówi, wiesz,
o co chodzi [M.75.KE_40].
— Wiadomo, jak można pić kawę albo herbatę nieumyty, nieumyte ręce, nie
idzie, nie? Nawet w domu, np. szlafroczek, umyje się człowiek i dopiero, nie?
[K.65.KE_39]

I tu manifestuje się podział na zachowanie publiczne i prywatne:
Jak nikt nie widzi, to nikogo głowa nie boli [M.75.KE_40].

Nieczyste jest także to, co jest związane z załatwianiem potrzeb fizjologicznych. Wielce wstydliwe dla kobiety jest wyjście do łazienki, czy to w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych, czy umycia się, jeżeli w pokoju znajdują się
mężczyźni. Najczęściej szuka ona jakiegoś pretekstu, może nim być na przykład
konieczność umycia rąk dziecku. Romni przebywająca z innymi kobietami nie
krępuje się — zawstydzająca jest obecność mężczyzny:
A jak są już jego bracia [znajomego Roma], to, Boże Święty, żebym umarła, bym
nie poszła do ubikacji. Tak jak wczoraj [...] poszłam i powiedziałam, gdzie jest
łazienka. Tak wujek leżał, a tam łazienka, to ja tak, otworzyłam drzwi i uciekłam
do środka. A potem z powrotem znowu wyskoczyłam. Bo tak jest wstyd trochę,
nie? [K.22.LO_27]

Niektórzy Romowie próbują przełamywać ten wstyd. Informatorka z grupy Lowari opowiadała, że teść, z którym była bardzo zżyta, chciał, by przestała się
wstydzić chodzenia do łazienki w jego obecności; wyśmiewał jej tłumaczenia,
że idzie tam z dzieckiem. Kobieta ta, gdy jest w otoczeniu osób z rodziny (czyli
ojca, wujków) lub mężczyzn–przyjaciół, na pytanie „gdzie idziesz?” odpowiada
bez skrępowania — „do ubikacji, zamknijcie drzwi”. Romni ta jest jednak bardzo nietypową przedstawicielką swojej grupy. To osoba znana ze specyficznego
stylu bycia, łamania zasad romskich, np. dotyczących stroju [K.22.LO_27]. Dla
większości Romów wstydliwe jest właściwie każde wyjście do łazienki, także to
związane z myciem się:
— Żeby powiedziała synowa, u Cyganów niektórych, [...] mamo, ja idę się wykąpać, [...] a teść słyszy to. To jest zabronione. Bo widzisz, to jest taka tradycja,
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to jest takie poniżenie tego teścia i teściową, albo jak jego bracia są tam [M.75.
KE_40].
— Ale jeszcze jedna rzecz, nie pójdzie tak prosto do ubikacji, jak teściowa albo
teść jest [K.65.KE_39].
— Albo powie „brzuch ją boli” i idzie do ubikacji. Nie wolno [M.75.KE_40].
— Nie ma tak, nie ma tego [K.65.KE_39].
— Musi odczekać, jak nie będzie żadnego mężczyzny [M.75.KE_40].

Sytuacja jest szczególnie krępująca, jeżeli łazienka czy toaleta umiejscowione
są w miejscu widocznym z salonu czy kuchni, tak że chcąc nie chcąc widzi się,
kto do nich wchodzi. Mężczyźni, gdy są w mieszanym pod względem płci i wieku towarzystwie, również odczuwają zażenowanie idąc do łazienki, ale jest ono
mniejsze niż u kobiet. Romowie nie szukają pretekstów — po prostu idą do toalety. O dwóch miarach, którymi mierzeni są mężczyźni i kobiety, pisał Menyhert
Lakatos: „Nawet gdy [mężczyźni] narobią w portki, nie przestają być ludźmi, natomiast o kobiecie — wystarczy, że w brzuchu jej burknie — od razu mówią, że
się zesrała” (Lakatos 1979, s. 207). Choć tekst ten dotyczył węgierskich Romów,
a jego akcja rozgrywała się przed II wojną światową, to jednak świetnie oddaje
różne kryteria, według których oceniane są zachowania kobiet i mężczyzn. Wyraźnie widać to również współcześnie u Polskich Romów i Lowarów.
Dawniej menstruacja była marhime (magerdo). Obecnie czas ten jest określany jako łaziwo (wstydliwy) i nikt — oprócz męża — nie wie o tym, że kobieta ma
okres. Menstruacja to jeden z tematów, na które trudno było mi uzyskać informacje od Polskich Romów. Przytoczone dane pochodzą od Lowarów. Podczas
połogu kobieta jest wzgardzona, nie może przygotowywać posiłków ani spożywać ich z resztą rodziny. Informatorka mówi o następstwach, jakie pociągnęłoby
za sobą skalanie kobiety także podczas okresu:
Że jak ma okres, to przecież ani brat nie wie, ani teść nie wie, ani tata nie wie, to
nikt nie wie. Za to nie może być człowiek wygardzony, że ma okres. Bo to jest dla
każdej jednej kobiety co miesiąc. A żeby była każda jedna kobieta wygardzona,
co ten chłop później by zrobił? To by nie mógł w ogóle jeść, u każdej by nie mógł
jeść [K.40.LO_33].

Informatorka z grupy Kelderari stwierdziła, że kobieta nie jest pekelime podczas
okresu, ponieważ jest to stan „naturalny” [K.65.KE_39]. Jednak sytuacje związane z zakupem podpasek są krępujące — niektóre kobiety wstydzą się do tego
stopnia, że nie rozmawiają o tym ze swoimi mężami [K.38.LO_25]. O menstruacji można powiedzieć koleżance, innej kobiecie — ale nie mężczyźnie [K.50.
LO_30]. Oczywiście, zmiany następują i w tej sferze, wśród młodych przestaje
to być temat tabu:
Nie mówi się przy chłopakach o tym. Zależy, jak ktoś jest z kimś zżyty. Na przykład my, młodzi, jakiś kuzyn, co się od małego wychowałam, no to powiem: ojej,
mam okres; albo on się spyta: masz okres? No tak. Ale takich żonatych, czy tam
starszych, to nie [K.24.LO_35].
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Ograniczenia istniały dawniej, dzisiaj mało kto o nich pamięta:
A kobieta, no kiedyś, kiedyś jeszcze, jak babcia mi opowiadała, jak na przykład
miała okres, to już z chłopem nie współżyła ani nie spała z nim w jednym łóżku.
To już na parę dni była taka. [Spała] Osobno, z dzieckiem na przykład. Tak, ale
już teraz tego nie ma, to już zaginęło, to już w tej chwili tego nie ma, kiedyś to
było, jeszcze moja babcia mi opowiadała, jak jej mama to robiła [K.40.LO_38].

Podpaski, ze względu na to, że są widomym znakiem menstruacji, należy umieszczać poza zasięgiem wzroku osób postronnych. Spotkałam się jednak z sytuacją,
że leżały na widocznym miejscu w łazience. Zużytych podpasek raczej nie wyrzuca się do śmieci — kobiety wolą wynieść je z domu same.
Z faktu nieczystości dolnych części ciała kobiety wynikają także inne zasady, których złamanie nie grozi, co prawda, skalaniem kobiety czy mężczyzny,
ale może wywołać wstyd. Jedną z nich jest zasada skromności, zgodnie z którą
kobiety nie powinny eksponować nóg [K.30.PR_3]. Należy także w odpowiedni
sposób przechodzić obok dorosłych, żonatych, a zwłaszcza starszych mężczyzn
(np. teściów) — nie zwracając się do nich ani przodem, ani tyłem ciała. Najsurowsze zasady dotyczą kobiet w ciąży — ciąża to bowiem komunikat dla Romów, że kobieta współżyła. Eksponowanie brzucha oraz przechodzenie przed
mężczyznami jest nietaktowne. Dopóki Cyganka jest dziewczynką, ograniczenia
te jej nie dotyczą, ale kiedy już zostanie żoną, musi uważać, w jaki sposób chodzi.
Dorosła kobieta nie może także opierać się o stół, zlew czy lodówkę, ponieważ
są to miejsca związane z jedzeniem [K.24.LO_35; K.30.PR_3]. Są jednak osoby, które za kalającą uważają dopiero sytuację, gdy kobieta wejdzie na stół lub
usiądzie na nim. Oparcie się pośladkami o mebel nie ma według nich żadnych
konsekwencji, co oczywiście nie oznacza, że same publicznie by to zrobiły [K.40.
LO_33, K.16.LO_32]. Jeżeli zajdzie konieczność, by kobieta przeszła między
stołem a siedzącym przy nim mężczyzną, to zwraca się przodem do mężczyzny:
Jak się podaje, to trzeba uważać. Lepiej stanąć do stołu tyłkiem, jak do... niż do
mężczyzny [K.24.LO_35].

Informatorka opisała sytuację skrajną, najlepiej jest ustawić się po prostu
bokiem:
To jest wstyd, żeby tyłkiem przechodzić przed mężczyzną, bo on siedzi z buzią
i rękoma do stołu [K.38.LO_25];
Jak na przykład podaje do stołu i musi przejść koło tego stołu, to musi się tak cofnąć, żeby ani do niego tyłem nie dotknąć się, ani tyłem do stołu, tylko tak bokiem
wycofać się twarzą [K.30.PR_2].

Młode kobiety nie wstydzą się swoich rówieśników, tylko starszych mężczyzn,
zwłaszcza teściów. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji proszą ich
o wstanie od stołu:
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— Ja na przykład koło swego teścia to tak bym nie przeszła, jak on siedzi. Bo
u nas to jest wstyd, nie wolno. Albo na przykład ty i on jest tak, a ja jestem tyłem
do niego. To też nie wolno, to jest wstyd u nas [...]. Tak dla obcych też, jak są
mężczyźni, nie, tak stać. Bo to młody, to jak ten to przejdziesz. Jak są starsi albo
coś, no to mówię: wujek, czy wujek może wstać na chwilę? No ja koło stołu muszę
przejść. Jak tu teraz i on tu siedzi, i nie mam jak przejść tak, tylko tak, czy komuś
coś podać, to mówię: przepraszam, wujek, czy możecie wstać, żebym mogła podać. On mówi: dobra. No to jak już tak wstanie, no to się przejdzie [K.22.LO_27].
— Tak, tak, u nas też tak jest [K.21.PR_23].

O powstanie lub przesunięcie się kobieta prosi zatem mężczyznę wtedy, gdy nie
może inaczej się przemieścić. Sutherland pisze, że kobieta nie mogła przejść
przed mężczyzną zwrócona do niego twarzą, chyba że niosła w ramionach małe
czyste dziecko (Sutherland 1987, s. 265). Dawniej u Lowarów i u Polskich Romów istniał całkowity zakaz przechodzenia kobiety przed mężczyzną, o czym
mówią informatorzy i co potwierdza tekst Yoorsa. W czasach, kiedy Romowie
prowadzili wędrowny tryb życia, a nawet jeszcze 20–30 lat temu, kobieta, która
przeszła przed jadącym wozem mężczyzną i koniem, musiała liczyć się z tym, że
stanie się obiektem plotek. W okresie międzywojennym, o którym pisał Yoors,
mężczyzna zostałby skalany:
Ale było, a już nie jest, tylko jest w pięciu procentach teraz [...]. Jeżeli jest towarzystwo, to na przykład kobieta nie może przejść koło stołu odwracając się tyłem
do mężczyzny, to jak przejdzie, to musi jakoś tak zgrabnie bokiem sobie przejść,
ale twarzą w twarz. To jeszcze to jest. Ale na przykład jak ktoś jedzie, a kobieta
przejdzie teraz, to już na to tak nie patrzą. Ale dawniejsze czasy, 20, 30 lat temu,
to tak było, jak pani mówi, jak ktoś jechał, to kobieta nie mogła przejść Cyganowi,
bo już by o niej źle mówili [M.42.PR_1].

Obecnie zwrócenie się tyłem do mężczyzny nie powoduje skalania, jest tylko
wstydliwe.

1.4.7. Przedmioty nieczyste
Pewne zakazy związane są także z podłogą i śmieciami. Podłoga jest marhime
— po niej się stąpa nogami, ku niej wystawione są genitalia (Sutherland 1975,
s. 271). Dawniej — jak mówią 70–letni informatorzy–Kełderasze — łyżka, widelec czy inny używany do jedzenia przedmiot, jeśli spadł na ziemię lub jeśli
przeszła przez niego kobieta, stawał się pekelime:
To wyrzucali, nawet żeby złote to było, to wyrzucali [M.75.KE_40].

Obecnie Romowie ignorują tę zasadę. U Lowarów w mieście M. nieczystość takich przedmiotów została zniesiona przez króla — tylko nadepnięcie lub przejście kobiety nad łyżeczką powoduje jej skalanie [K.50.LO_30].
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Śmieci i inne nieczystości są wygardzone. U Polskich Romów mężczyzna nie
powinien wynosić śmieci, u Lowarów jest to akceptowane. Mężczyźni–Lowarzy
pomagają w obowiązkach domowych, jednak ze względu na to, że to właśnie
oni mogą wynieść śmieci, kobiety uważają, co do nich wrzucają. Nie umieszczą
tam na przykład tak kalającego przedmiotu jak zużyta podpaska. Byłby to wielki
wstyd dla mężczyzny, gdyby śmieci rozsypały się na ulicy, ukazując swoją zawartość. Nie jest to jednak sytuacja kalająca:
A nich się mi ta torba zerwie, czy ten celofan, co na te śmieci mam. No i zobaczy
— nie zabije mnie? A jak!!!! On by przyszedł do góry i kazał, żebym ja to wyniosła, on by już to nie podniósł. No gdzie, no bo tam by były podpaski przykładowo,
tylko że wie pani, u nas tego nie robi, nie rzuca się do śmieci [K.40.LO_33].

Jeżeli sztućce wpadną do „brudnego naczynia”, jak miska do nóg lub kosz na
śmieci, to już się ich nie myje, tylko usuwa razem ze śmieciami. Jeśli kobieta usiądzie na łyżce, również jest ona wyrzucana. Informatorka z grupy Polska
Roma wskazuje na „zaraźliwość” skalania: łyżka wpadająca do wiaderka ze
śmieciami albo do miski, w której myje się nogi, staje się nieczysta. Nie powinno
się jej myć w zlewie, bo i on stanie się nieczysty. Taki przedmiot zostaje więc
wyrzucony [K.30.PR_3].

1.4.8. Zasady towarzyszące myciu się oraz praniu
Zasada podziału na górną i dolną część ciała jest kluczowa dla takich czynności
jak mycie się czy pranie. Ponieważ nie zaobserwowałam zbyt wielu różnic między
zasadami obowiazującymi w tej kwestii u Lowarów i u Polskich Romów, omówię
je wspólnie, zaznaczając tylko pochodzenie cytowanych informatorów. Gdy Romowie byli nomadami, używali do powyższych czynności misek. Mieli ich kilka,
każda miała swoje przeznaczenie: do płukania pokarmów, do mycia się kobiet,
mężczyzn, do prania ubrań obu płci. Obecnie Romowie mieszkają w domach
wyposażonych w wanny, umywalki, zlewy, pralki. Niektóre z zasad musiały więc
zostać zmodyfikowane, przystosowane do współczesnych warunków.
Podstawowa zasada związana z ablucjami polega na myciu osobno dolnej
i górnej części ciała. Dlatego Romowie używają dwóch ręczników: do twarzy
i kąpielowego do ciała i nóg. Ręczniki te nie powinny się ze sobą stykać — muszą wisieć na osobnych wieszakach. Nie wolno również mieszać ich funkcji, wycierając na przykład twarz w ręcznik kąpielowy. Jest to zakazane, ale nie powoduje skalania:
To jest taka zasada tylko, przyzwyczajenie [K.24.LO_35].

Parę pokoleń wcześniej złamanie tego przepisu spowodowałoby skalanie. Pewien informator zdradza, że w jego domu zasada rozdziału nie jest praktykowana:
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U nas, na przykład, w łazience do twarzy wiszą osobno, to są mniejsze ręczniki,
takie do twarzy, a kąpielowe — wiadomo, że są duże, ale możemy prosto sprawdzić, no idzie się pani kąpać i bierze sobie pani czysty ręcznik, to co, to do twarzy
weźmie inny ręcznik i do ciała drugi ręcznik? Nie no już bierze się ten czysty, najpierw się wyciera... prosta sprawa. [...] Powinno być tak: osobny do twarzy i osobny do ciała, ale wiadomo, że jak się idzie kąpać, to nie będę brał 20 ręczników. To
najpierw wycieram twarz, a na końcu nogi [M.42.PR_1].

Można przypuszczać, że takie swobodne podejście do kwestii mycia się ma więcej Romów, chociaż na pewno ludzie starsi oraz bardziej konserwatywni przestrzegają zasady rozdziału [K.30.PR_3]. Od Lowarów uzyskałam informację, że
małżonkowie mogą używać swoich ręczników wymiennie. Niektóre pary mają
więc wspólny ręcznik, inne — osobne. Zawsze jednak, używając ich, muszą pamiętać o zasadzie rozdziału:
[Czy mąż może użyć pani ręcznika? — pyt. MGG] Może. Dlaczego nie? Tylko ten
do kąpieli nie może użyć do buzi. Ale mój kąpielowy może do kąpieli użyć. Tylko
prócz buzi. Bo to jest mój maż. Nie? No ale po kimś ja nie mogę... bo to jest... ja
bym się brzydziła nawet. To zbrzydy. No ale po moim mężu albo mąż po mnie?
Z kąpieli na buzię nie może dać! Nawet swój [K.50.LO_30].

Teoretycznie mężczyzna nie powinien używać do wytarcia twarzy ręcznika kąpielowego kobiety — to tak, jakby wycierał się w jej spódnicę. Gdyby jednak do
tego doszło, nie pociągnie to za sobą żadnych konsekwencji — małżonkowie
współżyją ze sobą, poza tym jest to czynność prywatna. Otarcie twarzy ręcznikiem kąpielowym należącym do obcego człowieka, a zwłaszcza kobiety, jest
czynnością marhime [K.50.LO_30].
W przeszłości rodziny romskie korzystały z wielu misek o różnym przeznaczeniu. Obecnie ich domy są wyposażone w wanny, pralki i inne ułatwiające
życie sprzęty. W wannach kąpie się cała rodzina, pralki piorą ubrania tak kobiet,
jak i mężczyzn oraz dzieci. Romowie wciąż jednak rygorystycznie przestrzegają
przeznaczenia niektórych urządzeń, np. zlew czy miska do moczenia nóg mają
tylko jedną funkcję:
— Zlew jest tylko do naczyń, nie możemy nawet rąk tam umyć. Jeśli ktoś na
przykład, no zależy jeszcze, w jakim domu. Na przykład jak żył mój ojciec, to
nie wolno nam było nawet przepłukać rąk w zlewie. Tak po kryjomu, jak nikogo nie ma, to tak, ale buzię umyć, czy tam splunąć, to nie, zlew jest tylko do
naczyń, nie można nic tam robić. Jak na przykład u Polaków, ja mam koleżankę,
ona myła podłogę i tą wodę wylewała do zlewu i potem myła garnki — ja szoku
doznawałam [K.24.LO_35].
— Albo nieraz też [...] wynajmowaliśmy takie mieszkania na wczasach [...] i razem z tą babcią taką mieszkaliśmy i ona tam myła nogi. A ja mówię: proszę panią,
ja tak śmiało do niej, czemu pani myje najpierw nogi, a później w tym naczynia?
A ona mówi: to woda wszystko zmyje [K.16.LO_32].
— Woda wszystko zmyje [K.24.LO_35].
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— Ja mówię: nie prawda, to już wygardzone. A tam, dziecko, wszystko zejdzie
[K.16.LO_32].
— Ale no tak, tak normalnie pomyśleć, przecież to jest nienormalne, myć nogi,
a później naczynia [K.24.LO_35].

Obowiązuje zatem zakaz łączenia tego, co brudne, jak nogi, miska do mycia
nóg (która wręcz może być czasami przechowywana poza domem) czy woda
pozostała po umyciu podłogi, która jest uważana za marhime (Sutherland 1975,
s. 271), z tym, co czyste (pożywieniem, naczyniem, w którym się je płucze, czy
zlewem) [K.60.PR_5]. Mówi o tym również informator z grupy Polska Roma:
Nie może człowiek używać rzeczy takich higienicznych — jak nogi sobie myje, to
ta miska jest tylko do nóg. Jakby tą miskę ktoś umył i chciał tam rzeczy spożywcze włożyć, to już jest magirdo. Ale dla zasady my to nie... Nawet jak nikt nic nie
widzi, to na przykład my tam, gdzie nogi myjemy, my nie możemy tego używać
do gotowania, to już jest tak utwierdzone, utrwalone w nas. Jak głowę bym sobie
umył, to już co innego, ale już od pasa w dół jakbym się mył, to już jest takie...
U nas to już jest wkodowane, bo może to jest nic, wiadomo, ale u nas to jest wkodowane [M.42.PR_1].

Dostępność pralki powoduje, że Romowie rezygnują z wcześniej przestrzeganych zasad. Ubrania różnych kategorii, dawniej prane w osobnych miskach,
po odpowiednim posegregowaniu pierze się w jednej pralce. Podczas prania
ręczniki dzieli się na te do twarzy i do ciała. Zwykle bieliznę pościelową pierze się osobno, chociaż można włożyć z nią do pralki także ręcznik kąpielowy,
ze względu na podobną funkcję. Nie wolno jednak łączyć jej z ręcznikiem do
twarzy. Poszewkę od poduszki wolno wyprać z poszewką od kołdry, mimo że
pierwsza dotyka twarzy, a druga całego ciała [K.50.LO_30]. Być może wytłumaczeniem tej pozornej niekonsekwencji jest kontekst snu i łóżka. Jak już wspomniałam, osoba wychodząca z łóżka jest chwilowo nieczysta i — zanim się do
kogoś odezwie, czy też weźmie do ręki szklankę — musi się umyć.
Tego, co marihme (kobiecej spódnicy, męskich spodni, bielizny), nie wolno
prać z tym, co czyste (bluzkami, ubraniami dzieci, ścierkami do naczyń, ręcznikami do twarzy):
Nie można prać różnych rzeczy, np. koszule i spodnie męskie, prawda? To już
jest taka... Nie jest czysta. Z ręcznikami albo ze ścierkami od statków. Ja nawet
piorę tak: od statków piorę w jedną pralkę, od twarzy w drugą, następne, a do
kąpania też... nie piorę ręczniki duże razem z tymi, co twarz się wyciera. Nie ma
tak u nas. To tak jakby niehigieniczne, inaczej [K.65.KE_39];
— Co do twarzy, to tylko do twarzy [K.24.LO_35].
— Na przykład firankę można z koszulą wyprać, jak to się nazywa, ręczniki, co
męskie, tam żeby nic nie było damskiego ani magerdo [K.40.LO_38].

Osobno zatem pierze się ścierki, ręczniki i ubrania. Do tej samej kategorii należą bluzki kobiece i męskie koszule oraz spodnie i spódnice. Wypranie halDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ki z męską koszulą sprawiłoby, że mężczyzna stałby się magerdo. Informatorzy
mają podzielone zdania w kwestii wspólnego prania bielizny małżonków. Jedna
z kobiet — zapytana o zasady prania bielizny — powiedziała:
Majtki sam sobie pierze. Mądry chłopak, mądry mąż nie pozwoli, żeby kobieta
jego majtki prała, chyba że je wrzuci do pralki, ale nie ręcznie [K.24.LO_35].

Wynika z tego, że kontakt kobiety z bielizną mężczyzny również powinien być
ograniczany.
Osobno prane są również ubrania i bielizna dzieci — nie można ich łączyć
z bielizną dorosłych (ponieważ dzieci są czyste, a dorośli z powodu współżycia
są rytualnie nieczyści), ale można wyprać z ich bluzkami:
Od dzieci majtki z męskimi majtkami nie. Bo to jest dziecko. Nie, że to magerdo,
tylko że to nie jest przyjemne od małego dziecka wziąć majtki ze starszym, który
wsp... sobie śpi z kobietą. I później prać z dziećmi [K.50.LO_30]11.

Nie wypada także prać bielizny ojca z bielizną córki, jak też ubrań małżonków
ze strojami teściowej — ze względu na ryzyko zanieczyszczenia [K.24.LO_35].
Zasada rozdziału rządzi również suszeniem ubrań: nie można kłaść na sobie suszącej się koszuli i spódnicy, chociaż mogą one wisieć na jednym sznurku (starsi
Kełderasze mówili jednak, że różne kategorie ubrań nie powinny wisieć na tym
samym sznurku, „bo to niehigieniczne” [K.65.KE_39]). Najważniejsze, by podczas suszenia nie eksponować kobiecych spódnic czy bielizny. Przede wszystkim
nie należy ich wieszać w miejscach przejściowych, jak korytarze, by mężczyźni
nie musieli przechodzić obok lub pod nimi. Najlepiej, aby znajdowały się w miejscu ukrytym przed wzrokiem mężczyzn oraz teściów.
To, czy dana kobieta będzie stosowała się do powyższych zasad, zależy od
jej indywidualnej motywacji do postępowania zgodnie z nakazami romanipen.
Romowie mieszkający we własnych mieszkaniach (nawet gdy są one skupione
w jednej kamienicy czy na jednym osiedlu), oddzieleni od innych, nie są tak rygorystycznie kontrolowani przez społeczność jak dawniej, w taborach.

1.5. Romskie sądy i skalanie
Instytucja sądu występuje u wielu grup Romów zamieszkujących Europę
Wschodnią. Jednak, jak twierdzą Marushiakova i Popov, „[...] liczba Cyganów,
którzy nie znają fenomenu sądu cygańskiego, jest przynajmniej dwa lub trzy
razy większa od tych, u których ta instytucja funkcjonuje”. Sąd cygański jest
typowy dla grup, które jeszcze w ubiegłym wieku prowadziły wędrowny tryb
życia — były nomadami usługowymi; nie znają go grupy Romów trwale osiaBieliznę kobiecą i męską można prać razem — wynika to z faktu, że mąż i żona nie kalają się
wzajemnie [K.50.LO_30].
11
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dłych (Marushiakova, Popov 2008, s. 38–40). Jak pisze Marcel Courthiade, sąd
romski jest „alternatywną sprawiedliwością”, obyczajowym prawem, jakże innym od panującego rzymskiego modelu prawa (Courthiade 2008, s. 13–14). Jak
pisze ów badacz, „Rromani kris stara się oceniać, ze wszelkimi konsekwencjami
dla tej operacji, ludzki element zatargu czy występku, nie tyle dla ukarania, co
dla odbudowania tkanki społecznej, którą przestępstwo zraniło” (tamże, s. 16).
Członkowie krisu są starannie dobierani — muszą być dojrzali, mieć na względzie dobro grupy. W sprawach, które są wyjątkowo trudne, uczestniczą również
Romowie z innych państw (tamże; Marushiakova, Popov 2008, s. 54). Kris zwołuje się w celu rozwiązania konfliktu między grupami, jak i między jednostkami
(zawsze wyłącznie między Romami), którego przyczyną mogą być niespłacone
długi, niezgodne z zasadami postępowanie wobec kobiety, potencjalny rozwód,
postępki niezgodne z zasadami cygańskości. Marushiakova i Popov wyróżniają
kilka rodzajów sporów: konflikty dotyczące interesów ekonomicznych, kwestii
rodzinnych (małżeństw, dziewictwa), kwestii moralno–etycznych (np. współpracy z organami władzy, utraty prestiżu), a także problemy, które dotyczą całej
wspólnoty (np. przypadkowe zabójstwo czy narkomania). Zanim kris zostanie
zwołany, Romowie usiłują rozwiązać konflikt nakłaniając zwaśnione strony do
pojednania się (Courthiade 2008, s. 17; Marushiakova, Popov 2008, s. 48–49,
65–71). Sąd odbywa się w miejscu neutralnym. Toczy się w powolnym tempie
— każdy zabierający głos Rom może wypowiedzieć się do końca. W wyniku krisu ofiara i winny mogą się pogodzić, ale też winnemu może zostać zasądzona
kara. Najczęściej stosowane kary to odszkodowanie (obejmujące również koszty
krisu) lub skalanie (Courthiade 2008, 18–20); kara może także mieć charakter
symboliczny, np. wymierzenie policzka czy nakaz urządzenia uczty dla grupy
(tamże, s. 24).
Courthiade proponuje interesujące porównanie prawa rzymskiego oraz krisu. Ten ostatni ma charakter ustny, interwencja następuje często jeszcze zanim
wybuchnie konflikt, nie jest zinstytucjonalizowany. Strony godzi starszyzna
— „aby konflikt i jego następstwa były jak najmniej szkodliwe dla wspólnoty”;
starszyzna zna osoby, które biorą udział w rozprawie i potrafi zweryfikować niektóre fakty. Krisatora dążą do sprawiedliwego osądu sytuacji — od podejmowanych decyzji zależy ich honor i reputacja. Podczas sądu romskiego dąży się do
naprawienia błędu i zadowolenia obu stron, co można osiągnąć przez znajdowanie „pokojowych i innowacyjnych” rozwiązań. W szczególnych przypadkach wykorzystywana jest również tzw. przysięga (tamże, s. 21–24). Courthiade nie zaprzecza jednak, że i w tym prawie może pojawić się ryzyko, że członkowie krisu
będą podatni na wpływy którejś ze stron (tamże, s. 27). Marushiakova i Popov
podkreślają, że dla instytucji tej kluczowa jest idea konsensusu — wyrok musi
być przyjęty jednogłośnie, zaakceptowany przez obie strony konfliktu, co jest
gwarancją, że postanowienia zostaną zrealizowane. W niektórych przypadkach
dopuszczalne są apelacje — kris jest zwoływany ponownie, jeśli na przykład na
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jaw wyjdą nowe fakty. Liczba członków krisu sięga od 3–5 do 20–25 osób, przy
czym najczęściej jest ich około 11–15 (Marushiakova, Popov 2008, s. 48, 50, 59).
U Polskich Romów przestrzeganie zasad gwarantuje Szero Rom i — w przypadku mniejszych skalań — jonkari, a u Lowarów — król (Krisako Rom lub
najstarszy Rom w danym mieście). To oni rozpatrują oskarżenia o skalanie, wysłuchują strony oskarżonej i pokrzywdzonej, oceniają, jaka kara należy się winowajcy, jaka powinna być wysokość odszkodowania za popełniony czyn.
W grupie Polska Roma elementem procesu, w którym bierze udział człowiek
skalany, pomocnym w określeniu jego winy, jest wspomniana wyżej instytucja
przysięgi — sowłacha. Szero Rom zleca ją wtedy, gdy nie ma dowodów na winę
oskarżonego i jedynymi argumentami są słowa stron. Przysięga może zostać wypowiedziana przed samym Szero Romem, jeśli sprawa jest szczególnie ważna,
ale nie jest to konieczne. Osoba wypowiadająca ją zwraca się do Boga, odwołuje
do jego sprawiedliwości. Rom przysięga, że nie dopuścił się przewinienia, i wymienia nieszczęścia, jakich ma doświadczyć, jeśli kłamie (np. śmierć). Przysięgi
— w zależności od rodzaju oskarżenia — mogą być lekkie (łokhe) lub ciężkie
(phare). Podczas rytuału lekkiej przysięgi zapala się świece, których liczba odpowiada liczbie osób uczestniczących w konflikcie. Oskarżony przysięga, że nie
jest winny, i zwraca się do Boga, zaklinając go, by kara spadła na oskarżyciela.
Przysięgi ciężkie, składane w kościele, podczas nabożeństwa (sowłach khangeriaki), są najbardziej uroczyste, przebiegają z użyciem rekwizytów, jak trupia
czaszka. Przysięga z grobu — sowłach grobostyr — odbywa się na cmentarzu.
Podczas niej oskarżony rozbiera się do naga i wchodzi do wykopanego dołu
symbolizującego grób. Mówi przy tym, że jeśli popełnił wykroczenie, o które jest
oskarżony, to niech spocznie w tym grobie (Ficowski 1985, s. 186)12.
Osoba, na którą zostało nałożone skalanie, łącznie ze swoją najbliższą rodziną zostaje odizolowana od społeczności cygańskiej. W przeszłości aż do
momentu zakończenia kary przebywała poza taborem, obecnie — w osobnym
pomieszczeniu mieszkania, które zajmuje. Nie może wtedy spożywać posiłków
razem z domownikami. Szero Rom albo jonkari ustalają, jak długo musi trwać
skalanie, nakładają je bijąc oskarżonego po twarzy, wyznaczają też warunki
oczyszczenia i termin uroczystości przywracającej skalanemu „romskie prawa
obywatelskie”. Na spotkaniu tym wypowiadane są słowa: «Możesz już jeść i pić
z Cyganami». Następnie oczyszczony urządza ucztę (tamże, s. 185–187). Ficowski pisał, że prawdomówność Cyganów w chwili składania przysięgi wynikała
ze strachu przed karą boską (tamże, s. 185). Romowie zarzekali się, że mówią
prawdę, pod groźbą kary. O strachu, prawdomówności i realności kary opowiada jedna z informatorek:

12
Więcej informacji na temat współczesnego wykorzystywania instytucji przysięgi czytelnik znajdzie w pracy A. Kowarskiej (2005a).
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Jest znana przysięga kobiety, która przetrwała do moich czasów, a była bardzo
dawno temu. Ktoś posądził kobietę o zdradę, kobieta powiedziała, że to nieprawda. Natomiast jedna postronna osoba stanęła, powiedziała, że rzeczywiście to tylko mogłabyś ty być. Więc kobieta ta postanowiła, że będzie przysięgać, i rzeczywiście odbyło się, przysięga była bardzo poważna. [...] Wykopany dół, kobieta naga,
owinięta tylko w prześcieradło, nie może być żadnych spinek metalowych we włosach, niczego, po to, żeby przysięga nie była czasami na ten metal, na żadną rzecz,
która dotyka jej ciała, czyli musi być wolna od wszystkiego, włosy rozpuszczone,
nic nie może być we włosach, na palcach, na szyi, w uszach, nic, kompletnie nic.
Tylko samo ciało i ona. I składała czystą przysięgę. I ta przysięga była taka ceremonialna, że przetrwała do dnia dzisiejszego. Przekazana została mojej rodzinie
gdzieś tam w pokoleniu. Więc kobieta została oczyszczona, a ta, która świadczyła,
zmarła. Więc to jest takie odniesienie, jak bardzo wielką, poważną rzeczą jest
taka przysięga, jaką rzadkością była, nawet w dawnych czasach. [Ona przysięgała]
Na to, iż nikogo nie zdradziła. A jeżeli ktoś stwierdzi inaczej, to właśnie to zło,
które na nią rzuciła, żeby wróciło do tej osoby, i to zło wróciło. Czyli osoba, która
była świadkiem, przy urodzinach swojego dziecka zmarła. Romowie zawsze wiążą
się z tymi przysięgami i z obawą, ze strachem, że jeżeli coś krzywoprzysięgnie, to
właśnie to zło może wrócić. Być może kobieta, ja nie wiem, tutaj nie oceniam, bo
dla mnie jako Romni to jest takie ewidentne, rzeczywiście, kobieta była tym takim świadkiem niepotrzebnym, świadczyła przeciw kobiecie, która była niewinna,
i zmarła. To jest dla mnie takie ewidentne, natomiast dla kogoś innego, postronnego może nie, powie: urodziła dziecko, może jakieś powikłanie to zmarła. No
i tak to by się donosiło. A dla nas Romów to wiąże się właśnie z tą historią i z tą
konkretną przysięgą [K.30.PR_3].

Informacja o popełnieniu wykroczenie przez Roma, jeśli wydarzenie obserwowali świadkowie, szybko się rozprzestrzenia i winowajca zostaje natychmiast
skalany:
Wtedy już każdy jeden od drugiego mówi, że on... No jak celowo złapał za spódnicę Cygan Cygankę, to jest magirdo. To jeden drugiemu mówi i każdy to roznosi.
I wtedy po jakimś czasie idzie do króla, i król albo mu daruje, albo mu powie: za
krótki czas, jeszcze z pół roku musisz być [M.42.PR_1].

O zaistniałej sytuacji królowi mogą również powiedzieć świadkowie. W sytuacji,
gdy nikt nie widział zdarzenia — tak jak to opisywał Ficowski — jedna ze stron
musi przysięgać. Na przykład, gdy kobieta uderzyła mężczyznę butem w ramach
„obrony własnej”:
Jak nikt tego nie widział, a to jest obcy mężczyzna, to nie jest mąż i żona, tylko
obce, to jeden z nich musi wziąć przysięgę. Przysięgę na przykład albo u króla,
przed obrazem Matki Boskiej, a nie to w kościele. Na swoje słowa, że mówi prawdę, to i to. Tylko z tych dwóch rada starszych musi wyciągnąć wnioski, który był
najbardziej prawdomówny [M.42.PR_1].
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Przysięga ma pomóc ocenić starszyźnie, kto ma rację. Czas odosobnienia jest
różny — małe skalania zagrożone są karą odosobnienia do sześciu miesięcy,
duże od roku aż po dożywocie [K.60.PR_5, K.21.PR_7].
Z racji podobieństw w procedurze ogłaszania skalania u Lowarów i Kełderaszów, przytaczam opis Ficowskiego dotyczący krisu u Kełderaszów: „Rodzina
skalanego powiadamia przedstawicieli rodów o wypadku skalania i o miejscu,
gdzie sprawa będzie rozstrzygana i osądzona. Starszyzna rodu bierze osobisty
udział w takiej rozprawie — Romano Kris”. I tu istnieje instytucja przysięgi (sołach). Osoba skalana wraz z całą rodziną jest wydalana ze wspólnoty. Kris, czyli
sędziowie (starszyzna), określają termin, w którym nastąpi oczyszczenie ze skalania. Posiedzenie oczyszczające zwołuje się na prośbę skalanego. U Kełderaszów, obok skalania, karą są także grzywny, wypłacane przez sprawcę wykroczenia poszkodowanemu (Ficowski 1985, s. 197).
Przebieg krisu oraz procedurę nakładania skalania u Lowarów przed II wojną światową opisał Yoors. W krisie brało udział wiele kumpanii, przyglądali mu
się też zwykli Romowie. Wykonanie orzeczenia wydanego przez kris musieli wyegzekwować sami Romowie. Lowarzy również wykorzystywali w postępowaniu
zaklęcia (armaja) i przysięgi (solach). W drodze postępowania można było zostać skazanym na grzywnę lub zadośćuczynienie poszkodowanym albo stać się
marhime. Yoors opisał między innymi sprawę kobiety, której skradziono złote
monety. Ponieważ nie wiadomo było, kto z Cyganów tego dokonał, postanowiono zastosować solach, aby wykryć sprawcę. W dniu, w którym solach miał mieć
miejsce, kobiety i mężczyźni, którzy w czasie kradzieży byli w obozie, nieumyci i nieuczesani udali się na oznaczone miejsce, na którym umieszczone były
rekwizyty: rozłożona chusta, a na niej krzyż i fotografie zmarłych (w trakcie
sowłacha krisatora odwołują się do przodków — mule), zerwane kwiaty i ogarek
świecy. Krisatori o baro — przewodniczący krisu — zaklinał sprawcę, grożąc mu
nieszczęściami, jeśli zatai swoją winę. Następnie zebrani zostali przesłuchani.
W opisywanym przypadku sprawca zataił swoją winę, osoby zebrane na krisie
złożyły się na rekompensatę dla okradzionej (Yoors 1973, s. 249–254).
Współcześnie stosowane kary to marhime, grzywna lub obydwie naraz. Najczęściej wspominane przez informatorów sytuacje, w których zwołuje się kris, to
uwiedzenie lub porzucenie męża oraz niezgodne z zasadami praktyki seksualne.
O zaistnieniu tej ostatniej sytuacji Romom może powiedzieć przypadkowy świadek, żona albo mąż. Pogłoska dociera do lokalnego króla, który zwołuje naradę.
Jeżeli oskarżona osoba czuje się niewinna, sama zwraca się do króla z prośbą
o możliwość złożenia przysięgi. Oskarżenie o uprawianie miłości francuskiej jest
jedną z sytuacji, w których stosuje się sołach (przysięga się do obrazu w kościele). Czasami argumentu tego używa się w celu zemsty lub zatrzymania przy sobie
partnera, nawet ryzykując kłamstwo:
Było kilka zdarzeń takich! Specjalnie krzyknęła, żeby z nią został, bo chciał ją
zostawić [K.50.LO_30].
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Oskarżenie partnera o takie praktyki, o ile zostanie udowodnione, prowadzi do
skalania obu osób.
Po upływie czasu skalania zwołuje się kris, aby oczyścić osobę ukaraną, ogłosić wszystkim Romom, że jest już czysta. Robi to starszy Cygan. Na oczyszczeniu
— łuzio:
Wszyscy muszą być. Żeby wszyscy, każdy wiedział, że rzeczywiście to jest prawdą,
bo każdy może sobie powiedzieć: a, już jestem czysty [K.38.LO_25].

Czasami, pomimo oznaczenia czasu trwania skalania, Rom odpowiedzialny za
oczyszczenie może je celowo odwlekać. Dożywotnim skalaniem zagrożone jest
kazirodztwo.
Skalana osoba pozostaje odizolowana od społeczności romskiej. Może
wprawdzie bywać u rodziców, ale ma wtedy osobne naczynia (szklankę i talerz)
i nie może siadać z nimi do stołu [K.38.LO_25]. Podobnie jak w czasach opisywanych przez Yoorsa, w krisie oprócz osób zamieszanych w konflikt i starszyzny
uczestniczą też inni Romowie:
Inne osoby też są, słyszą, jak oni to robią, czy oni dobrze mówią. Nawet mają
takie prawo, jak starszyzna coś źle powie, to ten go poprawi, który lepiej [K.38.
LO_25].

Są jednak krisy, w których nie powinny uczestniczyć kobiety ani tym bardziej
dziewczynki (m.in. związane z rozwodami, nieobyczajnym zachowaniem, konfliktem między samymi mężczyznami). W sprawie dotyczącej kazirodztwa nie
mogli uczestniczyć młodzi Romowie. Dla porównania z procedurami stosowanymi w sytuacji celowego skalania przez Polskich Romów i Lowarów przedstawiam zasady obowiązujące u Kełderaszów:
— Przypuśćmy, dwie rodziny pokłóciły się, nienawiść jakąś czy coś, albo przypuśćmy pobili mnie, to moja żona idzie i weźnie swoją sukienkę albo but, i weźmie
uderzy tego, co mnie, butem. Albo sukienką. To już jest trefny on. To on wtedy
nie ma prawa z Cyganami za stołem siedzieć i pić, i jeść. To on już jest odrzucony
ze społeczeństwa. Ona [moja żona] od razu powie [M.75.KE_40].
— Wszystkim [K.65.KE_39].
— Między ludźmi ona powie albo on, moja żona to zrobiła i to jemu, i on jest
odrzucony od... pekelime. Wtedy on może być rok i dwa, i trzy, i pięć, i dziesięć,
zależy. To on się stara wtedy, albo on, albo rodzina jego, żeby zbierać tych kris,
cygański sąd, i wtedy osądzają go: za co ona to zrobiła, czy to jest prawda, ona
musi przysięgać, że to, ona tak zrobiła, a on musi się tłumaczyć, za co uderzył
mnie. Jeśli miał on jakieś... Należało mi się to, to znaczy się, że dobrze mi zrobił,
a moja żona to zrobiła nieprzepisowo, że ona go pekelime zrobiła. Wtedy ten
sąd rozstrzygnie, że ona będzie, czasem i ona może być pekelime, za to, że ona
nieprzepisowo zrobiła albo grandę zrobiła na niego. To ona może być na miejsce
jego, a jego oczyszczają z tego. [Tempo zwołania krisu] Zależy od niego, od tego
pekelime. To jest jego interes, nie mój. To może być rok i dwa, a mogą go osądzić
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na rok i dwa, że on zostaje dalej, i nikt z nim nie ma prawa ani jeść, ani pić, za
stołem nie siedzieć w moim towarzystwie [M.75.KE_40].

Słowo ma u Romów wielką wagę — rzucenie na kogoś podejrzenia o postąpienie niezgodne z zasadami romanipen bez posiadania na to dowodów może być
zagrożone procesem i grzywną. Nie powinno się zwłaszcza powtarzać plotek
dotyczących seksualności — grozi za to kara. Jak mówi informatorka z Kełderaszów:
Nie wolno powtórzyć, bo wtedy przechodzi na człowieka [K.65.KE_39].

Lowarzy i Polscy Romowie potwierdzają, że plotkarstwo może zostać ukarane
skalaniem, podobnie jak bluźnierstwo czy ubliżanie komuś [K.21.PR_7, K.30.
PR_3].
Szero Rom lub Krisako Rom może zaostrzyć zasady i nałożyć groźbę skalania
na nowe zachowania, może też co jakiś czas przypominać o skalaniach lub je
znieść. Ma on również prawo ogłosić amnestię dla skalanych lub „rozgrzeszyć”
ich z popełnionego wykroczenia. Na przykład, pod koniec lat 40. ówczesny Szero Rom oczyścił Cyganów ze skalań będących skutkiem łamania zasad romanipen podczas wojny — jednym z nich było jedzenie końskiego mięsa. Kak Feluś
w 1974 roku, na ostatnim zebraniu przed śmiercią, również anulował ciążące
na Cyganach skalania — wszystkie, z wyjątkiem tych najcięższych, będących
karą za donosicielstwo i kolaborację z władzami, oszustwa, kradzieże i morderstwa popełnione na Cyganach oraz niespłacenie długów. Ogłosił też wtedy
konieczność ścisłego przestrzegania „tabu mageripen” i unikania „wszelkich nowinek sprzecznych z tradycyjną obyczajowością”. Jednocześnie określił sytuacje,
w których dopuszczalne jest odstąpienie od zasady — w imię „cygańskich interesów”. A zatem: „[...] zakaz malowania się, farbowania włosów, czy niewłaściwego ubierania się — nie jest obowiązujący jedynie wówczas, gdy taka zmiana
wyglądu jest pożądana i praktycznie pożyteczna w związku z wykonywaną pracą,
ze szczególnymi zajęciami kobiet cygańskich. Chodzi tu przede wszystkim o tancerki i śpiewaczki występujące zarobkowo w zespołach artystycznych. Wróżki
cygańskie nadal z natury rzeczy obowiązuje strój i wygląd w tradycyjnej postaci”
(Ficowski 1985, s. 190–191).
Zmiany zostały wprowadzone również wśród Lowarów z miasta M. Jak zostało to już pokazane, spódnica i buty Cyganki są marhime — uderzenie mężczyzny którąś z tych rzeczy sprawia, że staje się on skalany; takie same konsekwencje miałoby ich dotknięcie. Król Lowarów z M. zlikwidował to skalanie.
Nieobecność najwyższego autorytetu lub jego słabość sprawia, że młodzi podejmują próby wprowadzania zmian, np. w sferze ubioru. Oddaję głos informatorce z M.:
My jesteśmy tacy bardziej nowocześni, u nas już nie ma tego [że but lub spódnica
są magerdo] i my, młodzież, staramy się zmieniać to: krótsze spódniczki, makijaż
taki bardziej, włosy — no staramy się to zmienić, a już nasza starszyzna na przyDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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kład z M., tu już nie ma takich starych Cyganów, że nam zabraniali, oni nawet są
nowocześni. [...] Na przykład teraz, jak ja słyszałam, też zakazali młodym chłopakom [Polskim Romom] chodzić w dżinsach. Że niby coś tam, obcisłe spodnie,
u Polskich Romów. A u nas już nie. U nas... może dlatego, że nie ma u nas tego
króla już. Tutaj jest starszy wujek, drugi wujek, ale oni tam nie zakazują niczego, np. jak ja zaczęłam w bardziej krótszych spódniczkach chodzić, z początku
parę razy no powiedzieli coś tam, prawda, ale mówię, jak powiedzieli, a ja to od
razu wycofam — to nic nie będzie z tego. Dlatego nie przestałam, i krzyczeli,
i mówili: co ty z siebie robisz; ale i tak. I teraz już połowa M. Na przykład kiedyś
chodziłam w takich spódniczkach tylko tak do znajomych albo gdzieś jak sobie
szliśmy, to mogłam się ubierać jak chcę, a jak już szłam do tej starszyzny czy jakaś
uroczystość, to nie. To już zawsze dłuższa, nie aż do ziemi, ale dłuższa. A teraz to już normalnie. Takie jak mam, tak chodzę wszędzie, nie zawracają uwagi
[K.24.LO_35].

W rozdziale tym przedstawione zostały zasady, wokół których zorganizowane
jest życie Romów, które determinują pozycję kobiety. Są one punktem wyjścia
do dalszej analizy życia kobiet romskich: ich zachowania, ubioru i obowiązków.
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Rozdział II

Być kobietą romską
— role społeczne kobiet

2.1. Role społeczne kobiet
W poprzednim rozdziale opisana została rozdzielność płci i odmienność ról
pełnionych przez kobiety i mężczyzn. Mirga i Mróz sytuują kobietę na płaszczyźnie biologiczno–społecznej, a mężczyznę — na kulturowo–społecznej. Dla
mężczyzn zarezerwowane są role kierownicze w grupie i rodzinie; to oni zajmują
się podtrzymywaniem więzi między rodami. Do kobiet należą zajęcia związane
ze sferą domową i zapewnieniem rodzinie egzystencji. Płaszczyzny, na których
funkcjonują kobiety i mężczyzny, nie powinny być mieszane. Tradycyjnie aktywność kobiety można przypisać do dwóch obszarów: biologicznego, reprezentowanego przez rodzenie dzieci i ich wychowywanie, oraz ekonomicznego, na
który składa się zagwarantowanie bytu rodzinie (zarabianie pieniędzy, zdobywanie i przygotowywanie pożywienia, utrzymywanie porządku w domu) (Mirga,
Mróz 1994, s. 128–129). Kobiety, poza wykonywaniem własnych obowiązków,
pomagały również męskim członkom rodziny, przygotowując narzędzia wykorzystywane przez nich w pracy oraz odzież (Jakimik, Gierliński 2009, s. 12–13).
Kiedy Romowie wędrowali, to przede wszystkim kobiety zdobywały pieniądze.
O sposobach zarabiania kobiet romskich pisał Jerzy Ficowski, m.in. w książce
Pod berłem króla pikowego. Skupił się on na wróżeniu — sztandarowym zajęciu
Cyganek, ale opisał też inne metody zdobywania przez nie pieniędzy. Samych
wróżek wyróżnił kilka typów, w zależności od ich kunsztu. Wymienił takie, które
rzeczywiście posiadały zdolności parapsychologiczne, takie, które we wróżbie
kierowały się znajomością psychologii, zmysłem obserwacji i kojarzenia, oraz
takie, które posługiwały się sprawdzonymi sloganami (Ficowski 1990, s. 9). „Pamiętać [...] trzeba, że Cyganki w większości, poza grupami na poły zasymilowanymi, nie mają żadnego zawodu i oprócz zarabiania wróżbą, czy — wyrażając
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się nieco metaforycznie — polowaniami w cudzych kurnikach, nie są w stanie
zdobywać środków utrzymania. Te zaś środki — nawet przy skromnych wymaganiach — muszą być względnie obfite, choćby ze względu na wyjątkową wielodzietność cygańskich rodzin. Dochody męża — nawet gdy trudni się jeszcze
sezonowo nieźle płatnym kotlarstwem — nie są, zgodnie z zakorzenionym obyczajem, przeznaczone na wyżywienie; zresztą byłyby niewystarczające. Na kobiety więc spada rygorystycznie przestrzegany obowiązek — co najmniej zaspokojenia głodu licznych domowników. Rygor jest ostry i bezwzględny: żona, która
wracając «z pracy» nie przyniesie do domu odpowiedniej ilości pieniędzy lub
żywności jest często karana przez męża dotkliwym biciem” (tamże, s. 10). Sama
wróżba była często niewolna od „skutku ubocznego” (ubocznego dla klienta,
zamierzonego dla wróżącej), czyli kradzieży portfela, biżuterii czy elementów
dobytku. Cyganki z niektórych rodów imały się także kradzieży, do których pretekstem była akwizycja (np. sprzedaż wyrobów wełnianych), wizyty w domach
Polaków w celu zbiórki pieniędzy dla organizacji pomocowych, takich jak na
przykład Czerwony Krzyż, lub „nagłe zasłabnięcie” krążących grupą kobiet.
Handlarki i kobiety podające się za przedstawicielki opisanych instytucji były
wystylizowane na nie–Cyganki. Najczęściej proceder ten uprawiały poza swoim
miejscem zamieszkania, w większych, daleko położonych miastach. Ficowski pisze o zanikaniu tego zjawiska ze względu na rosnącą podejrzliwość ludzi. A zatem wróżki uprawiają swoją pracę w miejscach publicznych, ewentualnie w lokalach, a nie w mieszkaniach czy domach prywatnych (tamże, s. 88–89); pojawiają
się zwłaszcza w centrach miast turystycznych. Niektóre mają swoje gabinety
wróżb. Ciekawe, że podczas pobytu u Romów w mieście M. tylko raz zwrócono
się do mnie z ofertą wróżby i do tego zrobiła to kobieta będąca zasymilowaną
z Romami Polką. Może to poświadczyć obojętny stosunek Romów do wróżby.
Wróżbiarstwo było jedną z niewielu możliwości zarabiania dla kobiet romskich,
które najczęściej nie miały wykształcenia i zawodu, ale były obdarzone sprytem
i zdolnościami, które można nazwać „inteligencją emocjonalną”. Jeśli kobieta
była na przykład członkiem zespołu muzycznego, wróżba przestawała być potrzebna (tamże, s. 10, 84). Ficowski zwrócił uwagę na „sezonowość” zawodów
męskich, takich jak na przykład kotlarstwo. Podobnie było z handlem końmi.
Moi rozmówcy twierdzą, że mężczyźni często w ogóle nie pracowali i cały ciężar
zarabiania pieniędzy spadał na kobiety. Po rozpoczęciu akcji osiedleńczej Cyganów, kiedy kobietom zabroniono wróżyć, Papusza pisała: „Już wróżyć nie dają,
ale jakoś będziemy żyć. To mężowie nasi zarobią, a my teraz będziemy panie.
[...] Jak nam nie dadzą wróżyć, to nas, Cyganki, pański los czeka. Chociaż raz
w życiu spoczniemy, my Cyganki, teraz mężczyźni niech pracują. Bo oni nie wiedzą, jak to dobrze chodzić i chodzić całe życie, a jak nie przyniesiesz tłustej kurki, to się gniewają” (tamże, s. 155). Podobnie wypowiadali się moi informatorzy:
Mówił tak Cygan: ja muszę leżeć do góry brzuchem, a ty idź przynieś koniom
siana, kradnij kurę, żebyś mi ugotowała [K.65.LO_31];
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Kiedyś Cygan to sobie leżał, wódkę pił, jadł, pił, a żona była od dzieci, od prania,
od jedzenia, od pieniędzy, od wszystkiego. Kiedyś naprawdę Cyganka, kiedyś to
żal mi aż tych naszych mam, żal, teraz mają za dobrze. Teraz [żona] ma sprzątaczkę, ona żyje jak w Ameryce, a dawniej nasze mamy... Były wszystkim, no były
wszystkim [...]. Teraz kobieta jest domową kurą, ale myśleć musi mężczyzna. Jak
byli kotlarze — to wyrywkowo pracowali. Handel końmi — to był fach cygański,
jak teraz handel samochodami. A kobieta — ona nie miała pomocy domowej.
Moja mama nas miała sześcioro, to musiała pojechać gdzieś na wieś, uprosić,
uprać, ugotować. Od 25 lat zmieniło się, że bardziej zaradny musi być mąż, a kobieta tylko dba o dzieci [M.42.PR_1].

Obecnie ciężar utrzymania rodziny spoczywa zwykle na obojgu małżonkach,
chociaż z wypowiedzi kilku informatorów wywnioskowałam, że dąży się do tego,
by to mężczyzna pełnił główną rolę:
Mężczyzny obowiązki to są, żeby kierować w ogóle domem, tzn. domem, domem
kieruje jego żona, ale on żeby kierował finansami, gospodarką, a resztę już ona
[M.42.PR_1];
Dawniej jeszcze było coś takiego, że do mężczyzny należało zarobkowanie. Najpierw do kobiety tylko dbanie o to, aby mieli co jeść. Natomiast też te obowiązki
są już podzielone, zarówno kobieta, jak i mężczyzna zarabiają na życie swoimi
sposobami. Najczęściej to prowadzą wspólny interes, najczęstsze to jest teraz,
albo dzielą obowiązki. Jeżeli się mąż, nie zajmuje się handlem typu stanie na
rynku i handel obwoźny, to zajmuje się czymś innym, pracuje w państwowych firmach różnych, ma swoją działkę, swój interes, swój sklep — albo jest bezrobotny,
krótko mówiąc, bo też i tak bywa. Albo jeżeli kobieta nie ma też... też znam takie
rodziny w Polsce Centralnej, korzystają z opieki społecznej, a jeżeli opieka im nie
daje coś takiego, to są zdani tylko na innych Romów. I to często jest po prostu
ubóstwo. W miarę swoich możliwości, jeżeli są predyspozycje ku temu, aby młody
mężczyzna zarabiał, to niech to czyni a kobieta niech prowadzi dom. I wychowuje
dzieci. A czasami bywa tak, że mężczyzna jest bezradny i kobieta musi zadbać
o utrzymanie rodziny, tak więc nie ma żadnej reguły. W dzisiejszych czasach nie
ma żadnej reguły [K.30.PR_3].

Zmiana trybu życia Romów oraz warunków gospodarczych w Polsce po roku
1989 sprawiły, że obecnie nie ma jednego modelu podziału obowiązków. Czasami oboje małżonkowie mają pracę, innym razem pracuje tylko jedno z nich. Niektórzy utrzymują się wyłącznie z opieki społecznej czy alimentów, podpierając
się drobnym handlem. Kobiety w grupach, pojedynczo, z mężami lub sami mężczyźni handlują więc na bazarach dywanami, biżuterią, perfumami, ubraniami
lub uprawiają sprzedaż obwoźną. Sprzedają na przykład towary przywiezione
z zagranicy. Niektórzy Romowie handlują samochodami, mają własne stacje
benzynowe, restauracje itp. Obecnie wielu Romów zarabia pracując za granicą,
np. w fabrykach. O ile dawniej praca kobiet była przymusem, o tyle teraz zależy od stopnia zamożności rodziny. Są kobiety, które nie muszą pracować. Ich
mężowie są na tyle bogaci, że zapewniają utrzymanie całej rodzinie, mogą też
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opłacić sprzątaczki, by żony nie musiały wykonywać prac domowych. W kilku
wywiadach podkreślano, że obecnie małżonkowie zarabiają pieniądze wspólnie,
źle widziana jest bezczynność mężczyzny:
U nas kobiety [...] kiedyś było inaczej, teraz już kobiety więcej rządzą, bo kiedyś
to szła wróżyć, a chłop — za przeproszeniem — dupą do góry. A teraz to nie
— i on pracuje, i ona pracuje, wspólnie teraz jest. [Kiedyś mężczyzna] Dupą do
góry leżał, za przeproszeniem. [Kobieta zarabiała] I jeszcze przychodziła, sprzątała, prała. A teraz jeden drugiemu pomaga [K.50.LO_30].

Okely, pisząc o roli kobiety, wymieniła rolę ekonomiczną, obejmującą opiekę nad dziećmi, gotowanie, sprzątanie i pracę zarobkową, oraz przedstawiła jej
rolę polityczną. Chociaż to mężczyzna ma władzę nad żoną, a kobieta musi się
mu podporządkować, Romnie również mogą być reprezentantkami rodziny,
męża, mogą bronić jego interesów. Kobiety mogą pertraktować z urzędnikami
(Okely 1996, s. 72–73). Małżeństwo Kełderaszów podało opisany w poprzednim
rozdziale przykład kobiety, która w imieniu męża ukarała innego Roma. Cyganolodzy opisujący życie Romów w czasach taborowych twierdzili, że kobiety często przyjmowały urzędników, administratorów, rozmawiały z nimi — chroniąc
w ten sposób swoją społeczność. Miały również kontakt z nie–Romami z odwiedzanych w poszukiwaniu zarobku miejscowości.
Obecnie niektóre kobiety pracują zawodowo — poza rodzinnymi firmami
lub zespołami muzycznymi. Działają na przykład w stowarzyszeniach, czerpiąc
z tej pracy satysfakcję finansową i osobistą, są asystentkami edukacji romskiej.
W przeszłości, co opisze w rozdziale V, nieliczne kobiety pełniły funkcje doradczyń Szero Roma (jonkari) lub krisatora. Podczas krisu czy zebrań u Szero Roma
nie podejmują one jednak decyzji politycznych — podporządkowują się poleceniom mężczyzn (Sutherland 1975, s. 150) lub są świadkami.
Podsumowując, współcześnie ekonomiczna rola kobiety, polegająca na zdobywaniu pożywienia i środków do życia, nie jest już taka istotna. Jednakże niezależnie od tego, czy kobieta pracuje zawodowo, udziela się w stowarzyszeniu,
czy nie, pewne jej obowiązki są stałe. Dotyczy to wychowania dzieci oraz opieki
nad domem: utrzymywania domu i ubrań domowników w dobrym stanie, przygotowywania posiłków i ich podawania. Robiąc to, kobieta zawsze powinna
się kierować zasadami romanipen, o czym szczegółowo pisałam w poprzednim
rozdziale. Zapytani o obowiązki kobiet romskich, informatorzy odpowiadali po
prostu:
Do niej należy mieszkanie, dom, gotowanie, wszystko [M.75.KE_40];
Wszystkie takie, jak wszędzie: prowadzić dom, gotować obiady, dbać o to, by
dzieci były zadbane i mąż — podstawowe zasady [K.30.PR_3].

Zadania te, zwłaszcza sprzątanie, kobieta powinna wykonywać ze starannością, by nie dawać podstaw do plotek. Czystość i dokładność jest bowiem jedną
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z najczęściej wymienianych cech pożądanych u Cyganki. Co ciekawe, na pytanie
o obowiązki kobiety uzyskiwałam także odpowiedzi dotyczące sfery zachowań:
Mężatki powinność powinna być taka, żeby zawsze jego ciuchy, jego buty, żeby
wszystko w porządku było w szafkach, czysto, ugotowane, nie pyskować [K.24.
LO_35];
No domem się zająć, nie chodzić na lewo. No... takie sprawy... męża nie zdradzać,
sprzątanie domu, pilnowanie, żeby było czysto w domu, żeby nie plotkowała, żeby
jakieś plotki na nią nie szły, żeby nie interesowała się tymi rzeczami, takie co niepotrzebne [K.50.LO_30].

A zatem kobieta, oprócz wykonywania prac domowych, musi również mieć odpowiedni stosunek do małżeństwa: nie może pyskować, plotkować, zdradzać
swojego męża — powinna być mu posłuszna.
Praca w sferze domowej obejmuje nie tylko utrzymywanie mieszkania w czystości, ale także aranżowanie przestrzeni. Kobiety wspólnie z mężami urządzają
mieszkania, mogą być inicjatorkami remontów czy przemeblowań. Ciekawa jest
wypowiedź młodego Lowara dotycząca dwóch kobiet:
I. i E. to mężczyźni. One same robią, I. dom remontuje! [M.14.LO_37]

Chłopak podkreśla niezwykłą samodzielność tych kobiet, przypisuje im męskie
cechy. Ponieważ młodsza z nich mieszka tylko z matką i bratem, który nie angażuje się w sprawy domowe, stała się odpowiedzialna za przeprowadzenie remontu.
Wdrażanie dziewcząt do wykonywania kobiecych obowiązków zaczyna się od
najmłodszych lat. Już kilkulatki uczą się od swoich matek gotowania i sprzątania. Dziewczynki 7–12–letnie sprzątają własne pokoje, ścierają kurz, ścielą łóżka, zamiatają mieszkania, robią sobie kanapki do szkoły. To, kiedy dziewczęta
zaczynają pomagać w domu, zależy od matki, od przekazanych przez nią wzorców oraz od indywidualnych chęci dziewczynki. Są rodziny, w których 13–latki
potrafią ugotować obiad i posprzątać cały dom, jak i takie, w których niezamężna 19–latka za nic nie jest odpowiedzialna. Jedna z rozmówczyń uznała na
przykład swoją siedmioletnią córkę za zbyt młodą, by uczyć ją gotowania:
— Ale jak już będzie miała 10 lat, to musi się uczyć. Już musi, wie pani, pojmować, co do czego [M.42.PR_1].
— Tam ją przystosowywać do takich rzeczy nie za bardzo, wiadomo, że mamie
jest szkoda takiego małego dziecka uczyć gotowania, obierania kur i w ogóle takich rzeczy, ale pomału, pomału, tam troszeczkę trzeba uczyć [K.30.PR_2].

Ona sama już w wieku 12 lat sprawiała kury, obierała ziemniaki, myła naczynia
i odkurzała mieszkanie. Swoją córkę chce powoli zapoznawać z obowiązkami.
Oboje z mężem twierdzą, że 13–latka musi już umieć prowadzić dom — w przyszłości sama przecież będzie żoną i matką:
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— No ja pani powiem, zależy, w jakim domu się chowa, bo jak dziecko ma siedem lat to jest dzieckiem, ale jak już dziewczynka ma 12, 13 lat, to ona powinna posprzątać, wiedzieć jak posprzątać, wiedzieć jak uprać. To zależy, jak mama
w domu ją uczy, bo u nas dziewczynka mając 13 lat, to już ona dużo rzeczy musi
umieć, bo u nas raczej szybciej ludzie dojrzewają. Szybciej dojrzewają, szybciej te
rzeczy muszą umieć robić, takie rzeczy ogólne. Jest tak, że w niektórych środowiskach cygańskich dziewczyny wychodzą mając 19 lat za mąż, nie potrafią nic, nie
umieją gotować, nie umieją... Bo mama robiła wszystko za nich, a są takie dziewczynki, które mają 12, 13 lat i już potrafią ugotować obiad, potrafią posprzątać,
potrafią uprać, wszystko potrafią, to już zależy od wychowania w domu, jakie
otrzymują [K.30.PR_2].
— Ale jak, myślę, ma 13, 14 lat, to powinna. Taka dziewczynka, żeby nie umiała
poprać rzeczy jak ma już 14 lat!? U nas 14 lat to jest już dziewczyna jak u was 20,
taka prawda [M.42.PR_1].

Inna kobieta mówi:
Tak, wtedy powinna wiedzieć, gdzie jest miejsce młodej dziewczyny — to jest
jedna rzecz, jak powinna się zachowywać młoda panienka, co uważam za godne
rozpowszechniania, ponieważ powinna być gościnna, uczyć się gościnności. To
znaczy, że jeżeli przychodzą goście, to rodzice nie muszą powtarzać: zrób dziecko herbaty; tylko ona już powinna sama wstać, wstawić na herbatę, przygotować
posiłek, nie pytając gości, czy są głodni, czy nie. Po prostu stawia się coś na stół,
przygotowuje się herbatę i prosi się do stołu, i to jest zachowanie, które dziewczynka musi mieć wpajane po kolei [K.30.PR_3].

Dziewczęta uczą się, obserwując matki i zadając pytania:
Jak dziewczynka jest dobra i chce się uczyć, to będzie wiedziała. A jak nie chce,
to może mieć i 30 lat, a ugotować nie będzie umiała, np. rosołu [K.22.LO_27].

Jedne matki zmuszają córki do nauki, inne podchodzą do edukacji dzieci swobodnie:
To zależy też od matki. Na przykład, jeśli matce zależy, żeby ona była gospodynią
w swoim życiu, to od małego ją uczy wszystkiego, nawet krzyczy na nią. Bo niektóre są takie, jak matka im pozwala, to rosną i rosną jako brudaski. To wszystko od
matki zależy. Albo od niej samej. No na przykład mnie moja mama nic nie uczyła.
Bo moja mama była taka: idź sobie na podwórko... A ja: no dobra, a po co mi to?
A po co ja mam sprzątać? Posprzątałam czy pościeliłam łóżka... Nie umiałam nic
robić [K.24.LO_35].

Wśród romskich dzieci zdarzają się dziewczynki nad wiek dojrzałe. Młoda Lowarka opowiadała o swojej siedmioletniej siostrzenicy, która nie tylko najbardziej lubi przebywać z dorosłymi, przysłuchiwać się im, ale też wykonuje „dorosłe” czynności, pomaga w gotowaniu i sprząta:
U nas na przykład Cyganka, która rośnie, razem z latami ona nabywa, widzi, jak
powinna żyć w życiu małżeńskim, wiesz. To samo przychodzi, ja nie wiem... Ona
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malutka jest, ona idzie sprzątać, ją interesuje gotowanie. Nie interesują lalki czy
coś, tylko gotowanie, sprzątanie, co starsi mówią [K.24.LO_35].

Cytowana kobieta, gdy miała 18 lat, została porwana, a tym samym zmuszona do
wykonywania obowiązków żony. Podkreśla ona, że bardzo ważna przy uczeniu
się domowych czynności jest motywacja samej dziewczyny:
Ja znowu inna byłam [niż siostrzenica]. Moja mama nie, ona nie, ona gotowała,
a ja tam czasami coś posprzątałam. Ale sama z siebie mama mnie niczego nie
uczyła. Sama z siebie. [...] Nie, nie [nie wiedziałam, jak prowadzić dom], to chyba
byłam jedyna. Bo mnie to nie interesowało, ja nie chciałam mieć męża. Bo mi
było dobrze w domu. Nie interesowało mnie, żebym ja musiała umieć gotować.
Po co ja mam umieć gotować? Ugotuje mama, ja jej pomogę i dobra jest, nie?
To źle było, jak na mój wiek, bardzo źle było. Potem się wstydziłam, bardzo się
wstydziłam, nie umiałam gotować [K.24.LO_35].

O wdrażaniu się dziewcząt w prace domowe pisał także Yoors. O ile chłopcy spędzali czas na zabawach, to dziewczynki zajmowały się młodszym rodzeństwem, pomagały w sprzątaniu, praniu i gotowaniu (Yoors 1973, s. 42). Obecnie
dziewczęta również pomagają rodzicom w opiece nad młodszymi siostrami czy
braćmi, dzięki czemu — mając już własne dzieci — wiedzą, jak się nimi zajmować.
Jak pokazują przytoczone wyżej przykłady, nie jest regułą, że dziewczęta,
które są wystarczająco dojrzałe, by założyć własną rodzinę, potrafią prowadzić
dom. Brak tej umiejętności jest bardzo zawstydzający, nie tylko dla dziewczyny,
również dla jej rodziców. Teściowa, pod opiekę (może lepiej powiedzieć: „kontrolę”) której przechodzi młoda mężatka, może ją z tego powodu szykanować:
Duża dziewczyna ma sprzątać, pomagać mamie, uczy się gotować, żeby — jak
wyjdzie za mąż — teściowa nie powiedziała: jak cię mama nauczyła, że nawet
sprzątać nie umiesz? [K.48.LO_28]
Jak się bierze męża, to od razu trzeba gotować, przątać, ale wszystko dokładnie,
nie tak... Bo jak zrobisz przy... Na przykład z brudem, na szybkiego, to później
będą cię obgadywać. Teściowa albo kto [K.16.LO_32];
Żeby znała [młoda dziewczyna] swoją klasę w poszczególnych kategoriach, żeby
tam umiała sprzątać, robić koło siebie, żeby rodzice byli zadowoleni, jak wyjdzie
za mąż, żeby nie było tak, że: a ona jest brudna, ona jest taka, że nie umie naczyń
zmyć czy podłogi wytrzeć [M.27.PR_8].

Teściowe czasami kontrolują swoje młode synowe, sprawdzając, czy te dobrze i zgodnie z zasadami piorą, czy są czyste, czy prawidłowo i porządnie układają ubrania w szafie. Niekiedy są postrachem dla dziewcząt. Teściowa może
również odegrać pozytywną rolę w kształtowaniu umiejętności młodej Romni.
Jeśli synowa jest bardzo młoda i nie zdążyła jeszcze poznać wszystkich tajników
prowadzenia domu, teściowa kontynuuje proces jej edukacji, przejmując rolę
matki. Od informatorki z grupy Polska Roma usłyszałam o powiedzeniu: „MatDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ka urodziła, teściowa wychowała”. Jeśli dziewczynka wychodzi za mąż mając
12–13 lat, to rodzice przyszłych małżonków rozmawiają ze sobą o jej umiejętnościach i ustalają, że obowiązek kierowania dalszym rozwojem Romni przejmie
jej teściowa:
Taka dziewczyna, która rzeczywiście ma już poślubić męża i założyć swoją własną rodzinę, nie zawsze jest przygotowana na życie, nie zawsze potrafi wszystko
zrobić, wszystko ugotować, nie zawsze wszystko zrobi tak, jak to należałoby, nie
zawsze potrafiłaby poprowadzić swój własny dom. Dlatego — najczęściej jest to
młoda dziewczyna — więc na pewno potrzebuje wsparcia swoich rodziców, ale
też przyszłych teściów, i biorąc taką młodą synową do domu każda rodzina powinna być świadoma tego, że należy ją jeszcze wiele nauczyć. I nie wymagać od
razu wszystkiego [K.30.PR_3];
Między starszymi się zmawiają, że teściowa się będzie opiekowała, że da opiekę.
Bo to jest obowiązek teściowej. Teściowa uczy ją: umyć się, uczesać, ubrać... żeby
umyła się za każdym razem. Trzeba zaprowadzić do wanny, nalać wody, głowę
umyć, uczesać ją. I teściowa to robi do tego czasu, jak nie dorośnie, a jak dorasta,
to już ma w siebie wpojone i wie, że trzeba to robić. Jak dziewczyna mieszka przy
matce, to pokazuję jej to matka, jak przy teściowej, to teściowa. Zanim wyjdzie
dziewczyna za mąż, to nie umie gotować. Teściowa ją tego uczy, robi to wspólnie
z teściową. Taka 12–latka, to u nas w domu nie umie nic, a jak się ożeni, to obowiązki musi mieć. Taka dziewczyna, co ma 13 lat to się uczy, bo widzi, jak teściowa
robi, widzi jak sprząta, gotuje. I jak ma 20 lat, to ona już umie i nie potrzebuje
uczenia [K.60.PR_5].

Teściowa uczy synową, nawet jeżeli ta wiele już potrafi, postępowania zgodnego
ze zwyczajami praktykowanymi w danej rodzinie
(Żeby przejść na jej stronę, żeby tak umieć jak oni [K.40.LO_33]),

a także, jak dogodzić mężowi [K.RR_JK_6].
Przedstawione zostały już współczesne obowiązki mężczyzn — zarabianie
i utrzymywanie rodziny. Niezwykle ważna jest również reprezentacja rodziny
— piszą o niej cyganolodzy i mówią informatorzy:
Musi reprezentować swoją rodzinę — to jest jego obowiązek. Musi reprezentować swoją rodzinę w każdej sytuacji, kobieta może, musi liczyć na niego i on musi
reprezentować swoją rodzinę, ale wiedząc o tym, że nie tylko reprezentuje swoją
żonę i dzieci, ale też reprezentuje swojego ojca, więc każdy obraz, jaki przedstawi, odzwierciedla to, czego nauczył go jego ojciec, czyli musi mieć tego pełną
świadomość [K.30.PR_3].

O reprezentacji nie mówi się raczej w kontekście kobiet. Mężczyzna pełni
te funkcje świadomie — jest to jego obowiązek. Kobieta może ewentualnie
być „narzędziem” — można się nią pochwalić, poprosić o pokaz taneczny, być
dumnym z jej czystości, czyli konsekwentnego przestrzegania zasad romanipen.
Oprócz pracy zawodowej, obowiązkiem mężczyzny są takie zajęcia jak: dbanie
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o samochód, drobne czynności domowe, pomaganie żonie w czynnościach wymagających siły.
Obowiązki kobiece są takie same u Lowarów i u Polskich Romów. U Lowarów jednak przestrzeń domowa nie jest pod wyłączną opieką kobiet. Podczas
mojego pobytu w M. obserwowałam pana domu podającego mi herbatę, myjącego i ubierającego dzieci, robiącego im kanapki do szkoły oraz zamiatającego
podłogę. Mężczyźni romscy raczej nie pomagają kobietom w domu. Wyjątkiem
są sytuacje przymusowe, np. połóg, kiedy kobieta nie może wykonywać czynności domowych i jako skalana przygotowywać posiłków. Poza takimi, „awaryjnymi” sytuacjami angażowanie się mężczyzny w domowe prace nie jest praktykowane (choć nie jest też ganione). Decyzja o udzieleniu kobiecie pomocy zależy
wyłącznie od mężczyzny:
To zależy od charakteru tego pana, to niezależnie od tego, jakiej jest narodowości, jeśli będzie chciał pomagać, to będzie pomagał, jeżeli nie, to nie, i kropka,
i stało się. Z tym że kobieta romska w przeciwieństwie może do innych nie może
tak bardzo egzekwować tej pomocy od mężczyzny. Ponieważ nie wygra, koniec
[K.30.PR_3].

Rom, jeśli chce i oczywiście jeśli z jakiegoś powodu nie może tego zrobić kobieta, może zmyć naczynia, przygotować i podać posiłek. Jak mówi informator:
Nie powinien, ale jak jest musowo — to zrobi [M.42.PR_1].

O tym, że mężczyzna nie powinien pomagać w domu, wspomina małżeństwo
Kełderaszów:
— Gdzie u Cyganów mężczyźni przątają? Albo żeby zamiatał? Wejdzie jakiś Cygan, powie: to zwariował, on zamiata po mieszkaniu, dlaczego!? [K.65.KE_39]
— Widzisz, a mówisz, że ja nie robię. A czasem ja odkurzam kuchnię i miotełkę
wezmę, żeby nie było brudno [M.75.KE_40].

Wypowiedź mężczyzny odnosi się do sprzeczki, jaka wywiązała się między małżonkami podczas rozmowy o obowiązkach domowych. Mimo że Rom nie powinien się zajmować kobiecymi czynnościami, żony mogą mieć pretensje do
mężów, że ci nie pomagają im w domu lub że pomagają za mało. Kobieta stwierdziła, że żaden Cygan nie sprząta:
Tak, mężczyźni nie robią nic, nawet herbatki sobie nie zrobi, musi mu żona podać. Za dobrze mają. Żaden Cygan nie sprząta, nie pierze, nie robi nic. Trzeba im
podać wszystko [K.65.KE_39].

Na to jej mąż obruszył się. Usiłował zaprotestować, twierdząc, że przecież pomaga — odkurza kuchnię, chodzi do sklepu, zmywa naczynia. W rozmowie
ujawniły się i inne ważne kwestie: osobowość kobiety i mężczyzny oraz rodzaj
relacji między partnerami. Nie można nie doceniać znaczenia zwyczajów i wzorców zachowania, ale to, jak rzeczywiście będzie się układało pożycie małżeńskie
(kto będzie stroną dominującą, podział obowiązków domowych, występowanie
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bądź nie przejawów przemocy ze strony mężczyzny), zależy od cech charakteru
obojga małżonków. Sprawa ta powróci w dalszej części książki, kiedy będzie
mowa o sposobie zachowywania się kobiety oraz o relacjach między małżonkami i teściami.
Lowarzy częściej niż Polscy Romowie twierdzili, że mężczyźni pomagają kobietom. Prawdopodobnie wynikało to z faktu, że rozmawiałam głównie z kobietami z tej grupy — mężczyźni nie byliby skłonni przyznać się do wykonywania
czynności przypisanych kobietom. Z drugiej strony, informator Kełderasz dopominał się uznania dla jego „domowej aktywności”, mimo iż jednocześnie twierdził, że mężczyźni nie mają obowiązków. Oddaję głos informatorkom:
— Ja tak: sprzątam, jak byłam z mężem, sprzątałam, gotowałam, dziecko pilnowałam... no co? Do pracy chodzić to mi nie pozwalał, to on szedł i tam handlował. Przychodził do domu i mi czasem pomagał. No zależy jak kto. [...] E. mąż
to i gotuje czasami, czy tam sprzątnie, to zależy. [...] A tak, albo jak na przykład
ja prasowałam, to on odkurzał albo dywan prał [...], albo coś zrobił — zawsze mi
pomagał. A firanki najlepiej mi prasował, ile razy? [K.22.LO_27]
— Wzajem sobie pomagają [K.21.PR_23];
[Mówi się, że mężczyźni nie pomagają w domu? — pyt. MGG] Nieprawda, tych
ludzi, co ja znam, a znam wszystkich z M., nie jest tak. Zależy, jeśli jest chory
— no to na pewno nie będzie sprzątał. Ale zawsze to też, czy ten talerz weźmie,
czy... coś tam zrobi, zawsze. Kogo znam — nie ma takiej osoby tutaj. Chyba że
jest naprawdę gruby i nie może się ruszyć, no to naprawdę wtedy żona wszystko
robi. Ale mnie się wydaje, że kobieta jest po to, żeby ona posprzątała. Może mąż
ugotować, pomóc jej w krojeniu, to jest fajne, czy tam obrać ziemniaki — no to
jest fajne. Ale tak, żebym ja siedziała, a mąż sprzątał, to już ja tego nie widzę. To
jest mój dom i ja muszę w nim posprzątać. Ja muszę wszystko poukładać [K.24.
LO_35].

Najczęściej wykonywaną przez mężczyzn pracą domową jest gotowanie. Były
mąż jednej z informatorek jest kucharzem. Z jednej strony, kobiety chętnie widzą pomoc ze strony mężczyzn, są z niej dumne. Z drugiej jednak nie chcą, aby
mężowie zbyt mocno angażowali się w pomoc w domu. Za przykład posłużyć
może wypowiedź młodej Lowarki:
Ja to czasami, jak chora byłam albo co, to on gotował czy co, no bo nie mogłam
wstać albo coś, ale tak — ja mu nie pozwalałam, gdzie no wypada mężczyznom,
dla mężczyzny żeby sprzątał, no to takie dziwne [K.22.LO_27].

Większość kobiet jest zdania, że sprzątanie nie jest zadaniem dla mężczyzny.
„Sprzątanie to nasza praca” — mówi kobieta z grupy Polska Roma [K.27.
PR_22]:
— To w ogóle nie pasuje do chłopa, żeby sprzątać albo gotować, no tam gotowanie, no to jeszcze, czasami coś mu... to też czasami [K.22.LO_27].
— No musi pomagać, no ale żeby robił mi... [K.27.PR_22]
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— No ale żeby sprzątanie albo pranie, albo coś... ja po prostu, ja, nawet gdyby on
chciał, to ja bym nie pozwoliła. No czasami żeby tak pomóc, nie, bo jesteś chora
albo coś, musisz, ktoś idzie, no to ci pomaga, zależy, jak kto chce. [...] No ale mi
się zdaje, to jest moje zdanie, że to jest dla kobiety. No, żeby nie wiem jak zrobił,
ale jak ja położę swoją rękę, to wiem, jak, gdzie co jest, nie? [K.22.LO_27]
— Tak. A dla chłopa nie pasuje nic [K.21.PR_23].
— Pewnie [K.27.PR_22].
— Ale są tak, że pomagają dla żony albo to, nie. Mój tato też czasami, jak ja byłam teraz chora i leżałam w łóżku. On mi tak — przysięgam! I herbatę do łóżka,
i kanapki robił, i te talerze ściągał, robił dla małego jeść, ściągał te talerze do
kranu. Ja mówię: tato, zostaw, ja umyję; a on mówi: gdzie! No jak patrzyłam, jak
myje, to normalnie wstałam z tego łóżka, chociaż mi się kręci w głowie [...] i trzymam się, i mówię: nie myj te naczynia. A on myje, żeby nie było brudno. Jest tak.
A niektóry tylko siądzie i: daj mi to, zrób to, daj mi to! Chyba bym go zabiła!
[K.22.LO_27]
Na przykład ja, ja jestem z tego dumna, jak ja mogę podać jemu, mojemu mężowi. Ja bym się z tego cieszyła — podać, nawet jeśliby mnie poprosił: przynieś
mi garnitur; ja bym się z tego cieszyła. To jest fajne. No ale nie, żeby non stop.
Albo on handluje czy tam zarabia, to sobie przyjdzie do domu, wiadoma rzecz, że
muszę mu położyć ten obiad, nie? Ale jak jest w domu, to chyba nie ma takiego
Cygana — nie znam u nas — który tylko by siedział brzuchem na górę i nic nie
robił. Nie, zawsze coś robią... [K.24.LO_35]

Podsumowując, według kobiet mąż powinien pomagać w domu, ale nie zbyt
często. Mężczyzna, który nie pomaga swojej żonie, a jedynie wymaga od niej
posłuszeństwa i usługi jest oceniany jako zły, ale ten, który jest za bardzo zaangażowany w kobiece obowiązki, również nie jest oceniany pozytywnie. Mówi
się o nim, że jest kobiecy. Kobiety źle się czują, gdy mężczyzna wyręcza je w ich
pracy. Mężczyzna przez partycypowanie w kobiecych obowiązkach neguje swoja
męskość, a zarazem kobiecość żony czy córki. Tak informatorki mówiły o pewnym Lowarze:
— Pomaga i sprząta, jeszcze takiego chłopa naprawdę nie widziałam. I gotuje,
i o dzieci dba, i pierze, i to... no i prawdziwa kobieta. [...] No ile — codziennie, codziennie, codziennie, przecież rano na ósmą z dzieciakami, pilnuj dzieci, pierz za
dzieci, za dzieci sprzątaj, dla dzieci gotuj, no jak to? No to, to... Już dla mnie... To
ona jest mężczyzną [żona Lowara], a on jest kobietą! Ja nie mogę na to patrzeć.
No w ogóle! [...] To przecież to jest skarb. Żebyś nic nie robiła i on ci podaje, i on
to, i to, i to, wszystko [K.22.LO_27].
— On wszystko robi, i gotuje, i sprząta, i pilnuje dzieci, i w ogóle... [K.21.PR_23]
— Tak. No to czego może chcieć ta kobieta? [K.22.LO_27]
— No to ja już bym takiego... bym trzymała [K.27.PR_22].
— Ale ja bym mu nie pozwoliła, żeby tak robił [K.21.PR_23].
— To właśnie, ja też bym mu nie pozwalała [K.22.LO_27].
— To ja bym robiła, a nie on, nie? No, bo chyba on jest mężczyzną [K.27.PR_22].
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— Jak byśmy same w domu byli, to co chciałyśmy, to byśmy sobie robiły. A jakby
ktoś przyjechał, to on siedzi, a dziewczyna robi, kobieta robi. Podaje wszystko.
A on tam nie może [K.21.PR_23].

Trzeba stwierdzić po raz kolejny, że osobowość mężczyzny ma bardzo duże znaczenie — dostrzegają to także informatorki:
— Jak czysty jest, a jak brudny, to będzie się topić... [K.65.LO_31]
— Jak brudas jest... [K.50.LO_30]
— Utopi się w śmieciach [K.65.LO_31].
— No utopi się w śmieciach. No a jak jest czysty chłop, to nawet zdrowa jest ta
kobieta, a jej pomaga [K.50.LO_30];
Jak on jest z siebie takim dobrym, lubi pomagać, to normalnie — pomaga jej. Czy
tam odkurzy, czy tam... Jest bardzo dużo Cyganów, którzy lubią gotować, bardzo
dużo, np. mój tato zawsze gotował, lepiej od mojej mamy. Moi bracia — wszyscy gotują. Mój brat z żoną — ona sprząta, on gotuje. On potrafi pozmywać, on
odkurza, on wszystko zrobi, no! [...]. To zależy, jak kto... Bo są niektórzy tacy
panowie, że oni tylko do łazienki, ubrać się, tego, wiesz, wyperfumować się, siedzieć, podać mu. Są tacy. Ale to zależy też, jak się wychował. Czy wychował się
w luksusie i lubi luksus — to i ta żona musi się mu poddać [K.24.LO_35].

Młode kobiety zwracają uwagę na zmiany, jakie zaszły w sferze obowiązków
od czasu, kiedy Romowie porzucili wędrowny tryb życia. Chociaż wciąż istnieją
mężczyźni, którzy miejsce kobiety widzą wyłącznie w domu, to są jednak i tacy,
którzy dają żonom więcej wolności, sami włączając się do prac domowych. Ma
to zapewne związek ze zmianą modelu zarabiania na życie:
To zależy, jak chłop chce, to od niego, czy chce pomóc albo... bo niektóry: a od
czego jesteś, jesteś od tego, jesteś od prania, prasowania, gotowania, od siedzenia
w domu. Nie! Kiedyś tak było, o Jezus, że chłop wszędzie wychodził, a ty w domu
tylko prałaś, sprzątałaś, no mama mi opowiadała, nie, czy tam babcia. To ta kobieta naprawdę nigdzie nie wychodziła. A teraz to wstaję sobie rano, zjem śniadanie, posprzątam, biorę dziecko albo jak nie ma dziecka, to idę sobie do miasta,
wracam o której chcę i dobra [K.22.LO_27].

Wśród czynności domowych są takie, które są zakazane dla mężczyzn. Są
one bowiem związane z nieczystościami (magerdo/marhime). W poprzednim
rozdziale wspominałam o wyrzucaniu śmieci. U Polskich Romów jest to kobiece zajęcie — odpadki mają status nieczystych. Mężczyznom nie wolno również
myć podłogi ani toalety. Podłoga jest kalająca ze względu na kontakt z butami,
jak i dlatego, że znajduje się poniżej dolnej połowy ciała. Małżeństwo Polskich
Romów mówiło, że nie zdarzyło im się, by mężczyzna mył podłogę. Rom ten
krytycznie wypowiadał się o niektórych zasadach związanych ze skalaniem, niemniej stwierdził, że mycie podłogi przez mężczyznę i wynoszenie śmieci to dla
niego „haniebne poniżenie” — to „robota dla kobiety”. Nie argumentował tego
jednak nieczystością, lecz faktem, że nie wypada tego robić:
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Nie przystoi. To nie jest nieczystość, za to skalany nie będzie [M.42.PR_1].

Lowarzy mówili, że owszem zdarza się, że mężczyźni myją podłogę, ale nie robią tego „na kolanach”, lecz wyłącznie przy użyciu mopa (oczywiście, warunkiem jest brak świadków). Również kobiety były zdania, że jest to „poniżenie”,
„upokorzenie dla chłopa” [K.38.LO_25]. I tu jednak zdarzają się wyjątki: brat
jednej z informatorek mył podłogę „na kolanach”, kiedy jego żona miała nogę
w gipsie. O ile jednak w przypadku mycia podłogi można znaleźć odstępstwa
i nie niesie to za sobą konkretnych konsekwencji, o tyle mycie toalety jest surowo zakazane. Toaleta jest centrum nieczystości pochodzących z ekskrementów
i z kontaktu z dolną częścią ciała, genitaliami:
Nie wolno mu sprzątać, bo tam kobieta sikała [K.48.LO_28].

Ponieważ toaleta jest marhime, myjący ją mężczyzna automatycznie stałby się
skalany. Kobieta jest predestynowana do kontaktu z tym, co nieczyste, jednak
nawet ona toaletę może myć wyłącznie w rękawiczkach, odgradzając się, choćby symbolicznie, od nieczystości. Jedna z informatorek twierdzi, że mężczyzna
może sprzątać w pokoju czy kuchni, ale nie w łazience czy ubikacji, gdzie ludzie
się obnażają i myją [K.48.LO_28]. Lowarki z bardziej liberalnej rodziny mówią,
że nie ma przeszkód, by mężczyzna wymył wannę lub brodzik [K.40.LO_38].
Podsumowując, u Romów istnieje podział na obowiązki kobiece i męskie.
Sfera domowa, utrzymanie w domu porządku należy wyłącznie do kobiety. Jeżeli mężczyzna chce jej pomóc — ponieważ lubi porządek i jest pedantem, wychował się w rodzinie, w której było to akceptowane — może to zrobić, ale nie
w obecności osób obcych. Jest to bowiem jedno z zachowań należących do sfery
prywatnej.
Wychowywanie dzieci należy do obojga rodziców. Małym dzieckiem opiekuje się przede wszystkim matka, ale w wychowanie starszego angażuje się również ojciec. Oboje rodzice karcą dziecko lub je nagradzają. Między rodzicami
a dziećmi — w zależności od ich płci — tworzy się specyficzna więź, pewna
„specjalizacja”. Ojciec odpowiedzialny jest za nauczenie chłopca zawodu. Od
około 10 roku życia uczy go zasad funkcjonowania w grupie (ponadto przez
obserwację dziecko uczy się drugiej roli — reprezentacyjnej) (Kowarska 2005a,
s. 49). Córka ma wypełniać polecenia ojca. Jeśli jej zachowanie (np. utrata
dziewictwa) negatywnie odbije się na jego reputacji, to on ją karze. Matka ma
przede wszystkim nauczyć córkę prac domowych, przekazać jej zasady czystości
(wuzho), zachowania w stosunku do mężczyzn, teściów, przyuczyć ją do bycia
żoną (Sutherland 1975, s. 155–158). Z moich obserwacji wynika, że to matka
w znacznym stopniu jest odpowiedzialna za to, w co dzieci ubiorą się — kupuje
im ubrania, kontroluje, co na siebie wkładają. Ojciec nie ingeruje w to bezpośrednio. Jeśli jednak zauważy, że jego córka jest ubrana niestosownie, może
poinformować o tym matkę i za jej pośrednictwem poprosić o zmianę stroju
[K.30.PR_3] (por.: Kowarska 2005a, s. 49). Kluczowe decyzje dotyczące dziecka
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rodzice podejmują wspólnie, choć oficjalnie są one komunikowane przez mężczyznę (tamże, s. 51). Dzieci poprzez obserwację i uczestnictwo uczą się także
zawodu, np. handlu (matka lub ojciec zabierają dziecko na obchód po mieszkaniach, prawdopodobnie dzieci robią to również same).
W wychowaniu dzieci udział biorą również dziadkowie. To ich rodzice radzą
się w sytuacjach kryzysowych, grożących skalaniem (tamże, s. 48); w niektórych
rodzinach mają oni wpływ także na edukację dzieci [M.27.PR_8]. Nawet jeśli
wnuczek lub wnuczka są zamężni, dziadkowie mogą im pomagać, np. przyjmując wnuczkę do swojego domu na czas połogu. Jeżeli matka nie potrafi właściwie
zająć się swoim potomstwem, dziadkowie mogą zainterweniować, zabierając
dzieci do siebie [M.65.PR_JK_2].

2.2. Ubiór kobiecy
Styl ubierania się Romowie przejmowali od mieszkańców krajów, w których
koczowali, a także od przedstawicieli innych grup romskich. Taka właśnie sytuacja zaistniała na przełomie XIX i XX wieku — Lowarzy i Kełderasze, którzy
przybyli na polskie tereny, przynieśli ze sobą coś w rodzaju „cygańskiego stroju”, który następnie został przejęty przez miejscowych Cyganów — w Polsce,
na Ukrainie i Litwie. Jego charakterystycznymi cechami były: barwna, marszczona spódnica, mnogość ozdób, a w przypadku mężczyzn — szerokie spodnie
i charakterystyczne guzy przy okryciach wierzchnich (Mirga, Mróz 1995, s. 202).
Nie będę tu przedstawiać ubiorów przedwojennych, których opisy zachowały się
w pracach XIX–wiecznych kronikarzy, cyganologów, na obrazach czy rycinach.
Nie opiszę również strojów, jakie są (i były) noszone przez Romów w innych
krajach1. Skupię się na ubraniach, które obecnie noszą kobiety z grup zamieszkujących Polskę.
Romowie noszony przez kobiety strój określają mianem „cygańskiego”.
Przeciwstawiają go strojowi polskiemu. Polski sposób ubierania się może być
przez Romów uważany za modny i z chęcią przejmowany (przynajmniej do pewnych granic) albo odrzucany jako nieprzyzwoity. Opinie informatorów na temat
mody zależą od przynależności do grupy, wieku czy rodu. W skrócie na strój
„cygański” składa się długa spódnica, sięgająca mniej więcej do połowy łydki
(nigdy spodnie), maskująca talię bluzka, z niewielkim dekoltem lub bez, z zasłaniającymi ramiona rękawami. Odpowiada on romskiemu rozumieniu skromności, a zarazem nie rzuca się w oczy. Kobieta, poza sytuacją, kiedy występuje na
estradzie, nie powinna bowiem zwracać na siebie uwagi (tamże, s. 138). Jak się
jednak okaże, zróżnicowanie noszonych strojów jest duże i to nie tylko między
grupami Lowari i Polska Roma, ale także między rodami.
1

Przedwojenne ubiory opisywali: A. Mirga i L. Mróz (1994) oraz J. Ficowski (1985).
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W przypadku małego dziecka tak u Lowarów, jak i u Polskich Romów nie
ma żadnych ograniczeń dotyczących ubioru. Dziewczynki mogą chodzić w spódnicach z rozporkami lub w spodniach, a młodsze, mające do około 8 lat, także
w krótkich spódniczkach, a latem w krótkich spodenkach. Wybierany strój nabiera znaczenia od momentu, kiedy dziewczynka zaczyna się rozwijać fizycznie:
Jak już ona ma... [Informatorka zawiesza głos, sugerując, że chodzi o okres], nie
może chodzić w spodniach, musi mieć długie spódnice. Piętnastolatka musi nosić
spódnicę. To jest konieczne wtedy, gdy jest kształtna. Piętnasto–siedemnastolatka jest bardziej wstydliwa, musi swoją tradycję utrzymać, nosić bluzeczki i spódnice nieprzezroczyste, nogi przykrywać [K.48.LO_28];
Jeżeli ona ma 14–15 lat, ale jeszcze nie jest fizycznie dojrzała, to ona jeszcze może
nosić [spodnie]. Ale to już nie przystoi, do 15 lat — już jest za duża. Do 12–13
może nosić, ale już jak ma 15, to nie powinna, jak jest dojrzała, jak ma piersi, jak
jest wysoka [M.42.PR_1].

Od momentu mierzonego nie tylko pojawieniem się menarche, ale także uzyskaniem dojrzałego wyglądu dziewczyna powinna ubierać się jak kobieta, czyli
zrezygnować z noszenia spodni na rzecz długich spódnic. Wiek, w którym dziecko staje się podlotkiem, jest różnie ustalany: Lowarzy i Kełderasze wskazują na
przedział od 12 do 16 lat (z naciskiem na 15–16), u Polskich Romów próg ten
jest niższy — od 10 do 15 lat. To, czy dziewczyna będzie jeszcze mogła korzystać
z „przywilejów” dzieciństwa, zależy od jej wyglądu fizycznego. Może zdarzyć się,
że 15–latka, której rodzina byłaby skłonna pozwolić na chodzenie w spodniach,
nie może ich nosić ze względu na bardzo kobiecą budowę ciała.
Niekiedy to matka mówi kategorycznie: „Od dzisiaj masz chodzić w sukience
i spódnicy” [K.30.PR_3]; albo upomina: „Dzieci, przychodzą do nas goście, nie
noście już spodni, już nie pasuje” [K.65.KE_39]. Niektóre dziewczynki same decydują się na zaprzestanie noszenia spodni. Widzą, jak chodzą ubrane ich matki
i inne kobiety romskie, wiedzą, że to właśnie jest strój aprobowany. Przekazuje
się im także, że wstydliwe jest pokazywanie nóg. Jak mówi kobieta z grupy Lowari:
Moja kuzynka miała 13 i już nie, ona nie chodziła w spodniach [...]. Nie, bo ona
się wstydzi [K.22.LO_27].

Jedna z informatorek również przestała nosić spodnie w 13 roku życia:
Sama z siebie zrzuciłam. Po prostu nie potrzebne mi były. Na przykład my, Cyganki, nawet ona już [wskazując na dziewczynkę mającą ok. pięciu lat], ona chce
długie spódniczki. Mojego brata córka też, ona — bo widzą, że starsze noszą
spódniczki, to i one chcą [K.24.LO_35].

Niektóre niezamężne dziewczęta noszą jednak spodnie, nawet mając 15 lat.
Czynią to z dwóch powodów. Spodnie stanowią swego rodzaju tarczę, która ma
chronić przed porwaniem, a w przypadku chodzących do szkoły — narzędzie
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wtopienia się między innych uczniów, zamaskowania swojej odmienności. Mechanizm ten opisuje informatorka z grupy Polska Roma:
Jeżeli młode dziewczęta, 14–15–letnie jeszcze uczęszczają do szkół, czasami
bywa tak, że inaczej chodzą do szkół ubrane, czyli bardziej po europejsku
[w spodniach]. [...] Jeśli dziewczynki kontynuują naukę, chodzą do szkół — po to,
żeby się nie odróżniać [noszą spodnie], po to, żeby było bezpiecznie, żeby nie wyróżniały się wśród swoich koleżanek i kolegów, ale również po to, żeby ustrzec je
przed wyróżnianiem się wśród innych chłopców, żeby mogły dalej kontynuować
naukę, żeby nie być porwaną itd. Przed wczesnym zamążpójściem. [...] To nie chodzi o spodnie, po prostu bardziej się ubiera, bo nie zawsze spodnie to jest inaczej
niż wszyscy, dziewczyny przecież chodzą tak samo w spódnicach, natomiast lepiej
żeby się nie wyróżniały — jeżeli chcą kontynuować naukę, to niech się nie wyróżniają, bo to jest od razu jak gdyby moment: o, to jest narodowości naszej, więc
to jest dziewczynka w takim wieku, w którym można planować ją za żonę, czyli
jest taki wybór. Natomiast jeżeli ona się nie będzie rzucała w oczy i nikt o tym nie
będzie tak mniej więcej wiedział za wcześnie, to jest o tyle lepiej, to bezpiecznik.
[...] Sprawia się takie wrażenie, że jest młodsza. Bo jeżeli ktoś przypuszcza, że jeżeli chodzi w spodniach albo ubiera się w ten sposób, to na pewno nie jest jeszcze
w tym wieku, którego by się obawiało [K.30.PR_3].

Noszenie spodni (nawet nie codziennie, wystarczy włożyć je raz na jakiś czas)
może umożliwić dziewczynie dokończenie edukacji, którą niechybnie przerwałoby zawarcie małżeństwa. Sugeruje się w ten sposób obserwatorom, że dziewczyna jest młodsza niż w rzeczywistości, niegotowa do zamążpójścia (na fakt ten
uwagę zwrócił również Lech Mróz, zob.: Mróz 2006, s. 17):
Na przykład, tutaj, koło mnie chodzi Cyganeczka romska do szkoły, no to przyprowadza ją brat. I kończą się lekcje i przychodzi po nią, zabiera ją do domu,
bo ona chce się uczyć dalej. [...] Ma 15 lat, już się tato jej boi, że ktoś ją porwie, bo
już był taki cynk, żeby ją nie porwali. [...] Ona nawet chodzi w spodniach — co
nie powinna taka dziewczyna już chodzić w spodniach u nas. [...] Ale ona chodzi
w spodniach. Dlaczego? Bo chodzi do szkoły, a ona jest taka dziewczyna pojętna
i jest bardzo mądra, i ona chce skończyć szkołę tą i jeszcze dalej iść [K.38.LO_25].

Jednak wybiegu tego nie stosują tylko rodzice dziewcząt chodzących do szkoły:
No, moja siostra ma 16 lat i jeszcze w spodniach chodzi. Ona ma 16 lat, no to chodzi w spodniach, no ale nie za często, ona nie jest mężatka. No ale jak już ją przyjdą prosić o rękę, to ona już nie będzie mogła chodzić w spodniach. U nas to już
dziewczyna, w ogóle już 16–letnia, w ogóle już nie powinna chodzić spodniach.
No ale czasy się zmieniają i... lepiej... bo u nas, pani wie, że porywają dziewczęta
albo uciekają, no to lepiej w spodniach, bo ją nikt nie ukradnie [K.22.LO_27].

Oczywiście Romowie zdają sobie sprawę, że nawet dziewczyna chodząca
w spodniach może zostać porwana. Rodzice chłopaka przed zaręczynami dowiadują się jak najwięcej o dziewczynie, z którą chcą go zeswatać, są więc świadomi jej wieku. Przykładem niech będzie historia młodej Lowarki, która — jak
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sama mówi — „przez całe życie chodziła w spodniach” (latem nawet w krótkich). Mimo to, kiedy miała 14 lat, odwiedzili ją swaci. Nie zniechęciło ich ani
twierdzenie ojca dziewczyny, że ma ona dopiero 10 lat, ani to, że na pierwszym
spotkaniu pojawiła się właśnie w spodniach (co było dla niej bardzo wstydliwe
— czym innym bowiem jest zakładanie spodni do szkoły lub noszenie ich podczas zabawy na podwórku, czym innym zaś pokazywanie się w nich starszyźnie
lub obcym Romom) [K.22.LO_27].
Nawet jeśli dziewczyna nosi spodnie, nie powinna tego robić zbyt często. Jak
mówi informatorka z grupy Polska Roma [K.30.PR_3], po przyjściu do domu
musi przebrać się w spódnicę:
Po powrocie do domu dziewczynki wiedzą, że się mają udać do swojego pokoju,
przebrać się w strój, który obowiązuje w domu, ponieważ jesteśmy rodziną wielopokoleniową, mieszkamy w tym samym budynku i na tym samym podwórku
mieszka dziadek, wujek, ciocia i my, czyli wielopokoleniowa rodzina, i jesteśmy
jak gdyby... musimy kontynuować to, co zaczęliśmy, czyli musimy dawać wzorzec
swoim dzieciom, i jeżeli wiemy, że jest dziadek na podwórku, to dziewczynki wiedzą, że tak należałoby [K.30.PR_3].

Noszenie spodni, jak też innych ubrań opinających ciało (o czym będę pisała
dalej), jest nieprzyzwoite. W szczególny sposób pilnują tego osoby starsze: lokalna starszyzna i rodzina (tak u Lowarów, jak i u Polskich Romów):
Jeżeli dziewczyna jest wyrośnięta, to jest obawa, że ktoś ze starszyzny zobaczy ją
na ulicy w takim bardziej dla nas nieprzyzwoitym stroju [K.30.PR_3].

Dziewczęta mogą zatem nosić spodnie podczas pobytu w szkole, zdominowanej
przez nie–Romów, ale po powrocie z niej muszą się przebrać w ubrania tradycyjne — w domu potrzeba chronienia się już nie zachodzi. „Europejski” sposób
ubierania się jest odbierany przez osoby starsze jako obraźliwy, ponieważ eksponuje figurę dziewczyny, jej nogi. Powinna się ona tego wstydzić. Jak powiedziała 15–letnia Lowarka:
Wstyd przed starszymi ludźmi — widać nogi, jak spodnie za ciasne, wstyd, bo
wszystko widać [K.15.LO_29].

Dojrzewająca dziewczyna zaczyna przestrzegać zasad przyzwoitości — będzie musiała robić to już zawsze. Reguły, którymi kierują się Polscy Romowie, są
bardziej surowe niż lowarskie. Spódnica noszona przez kobiety z grupy Polska
Roma powinna spełniać kilka warunków. Przede wszystkim musi być długa (co
najmniej zakrywać kolana, w praktyce sięgać minimum do połowy łydki) oraz na
tyle luźna, by zakrywała kobiece kształty — nie jest dopuszczalne, by pod spódnicą uwidaczniała się linia majtek. Dlatego też pod spódnicą powinno się nosić
halkę, stanowiącą dodatkową barierę chroniącą kobiece nogi przed spojrzeniami mężczyzn, np. w sytuacji podwinięcia się spódnicy. Spódnica nie może też
mieć rozporków czy rozcięć, które ukazywałyby kobiece nogi. Jeśli zakupione
ubranie jest w nie wyposażone, zwykle wszywa się w te miejsca kawałek tkaniny.
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Dawna szerokość spódnic (falbaniaste i suto marszczone) została już zarzucona,
przewija się tylko we wspomnieniach, którym często, zwłaszcza ze strony młodych kobiet, towarzyszy śmiech. Choć zgodnie z ogólną zasadą spódnica powinna zakrywać kolana, jej długość jest różna w poszczególnych rodzinach. Są rody,
w których kobiety noszą spódnice sięgające do pół łydki, jak i takie, w których
obowiązuje długość do samych kostek. Co ciekawe — jak opowiadała informatorka interesująca się historią Romów, zbierająca informacje oraz opowieści na
ten temat — dawniej kobiety romskie nie nosiły aż tak długich spódnic. Potwierdza to relacja Kełderaszów:
A u Rumungrów przyszła moda, to nigdy tego nie było, to po ziemi czasem się
ciągnie, i to ciemne, granatowe albo czarne [M.75.KE_40].

W ubiorze — poza jego przyzwoitością — ważna jest także estetyka: jeśli kobieta nosi halkę, musi ją starannie ukryć pod spódnicą, tak by nie wystawała.
Noszone przez dziewczęta bluzki powinny osłaniać ciało. Najczęściej sięgają
do linii bioder, by nie podkreślały talii. Chociaż noszenie dekoltu nie jest wskazane, spotyka się go u Lowarek. Makijaż oraz fryzura są traktowane odmiennie
u Polskich Romów i u Lowarów. Dziewczęta z grupy Polska Roma nie mogą
się malować, co jednak nie oznacza, że tego nie robią. Jedna z informatorek
podkreślała, że nie da się ich przecież upilnować — możliwe na przykład, że
w szkole delikatnie się umalują. Romskie małżeństwo stwierdziło z kolei, że pomimo zakazu dziewczęta malują się, ale bardzo delikatnie, by tylko podkreślić
swoją urodę. Wyraźny zakaz dotyczy dziewcząt w wieku dojrzewania i mężatek:
— Delikatnie może, delikatnie, bo u nas malowanie nie, u nas to jest zabronione
[M.42.PR_1].
— Piętnaście, szesnaście lat nie, tak jak mąż mówi, dziewczynka jak ma 11–12 lat,
to tak, tak dla zabawy, dla siebie [K.30.PR_2].
— Jak jeszcze dziewczynka, jak jest już żonata, to nie wolno [M.42.PR_1].

A zatem dopóki dziewczynka nie wejdzie w wiek dojrzewania, ma przyzwolenie
na malowanie się. Jej makijaż nie służy bowiem kuszeniu mężczyzn — jest tylko
elementem zabawy. Gdy jednak dorośnie:
Nie wolno się malować. Można nałożyć puder na twarz, ale tak, żeby nie było
widać. Czyli trochę może być podkładu, ale już cienie, szminka czy tusz — nie
[K.21.PR_7].

Tak jak różnią się zwyczaje dotyczące długości spódnic, tak też jest w przypadku
makijażu. Kobiety pochodzące z rodów tzw. artystycznych, których członkowie
występują na estradzie, malują się, nie tylko na scenę, i jest to akceptowane2.

Informatorzy Justyny Kopańskiej twierdzą, że Romowie zamieszkujący niektóre polskie miasta
malują się bardziej wyraziście. Więcej o makijażu oraz strojach Polskich Romów czytelnik znajdzie w części pierwszej niniejszej książki, w rozdziale V.
2
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Młode Lowarki na ogół malują się, chociaż zdarzają się rodziny bardziej konserwatywne, nieakceptujące makijażu:
Ze strony mamy oni tacy na luzie byli, w wieku 13 lat zaczęłam się malować. Bo
w tej rodzinie [ze strony ojca] oni inaczej patrzeli. Krzyczeli: co robisz, malujesz
się?! [K.24.LO_35]

Kilka dziewcząt, które spotkałam, miało wyrazisty makijaż.
Wyznacznikiem dojrzałości jest małżeństwo, przyjęcie na siebie nowej roli
społecznej. Kobieta musi pozbyć się pewnych nawyków, które miała przed ślubem, np. właśnie noszenia spodni. Od tego momentu obowiązuje ją długa spódnica, zakrywająca dekolt bluzka lub sukienki czy garsonki. Jest to wynik wstydu,
dążenia do ukrycia zewnętrznych oznak swojej płci. Seksualność stanowi dla
Romów tabu — nie rozmawia się o niej, związane są z nią liczne zakazy. Ponadto, jak pisała Okely, kobieta romska dużo czasu spędza wśród nie–Cyganów,
wróżąc czy handlując. Dlatego musi ubierać się w sposób, który nie będzie prowokował mężczyzn, ani też nie spowoduje posądzania jej przez Romów o taką
właśnie prowokację (Okely 1996, s. 59).
U Lowarek spódnice najczęściej sięgają do połowy łydki — tak ubrane były
prawie wszystkie moje informatorki. Spódnice mogą być obcisłe i mieć rozporki, które jednak nie powinny sięgać zbyt głęboko. Zimą niektóre kobiety noszą
spódnice za kolano, a do tego kozaki z długimi cholewkami. W sferze ubioru
u Lowarów z M. zachodzą zmiany, inspirowane przez młodzież:
Tutaj jest starszy wujek, drugi wujek, ale oni tam nie zakazują niczego, np. jak
ja zaczęłam w bardziej krótszych spódniczkach chodzić, z początku parę razy no
powiedzieli coś tam, prawda, ale — mówię — jak powiedzieli, a ja to od razu
wycofam — to nic nie będzie z tego. Dlatego nie przestałam, i krzyczeli, i mówili: co ty z siebie robisz; ale i tak. I teraz już połowa M... Na przykład, kiedyś
chodziłam w takich spódniczkach tylko tak, do znajomych, albo gdzieś jak sobie
szliśmy, to mogłam się ubierać jak chcę, a jak już szłam do tej starszyzny czy jakaś
uroczystość, to nie. To już zawsze dłuższa, nie aż do ziemi, ale dłuższa. A teraz
to już normalnie. Takie, jak mam, tak chodzę wszędzie, nie zwracają uwagi. I nie
zwracają już uwagi. U nas po prostu jeszcze... z P. Cygany, to tam tak się ubierają! Super, super. Tak. Oni jeszcze bardziej, bo nasi, tutaj, z M., to są jeszcze tacy
zasadniczy, uważają na wszystko, ale tam, z P., oni żyją jak, no jak... normalnie.
Mają też swoje zasady, że spodnie, że tam wszystko prześwituje, no nie ma tak,
nie, ale wszystko się zmienia. Bardzo się zmieniło. Ja już nie czuję tego... no czuje, że jestem Cyganką, bo dużo rzeczy mi nie wolno, ale mamy luz [K.24.LO_35].

Bluzki mogą być obcisłe, ale nie prześwitujące, bez wyzywającego dekoltu.
Nawet latem, kiedy jest gorąco, nie można odkrywać ramion ani pleców. Kobieta z grupy Kelderari tak to skomentowała:
Na ramiączkach — jak wchodzi mężczyzna — wstyd jest, bo to prawie półnagi
człowiek jest [K.65.KE_39].
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Najbezpieczniejszym strojem są bluzki z krótkimi rękawami, choć podobno
w ciągu ostatniego roku nawet dojrzałe kobiety z M. zaczęły nosić bluzki i sukienki na (szerszych) ramiączkach. Lepiej tolerowane jest odsłanianie dekoltu
— jedna z informatorek nosi czasami dekolty sięgające piersi:
On strasznie zazdrosny był, ale co, ja ubierałam się, jak chciałam [...] bo u nas jest
tak — wstyd jest na takich tych [ramiączkach], a w lecie ja chodziłam. Bo kupował mi i musiałam ubierać. To już nie, że Cyganie nie pozwalają, tylko jak mąż
chce i pozwala, to on się nie patrzy na innych. Poszliśmy raz do parku. No i kupił
mi sukienkę, i była na ramiączkach, a ja mówię, ubiorę sobie taką bluzeczkę,
tak chociaż [żeby zakryć ramiona]. Nie, bo tak jest dobrze. Nie, ubiorę i koniec!
I kłócimy się w mieszkaniu, że ja tego nie ubiorę. On mówi: nie, ubierzesz, bo
jest ładna. Założyłam — już teraz nie ściągaj. A jak Boga kocham, że rozporek
dotąd [prawie do kolana]. A mój teść jak mi kupował ubranie, musieli być rozporki duże, a jak zaszywałam po kryjomu, zabijał mnie: ile masz lat? — Czternaście. — Czternaście i będziesz się wstydzić? Jak ci pokażę! A już jak miałam
17 lat, już małego miałam, teść już zmarł, a teściowa też krzyczała: nie będziesz
zaszywać! A ile, może masz 50 lat, żeby się wstydzić? Ja mówię: jak tak, to teraz
będę naga chodzić! No to poszliśmy tam do tego parku no i mówi taka Cyganka:
oj, na takich szelkach! Na przykład, takie były [ok. 3 cm], na takich bym już nie
założyła [szerokości paska od stanika], no ale też widać całe ramię, taka szelka.
Tu normalnie już umieram ze wstydu: a ty się nie wstydzisz w takich tych chodzić? A moja teściowa wstała i: co powiedziałaś? Czy ktoś będzie mojej synowej
rządzić, jak ma się ubierać? A ten wariat podeszed i zaczął krzyczeć, mąż mój:
ona się ubiera, jak ona chce. Ty się ubierasz, jak ty chcesz, albo jak twój mąż. Ja
powiedziałem, żeby to ubrała, ja jej to kupiłem [K.22.LO_27].

Jak widać, rodzina dziewczyny wolała, żeby synowa była ubrana modnie i wygodnie, czyli w spódnicę z rozporkiem i bluzkę na ramiączkach. Strój ten spotkał
się ze sprzeciwem świadków — obcych Romów. Fakt, że dziewczynę nakłaniano
do ubierania się bardziej „po polsku”, wynikał być może z jej bardzo młodego
wieku.
Ważne jest rozgraniczenie na strój prywatny, który nosi się w domu, kiedy
kobietę widzi tylko mąż, dzieci i najbliższa rodzina lub znajomi, i strój oficjalny
— bardziej tradycyjny. Cytowana informatorka i tu przełamuje bariery. Podczas
koncertu romskiego zespołu z Ukrainy, wydarzenia niewątpliwie ważnego dla
Lowarów z M., w którym uczestniczyła cała starszyzna, miała ona na sobie bardzo obcisły strój.
Kobiet, które według romskich kryteriów ubierają się nieprzyzwoicie, jest
więcej:
Jak się ubierze w tę spódnicę, to cała się marszczy, taka obcisła, wszystko jej widać, jakby w ogóle majtek nie miała [K.40.LO_38].

Mówiono o nich, że są „nie–Cygankami”. Duży protest wzbudziło także założenie przez jedną z Lowarek dekoltu odsłaniającego półkule piersi:
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Gdzie u nas z takimi dekoltami! Ja jeszcze w życiu nie widziałam takiego dekoltu,
jak ona zawsze chodzi. Starsza kobieta! Nie powinien! No niech ma dekolt, bo
u nas też z dekoltami, też chodzą, ale nie żeby cycki było widać [K.50.LO_30].

Mówi się, że teraz kobiety ubierają się:
Po polsku. Wąskie spódniczki, jeden kolor taki spokojny, bo kiedyś to się ubierali! Cygańskie, szerokie, z falbanami. Kwieciste, ostro kwieciste [K.50.LO_30].

Mróz pisał, że strój kobiecy jest elementem identyfikacji Romów. Ale jak obecnie można się identyfikować, skoro popularne niegdyś elementy garderoby
— jak fartuch, chustka czy falbaniasta spódnica — zanikają? Prawie wszystkie
Lowarki, opowiadając o współczesnym stroju, opisywały go przez pryzmat dawnego stylu. Jedna z nich strój uczyniła atrybutem „prawdziwego Cygana”:
— Prawdziwi Cyganie kiedyś — w szerokich spódnicach [K.50.LO_30].
— Jak szła to... wszystkie proch [K.65.LO_31].
— Nie chodzili malowane [K.50.LO_30].
— A ile prochu nabieralim sobie na tych spódnicach? Powiedz, co, miatali ulice
tymi spódnicami, a nogi mieli brudne!!! Zakurzone! (śmieją się) [K.65.LO_31]
— Bo teraz, na przykład, idzie Cyganka po ulicy i nie spozna pani, czy to Cyganka, czy to Polka. A kiedyś z daleka było poznać Cygankę [K.50.LO_30].
— Chusta we włosach, warkocze [K.24.LO_35].
— Kolczyki, duże rzeczy, chustka, długa spódnica, szeroka [K.50.LO_30].

Według Lowarek, bliższe temu modelowi są kobiety z grupy Polska Roma:
A tam raczej jeszcze troszeczkę tą tradycje trzymają, chodzą raczej w plisówkach,
takie rozkloszowane spódniczki, jeszcze te fartuszki noszą, takie chustki na głowie. A u naszych Cyganów już nie ma tego, to już zaginęło, nawet starsze babeczki już tak, tak bardziej nowocześnie [K.40.LO_38].

Długą i szeroką spódnicę określa się mianem tradycyjnej, wąska i krótka to coś
polskiego, europejskiego, nowoczesnego. Jedna z informatorek, 20–letnia Lowarka, związana potajemnie z Polskim Romem, idąc na spotkanie z nim zawsze
przebiera się w długą spódnicę.
U kobiet z grupy Polska Roma długość spódnicy — jak już pisałam — może
być różna: od długości za kolana, przez długość do pół łydki, po długość do
kostek. Najważniejsze jest, by nie eksponować nóg, dlatego granica kolan nigdy
nie zostaje przekroczona. Polskie Romnie odchodzą od szerokich spódnic, chociaż te, które zakładają, i tak są szersze od tych noszonych przez Lowarki:
Teraz ważne jest, żeby spódnica była długa, żeby przykrywała kolana. Przede
wszystkim musi być na tyle swobodna, aby nie ujawniała kształtów kobiety. [...] To
zależy od rodziny. Jeżeli rodzina stwierdza, że takie spódnice to raczej za krótkie, no to wtedy trzeba je przedłużać, ale jeżeli... Bo czasami są rodziny takie,
które tylko naprawdę zakrywają kolana i to jest pół łydki, i tak się nosi w tych
rodzinach. I jeżeli ktoś się zapyta: z jakiego rodu pochodzisz; i mówisz: z tego; to
wszystko wiadomo, jasne, bo w tym rodzie tak chodzą krótko. Więc to jest jasne.
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Dla kogoś, kto wie, jak się noszą w tym danym rodzie i danej rodzinie. Ale są
rodziny, które na przykład noszą się do samych kostek. Chociaż patrząc na stare
fotografie i z opisów rodzin i starszych ludzi wiemy, że dawniej kobiety wcale nie
nosiły się do samych kostek, naprawdę. I teraz, kiedy patrzą młodzi na takie stare
fotografie, to się uśmiechają, i patrzą, że teraz my chodzimy dłużej ubrane niż
kobiety, bo dawniej to pół łydki było widać, naprawdę, kobiety. Ten dany ród miał
taki styl. Jeżeli się kogoś zobaczyło w takiej krótkiej spódniczce, to się mówiło,
z jakiego miasta ta osoba, no i się mówiło: a no tak, bo oni chodzą tak krótko.
Więc to było takie ewidentne. Dla wszystkich. Ale muszę pani powiedzieć, że
nawet te rody, które chodziły, 10–15 lat temu jeszcze można było zaobserwować
te krótsze spódnice, to kiedy się mogły teraz już, ta możliwość spotykania się,
przemieszczania, i gdzieś tam może szerzej na świat patrząc, te osoby spotykały
się z innymi kobietami i widziały, że one się troszeczkę dłużej noszą niż one i teraz zmieniły swoją modę trochę. Czyli gdzieś tam to przedłużenie spódnicy poszło
gdzieś na dół, więc troszeczkę dłużej się noszą [K.30.PR_3].

Pod wpływem polskich wzorów spódnice romskie „zwęziły” się, ale zmianami
w sposobie ubierania się owocują także kontakty z innymi rodami i grupami
Romów. Nie wystarczy zakrywać nóg spódnicą, trzeba również odpowiednio
siadać, poruszać się. Bluzki muszą zakrywać ramiona, piersi i brzuch, dlatego
nawet latem powinny mieć rękawy. Zakazane są przezroczystości oraz dekolty:
— Żeby za dużo ciała nie było widać, dekolt duży [M.42.PR_1].
— Żeby nie było przezroczyste, to jest ważne, żeby nie prześwitywały, żeby nie
istniały za krotki rękaw, żeby miały ten rękaw gdzieś do łokcia, żeby nie było przyległe, bardzo obcisłe, wydekoltowane, żeby pleców nie było widać [K.30.PR_2].
— Jeżeli dekolt, to już mały [M.42.PR_1].

Strój prywatny — jak już pisałam — może być swobodniejszy niż ten zakładany
w sytuacji publicznej, do której zalicza się każde wyjście z domu. Zawsze przecież można spotkać innych Romów. Zapewne też inaczej ubierają się w domu
młodzi małżonkowie mieszkający sami niż ci, którzy dzielą mieszkanie z rodzicami czy dziadkami:
To znaczy się tu, w domu to se można chodzić tak, jak kto chce, ale jak ktoś
przyjdzie, to ona musi się ubrać dostatnio, żeby ktoś nie powiedział tak czy siak.
A jak idzie w miasto czy gdzieś do ludzi, to musi być ubrana tak, żeby pasował,
nie jakieś tam rozpory, nie jakieś tam tu widoczne przejrzyste ciało [M.42.PR_1].

Stałymi elementami kobiecego stroju cygańskiego — według Ficowskiego — były: fałdzista spódnica i fartuch, chustka oraz ozdoby (Ficowski 1985,
s. 166). Z wywiadów oraz obserwacji wynika, że fartuch oraz chustka zanikają.
Lowarki z zachodniej Polski całkowicie zarzuciły fartuch — żadna ze starszych
informatorek nie nosiła go. Czasem można go jeszcze spotykać u starszych kobiet z grupy Polska Roma, np. w mieście M.
Chustka na głowie kobiety po raz pierwszy pojawiała się po nocy poślubnej.
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tu kobiety z grupy Lowari i Kelderari miały obowiązek nosić wiązane do góry
chusty już do końca życia. Kobiety Kełderaszów zdejmowały chustę tylko podczas mycia głowy. U Polskich Romów noszenia chusty nie przestrzegano tak
surowo — mężatki mogły sobie pozwolić na jej niezałożenie lub zawiązać ją na
sposób „polski” (pod brodą) (tamże, s. 308). Ficowski pisał o Cygance z grupy
Polska Roma, która, znając zwyczaje Kełderaszów i ich poważne traktowanie
obowiązku noszenia chusty, zawiązywała ją na głowie swojej niezamężnej córki,
by sugerując, że jest zamężna, uchronić ją przed porwaniem (tamże, s. 162). Już
w latach 80. ubiegłego wieku Mróz pisał o zanikaniu zwyczaju noszenia chust
przez młode kobiety (przy czym nadal nosiły je starsze kobiety) — powiązał to
z porwaniami. Zasugerował, że zmniejszająca się ilość małżeństw zawieranych
przez porwanie wpływa na zmniejszenie się konieczności noszenia chusty przez
młode dziewczyny (Mróz 1982, s. 114). Ze zgromadzonego przeze mnie materiału wynika jednak, że małżeństwa przez porwanie nadal są bardzo częste
(choć nie można przytoczyć statystyk). Ochronną funkcję chustki przejęły po
prostu spodnie. O ile dawniej dziewczętom zakładano chustki, by udać, że są
dojrzalsze niż w rzeczywistości, że wypełniają rolę żony, tak teraz symuluje się
ich niedojrzałość. O dawnej i współczesnej funkcji chustki mówi informatorka
z grupy Polska Roma:
U Romów z Polski Centralnej chustka nie była obowiązkowa, jeśli chodzi o Polską Romę. Bo Lowarzy i Kełderasze tak. Odmienność — to znaczy panienka,
a mężatka. Natomiast u kobiet naszych, u Polskich Romów, nigdy nie była konieczność noszenia chustki. To była forma ozdoby. Ale teraz to też się zmieniło.
Więc chustka to jedynie forma ozdoby, jedynie na jakichś zgromadzeniach czy
podkreślenie swojej dojrzałości, wywiązywane są chustki w sposób taki dawny,
ozdobny. Ja też bardzo często taką chustkę wywiązuje, zauważyła pani, na początku właśnie miałam taką chustkę na głowie, ale spełniała troszkę inną funkcję,
tzn. po to, by przy przygotowywaniu potraw czy posiłków czasami jakiś włos się
nie dostał do potrawy. [...] Chustka to samo — na głowie chustka. Nie oznacza to
samo, co u Lowarów — chustka jest teraz bardziej wykorzystywana jako ozdoba
na głowę kobiety. Dawnej ona spełniała funkcje taką, że ona cały dzień mogła być
w chustce, bo tak wypadało — siedząc przy garach czy przy ognisku nie wypadało,
żeby ten włos się pojawił. To był wstyd czy wstręt... To był wstyd dla małżonka
[K.30.PR_3].

Chustkę zakłada się zatem podczas uroczystości, jako ozdobę. Czynią to zarówno mężatki, jak i panny. Istnieje kilka sposobów jej wiązania, np. w formie przepaski, turbanu. Nosi się ją także podczas przygotowywania potraw.
Kilkadziesiąt lat temu kobieta musiała nosić fartuch — od momentu wejścia
w dorosłość, kiedy zaczynała kalać. Był on jednym ze środków zapobiegających
skalaniu przedmiotów czy pożywienia. Jak pisze Okely, fartuch chroni przygotowywane przez kobietę jedzenie przed brudem, zanieczyszczeniem płynącym
z jej ciała (Okely 1996, s. 64). Według Ficowskiego, fartuch Kełderaszów był czysty (łuzio). A zatem można było położyć na nim jedzenie, spełniał funkcję obruDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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sa. Mężczyzna mógł się nim wytrzeć, nie stając się przez to skalanym (Ficowski
1985, s. 196). Fartuch służył także do przenoszenia przedmiotów, np. kart:
Fartuch kobiecy dawniej spełniał funkcje taką, że ona szła na wieś, coś uprosiła
— podwijała fartuch, on jest czysty, w związku z czym ona mogła tam wkładać różne rzeczy. [...] Dawniej kobieta wstająca zaraz z posłania, wychodząca z namiotu
gotowała herbatę i nietaktownie było brać gołymi rękoma wszystko — przez fartuch. [...] Jeżeli chodzi o Polskich Romów, bo to tak, bo się stykałam z różnymi
modami i np. fartuch u młodej kobiety to już w ogóle jest niewidoczny, nie ma.
Ma kieszeń, kieszeń, w której by mogła złożyć karty do wróżenia. [...] Fartuszek
u kobiety spełniał bardzo różnorodne zadanie, to znaczy kobieta rano wstając,
nie musiała... Nie było pod ręką akurat ściereczek ani ręczników, jak to dzisiaj
bywa, ani ręczniczków, ani rękawic żaroodpornych — tę funkcję spełniał właśnie
fartuch. Jeżeli coś było postawione na ogniu, kobieta za pomocą tego fartuszka,
wkładała w niego rękę i przez ten fartuszek łapała przedmioty lub podawała coś
ciepłego mężowi itd. Taka funkcja. Również fartuch spełniał inną funkcje, ponieważ były tam kieszenie, można było schować drobne rzeczy. A teraz — torebki.
Więc... Oczywiście, karty się chowało do wróżby do takiej kieszeni. Teraz już kobiety bardzo rzadko wróżą i nie chodzą po rynkach, a jak już chodzą, to bardzo
rzadko i też spełnił swoją funkcję ten fartuszek. Tak że nie ma takiej potrzeby.
Zakupy dawniej nie noszono w siatkach, czyli jeżeli kobieta coś uprosiła na wsi,
tylko właśnie w tym fartuszku. Ten fartuszek spełnia taką wieloraką funkcje, jeśli
tak można powiedzieć. Teraz już są siatki, torebki i różnego rodzaju reklamówki,
więc nie ma takiej potrzeby po prostu [K.30.PR_3].

Mróz pisał o identyfikacji Romów przez strój kobiecy, przez wiele lat niezmienny, składający się z charakterystycznych elementów. Ubiór męski był bardziej zbliżony do europejskiego. Romowie dążyli do upodobnienia się do nie–
Cyganów, podczas gdy Cyganki świadomie wykorzystywały odmienność swojego
stroju, np. podczas kontaktów z odbiorcami wróżb czy innych usług, podkreślały
za jego pomocą swoją cygańskość (Mróz 1982, s. 118).
Informatorzy z obu grup podkreślali, że mężatkom nie wolno jest nosić
spodni. Niektórzy z nich przyznawali jednak, że są sytuacje, w których za zgodą
męża można je włożyć, np. praca w handlu. Prawdopodobnie spodnie pomagają
handlującym kobietom w zerwaniu z wizerunkiem Cyganki (np. z przypisywaną
im nieuczciwością). Argumentowano to także wygodą:
Ja, jak chodzę na handel, to w spodniach, bo tak mi jest wygodniej [K.22.LO_27];
Jak na handel idzie, to może wtedy sobie założyć spodnie, a tak to nie [K.40.
LO_33].

Jest to sytuacja specyficzna, w której kobieta kontaktuje się z nie–Cyganami.
Spodnie często zakładane są pod spódnicę, co ułatwia szybkie przebieranie się.
Nie można bowiem chodzić w nich przy innych Romach:
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Jedynie jak gdzieś na handel jedzie, gdzie nie ma Cyganów, żeby każdy nie mówił: o, Cyganka. Ale jak ktoś zobaczy, to musi się przebrać. Ale to są wyjątkowe
sytuacje [M.42.PR_1].

Oczywiście, zdążają się sytuacje wyjątkowe, w których założenie spodni jest
dozwolone, np. czas wojny czy udział w przedstawieniu teatralnym. Można je
również nosić podczas wypoczynku czy pracy z dala od rodzinnej miejscowości, ale pod warunkiem, że nie będzie tam innych Cyganów. Część rozmówców
zaprzecza jednak istnieniu jakiejkolwiek sytuacji, kiedy noszenie spodni byłoby
usprawiedliwione:
Kobieta w ogóle nie może spodni zakładać. Od tego trzeba zacząć. Sytuacja dla
niej, która by umożliwiała założenie spodni, to jedynie taka, która... No chyba że
jest forma ukrywania się, jest wojna i ona musi się za kogoś przebrać, to tak. Albo
gra w przedstawieniu. [...] Jeżeli wie, że nikogo nie będzie? Jeżeli to jest między
młodym małżeństwem, to oczywiście tak. Jeżeli mąż na to przystaje, to oczywiście
tak. Zdarzają się, jeżeli nikt nie widzi, nikt nie patrzy, a dla niej to jest wygodne
albo czemuś ma służyć ubranie spodni, to w takim wypadku tak, za zgodą męża,
nikt o tym nie wie [K.30.PR_3].

Regulacjami objęte są również takie sytuacje jak na przykład kąpiel. Jeżeli kobiety chcą skorzystać z kąpieli w rzece, jeziorze czy morzu, wchodzą do wody
w pełnym ubraniu.
Makijaż służy podkreśleniu kobiecej urody, ale pośrednio także kuszeniu
mężczyzn. Z tego właśnie względu jest on zakazany u Polskich Romów. W literaturze można znaleźć informację, że był dopuszczany w przypadku kobiet
występujących w zespołach estradowych, podczas koncertów. Jak już wspomniałam, Szero Rom, Kak Feluś, dał przyzwolenie na malowanie się, farbowanie włosów i nietradycyjne ubranie, jeżeli wymaga tego wykonywany zawód (Ficowski
1985, s. 190–191). Informatorka z grupy Polska Roma, śpiewająca w zespole,
potwierdza to:
Nigdy tak nie było, że można się malować. Natomiast pewne wyjątki stanowiły
występy sceniczne. Kiedy ktoś gra właśnie na scenie, wtedy może się malować. Jedynie artyści mają taki przywilej. Natomiast wiele się zmieniło, jeśli chodzi przez
ostatnie 20–30 lat, tzn. w rodach, w których uprawia się zawód artysty scenicznego, gdzieś tam śpiewa i gra. Czasami jest tak, że nawet te dzieci, które wcale nie
należą do grupy artystycznej, ale już tak przywykły do tego, że mamy i ciocie, się
wszyscy malują dookoła, że one też się malują. I w zasadzie jest tak samo właśnie
jak z tymi strojami, jak z długością spódnic. Że jeżeli się powie: a z jakiego rodu ta
dziewczyna jest; i ktoś powie, że z tamtych: aha, no tak, bo oni z tej rodziny artystycznej, więc wszyscy się malują. Więc tak samo przymyka się na to oczy, ponieważ tak tam jest i już po prostu tak zostało. Jeśli to są imprezy typowo takie należące do Romów, to raczej kobiety, które się nigdy w danym rodzie nie malowały,
nie powinny się malować. Przynajmniej takie jest moje zdanie, bo znam ocenę
innych. I podejrzewam, że by się na ten krok nie posunęły. Ja na co dzień się
nie maluję i nie mam makijażu, natomiast jeszcze prowadzimy zespół artystyczny
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i również jesteśmy z takiej rodziny, więc wchodząc na scenę, nawet najmniejszą,
robię sobie makijaż. Wtedy jest to normalnie widziane. Mogę się spotykać, nawet
kiedy na moich występach, na recitalach są Romowie — jestem, pracuję, w tym
momencie pracuję i jestem umalowana, i to jest normalny przywilej. Jest to mój
przywilej. Natomiast jeżeliby spotkanie było typowo romskie, byłoby to wesele,
chrzciny, pogrzeb, obojętnie co, byłoby nawet i pół miliona Romów — ja się nigdy
nie umaluję. Ponieważ to w moim rodzie nigdzie nie istniało. Ale są rody, które
rzeczywiście z pokolenia na pokolenie mogą się malować, kobiety malują się,
ponieważ to zawsze było od pokoleń w ich rodzie, i do tego przywykli inni. Jeżeli bez powodu dziewczyna na ulicy wyjdzie wymalowana, a wiadomo, że z tego
rodu nikt się nie malował ani nikt takich rzeczy nie robił, to jest trochę dziwne.
To jest naprawdę trochę tak jakoś, już troszeczkę dziwnie na to patrzą ludzie, ale
zaczynają przywykać do tego, że na przykład być może sytuacja jest taka, w której
kobieta powinna się malować i na pewno to robi. A ponieważ nie rozmawiałam
z nią, dlatego jej nie oceniam, bo nie wiem, czym ona się zajmuje na co dzień
[K.30.PR_3].

W przypadku kobiet pochodzących z rodów „muzycznych” makijaż jest akceptowany w każdej sytuacji. Cytowana informatorka, choć śpiewa w zespole, nie
należy do takiego rodu, dlatego maluje się wyłącznie na koncerty. Inni informatorzy z okolic Łodzi mówią, że kobieta może się umalować, ale bardzo delikatnie, tak by makijaż nie był widoczny. Wolno na przykład umalować się na
sylwestra spędzanego w młodym gronie, z dala od starszych Romów, ale nie na
ślub. Według Polskich Romni z M., nie ma zakazu malowania się. Ich zdaniem,
zależy to od upodobań danej kobiety:
Są takie, że się malują, i są takie, że się nie malują [K.27.PR_22].

Jednak ostateczna decyzja należy do męża:
— Jak już pani wyjdzie za męża, nie, na przykład, no to już jak mąż pozwala
pomalować się, to się będziesz malowała, a jak nie pozwala, to nie będziesz się
malować [K.27.PR_22].
— A są takie męże, że nie pozwalają [K.21.PR_23].

Lowarzy mają bardziej liberalne podejście do makijażu niż Polscy Romowie.
W M. mogą malować się wszystkie kobiety, także te starsze. Malują rzęsy, usta,
policzki, nakładają puder, podkłady, regulują brwi i lakierują paznokcie. Preferowany jest jednak delikatny makijaż, bez krzykliwych kolorów:
Tutaj już nie robimy takich niebieskich cieni, nie, czarną kredką jeszcze sobie
robią, albo brązową, ale tak to ostry zielony czy niebieski — to nie [K.24.LO_35].

To, jaki kobieta robi makijaż, zależy od jej indywidualnych upodobań, ale także
od wychowania:
Jestem nieprzyzwyczajona, ja ani pudru — nic. Tylko krem i szminka — tylko
usta i więcej nic. Ja w ogóle... chyba gdyby mnie tato mój widział, to by mnie
zabił. A znowu te inne moje kuzynki, to jak pani zobaczy, to pani powie, że to
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niemożliwe. I tu czarne, i tu, i tu jakieś, jakieś pudry, nie pudry. Ja bym się już
tak nie malowała, bo to nie jest... nie wypada. Z resztą ja nie lubię [K.22.LO_27].

Informatorka przyznała, że to ojciec nie pozawalał jej robić makijażu. Podobne
doświadczenia mają inne kobiety. Z makijażem jest jak ze strojem czy regułami zachowania — poziom przyzwolenia jest różny w poszczególnych rodzinach.
U Lowarów z M. istnieje stanowcze przyzwolenie na malowanie się. Jednak
przesadny makijaż, niezgodny z poczuciem estetyki romskiej lub przekraczający
swoją funkcję, wzbudza zdziwienie. Uważające się za liberalne młode Lowarki
były zszokowanne wyglądem kobiety z grupy Polska Roma:
— [Miała] Dżinsową spódniczkę, buty wysokie [K.16.LO_32].
— A u nich to szok, ja jak widziałam, mówię: co to jest? Bo to z Polskich Cyganów, nie wierzyłam. I jeszcze, co ona robi, my tego nie robimy — w środku kredką
czarną. Tak się maluje, rzęsy, w środku czarna kredka. Usta, konturówki [K.24.
LO_35].

Podkreślano, że robienie makijażu jest dozwolone od niedawna, kiedyś było zakazane.
Według potocznych wyobrażeń Cyganki zawsze miały długie włosy. Na obrazach i w opisach literackich były przedstawiane z włosami rozpuszczonymi,
wijącymi się w długich puklach — to ich atrybut. Rzeczywiście, długie włosy są
uważane przez Romów za piękne, ale pod warunkiem, że są związane, inaczej
nabierają wulgarnej wymowy.
Obecnie najbardziej popularną fryzurą u Polskich Romów jest kok, włosy
zaczesane są ciasno do tyłu. Dziewczęta mogą nosić włosy rozpuszczone, kitkę, warkocze lub jeden warkocz, albo tzw. koszyczek — dawną kobiecą fryzurę.
Koki wybierają, kiedy są już nastolatkami. Kobiety dorosłe plotą warkocz lub
upinają koki. „Byle nie fikuśne fryzury” [K.60.PR_5]. Włosy muszą być długie
— kobieta nie ścina włosów, może tylko regulować ich długość (o kilka centymetrów); jeśli z jakiegoś powodu ma krótsze włosy, maskuje to kokiem. Polskie
Romnie z M. powiedziały, że trzeba włosy mieć:
Tak jak rosną [...]. Ale u nas nie możemy nawet końcówki ściąć, bo jak to zobaczą
starsze, to już krzyczą na nas. A żebym ścięła włosy ja albo moja siostra, to by już
babcia nakrzyczałaby na nas, starsza kobieta [K.21.PR_23].

O Romni, która ma krótsze włosy, mówi się:
Już się przekształca z Cyganki na Polkę [M.42.PR_1].

Jeśli ścięła włosy, to najpierw musiała się odsunąć od Romów. Większość
kobiet nie nosi grzywek ani kitek, choć i tu zdarzają się wyjątki (np. rody „artystyczne”)3.
Więcej informacji na temat romskich fryzur czytelnik znajdzie w części pierwszej niniejszej
książki, w rozdziale VI.
3
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Rozpuszczone włosy kojarzą się z seksualnością, uwodzeniem, są atrybutem kobiety źle się prowadzącej, prowokującej mężczyzn. Cyganka, która nosi
rozpuszczone włosy, uważana jest za „chuligankę” [K.16.LO_32], „lafiryndę”
[K.30.PR_2]:
Jest gadka, że się ogląda za chłopakami, że kocha, że się zachowuje źle [K.38.
LO_25].

Uwagę na to zwracają zwłaszcza osoby starsze, rodzice, ale też mąż. Noszenie
rozpuszczonych włosów „publicznie”, kiedy jest się widzianym przez innych Romów, jest wstydliwe. Nie jest to zakazane w domu, gdy kobieta przebywa sama:
Ale jak idzie do towarzystwa to nie może [K.30.PR_2].

Wyjątkiem są występy estradowe — rozpuszczenie włosów jest wówczas wręcz
wskazane. W przypadku rodów związanych z działalnością muzyczną fryzurę
taką nosi się również w sytuacjach niezwiązanych z koncertami:
To też zależy od rodu, bo na przykład w naszych rodach kobiety nie rozpuszczają
włosów. To jest podstawa. Młode dziewczęta i kobiety już nie rozpuszczają włosów. Ale w niektórych rodach nawet zamężne kobiety rozpuszczają. Ponieważ tak
już miały i to nikogo nie dziwi, ponieważ wiemy, z jakiego rodu pochodzi dana
osoba, i nas to nie dziwi, bo wiemy, że u nich zawsze tak było. Ale dziwnie by
było, gdyby na przykład ktoś z mojego rodu wyszedł z włosami rozpuszczonymi.
I wtedy by była afera. Więc to jest też zależne, z jakiej rodziny, z jakiego rodu się
pochodzi. To są specyficzne takie grupy i właśnie te grupy artystyczne na ogół
[K.30.PR_3].

Lowarki mogą nosić rozpuszczone włosy, ale pod warunkiem, że ich górna warstwa zostanie spięta spinką — włosy są w ten sposób częściowo ujarzmione.
Nawet starsze kobiety mówią, że taka fryzura jest dopuszczalna. Podobnie jak
u Polskich Romów, wyjątkiem są występy w zespole.
Fryzury Lowarek to kitki, luźne koki (często natapirowane). Dawne fryzury,
czyli warkocze, i chustka zostały już zarzucone. Nosi się także grzywki — widziałam je u kilku kobiet, chociaż w okresie, kiedy przeprowadzałam badania,
wychodziły już z mody. Kobiety także farbują włosy — na ciemne kolory, jeśli
naturalnie mają jasne włosy, na blond oraz robią pasemka, także w odważnych
kolorach. Blond pasemka widziałam u kobiet w różnym wieku — od nastolatek
po matrony. Polskie Romnie również farbują włosy, najczęściej na kolor ciemniejszy niż własny (w niektórych rodach można jednak spotkać także tlenione
blondynki — za przyzwoleniem starszyzny)4. Wyjaśnienia były pragmatyczne:
rozjaśnione włosy źle wyglądają, niszczą się, a czarne — są przez wszystkich
lubiane.
Kobiety z grupy Polska Roma powinny mieć włosy długie, u Lowarów obowiązuje długość za ramiona. Włosy krótsze lub zupełnie krótkie są nie–romskie,
4

Już w latach 80. XX w. o kobietach mających rozjaśniane włosy pisał Ficowski (1990, s. 88).
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kojarzą się z karą — rodzą podejrzenie, że kobieta popełniła jakieś przewinienie. Golenie głowy lub obcinanie włosów na krótko było i nadal bywa karą za
zdradę lub — w przypadku rozwódki — za romans z mężczyzną:
— Zdradza męża, tylko za to może jej obciąć włosy, za zdradzenie [K.50.LO_30].
— Albo za włóczenie [K.65.LO_31].
— Ale to jest to samo, za włóczęgostwo z kimś. Bo to jest to samo, o jedno chodzi.
Jest, jest, zdarzało się to kilka razy. Tak, skurwiła się jedna Cyganka, za przeproszeniem, z innym i jej mąż obciął całkiem do łysa włosy, ale to w Niemczech było
[K.50.LO_30];
Z żonatym, jakby wyszło na jaw? Wtedy oni mogą zrobić na mnie naradę, mogą
mnie wygardzić, jeśli on jest żonaty, a jeśli nie jest żonaty, tylko będzie plotka.
Mogą mnie ogolić, zależy też od rodziny. Matka albo bracia. Babcia, wujek może.
Z mojej rodziny. Bo ja zhańbiłam [K.24.LO_35].

Karę może wymierzyć członek rodziny kobiety (matka, ojciec, bracia, wuj, babcia) lub ktoś z rodziny zdradzonego męża, np. teść lub teściowa w ramach zadośćuczynienia za wstyd i hańbę swojego syna:
Za karę, za krzywdę, co synowi zrobiła [K.16.LO_32].

Ogolić kobietę może także jej mąż:
Jest ogolona, tak jest, teraz tak się stało w Niemczech, przyjechał tutaj Cygan,
a jego żona tam, w Niemczech, zdradziła go. Pojechał do domu, zawiózł ją do
lasu, ogolił ją na łyso, zmasakrował ją, pobił i teraz nałożył na nią, bo mają troje czy czworo dzieci, i nałożył na nią koszty ślubu, za jego wstyd, za dzieci po
50 000 euro, chyba z 80 000 euro [K.24.LO_35].

O karze ścięcia włosów dla kobiety przyłapanej na zdradzie pisze także Ficowski. Wymienia on jeszcze jedną metodę napiętnowania niewiernej żony przez
męża — okaleczenie policzka. Przy tym trzeba pamiętać, że mężczyźnie zdrada
uchodzi bezkarnie (Ficowski 1985, s. 304–305). Ścięciu włosów towarzyszy nałożenie skalania lub kara pieniężna. Jest jednak jeszcze jeden powód obcięcia
włosów — okazanie żalu po śmierci bliskiej osoby. W tym wypadku dokonuje
tego sama kobieta, ścinając sobie włosy na wysokości uszu:
— Albo mama, jak się skurwi ta córka albo coś, to bierze za włosy i obcina [K.16.
LO_32].
— I jeszcze u nas po śmierci, po śmierci, jak ktoś umiera. Jak mój tato zmarł,
też obcięłam, miałam długie włosy i obcięłam. Taki zwyczaj jest. Jeśli ona ma naprawdę długie i jest młoda, nie musi. Może, ale nie musi. Przeważnie żona, córka,
synowa też powinna. To zależy od synowej, np. mojego brata żona po moim ojcu,
bo to był jej prawdziwy wujek, obcięła. A jak jest jakaś młoda dziewczyna, która
zapuszczała, to nie musi [K.24.LO_35].
— Moja mama, jak umarła moja babcia, to dotąd [do ramion] włosy obcięła.
A długie miała [K.16.LO_32].
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— Mi też nie chcieli na tak za bardzo krótko, że byłam młoda, no to tak dotąd
[do ramion] mi obcięli. To wtedy pierwszy raz. Do tej pory mam włosy krótkie
[K.24.LO_35].

Ostatnia z cytowanych informatorek, mająca obecnie relatywnie krótkie włosy,
po raz pierwszy ścięła je po śmierci ojca. To jedyna sytuacja, w której kobieta
może samodzielnie zdecydować się na skrócenie włosów i zostanie to zaakceptowane. Inaczej sprowokowałaby pogłoski o swoim złym prowadzeniu się. Od
Polskich Romów również usłyszałam o przypadku obcięcia włosów „na jeża”
w celu ukarania kobiety, która związała się z Polakiem (kobieta ta długo: „Się
chowała, nie wychodziła” [M.42.PR_1]); dawniej Poskie Romnie ścinały też
włosy na znak żałoby.

2.3. Zachowanie kobiet romskich w różnym wieku
Kobieta, by jej zachowanie zostało uznane za prawidłowe, powinna postępować
zgodnie z zasadami romanipen, być posłuszną, wierną i wstydliwą. W niniejszym
podrozdziale opiszę szczegółowo oczekiwania wobec Romni od dzieciństwa aż
do osiągnięcia przez nią dojrzałości.

2.3.1. Małe dziecko
Od wszystkich dzieci — tak dziewczynek, jak i chłopców — wymaga się posłuszeństwa wobec rodziców, prawdomówności, nieużywania brzydkich słów, spokojnego, nienachalnego zachowania w stosunku do dorosłych, zwłaszcza innych
niż rodzice, niewtrącania się w ich rozmowy. Oczekuje się od nich okazywania
szacunku wobec rodziców, dziadków i innych starszych osób. Jak wspomniałam w podrozdziale dotyczącym strojów, trudno jest dokładnie określić granicę
okresu, który nazywam dzieciństwem. Oba etapy — wczesnego dzieciństwa oraz
okresu dojrzewania i stawania się kobietą — przenikają się. To, kiedy dziewczynkę zacznie się uczyć zachowania obowiązującego kobiety, kiedy uzna się ją
za dojrzałą i gotową do założenia własnej rodziny, zależy nie od jej wieku kalendarzowego, ale od wielu wcześniej już wskazanych czynników: wystąpienia menstruacji, nabierania kobiecych kształtów, tradycji rodzinnych. Inaczej będzie
traktować córkę rodzina akceptująca wydawanie dziewcząt za mąż w bardzo
młodym wieku, inaczej zaś ta, która tego nie pochwala. Dzieciństwo tych ostatnich wydłuża się. Na potrzeby niniejszej publikacji „wczesne dzieciństwo” określiłam na wiek do około 11 lat, zanim rodzice będą wymagać od córki spełniania
kobiecych obowiązków, przestrzegania kobiecych zakazów, nim zaczną rozważać jej zamążpójście. Jest to czas, kiedy dziewczynka jest swobodna, nie podlega
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ograniczeniom wynikającym z romanipen. Podkreślam jednak, że wszystko to
zależy od rodziny i obowiązujących w niej wzorów:
Niektórzy są tak, że dziewczynka wejdzie, malutka jak jest, to jak usiądzie przy
stole, to musi być tak [informatorka demonstruje sztywną i nieruchomą postawę].
Musi być prosto, będzie musiała wiedzieć, jak jeść, jak się zachować, a ma pięć
albo sześć latek. Są takie niektórzy, że... ostre wychowanie już od małego [K.22.
LO_27].

Kiedy dziewczyna wchodzi w okres pokwitania, pojawia się zakaz kontaktowania się z chłopcami, przebywania w ich towarzystwie. Mała dziewczynka może
bawić się z chłopcami w swoim wieku, najlepiej z krewnymi. Nie pozwala się
jej wychodzić samej z domu, chodzić po ulicy, ale może bawić się na podwórku
przed domem
Informatorka z grupy Polska Roma opowiadała, że jej córka uczęszczała do
przedszkola — oznacza to, że miała kontakt z chłopcami, również polskimi. Teraz, będąc w wieku wczesnoszkolnym, dziewczynka ta dalej bawi się z chłopcami, chociaż jej matka mówi:
Może mieć [kolegów], ale raczej dziewczynki bawią się z dziewczynkami, to u nas
jest tak raczej zrobione [K.30.PR_2].

Niezależnie od tego, z kim dziewczynka się bawi, zawsze musi być pod kontrolą
rodziców lub kogoś z rodziny, choćby obserwujących ją przez okno.
Dzieci od najmłodszych lat uczestniczą w spotkaniach i świętach rodzinnych.
Siedzą wtedy przy osobnym, „dziecięcym” stole, czasami nawet w osobnym pomieszczeniu, jeżeli są ku temu warunki. Ich obecność jest jednak niezbędna:
Tam gdzie jest zabawa i towarzystwo i... To po prostu jest niewyobrażalne, żeby
dzieci zostały. W tradycji Romów jest tak, żeby dzieci były obecne. Bo kiedy one
nie byłyby obecne, to one nie wiedziałyby, jak w przyszłości mają się zachować.
Poprzez taką zabawę uczą się tradycji i obyczajów, obrządku całej uroczystości,
to jest jedyna możliwość. W innym wypadku nie wiedziałyby, jak mają co zrobić...
nawet często podczas zabawy się bawią właśnie w jakąś uroczystość. Wiedzą samoczynnie, że dziewczęta siadają osobno, chłopcy osobno — już się to wie po
prostu [K.30.PR_3].

Jest to okazja do nauki — obserwowania interakcji między ludźmi, obrzędów
i sposobów zachowania się.

2.3.2. Dziewczyna „na wydaniu”
Zachowaniem małej dziewczynki z grupy Polska Roma nie rządzi zbyt wiele
zasad postępowania, Romowie nie wymieniają również zachowań zagrożonych
karą. Podczas rozmów nieustannie nawiązywano do zmian, jakie obserwuje
się u dziewcząt w okresie dojrzewania. Najbardziej widoczną jest zmiana stroju. Kapitałem młodej Romni są dziewictwo i dobre prowadzenie się. Opinia
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o dziewczynie wpływa nie tylko na jej atrakcyjność jako przyszłej żony, ale także
na honor całej rodziny:
Jeżeli pochodzi z takiej rodziny szanowanej, to na pewno każdy by chciał, aby ta
rodzina pozostała taką. Jest bardzo ważne u Romów, że przewinienie każdego
z członków rodziny rzutuje na pozostałą część rodziny. Dlatego bardzo ważne
jest wychowanie następnego pokolenia po to, aby było ono dobrze wychowane,
nigdy nie zrobiło czegoś, co by rzutowało na pozostałą część rodziny [K.30.PR_3].

Rodzice starają się chronić dziewczynę przed małżeństwem z przypadkowym
mężczyzną, zawartym przez porwanie (kobieta nie może odejść od męża bez
poważnych konsekwencji). Służyć temu mają liczne zakazy. Dojrzewająca
dziewczyna przejmuje kobiece obowiązki, zaczynają jej dotyczyć ograniczenia
wynikające z jej mocy kalającej. Musi zacząć zachowywać się w sposób skromny
— niedopuszczalne jest zachowanie zalotne, nawet nieświadome, przejawiające
się na przykład w pokazywaniu nóg:
Już ma wtedy więcej takich zasad, zbliża się do takich zasad jak dorosła kobieta,
czyli jak podaje do stołu przy starszych, też nie może się obrócić tyłem, podając
do stołu. No już raczej się zbliżają takie zasady jak dla dorosłych kobiet, bo już
w tym wieku może wyjść za mąż [K.30.PR_2].

Mąż informatorki ma na ten temat odmienne zdanie:
Taka 13–letnia dziewczynka jest inaczej traktowana niż kobieta już żonata, znaczy się 13–letnia to nie musi już, jak żona mówiła, że tyłem itd. Ona sobie może
tyłem w te i we wte, ale jak jest już żonata dziewczyna to musi pozory trzymać
[M.42.PR_1].

Jak pokazują powyższe wypowiedzi, trudno zbudować uniwersalny model zachowania — nawet członkowie jednej rodziny różnie definiują dzieciństwo
i dojrzałość. Dziewczyna powinna jednak dążyć do tego, by zachowywać się jak
kobieta dojrzała. Zakłada się, że młoda Romni jest już osobą świadomą, która
rozumie, jak powinna postępować:
To nie jest już dziecko [K.30.PR_3].

Dziewczęta uczą się zasad przez obserwację, rozmowy ze starszym rodzeństwem
i swoimi rówieśnicami:
Ona o tym wie. W ogóle już dziewczynki jak dorastają, to oni wiedzą, co mają robić, a co nie. To już jest... Oni już tam sobie jedno od drugiego, dziewczynka jedna
od drugiej. Oni się po prostu porozumiewają, dziewczynki, koleżanki, u nas, jako
Cyganki, no to oni wiedzą, co mają robić, co nie. Ona wie [K.35.PR_4].

Dziewczyna powinna odznaczać się posłuszeństwem. Informatorzy mówili
o „nieutyskiwaniu”, o wykonywaniu poleceń rodziców bez szemrania, o tym, że
dziewczyna nie powinna być „wyszczekana”, ale spokojna. Można powiedzieć,
że ważna jest jej dyscyplina emocjonalna, umiejętność kontrolowania siebie.
Oddaję głos informatorce:
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Na pewno jest coś takiego, że jeżeli są goście w domu, to nie powinna pokazywać
swojej nieuprzejmości w stosunku do rodziców i do gości. To jest pierwsza rzecz.
Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście nie powinna niepotrzebnie mówić zbyt wiele. Niepytana niech nie odpowiada, ponieważ młodemu człowiekowi może się
zdarzyć coś, co powie za dużo, i wtedy odpowiadają za to już rodzice. Czyli musi
wiedzieć, że to niesie za sobą pewne konsekwencje. Bo zapytana... Na przykład,
młody człowiek nie zawsze może się wyplątać ze swoich słów i wtedy muszą wkroczyć rodzice. To jest też zachowanie, którego młoda panienka musi przestrzegać,
powinna, przynajmniej powinna, wiec musi się uczyć prawdomówności. Już od
momentu, kiedy zaczyna czuć, że jest panienką, bo pewne obowiązki zaczynają już obowiązywać. Powinna sobie zdawać sprawę, co to jest prawdomówność
przede wszystkim, i każdy może liczyć na jej relację. Jeżeli ktoś się zapyta: a jak
to było, co tam było? To dziewczyna powinna odpowiadać zawsze. W ogóle człowiek powinien, ale od tego trzeba zacząć, że młoda dziewczyna powinna mówić
zgodnie z prawdą, czyli prawdomówność obowiązuje. To nie jest już dziecko, kiedy może sobie coś tam wyobrazić, tylko musi powiedzieć tak, jak było, zgodnie
z prawdą. [...] Jeżeli przychodzą goście i siedzą sami mężczyźni przy stole, to
oczywiście jest obowiązkiem ustąpić miejsce osobie, która wchodzi do domu, która jest gościem. Schodzi na bok, ponieważ jest dyskusja starszych, więc ona nie
ma nic do powiedzenia, chyba że jest poproszona, żeby zajęła miejsce i razem
z nami siadła, czyli rozmawiamy na luzie — wtedy oczywiście tak. Ona musi nauczyć się pewnych zasad, czyli musi rozpoznawać sytuacje, kiedy ktoś jest na luzie
i możemy sobie rozmawiać na luzie i kiedy jest bardziej oficjalna wizyta i wtedy
ona musi się bardziej oficjalnie zachowywać. Czyli po prostu schodzi na bok. Po
zrobieniu tego, co miała do zrobienia, schodzi na bok. Może usiąść z boku, może
się zająć swoimi sprawami, nie musi sprawiać wrażenia, że się przysłuchuje. Chociaż warto jest słuchać tego, co mówią, ale nie należy sprawiać wrażenia, że się
temu przysłuchuje [K.30.PR_3].

A zatem dziewczyna powinna być prawdomówna, nie zmyślać, nie wypowiadać
się niezapytana. Musi szanować starszych, być gotową ustąpić miejsca gościom.
Jednocześnie powinna przysłuchiwać się ich rozmowom, choć dyskretnie, czerpać z nich wiedzę o życiu i zwyczajach. Dziewczyna musi także umieć rozróżniać
zachowania prywatne i publiczne. Ucząc się swojej roli (przez naśladownictwo
i uczestnictwo), wciąż jednak pozostaje dzieckiem, dlatego ma prawo do błędów. Gdyby taki sam błąd popełniła, będąc już mężatką, zostałaby potraktowana o wiele surowiej. Od nastolatki oczekuje się samodzielności w zakresie
prowadzenia domu i podejmowania gości, czystości i pracowitości. Dziewczęta
powinny być przyzwoite, z czym wiąże się także unikanie nasyconych erotyką
mediów: pism młodzieżowych czy filmów. Informatorka, zanim pozwoli córkom
czytać gazety, sama je przegląda:
Ja sama się przyznam, że czytam to, co moje dziewczyny czytają, i najpierw, zanim one poczytają to, ja sobie przejrzę i wyrwę kilka kartek. Brzydko mówię, ale
naprawdę wyrywam te kartki. Bo naprawdę, samo „Bravo” [...] mnie nie podoba
się to czasopismo w pewnym stopniu. [...] Jestem świadoma tego, że już młode
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dziewczyny są na takim etapie, że wiedzą to, co jest tam napisane, nic dla nich
obce. Ja bym się krępowała, gdyby na przykład ktoś — ona czasami czyta na
kanapie, jedna czy druga, i ktoś złapie: a czyja to gazeta? A mojej córki. Jak to?
I później to jest takie nietaktowne. Często jest tak, ja się spotkałam z czymś takim, że podobna sytuacja, że młode dziewczęta czytają treści takie, a nie inne, że
nikt do tej pory nie zwracał uwagi na to i nie przeglądał tych pism, więc zdarzyła
się sytuacja, że leżało pisemko na kanapie i ktoś wszedł, i pyta się: a czyje to?
I właśnie takie zaskoczenie, i później było takie skrępowanie pozostałych członków rodziny [K.30.PR_3].

Dziewczętom nie wolno bez wiedzy rodziców wychodzić z domu, samotnie
spacerować po ulicy, uczęszczać do kina czy na dyskoteki oraz spotykać się
z chłopcami. Przykładem może być chodzenie po zakupy. Niektórzy informatorzy twierdzili, że dziewczyna może wyjść sama do sklepu, inni, że nie powinna
tego robić:
Samej po ulicy, jeżeli jest już nastoletnia dziewczyna, to raczej nie bardzo. Albo
się chodzi w grupie, albo jeżeli jest konieczność i dana sytuacja wymaga takiej
konieczności, aby sama musiała gdzieś przejść, no to trudno, musi, ale to jest
pewnego rodzaju ryzyko. A tak na ogół na zakupy czy gdziekolwiek indziej młode
dziewczyny nie chodzą nigdy pojedynczo, prawie nigdy, chyba że tak czuje się
swobodnie i bezpiecznie, że sobie tam chodzi swobodnie [K.30.PR_3].

Popularne rozrywki polskich nastolatek, takie jak kino czy dyskoteka, są niedostępne dla młodych Cyganek. Nawet jeżeli dziewczyna pochodzi z rodziny,
w której wolno chodzić do kina, to i tak nie pójdzie tam sama czy jedynie z koleżankami w swoim wieku. Musi z nią być ktoś starszy, najlepiej z rodziny: ciotka,
starsza siostra, rodzice czy brat. Niektórzy informatorzy twierdzą, że takie wyjście może mieć miejsce „tylko w gronie rodzinnym”. Jedna z młodych informatorek oświadczyła, że do kina będzie mogła pójść dopiero wtedy, gdy zostanie
mężatką, a i wówczas wyłącznie ze swoim mężem. Chodzi o to, by dziewczyna
była bezpieczna, pod kontrolą osób zaufanych, które zagwarantują, że powróci
do domu jako dziewica. Jeśli w wyjściu do miasta dziewczynie towarzyszy tylko
jedna osoba, powinien być to ktoś starszy, jeśli zaś udaje się ona tam w grupie,
np. pięcioosobowej, to dziewczęta mogą być w tym samym wieku:
Już one się czują bezpiecznie. Zawsze jest taka szansa, że jeżeli się coś złego
stanie, to jest ich na przykład wiele, więc jedna na pewno powiadomi kogo trzeba
[K.30.PR_3].

Młoda Romni nie może chodzić na dyskoteki, chyba że zostanie zaproszona
przez brata lub wybiera się tam z grupą znajomych, zaakceptowanych przez jej
rodziców. Ale i do tego podchodzi się niechętnie. Chłopcy mogą uczęszczać na
dyskoteki i zabawy:
Mężczyzna może chodzić. Jak jest kawalerem. Ja sam zawsze starałem się nie
przychodzić późno do domu, jak przychodziłem późno, to przez balkon wchodzi-
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łem, żeby było, że przychodziłem o 10. Ale tak to raczej nie, bo to na dyskotekę,
to i panna się znajdzie. Ale dla chłopaka, dla mężczyzny to zawsze jest przebaczone. Dla kobiety — jest klęska. Nie może. Chyba, że z bratem pójdzie. Zobaczy
dyskotekę, pobawi się, potańczy, to tam nawet może sobie z Polakiem zatańczyć,
ale żeby był ktoś przy niej. Zobaczy dyskotekę... Tak wcześniej było i teraz tak
jest, że każda dziewczyna była na dyskotece, na dansingu, ale zawsze w gronie
jakimś tam poszli [M.27.PR_8].

Potwierdza to inny informator:
Na dyskoteki chodzą, ale jak nie wiedzą rodzice. Mówi się, że idzie do kolegi,
a naprawdę na dyskotekę. Chociaż nie zabrania się tego w obecnych czasach.
Dziewczętom nie wypada chodzić tam samym, najczęściej idą z bratem. Chłopak
to co innego, to „wolny elektron” i idzie sam [M.40.PR_17].

Zachowanie chłopców jest zatem antytezą zachowania dziewcząt. Niemniej
i w ich przypadku zgodę na takie wieczorne wyjście wyrazić muszą rodzice:
Chłopiec ma więcej wolności. Może chodzić w każdym wieku tam, gdzie chce, za
zgodą rodziców, oczywiście, i o odpowiedniej godzinie wracać sam. Natomiast
dziewczynka w wieku już nastoletnim nie powinna chodzić sama wieczorami, nawet za zgodą rodziców — to jest nieprzyzwoite. Na pewno sama by nie poszła na
zabawę do jakiegoś klubu nocnego, to jest zakazane, więc tym się różni. Jeżeli jest
pod opieką kogoś z rodziny, to owszem tak, bo nawet w towarzystwie kobiety to
nie powinna chodzić po nocnych klubach, ale jeżeli jest zaproszona przez swoich
braci i gdziekolwiek pójdzie, czy do kina wieczorem, czy gdziekolwiek indziej, do
klubu na zabawę z braćmi, z kimś z rodziny, bliską osobą — proszę bardzo. Wtedy, za zgodą rodziców, jeżeli to jest postanowione, to proszę bardzo [K.30.PR_3].

Dziewczyna idąca na zabawę jest zagrożona porwaniem, zhańbieniem, może też
stać się obiektem plotek:
Młoda dziewczyna nie powinna iść na zabawę. Towarzystwa różne są, różna młodzież przychodzi. Dziewczyny mogą i się zapoznać, i tam różne sprawy wchodzą
— może się zakochać. Nieraz mogą złapać czy zgwałcić, czy coś zrobić złego. Takie rzeczy nie są dopuszczalne w naszym prawie [M.55.PR_16].

W środowisku cygańskim nie ma przyzwolenia na kontakty między nastoletnimi chłopcami i dziewczynami. Zachowania związane z seksualnością (także te
nawiązujące doń w sposób pośredni) są otoczone tabu i zarezerwowane wyłącznie dla małżonków. Dziewczynę chroni się przed spotkaniami, które mogłyby
zaowocować zainteresowaniem się płcią przeciwną, kontaktami przyjacielskimi
czy uczuciowymi:
Cel jest taki, żeby dziecko było przez całe życie w bieli, żeby nie miało narzeczonego aż do ślubu. Dobre wychowanie — posłuszna dla rodziców i posłuszna dla
rodziny, i w ogóle. Ktoś powie słowo — żeby nie utyskiwała, żeby nie była opryskliwa, żeby była mądra dziewczyna, rozumiała poszczególne rzeczy, które do
Cyganek należą. Tam, gdzie rozmawiają młodzi chłopcy — nie dochodzić. Żeby
nie miała 15–17 lat czy 18 lat, a jeszcze nie jest mężatką. Żeby nie rozmawiała
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z chłopakami — bo to już jest wtedy taka „odlotowa dziewczyna”. Żeby znała
swoją klasę w poszczególnych kategoriach, żeby tam umiała sprzątać, robić koło
siebie, żeby rodzice byli zadowoleni, jak wyjdzie za mąż, żeby nie było tak, że:
a ona jest brudna, ona jest taka, że nie umie naczyń zmyć czy podłogi wytrzeć.
[...] Jak chłopak zrobi coś, to mu się przebaczy, a jak już Cyganka coś zrobi, taka
dorastająca, to zawsze będzie to plama [M.27.PR_8].

A zatem już samo rozmawianie z chłopcami jest naganne i może zaowocować
złą opinią. Inny informator stwierdził:
Może mieć kolegów, ale jak już by społeczeństwo cygańskie widziało, że nie idzie
z dziewczynkami, tylko z chłopcami, a ma 13 lat, to już by plotkowali [M.42.
PR_1].

Wypowiedź ta dotyczyła dziewczyny chodzącej do szkoły, w której przecież nie
brakowało chłopców–Polaków. Regularne umawianie się chłopców z dziewczętami jest bezwzględnie zakazane:
— Na randki żadne nie chodzą [K.70.PR_15].
— Dziewczynka jak u nas jest, to nie jak u was, chodzą dwa lata, nie ma ślubu
i nie jest jego żoną. U nas jak idzie z dziewczynką sobie, no to... zamiary mają się
pobrać, to już jego żoną jest. A u was żyją razem, śpią razem, za przeproszeniem,
nie jego żoną, bo nie ma ślubu. U nas tego nie ma. Nie wolno [M.70.PR_14];
Czego jej nie wolno robić? Nie wolno chodzić na dyskoteki samej, żeby sama szła.
Narzeczonego takiego mieć, żeby tak na przykład jak u was, ma jednego, drugiego — ona się przekonuje. U nas tego nie ma. Podoba się dziewczynie chłopak czy
chłopakowi dziewczyna, on idzie do rodziców, mówi i później przychodzą, zależy,
jaki ma wiek. I przychodzą rodzice tego chłopaka i mówią, że podoba im się ta
dziewczyna, swojego syna, i chcą po prostu takie zmówiny zrobić [K.35.PR_4].

Nie oznacza to, że młodzi Romowie obu płci nie widują się — jest wiele okazji do spotkań. Są to przede wszystkim uroczystości rodzinne, podczas których
można zobaczyć krewnych bliższych i dalszych, czy zaplanowane spotkania młodych, spokrewnionych ze sobą Romów. Czy młode dziewczęta spotykają się ze
swoimi rówieśnikami?
Nie ma takich kontaktów. To znaczy mogą być, ale między rodzeństwem, między
kuzynami, ale takimi bliskimi, ale nie między gdzieś z daleka spokrewnionymi
chłopcami. Nie ma czegoś takiego, że razem wychodzą do kina, że razem idą na
zabawy. Nie ma czegoś takiego, po prostu dziewczyna nie ma chłopca ani się nie
spotykają w gronie... Spotykają się tylko jedynie, kiedy w tym gronie są również
inni krewni, czyli pod takim warunkiem mogą się spotykać. Też młodzież, ale
różna młodzież. Czyli na przykład jeżeli jest mój brat rodzony, jeżeli jest mój cioteczny brat czy moja siostra, a między nimi jest też chłopiec obcy, to ja mogę być
w tym gronie, i mogę razem z nimi chodzić tam, gdzie zaprasza mnie mój brat.
Natomiast gdyby była odwrotna sytuacja, gdyby byli tylko krewni tego drugiego
chłopca i ja bym była jedyna między nimi, to by było niestosowne [K.30.PR_3].
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Brat lub siostra pełnią w tej sytuacji rolę przyzwoitki. W szkole spotkania między płciami są nieuniknione, można je jednak wytłumaczyć:
To jest obowiązek. To też jest jeden z wielu powodów, z których dziewczyny przerywają naukę. Czyli kontakty chłopcy — dziewczęta. Chociaż teraz zaczyna się
wiele rozumieć, czyli nie da się tego uniknąć, bo gdybyśmy tak myśleli, to byśmy
nie mieszkali nawet w jednym bloku, bo tam są też inni chłopcy. Więc jeżeli ktoś
będzie chciał coś złego zrobić, to i tak zrobi, niezależnie czy ma się kontakty bardzo bliskie, czy dalsze [K.30.PR_3].

Mimo istnienia zakazu kontaktów między chłopcami i dziewczętami, jeśli młodym zależy na spotkaniu, to dojdzie do niego. Pewna 21–letnia Romni mówi, że
kontakty między młodymi przedstawicielami obu płci istnieją. Chociaż nie zawsze są to spotkania w cztery oczy. Ale można na przykład umówić się na wspólną ucieczkę. U Romów małżeństwa są często zawierane spontanicznie — przez
porwanie lub zaranżowaną ucieczkę, do których przygotowania odbywają się
poprzez kontakt telefoniczny:
Z chłopcami można się kontaktować, ale nie za bardzo. Samej chodzi sobie do
14 lat. Potem już jest pilnowana. Teraz przez telefon się umawiają. Kiedyś siłą
brali do samochodu i już ożeniona, albo pytano rodziców. A teraz 15–16–latka się
umawia z chłopcem albo ktoś jej da numer [K.21.PR_7];
To jest tak ukryte, oni tak to starają się, żeby nikt się nie dowiedział, prawda?
No i na przykład oni gdzieś się spotkają. Ja na przykład takiego przypadku nie
miałam. Gdzieś się spotkają no i później się umawiają na tą i na tą godzinę, czy
telefonicznie, czy tam sms, nie wiem. I tam mówi dla rodziców: idę sobie tam do
dziewczyn posiedzieć, do koleżanek; czy on tam sobie idzie na chłopaki, czy na
ryby, obojętnie gdzie. No i się spotykają, czy auto mają, swoje auto, i spotykają
się tak. No a później uciekają ze sobą i już są małżeństwem, bo ten chłopak się
przespał z nią [K.24.PR_18].

Jeżeli chłopak i dziewczyna dojdą do porozumienia i umówią się na ucieczkę,
po powrocie (po kilku dniach) są już małżeństwem. Poza tym przypadkiem, bliski kontakt między kobietą a mężczyzną powinien mieć miejsce wyłącznie w ramach związku małżeńskiego. Konsekwencje przyłapania chłopaka i dziewczyny
na potajemnym spotkaniu są surowe dla młodej Romni:
Być może się zdarzają [takie spotkania]. Ja nie wiem o takich rzeczach, ale być
może się zdarzają. Jeżeli się zdarzają i jest przyłapana dziewczyna na takim spotkaniu, to jest już po prostu zła opinia. No chyba że dziewczynę ktoś tam złapie
i jest w takim samym wieku, i jej nie wyda. To też jest pewnego rodzaju zabezpieczenie. Ale to nie jest powiedziane, że na przykład za 20 lat jej tego nie powie
[K.30.PR_3].

Informatorka nie potrafiła opisać kary, jaka mogłaby zostać wymierzona dziewczynie, która by do tego dopuściła:
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By była ukarana i na pewno zrobiono by coś, aby taka sytuacja się nie powtórzyła
[K.30.PR_3].

Przede wszystkim wpłynęłoby negatywnie na opinię o dziewczynie. Nawet jeśli
świadkiem spotkania byłaby osoba skłonna zachować całe zdarzenie w tajemnicy, nie ma gwarancji, że w przyszłości w gniewie lub z zemsty nie ujawniłaby go.
Chłopak traktowany jest oczywiście bardziej pobłażliwie:
Raczej tego unikamy — nie powinno się do tego dopuścić, bo człowiek młody
może coś zrobić... trzeba pilnować. Zawsze dziecko trzeba mieć na oku, zwracać
uwagę, co ona robi. Chłopak to zawsze jest chłopak, a dziewczyna jest dziewczyną. Jak chłopak zrobi coś, to mu się przebaczy. A jak już Cyganka coś zrobi, taka
dorastająca, to zawsze będzie to plama [M.27.PR_8].

Pewnym zagrożeniem dla dziewczyny jest również uczęszczanie do szkoły.
Nie tyle sama edukacja (chociaż ona również), co wiążąca się z nią konieczność przebywania w otoczeniu polskich chłopców, a także podróż do szkoły i do
domu. Dziewczęta w opinii wielu rodzin po ulicy powinny się poruszać wyłącznie w towarzystwie innego Roma lub Romni, choćby koleżanki. Powodem tych
ograniczeń jest oczywiście zagrożenie porwaniem przez chłopaka, który zechce
pojąć daną dziewczynę za żonę. To strach przed porwaniem, niemożność zapobieżenia mu podaje się jako główną przyczynę kończenia przez młode Romnie
edukacji już na szkole podstawowej. To, czy dzieci chodzą do szkoły:
Zależy od rodziców, w jakich warunkach się je wychowuje. Naprawdę, wiele dzieci nie może chodzić do szkoły nie tylko dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że rodzice prowadzą ten handel obwoźny. Często jest tak, że jeżeli dwójka rodziców
prowadzi ten sam interes wspólnie, to brakuje rynków tutaj, w naszym rejonie.
I wtedy często wyjeżdżają gdzieś tam, w przygraniczne miejscowości, zabierają
dzieci ze sobą. Ponieważ nawet gdyby któraś z babć została w tym domu i dzieci
chodziłyby do szkoły, to oni muszą utrzymać i tutaj dom, i tam kwaterę, którą
wynajmują. Czyli podwójne wydatki. W związku z czym zabierają te dzieci i jadą
gdzieś tam, do tych miejscowości, i tam handlują. Przyjeżdżają tylko na bardzo
krótki okres do domu, na 2–3 dni i znów jadą. Oni się tylko spotykają wtedy przed
Bożym Narodzeniem i przed Świętami Wielkanocnymi lub gdyby było jakieś wesele. Poza tym prawie wcale się nie widują. [...] Jeżeli oni [rodzice] prowadzą
jakąś działalność i jeżeli zarobkują, to w tym momencie albo poświęcają się i prowadzą dziewczynkę do szkoły, i odprowadzają ją na odpowiednią godzinę, i nic
nie robią. Jeżeli oni pojadą gdzieś zarobkowo i wracają po południu do domu, to
często tak bywa, że już albo jest w domu, bo wróciła do domu, bo te godziny jakoś
nie współpracują ze sobą... Tak to jest, to dlatego trudność dla nich. Po prostu
tak jest i każdy młody chłopak ma prawo do porwania dziewczyny, on ma do tego
prawo. A my mamy prawo, obowiązek rodzica, chronić swoje dzieci [K.30.PR_3].

Córka informatorki chodzi do gimnazjum. W chwili przeprowadzania wywiadu
zdała do trzeciej klasy, w związku z czym rodzina musiała opracować plan opieki
nad nią:
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Rano będziemy musieli ją odprowadzać do szkoły, a któreś będzie musiało odbierać ją ze szkoły lub... a zimą będzie to musiała robić babcia lub dziadek, bo często
tak jest, że nas zimą nie ma [K.30.PR_3].

Dziewczynka już wcześniej opuszczała lekcje, m.in. dlatego, że nie miał kto jej
zaprowadzić i przyprowadzić ze szkoły. Obecnie jej nauczyciele są poinstruowani, jak mają postępować, a dziewczyna wie, że nie wolno jej opuszczać szkoły,
jeśli poprosi ją o to ktoś obcy (potencjalny „porywacz” lub jego wspólnik):
Ona wie, co ma robić, jest dobrze wychowaną dziewczynką, mam nadzieję, i wie,
co robić. Ona na pewno nie wyszłaby z klasy gdzieś tam [K.30.PR_3].

A zatem, jeżeli dziewczyna, będąc w wieku, w którym jest uznawana za zdolną
do małżeństwa, nadal chodzi do szkoły, zwykle jest do niej odprowadzana przez
swoich opiekunów:
Chyba że na tyle czuje się bezpieczna, że nikt nie wie, że ona chodzi do szkoły
i w którym kierunku idzie. I na tyle się czuje bezpiecznie, że może chodzić sama.
Znam młode studentki które też napisały pracę magisterską i teraz ją będą bronić, ale tylko dlatego, że miały wspaniałych rodziców, dlatego, że ktoś zawsze
mógł doprowadzić i na uczelnię, i przyprowadzić, itd. Czyli taka odpowiedzialność. Czyli tego chciała cała rodzina. [...] Albo będzie sama prowadziła samochód
i bezpiecznie docierała do domu [K.30.PR_3].

Dziewczynki nie mogą uczestniczyć w klasowych wycieczkach [K.PR_JK_3],
chyba że wśród opiekunów znajdą się ich matki. O bardzo udanej współpracy z rodzicami romskich dziewcząt pisali nauczyciele ze szkoły w Świeciu (Wiśniewska, Andrus 2007, s. 281). Nawet jeśli rodzicom zależy na edukacji córki, porwanie, a więc wymuszony ślub może ją przekreślić. Mężatka (nawet ta
15–letnia) nie powinna chodzić do szkoły:
Jako żona już nie może się uczyć, bo będą się śmiali z niego i z niej. Bo kobieta
mężatka, a jeszcze do szkoły chodzi — na takiej zasadzie [M.40.PR_20].

Wielu Romów uważa szkołę za pożyteczną o tyle, że uczy ona dziecko podstawowych umiejętności: czytania, pisania oraz liczenia. Często jednak twierdzi się również, że dziewczętom edukacja nie jest potrzebna — ich obowiązki
w przyszłości mają się bowiem ograniczać do bycia żoną i matką. Z tego powodu
chłopcy częściej uczęszczają do szkół ponadpodstawowych niż młode Romnie.
Mężatki najczęściej przerywają edukację — chcą się skoncentrować na rodzinie, dzieciach. Zdarzają się oczywiście rodziny, które wspierają swoje córki czy
synowe w dalszej edukacji. Trzeba jednocześnie pamiętać, że według Romów
szkoła i edukacja stanowią zagrożenie dla dziewcząt, i to na kilku płaszczyznach.
Najważniejsza jest obawa o integralność grupy — dziewczęta, które uczęszczają
do szkoły, są bardziej podatne na wpływy ze strony nie–Romów, mogą przestać żyć zgodnie z romskimi tradycjami. Rodzina może się również obawiać,
że absolwentkom liceum czy szkoły wyższej trudno będzie znaleźć romskiego
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partnera o podobnym wykształceniu. Uczennice mają też — co jest wielce niepożądane — kontakt z polskimi chłopcami5. Romowie obawiają się o tożsamość
swojej grupy — chociaż dominującą stroną są mężczyźni, tożsamość określana
jest przez kobiety.
Choć Cyganki–studentki/absolwentki szkół wyższych (paradoksalnie wśród
studiujących Romów więcej jest kobiet) spotyka się coraz częściej, większa część
Romni kończy edukację na szkole podstawowej, wtedy, kiedy zaczyna wchodzić
w okres dojrzewania. W przeszłości niewiele osób dostrzegało potrzebę edukacji, tym bardziej edukacji dziewcząt. Opowiada o tym starsze małżeństwo:
— Jak ja miałam 12 lat, to była wojna, nie było takich warunków jak teraz. [...] Nauczycielka uczyła nas na wiosce [K.70.PR_15].
— Ale już te zacofane Cyganie, to od mojej żony się naśmiewali: co, ona będzie
nauczycielką? Oni w jej wieku, czy moim, to „nie czytaty, nie pisaty”. A jak weźmie gazetę i czyta im, to w jej roczniku wariują Cyganki [M.70.PR_14].
— Ale jak kobieta umiała czytać i pisać, to mówili: Jezus, to jakaś pani czy coś, że
się nauczyła [K.70.PR_15].

Romowie ci swoje dzieci wykształcili, również ich wnuki pokończyły licea. Większość Romów ze starszego pokolenia nie widzi jednak potrzeby kształcenia dzieci, postrzega to wręcz w kategoriach wstydu:
Dajmy na to, jak dorośnie [córka informatora], a będzie chciała iść do szkoły
dalej — bo ja byłem tak wychowany... Ale moja teściowa jest ze starej daty, u niej
tego nie było. Nie, ona nie pójdzie, bo to jest wstyd. Ja mogę powiedzieć: jaki
wstyd? Uczyć się? Tak, uczyć się. Bo to było w jej czasach, uczyć się — jeżeli ktoś
umiał pisać troszeczkę, to już wystarczyło jej. Ona może powie: dzieci, nie, bo tu
jest szkoła, koledzy. Może coś się zrobić. Nie, niech siedzi w domu [M.27.PR_8].

Wstyd nie polega zatem na samym zdobywaniu wykształcenia, ale na konieczności przebywania w szkole, w towarzystwie polskich rówieśników. Brak
wykształcenia może też wynikać z niedbalstwa rodziców. Dwudziestoczterolatka, której matka jest Polską Romni, a ojciec Polakiem, do szkoły chodziła zaledwie kilka dni. Jej brat i siostra również nie ukończyli szkoły podstawowej,
ale umieją przynajmniej czytać i pisać. Ona nie posiada nawet tej podstawowej
umiejętności. Co więcej, nikt z rodziny czy znajomych, którzy potrafią czytać,
„nie wpadł na pomysł” by i ją tego nauczyć. Powodem tak szybkiego opuszczenia
szkoły przez dziewczynę było złe traktowanie jej przez inne, polskie dzieci oraz
liczne choroby.
U Lowarów wskazuje się na analogiczne zmiany w sferze zachowań i wymagań co i u Polskich Romów — dojrzewająca dziewczyna (12–15 lat) zmienia
rodzaj noszonego stroju, obowiązują ją liczne ograniczenia, powinna zacząć stosować się do reguł zachowania dorosłych kobiet:
5
Więcej informacji na temat edukacji kobiet czytelnik znajdzie w artykule M. Godlewskiej–Goskiej (w druku).
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— Jak teraz my się zachowujemy, to ona się musi zachować [K.21.PR_23].
— Niektóre muszą się zachować jak starsze kobiety już, a niektóre jeszcze latają
sobie gdzieś czy tam gdzieś idą sobie z dziewczynami albo coś. A niektóre nie,
siedzą w domu, bo będą się żenić, bo muszą to umieć, a niektóre nie, nie zważają
na to [K.22.LO_27].

Dziewczęta mają oczywiście różne charaktery i temperamenty: niektóre respektują zasady, inne jeszcze nie. Najważniejsze jest (podobnie jak u Polskich Romów), by były posłuszne rodzicom:
Nie może być ta dziewczyna uporna. Nie może być taka, żeby się przeciwstawiać
rodzicom [M.40.LO_26].

Powinny również zachowywać się cnotliwie, ograniczenia dotyczą bowiem również sfery seksualnej. Jeśli w trakcie oglądanego filmu pojawią się sceny miłosne, Romni musi przełączyć program. Dziewczęta robią tak, nawet gdy oglądają
telewizję same, bez kontroli rodziców.
Swoboda młodej Romni dotycząca wychodzenia z domu zostaje ograniczona,
chociaż stopień tego ograniczenia w dużej mierze zależy od tego, jak poważnie
do romskich reguł i opinii innych Cyganów podchodzą jej rodzice. Jedna z cytowanych niżej informatorek mogła sama odwiedzać koleżanki, druga należała do
osób nieprzejmujących się zasadami — obie miały pobłażliwych rodziców. Inne
doświadczyły bardziej surowych ograniczeń:
Jak byłam dziewicą, [mama] pozwalała mi wychodzić, ale uważała tak na mnie.
Jak już podrosłam, dostałam okres, to już trochę uważała [K.24.LO_35];
To zależy od nich samych [od dziewcząt], bo już ma 14 lat, to już ma troszkę rozumu, nie? Ja na przykład nie zważałam na nic, mnie to nie obchodziło, czy ja się
ożenię czy nie, mnie to nie obchodziło. Ubierałam spodnie i szłam sobie na dwór,
bawiłam się. A moja kuzynka miała 13 i już nie, ona nie chodziła w spodniach [...].
Nie, bo ona się wstydzi, ona już całkiem inna. To zależy od rodziców i od niej samej [K.22.LO_27];
— Wtedy się musi uważać na nią, jak dostanie okres [K.40.LO_33].
— Żeby nie wychodziła [K.16.LO_32].
— Żeby nie wychodziła sama, żeby nigdzie nie chodziła [K.40.LO_33].
— Jak już dojrzała, ma piersi, nie, no to już [K.16.LO_32].
— Bo jest niektóra 12–13 lat i już takie... u Cyganów jak już ma okres, to stop
z chodzeniem. Nieraz że do szkoły już nie wolno jej wyjść, bo się boją żeby koło
szkoły jej nie porwali [K.40.LO_33].
— Teraz mnie kuzynka jakaś będzie musiała odprowadzać, bo mam za duże piersi
i mnie porwą [K.16.LO_32].

Rzeczywiste zachowania często odbiegają od pożądanego wzoru. Dziewczęta o dużym temperamencie, mające silną osobowość albo po prostu niedojrzałe
często zachowują się nieodpowiedzialnie. Inne, napominane przez matkę, obserwujące starsze krewne czy koleżanki, postępują bardziej racjonalnie.
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Rodzice chronią swoje córki, np. zabraniając im poruszać się samotnie po
mieście czy chodzić do szkoły (tak samo jak u Polskich Romów). Zawsze powinien towarzyszyć im członek rodziny lub zaufane znajome. U Lowarów dziewczętom nie wolno także chodzić na dyskoteki ani do kina — wyjątkiem są wyjścia z rodzicami lub z kimś z najbliższej rodziny. Jednak nawet owi dorośli nie są
w stanie zagwarantować, że nic się nie stanie podczas takiego wypadu:
Ale to zależy, wie pani, z kimś, nie. To też nie puszczamy, 13–14 lat, żeby poszła
sobie na dyskotekę. Nawet z bratem, jak w takim wieku jest, to wiadomo, może
ktoś ją porwać, co ten brat zobaczy? Nic. Obróci się i dziewczynki nie ma już...
[K.40.LO_33]
— Są takie rzeczy, których nie wolno. Jeśli chodzi o rozrywkę, coś takiego jak
dyskoteka zabronione jest, coś takiego jak wyjście do kina — zabronione [M.40.
LO_26].
— Z rodzicami można, samej nie [K.38.LO_25].

Nie oznacza to, że dziewczyna spędza czas wyłącznie w domu, po prostu musi
być pod stałą kontrolą:
— No [może] wyjść — na ulicę iść, z koleżankami gdzieś tam w swoim wieku
porozmawiać, posiedzieć, popisać czy porozmawiać, poradzić sobie jako dziewczynki [K.65.LO_31].
— Pobawić się na podwórku tam [K.50.LO_30].
— Przecież nie ma świata zamkniętego, jak u was [K.65.LO_31].
— Wie pani, o co jest taki strach też, bo wykradają tych dzieci, te zbójnicy, te, te...
[K.50.LO_30]

Informatorka zwróciła uwagę na ważną sprawę — strach przed porwaniem. Pojawiał się on w większości wypowiedzi, był podstawowym argumentem przeciwko wyjściom do kina, kawiarni czy na zabawę:
— Ja swoją córkę jako młodoletnią, 15–letnią, nawet z koleżanką bym nie puściła
do kina [K.50.LO_30].
— Ze strachu, że może być porwana [K.24.LO_35].
— No ze strachu, żeby jej nie wykradli, no jeszcze jak ładna jest, uuu! Tym bardziej jej nie wypuszczę, nie wolno, bo zaraz ją ukradną [K.50.LO_30].

Co ciekawe, jedna z informatorek wspomniała, że o ile Lowarzy porywają dziewczęta około 15–letnie, o tyle Polska Roma „porywa się” na „maluchy”, czyli
młodsze dziewczynki. Lęk o córkę przybiera niekiedy formę wręcz zaborczości,
dziewczyny żyją pod kloszem. Strach rodziców (matek) może utrudnić im życie,
a nawet doprowadzić do staropanieństwa. Jedna z informatorek jest powiernicą
romskich dziewcząt z M. Oto jej opowieść o problemach młodych Lowarek:
Mają problemy, najbardziej z tym, że matki za bardzo uważają na nie. Mam
tu jedną taką, która za bardzo, gdzie nie idzie, ona ma 22 lata, a ona gdzie nie
idzie, za rękę ją trzyma. A ona do mnie: ja wiem, że nie jestem ładna, i dlatego
w domu będę starą panną przez moją mamę. Mówię: porozmawiaj z nią, powiedz
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jej o tym. Mówię, ale ona nie rozumie. Bo ona jest jedna i tak bardzo się boją.
Mówię: tak jak będzie robić twoja mama, przez twoją mamę, wiesz, że z tobą nikt
nie chce rozmawiać? I tak jest! Nawet jej z dziewczynami nie pozwala rozmawiać.
Ona się wstydzi tego. Na przykład, jak rozmawia z nami, Cygankami, to zaraz
krzyczy do niej, żeby koło niej poszła. Tam gdzie jesteśmy, czy uroczystość, to
ona za jej plecami musi siedzieć. To jest głupie. Tak mi szkoda tej dziewczyny [...].
Wszystko przez nią. Ja mówię: boi się o ciebie, powiedz jej, że jak będziesz chciała coś zrobić, to zrobisz. No i mówi, że luźniej już. Ona tak żyje, sama nigdzie nie
poszła. To ostatnio, latem, siódma godzina, to wielki dzień, Ja ją spotykam na
ulicy, a ona taka przestraszona. Mówię: co się stało?. A ona: chodź, odprowadź
mnie na tramwaj; bo boi się iść do domu. Mówię: nie bój się, przecież nikt ci nic
nie zrobi. Wydaje jej się, że jak ona idzie ulicą, wydaje jej się, jak kogoś widzi, że
od razu ją porwą. Matka jej to wszystko wpoiła, taki lęk ma. Jak ktoś z nią rozmawia, Cygan nawet, żartując, ona myśli, że to wszystko na poważnie [K.24.LO_35].

Zachowanie matki wyraźnie szkodzi córce. Ponieważ młodzi Romowie nie mają
wielu okazji, by zobaczyć dziewczynę, prawdopodobnie zostanie ona starą panną. Staje się lękliwa, nie potrafi postępować z ludźmi, nie ma znajomych. Paradoksalnie, lęk matki przed porwaniem córki może wywołać skutek odwrotny do
zamierzonego. Dziewczęta pragną się uwolnić od nadmiaru opieki, wydostać
z domu za wszelką cenę:
Jak byłam panną, w domu byłam, chodziłam sobie na podwórko, ale żeby mnie
mama widziała, bo na przykład inne Cyganki, te starsze, córki nie wypuszczają:
oj, nie idź, bo zaraz cię porwą. Na podwórko, nigdzie, one chodzą z mamami.
Dla mnie to jest coś... Ja tego nie lubię, to jest głupia rzecz. Jeśli będzie chciał
ją porwać, to ją porwie, albo żeby ona... Jak matka za bardzo ją naciska, jej się
wszystko nudzi, ona ma dosyć tego i sama ucieknie. Zawsze tak mówię moim
ciotkom: daj jej trochę luzu, daj jej tego luzu, żeby ona mogła siedzieć w tym
domu, żeby jej się nie nudziło, żeby nie szukała. Bo niby weźmie sobie męża, to
się uwolni od was. Bo tak jest. Tak myślą te Cyganki, te młodsze, że: wezmę sobie
męża, to się uwolnię. A wcale tak nie jest. Wziąć sobie męża na głowę, to wtedy
jest problem. Bo trzeba inaczej sobie... bo jak się jest w domu, robi się co chce,
nawet jeśli już... Bo jeśli ktoś jest przyzwyczajony siedzieć z matką w domu, to
tam sobie gdzieś wyjdzie. No dobrze, ale żeby miała trochę luzu, żeby jej... żeby
mogła sobie gdzieś z dziewczynami wyjść czy tam do kuzynki pójść spać. Już lepiej, prawda? A tak, jak ona nie może nigdzie, ona non stop siedzi, mama na nią
uważa, żeby ją nie porwali, jej się nudzi i ona sama ucieka [K.24.LO_35].

Rodzice boją się nawet tego, by ich córka nie przebywała sam na sam poza
domem z innymi dziewczynami. Często bowiem współorganizatorkami porwań
są właśnie koleżanki czy kuzynki ofiar. Opowiada o tym 16–letnia rozwódka:
— A jak wychodzę gdzieś, to albo z nią [pięcioletnią krewną], albo z kuzynką. Ale
się też [mama] boi z kuzynkami, żebym wyszła, bo kuzynki, mówi, że namawiają, żebym wzięła męża. Na przykład, powiedzą: chodź, idziemy na miasto, coś ci
kupimy albo gdzieś pójdziemy. A tutaj będzie czekał jakiś Cygan i mnie porwie,
a będę znowu go nie kochać i co będzie? [K.16.LO_32]
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— Tak jak mnie — koleżanki [K.24.LO_35].

Lowarzy mają podobne podejście do edukacji jak Polscy Romowie. Żadna
z Lowarek z M., z którymi rozmawiałam, nie ukończyła szkoły podstawowej.
Zwykle około 15 roku życia dziewczęta przerywają naukę. Chłopcy — jeśli chcą
tego oni sami, jak i ich rodzice — uczą się dalej. Powody, dla których dziewczęta
kończą edukację (czy też zmusza się je do jej zakończenia), są takie same jak
u Polskich Romów. Warunkiem koniecznym do tego, by dojrzewająca (mająca
więcej niż 13 lat) dziewczynka mogła chodzić do szkoły, jest obecność kogoś,
kto będzie ją odprowadzał na lekcje (jedną z 15–letnich Lowarek odprowadza
brat, inną ojciec). Uczące się dziewczyny mogą nosić spodnie (pisałam o tym
w poprzednim podrozdziale). Innym — obok strachu — powodem wczesnego
kończenia edukacji są częste i długotrwałe wyjazdy za granicę. Zapewne też nie
wszyscy Romowie z M. widzą potrzebę kształcenia dzieci. Świadczy o tym poniższy tekst, obrazujący zderzenie dwóch płaszczyzn widzenia:
Jak chodziłam do 6 klasy podstawowej i tam ktoś przyszedł do tatusia, i mówi tak:
aaa, jak ty się nie wstydzisz, żebyś córkę, pozwalał jej do szkoły chodzić w takim
wieku. No i tato mówi, że moja córka nie jest starą kobietą, tylko moja córka ma
tyle i tyle i musi chodzić do szkoły, i musi skończyć tą szkołę, tak samo córka, jak
i syn. No, fakt faktem chodziłam do szkoły, ale już mnie tato pilnował, też przychodził po mnie, miałam lekcje, to on w czasie lekcji przychodził też, no po prostu
pilnował mnie [K.38.LO_25].

Działo się to kilkanaście lat przed przeprowadzenim wywiadu. Poruszona została tu kwestia wstydu (była o tym mowa także przy omawianiu grupy Polska
Roma). Można go interpretować w ten sposób, że dziewczyna w szkole jest poza
kontrolą. Nawet jeśli jest odprowadzana do szkoły, rodzice nie wiedzą, co dzieje
się podczas przerw. Ze względu na koedukacyjność klas nieuniknione są spotkania z chłopcami. Zdarzają się oczywiście rodziny, które — mimo iż rodzice
nie mają podstawowego wykształcenia — popierają dalsze kształcenie swoich
córek. Przykład: matka ma skończone cztery klasy szkoły podstawowej, najstarsza córka ukończyła gimnazjum, występuje w zespole, śpiewaniu chce poświęcić
swoją przyszłość, syn ukończył liceum, a najmłodsza córka pragnie zostać weterynarzem.
U Lowarów, tak jak i u Polskich Romów, dziewczętom nie wolno spotykać
się z mężczyznami, umawiać na randki. Do kina lub na zabawę, owszem, można pójść z mężczyzną, ale pod warunkiem, że jest nim brat lub zaufany kuzyn.
Ograniczenia te pojawiają się już w wieku 12–13 lat:
— Nie może się zadawać z chłopakami [K.21.LO_34].
— No wiadomo, nie może się tylko zadawać, z chłopcami się zadawać się. Żeby
coś nie zrobiła czasami [K.40.LO_33].
— Żeby nie chodziła z tymi chłopakami, żeby się nie całowała po bramach, tak
jak jej siostrzyczka [K.21.LO_34];
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U nas my mamy taki zwyczaj, że dziewczynka od 12 do 15 lat — nie wolno jej łazić
z chłopakami. Nie wolno, nie wolno, to jest zabronione u nas. Jeśli taka dziewczynka łazi, to każdy ją wytyka z palcem [K.65.LO_31].

Jak już wielokrotnie podkreślałam, wzór nie zawsze przekłada się na rzeczywiste zachowania. Wiele z tego, czy zasada zostanie zinternalizowana, czy też
nie, zależy od osobowości dziewczyny. Można wyróżnić dwa typy dziewcząt: te,
które szybko orientują się w przyszłej roli matki i żony, dopasowując do tego
swoje zachowanie, oraz te bardziej roztrzepane, które nie godzą się na ograniczenia i „biegają w spodniach i z chłopakami”. Opowiada o tym informatorka
z grupy Lowari. Ponieważ w rozmowie uczestniczyły także kobiety z grupy Polska Roma, ujawniła się różnica dotycząca wieku, do którego dziewczętom wolno
spotykać się z chłopcami:
— Jak już podrasta, 12, 13 lat, 15 lat — już się na nią uważa [K.22.LO_27].
— Nie wolno się jej zachować... Jak teraz my się zachowujemy, to ona się musi
zachować [K.21.PR_23].
— Niektóre muszą się zachować jak starsze, o, kobiety już, a niektóre jeszcze
latają sobie gdzieś czy tam gdzieś idą sobie z dziewczynami. A niektóre nie, siedzą w domu, bo będą się żenić, bo muszą to umieć, a niektóre nie, nie zważają
na to. To zależy od nich samych, bo już ma 14 lat, to już ma troszkę rozumu, nie?
[...] A moja kuzynka miała 13 i już nie, ona nie chodziła w spodniach [...]. Nie,
bo ona się wstydzi, ona już całkiem inna. To zależy od rodziców i od niej samej
[K.22.LO_27].
— Jak ja miałam 11 lat, to ja chodziłam w spodniach i z chłopcami [K.21.PR_23].
— No ja też, ja 14 miałam, jak chodziłam w spodniach i z chłopakami
[K.22.LO_27].

Lowarka dłużej cieszyła się swobodą stroju niż Polskie Cyganki. Czy rzeczywiście do spotkań lowarskich dziewcząt z chłopcami nie dochodzi? Gdy Romowie
prowadzili wędrowny tryb życia, spotkania młodzieży były u nich czymś naturalnym. Jak pisze Yoors, grupa młodzieży z taboru chodziła wspólnie na przykład
na wiejskie zabawy (Yoors 1973, s. 102). Wtedy właśnie rodziły się miłości i plany małżeńskie. Mogło dochodzić do sytuacji, że rodzice aranżowali małżeństwa
nieświadomi tego, że młodzi już się znali i kochali:
Czasami zdarzało się, że się znali, ale udawali, że tak nie jest, ale po ślubie tym
bardziej się kochali [K.43.LO_36];
— W tych czasach się spotyka. W tamtych też się spotykali, nie ciocia? [K.24.
LO_35]
— Też się tak, czy się spotykałaś, czy tak się kochali po kryjomu? [K.38.LO_25]
— Po kryjomu tak, to od wieków tak było [...]. Kto się kocha, ten będzie się kochał
i po kryjomu, że nikt nie będzie wiedział, spotykali się... Moja babcia opowiadała,
jak jej mama spotykała się z jej ojcem po kryjomu. To znaczy, że już bardzo długo
to było [K.40.LO_38].
— To zawsze, na pewno zawsze [K.24.LO_35].
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— Jak się kochali i chcieli być ze sobą, to udawali, że niby chłopak ją porywa, ale
oni się umawiali na spotkanie i stamtąd razem już gdzieś wyjechali, ale że niby on
ją porwał. I tak też naprawdę porywali dziewczyny [K.40.LO_38].

Obecnie u Lowarów — jak podkreślają informatorzy — spotkania dziewcząt
z chłopcami mają miejsce, mimo iż oficjalnie są zakazane; później następują
rozmowy telefoniczne i w konsekwencji małżeństwo:
— Nie wolno, a co po kryjomu robi, to przecież ją matka nie upilnuje. Niby idzie
ona do szkoły, a się spotyka z nim. Albo idzie do koleżanki... [K.40.LO_38].
— A idzie tam, w drugą stronę [K.38.LO_25].
— Tak. Idę do cioci — na przykład. [...] Nieraz jest tak, że nie dopilnują, jak
dziewczyna chce. Po cichu, ona powie, że idzie tu, powie, że idzie tam, no i spotykają się. No i skąd ten ojciec czy ta matka mogą wiedzieć? [K.40.LO_38]
Nie wolno jest się nam spotykać z chłopakami, prawda, oficjalnie. Ale to wiadoma rzecz, że się dzieje i zawsze będzie się działo, po kryjomu. Teraz non stop
uciekają, bo przychodzić, prosić o rękę, nie proszą. Już nie. Nie opłaca się. Teraz
jest nowocześnie, dzwonią do siebie, parę miesięcy, spotykają się dwa, trzy razy
i uciekają. Teraz tak jest wszędzie. Teraz bardzo źle dzieje się u Cyganów [...]. Jak
on sobie zadzwoni do niej, rozmawiają, przyzwyczajają się, spotykają się, poznają
się po prostu. A kiedyś tego nie było. Teraz się normalnie poznają, po kryjomu,
chodzą ze sobą i potem sobie uciekają, jak im pasuje, chociaż nie śpią ze sobą,
nie współżyją, jak ona jest dziewicą. [...] To jest u nas ważne, żeby być taką czystą,
żeby się nie włóczyć, żeby nie robić tych błędów niektórych [K.24.LO_35].

Nawet informatorka, która sama czasem umożliwia swoim młodszym koleżankom zobaczenie się z chłopakami, przyznaje, że liberalizacja zachowań będzie
miała negatywne skutki. Oto kilka historii związanych z „randkowaniem” i jego
konsekwencjami. W M. mieszkała 17–letnia (w chwili przeprowadzania wywiadu) dziewczyna, niebędąca jeszcze mężatką, która — jak głoszą plotki — spotykała się przez dwa lata z pewnym młodym Romem. Kilku mężczyzn chciało się
z nią ożenić, ale gdy dowiadywali się o owym chłopaku, szybko rezygnowali. Nie
odbyło się też bez uczuciowych dramatów. Jakie są jej szanse na zamążpójście?
„Bardzo rzadkie”, „Nie wiem, żeby Pan Bóg jej dał” — mówią informatorki.
Inna historia dotyczy nastoletniej dziewczyny, rozwódki, w chwili przeprowadzania wywiadu nadal będącej dziewicą. Jest ona na tyle młoda, że wciąż
istnieje niebezpieczeństwo, że zostanie porwana. Romni opowiadała, że wśród
jej koleżanek są takie, które często widują się z chłopcami: swoimi kolegami lub
krewnymi (kuzynami); jedna z nich wyszła właśnie za mąż za swojego ukochanego. Historia samej informatorki jest dość skomplikowana. W wieku około
14 lat została ona wydana za mąż za bliskiego krewnego, z którym znała się od
dziecka. Pomimo że młody Rom był w niej zakochany, a ich rodzice znali się
i lubili, przy czym matka chłopca była dobrą teściową, dziewczyna odeszła od
niego — bo go nie kochała. Był to precedens — tak młoda dziewczyna zadecydowała o odrzuceniu męża nie z powodu złego traktowania czy też probleDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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mów z teściami, ale ze względu na niedopasowanie charakterów i brak uczucia
[K.16.LO_32]. Z jej opowieści wynika, że zdeterminowanym dziewczętom udaje
się obejść zakaz spotkań z młodymi Romami. Wbrew pozorom nie jest wcale
tak trudno wyjść z domu, nawet zwykła wizyta u kuzynki może być okazją do
poznania młodych Romów (np. kolegów kuzyna). Sama informatorka kilka razy
widziała się w tajemnicy z chłopakiem, z którym zapoznała ją jej kuzynka. Kiedy pewnego wieczoru nie wróciła na czas do domu, rodzice, myśląc, że z nim
uciekła, wszczęli akcję poszukiwawczą. W rzeczywistości spotkania tej dwójki
ograniczyły się do paru pełnych skrępowania rozmów.
Należy tu wspomnieć, że spotkania między kuzynostwem są akceptowane
i mogą zaowocować uczuciem, jak choćby w przypadku znajomej cytowanej informatorki:
Oni się razem wychowali, te kuzyny. Wszędzie chodzili, bo u nas nie jest tak, żeby
z chłopakami chodzić po rynku, chyba że się ma męża. A ona z nim chodziła, jak
z kuzynem, wszędzie [K.16.LO_32].

O regularnym spotykaniu się z chłopcami nie słyszy się wiele, ponieważ — co już
zaznaczyłam przy omawianiu grupy Polska Roma — u Romów małżeństwa zawiera się spontanicznie, np. przez porwanie lub wspólną ucieczkę podobających
się sobie młodych ludzi. Nie ma potrzeby długotrwale spotykać się ukradkiem,
skoro można uciec i od razu założyć rodzinę.
Nieoficjalne związki wśród młodych Romów są zatem faktem, chociaż zjawisko to nie jest pochwalane. Podczas prowadzenia badań okazało się, że niektóre
Romnie, zwłaszcza te młodsze, akceptują taką sytuację, same w niej uczestniczą
albo znają osoby pozostające w potajemnym związku. Prywatne opinie niektórych informatorów różnią się od oficjalnego stanowiska. Według jednej z rozmówczyń z grupy Lowari, 65–letniej kobiety (niebędącej jednak dla Lowarów
autorytetem), dziewczyny miewają sympatie i mogą się z nimi „niezobowiązująco” spotykać. Jej młodsza koleżanka potępia takie zachowania, chociaż zdaje
sobie sprawę, że mogą one mieć miejsce. Oto odpowiedź na pytanie, czy 16–latka może spotykać się z chłopakiem:
— Nie, nie [K.50.LO_30].
— No z chłopakami, ma jednego chłopaka, a nie 10. [...] Ma, pewnie że ma, ma
chłopaka, chłopaka może mieć od lat 15, 14 [K.65.LO_31].
— Gdzie chłopaka ma nasza dziewczyna? Chodzi z chłopakami?! [...] Męża jak
ma, ale nie chłopaka! [K.50.LO_30]
— Jest dziewczyna, która ma lat 15, 16, ma swojego podlotka, ona jest podlotkiem, to zawsze się tam tego pogadają coś, nie? No nie tak? No — pani też pogada, nie? [K.65.LO_31]
— A, to co innego [K.50.LO_30].
— To przecież nie ma światu zamkniętego, ale nie wolno jej iść, przepraszam, że
tak mówię, gdzieś na bok albo gdzieś do łóżka, albo coś. [...] No nie wolno jej,
bo było na nas, wypisane na naszym czole, że moja córka, tam 15–letnia, poszła
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tam z chłopakiem do łóżka. Nieładnie, prawda? U was ani u nas nie ma tego.
Tam chłopaczka, kolegę takiego może mieć, tam da mu buźkę, ona jemu buźkę
i koniec na tym. Tak jak wszystkie ludzie [K.65.LO_31].
— Nie wolno, nie wolno. Nie wolno, żeby ona na boku poszła się całować [K.50.
LO_30].
— Mówię, że nie wolno to, żeby poszła tam do łóżka, nie, ale żeby tak porozmawiać z chłopakami — może. Ja mam taką wnusię, też już prawie 15 lat ma. Ona
nigdzie nie wychodzi. My jej nie powiemy: wyjdź; prawda? Przyjdzie jej czas, to
pójdzie. A jak pójdzie porozmawiać z chłopakiem — też nie mamy za złe. Jest
dziewczyną taką, jaką my byliśmy. Myśmy też byli młodzi i człowiek nie był rozpustnym i nie chuliganem, nie, w żadnym niczym, ale lubiał życie, koleżeństwo,
koleżanek, nieraz przyszły, posiedzieli — bez tego ani rusz. Tylko zakonnice nie
mają — i to mają w klasztorze [K.65.LO_31].
— Mogły pogadać, pogadać mogą. Tak jak narzeczony z narzeczoną — nie, nie
wolno. U nas to jest zabronione, żeby chłopaka do domu przyprowadziła, narzeczonego, albo narzeczony narzeczoną, nie wolno [K.50.LO_30].
— Może, ona ma tam po boku [K.65.LO_31].
— Ale nikt nie wie to... [K.50.LO_30]
— Nieoficjalnie [K.24.LO_35].
— Nieoficjalnie. Ale tak, żeby wszyscy wiedzieli — nie wolno przyprowadzać
do domu narzeczonego albo narzeczoną. U nas nie wolno, nie przyprowadzają,
u nas jeszcze nie było to [K.50.LO_30].

Romowie rozumieją, że dziewczyny bywają zakochane i mają swoje sympatie.
Spotkania z chłopakiem są dla nich sposobem na to, by się przekonać, jaki on
jest. One nie chcą być wydawane za obce osoby, chcą mieć jakiś wpływ na swoje życie, choć zapewne są i takie, które spotykają się z mężczyznami dla zabawy [K.16.LO_32]. Współżycie seksualne jest jednak bezwzględnie zakazane
— dziewictwo jest największą wartością młodej dziewczyny. Przyprowadzenie
wybranka do domu rodziców jest niedopuszczalne, ponieważ zdradza, że młodzi
się już spotykali i planują wspólne życie. Z rozmów wynika jednak, że starszyzna
lowarska często nie zdaje sobie sprawy z tego, jak obecnie wyglądają kontakty
wśród młodzieży.
Przed rozpoczęciem analizy pożądanego zachowania mężatki u Lowarów
i Polskich Romów należy ustalić, od kiedy dziewczyna uważana jest za kobietę.
Z wypowiedzi informatorów wynika, że dziewczynka przeradza się w podlotka
w wieku 12–15 lat. Kiedy jednak staje się kobietą? Czy jest to kwestia czysto
biologiczna, czy raczej związana z rytuałem przejścia? W rozdziale o skalaniach
wyjaśniłam, że moment, w którym dziewczyna zaczyna kalać, jest równoznaczny
z osiągnięciem pełni kobiecości. U Polskich Romów pokrywa się on z pokwitaniem — menarche i dojrzałym wyglądem, u Lowarów zaczyna się z chwilą zamążpójścia i defloracji. Oczywiście już wcześniej dziewczyna ma się zachowywać
jak kobieta, ale dopiero wspomniany moment uwalnia pełnię jej kobiecości. Informatorka z grupy Polska Roma wskazuje na dwa kryteria dojrzałości — biologiczne i psychiczne:
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Kiedy dziewczyna staje się już dojrzałą dziewczyną, to się zalicza ją jako kobietę
zdolną do zamążpójścia. Natomiast też rzutują inne czynniki — w jaki sposób
jest ona rozwinięta. Bo czasami jest tak, że wygląda jak 12–letnie dziecko, a ma
już 17 lat i też jest ogólnie stwierdzenie, to się nie nadaje do zamążpójścia. To
też się tak odbywa, że może być już dojrzałą dziewczyną, a wcale nie wygląda,
w związku z czym odrzucają wszyscy na bok temat zamążpójścia. Ale jest tak, że
na przykład dziewczyna 15–letnia wygląda już jak 20–latka i wszyscy stwierdzają,
że jest gotowa do zamążpójścia. To nie decyduje też o zamążpójściu, natomiast
że jest dojrzałą już kobietą, decyduje ten sam fakt. Natomiast kobietą w tym sensie, że już jest gotowa do zamążpójścia. I o to chodzi, chociaż to nie jest prawda.
Z praktyki wiem, że pomimo tego na przykład 12–letnie dziewczynki też stają się
kobietami, czyli mówimy tylko o sensie... Poziomu rozwinięcia się dziewczyny. To
też o tym jest mowa. Natomiast kobieta się... rzeczywiście brana jest za kobietę
już od momentu zamążpójścia [K.30.PR_3].

A zatem dziewczyna staję się kobietą dopiero wtedy, gdy wyjdzie za mąż i zacznie realizować funkcję prokreacyjną. Kowarska pisze, że dopiero po urodzeniu dziecka para (więc i kobieta) jest postrzegana jako prawdziwie dorosła (Kowarska 2005a, s. 59). Mężczyzna, Polski Rom, zwrócił uwagę na aspekt fizyczny
— świadomość ciała i zachodzących w nim zmian:
W sumie chłopak, no to jak już jest taki dorosły, 15 lat, to już się wstydzi kąpać
nago przy mamie czy... kobieta... To ja nie wiem, jak jej piersi urosną takie dosyć
duże. Jak już będzie taka w miarę... 13–14 lat. Są i dziewczyny, że mają 11 lat,
a już są takie dorosłe. Widać po nich, że już piersi i w ogóle... to może i ona się
czuje troszeczkę taka doroślejsza... Nie wiem... Jak dziewczyna ma już 15–16 lat,
to już można powiedzieć, że jest dorosła. [...] U nas jest tak, że szybko za mąż
wychodzą i 16 lat to już jest „panna do wzięcia”. Już się ją serio traktuje. Jeśli nie
jest panną, to tak jak dziecko, ale jak już jest mężatką, to traktuje się już ją jak
kobietę normalną [M.27.PR_8].

Wczesne zawieranie małżeństw oznacza większe wymagania wobec dziewcząt
— muszą się one przecież do tego odpowiednio przygotować. Z powyższych
wypowiedzi wynika, że prawdziwą dojrzałość, kobiecość zdobywa się jednak dopiero po zawarciu małżeństwa. Potwierdzają to kobiety lowarskie:
— Już jest kobietą, jak już miesiączkę dostaje. Tylko, że nie całkiem jest kobietą
[K.40.LO_33].
— Aż ją porwą i dopiero [K.21.LO_34].
— Ona dopiero jest kobietą, jak już prześpi się z tym chłopem [K.40.LO_33].

Jeśli jednak dziewczyna w wieku na przykład 20 lat nadal pozostaje niezamężna,
to traktuje się ją już jak kobietę:
Chociaż co innego jest w przypadku dziewczyny 15–letniej, kiedy jest jeszcze panienką i można ją nazwać jeszcze panienką i dziewczyną młodą, a co innego jest,
jeżeli mamy pannę w wieku 20 lat — to już pomimo że jest panną, to już nie jest
brana za dziewczynkę. Myślę, że 18 lat to też nie jest już dziewczynka, to już jest
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kobieta i w pełni powinna odpowiadać za swoje czyny i za swoje słowa. To już
jest w ocenie kręgu rodzinnego, czy jest brana za dziewczynkę, czy za kobietę.
Gdyby jakieś przewinienie z jej strony było, to wtedy jeden może powiedzieć:
ale przecież to dziewczyna, jeszcze młoda. Zaraz, zaraz, w jej wieku, 18–letnie
dziewczyny już mają dzieci, wiec powinna też odpowiadać jak inne. Też są takie
przypadki. Wiek ma wiele do tego, pomimo tego, czy jest dziewczyna panienką,
czy mężatką. Więc w takim stopniu może odpowiadać mężatka 15–letnia, ale też
może odpowiadać panienka 18–letnia [K.30.PR_3].

Ważnym aspektem jest także macierzyństwo, choć uwagę na nie zwróciła tylko
jedna informatorka:
Kobieta to ta, która została matką. Jak urodzi, to wtedy jest kobieta–matka [K.60.
PR_5].

Jako kobietę postrzega się więc mężatkę z dzieckiem. Potomstwo przydaje kobiecie, jak i jej mężowi, autorytetu; odpowiedzialnego zachowania wymaga się
od każdej mężatki.

2.3.3. Kobieta dorosła — mężatka
Obowiązki dorosłej kobiety zostały już opisane. To im Romni poświęca większą
część swojego dnia. Jak zatem młoda Cyganka ma się zachowywać, gdy teoretycznie wyjdzie spod dotychczasowej kontroli rodziców i zamieszka z mężem
i dziećmi? To, jak wyglądają jej relacje z mężem i teściami (u których mieszka większość świeżo poślubionych mężatek), zostanie opisane w rozdziale III,
poświęconym małżeństwu. Tu nakreślę jedynie, co zmienia się w życiu Romni
dzięki nabyciu przez nią samodzielności. Czy teraz, gdy już jest mężatką, istnieje
przyzwolenie na poruszanie się samotnie po mieście lub rozmawianie z obcymi
mężczyznami? Chociaż pozornie nie ma już groźby porwania ani uszczerbku
na honorze rodziny, ta ostatnia wciąż istnieje — kobieta w dalszym ciągu jest
córką, a teraz jeszcze synową i żoną. Jej działania i błędy wpływają zatem na
większą liczbę osób. W dzieciństwie zasięg wolności dziewczynki zależał od jej
rodziców, teraz jest ona zależna od męża i teściów, jeśli z nimi mieszka. Nawet
Lowarki, mimo że są ograniczone mniejszą liczbą zakazów, nie mogą wychodzić
z domu bez wiedzy męża. Jak od dziewictwa kobiety zależało jej dobre zamążpójście i honor ojca, tak teraz od jej prowadzenia się zależą kontakty między
teściami a rodzicami. Wizerunek rodziny wśród Romów uzależniony jest między
innymi właśnie od zachowania kobiety. Opinia jest najważniejsza:
Dlaczego Ewa zgrzeszyła? Zawsze kobieta jest troszeczkę niższa niż mężczyzna.
I to jest u nas, chociaż u nas to jest trochę za bardzo wygórowane. U nas jak coś
zrobi, to cierpi, tak jak... Jak Ewa cierpiała. Ona cierpi, ona właśnie wtedy widzi,
co ona zrobiła w życiu, że ktoś zobaczy ją. A z kim ty się zadajesz!? To jest bardzo
głośnio powiedziane: z kim ty się zadajesz? Ona jest taka a taka, ona zrobiła to,
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to i tamto. Ona sama później rozumie, co zrobiła, i ona tego pożałuje, u Polaków
jest może troszkę inaczej — robiła: to moja sprawa, jestem dorosła i wiem, co
to znaczy, wiem, co zrobiłam i tyle. U nas to jest powiedziane głośno. Opinia
— to jest u nas cnota. To jest biel człowieka. Jeśli ja mam dobrą opinię, to ja
mam chody na całym świecie, u każdego Roma. A jeżeli ktoś zobaczy u mnie coś
takiego... że tam może ukradłem coś, to jest dużo... To już się musi wydać, głośno
[M.27.PR_8].

Strój mężatki (która reprezentuje swoją rodzinę i daje przykład dzieciom) powinien być skromny, nie może eksponować kobiecych kształtów. Są oczywiście
mężowie, którzy wolą, by ich żony wyglądały „kobieco” (wg polskich kryteriów),
wręcz zachęcają je do ubierania się ciekawie, do odkrywania ciała. Są jednak
i tacy, którzy się temu kategorycznie sprzeciwiają. Mężatka nadal musi okazywać szacunek starszym, wciąż bowiem ma pozycję słabszą niż rodzice, teściowie
czy inni Romowie o większym doświadczeniu życiowym. Teraz kobieta jest już
w pełni odpowiedzialna za swoje czyny, za przestrzeganie zasad czystości — nie
ma już „taryfy ulgowej”:
Na pewno bardzo odpowiedzialnie już [się zachowuje], obojętnie w jakim wieku
jest, ale bardzo odpowiedzialnie. Czyli muszą zważać na to, co robią, jak się zachowują i co mówią. To jest bardzo ważne. I też powinny już się nauczyć rozróżniać to, co można, swobodnie gdzieś się poruszać i jak mówić swobodnie, i gdzie,
czasami one muszą być bardzo ostrożne też. W stosunku do ludzi, do wszystkich
ludzi. Muszą korzystać z rad, powinny przynajmniej korzystać z rad starszych...
Na pewno muszą być dobrymi matkami, czyli powinny korzystać z rad tych starszych i uwag. Jeżeli na coś się zwraca uwagę, to powinny się do nich ustosunkować. Na pewno nie pyskować starszym, to już w ogóle odpada [K.30.PR_3].

Kobieta nie powinna być emocjonalna, rozkapryszona, nie może publicznie
sprzeciwiać się starszym, podważać w ten sposób ich autorytetu. Do osób tych
zalicza się także jej mąż, któremu w obecności innych ludzi nie może okazywać
ani sprzeciwu, ani uczucia. Podstawową zasadą jest wierność — wymieniano ją
jako cechę prawdziwej Romni. Nie można zdradzać męża ani nawet dawać mu
powodów do zazdrości. Kobieta powinna wyeliminować wszelkie zachowania
zalotne i — podobnie jak za młodszych lat — nie kontaktować się z mężczyznami bez potrzeby:
— Są takie [mężowie], że zazdrosne są, nie dają rozmawiać [K.21.PR_23].
— Są takie. To wtedy mąż nie przyprowadza nikogo do mieszkania. A jeżeli nawet jest zazdrosny, to tego nie pokaże aż tak, bo... Jak to powiedzieć, mój mąż był
bardzo zazdrosny. Ale jak z kimś rozmawiałam, ja mu powiedziałam: słuchaj, ja
wiem, jaki ty jesteś, ale tak, jeżeli z tym, z tym, z tym nie będę mogła rozmawiać,
to tak, z moimi kuzynami też nie będę mogła. A jak to może być? On: dobra,
masz rację. I ja rozmawiałam z kim chciałam. Nie, że on był zazdrosny. Bo o swojego kuzyna też może być zazdrosny [K.22.LO_27].

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Być kobietą romską — role społeczne kobiet

307

Po mieście kobiety nadal powinny poruszać się w grupach. Z wypowiedzi
informatorów można wysnuć wniosek, że kobiety z grupy Polska Roma są uzależnione od mężów, wyłącznie z nimi chodzą na spotkania rodzinne. Mężczyzna
musi „bywać”, kobieta natomiast powinna być aktywna w sferze domowej:
— Albo mąż idzie gdzieś z chłopakami, a ja z dziewczynami, nie? [K.22.LO_27]
— Tak najlepiej [K.27.PR_22].
— A u nas już to tak... nie jest tak dobrze. U nas jak chłopak wychodzi, to my nie
możemy wyjść z dziewczynami, bo już to jest... nie możemy późno przychodzić
do domu. Mówię, już ósma, tego, to już oni są... A są chłopaki, co są zazdrosne
strasznie, to musi siedzieć w domu. Jak nie jest zazdrosny, to może z tobą razem
wyjść, albo z nim, a oddzielnie nie może z nim. Ja na przykład, ja nie chodziłam
z moim mężem, on szedł sobie, a ja w domu zostawałam zawsze. Co on przychodził, to musiał wszystko mieć, co potrzeba mu było, musiał to mieć [K.21.PR_23].

Tak o Polskich Romach wypowiada się jedna z Lowarek:
Wiem, że u nich bardziej taka tradycja, że kobieta musi być dostosowana do
męża. Tam, gdzie na przykład on chce pójść, to on pójdzie bez niej [K.38.LO_25].

Inna mówi:
Oni mają takie... zasady surowe. Na przykład, u nich zimą, trzecia–czwarta godzina, już Cyganka nie wychodzi [K.24.LO_35].

U Lowarów jest inaczej — kobiety chodzą do rodziny, do koleżanek, nie są pod
kontrolą męża. Mogą rozmawiać z innymi mężczyznami, spotykać się w damskim gronie:
Ja mówiłam: idziesz ze mną albo nie; on mówi: nie. No to ja sobie idę albo do cioci, albo do kuzynki, no to szłam sobie. Ja po prostu mam takie zdanie: on ze mną
rządzić nie będzie. Jeżeli ja będę chciała iść, to pójdę. A on mi nie zabroni, żebym
ja szła do rodziny albo z dziewczynami, no bo jak on sobie idzie, to ja mogę, nie że
ja muszę iść, ale on sam mówi, jak nie chcesz iść ze mną, bo tam same chłopaki,
to idź sobie z dziewczynami. [...] To zależy od chłopa [K.22.LO_27];
Nas już tam... chce żona z mężem iść, no to weźmie ją. A jak mąż nieraz idzie
gdzieś, to ta żona sama powinna wiedzieć, a powie: nie chodź, zostań; no to...
jest taka kobieta... niektóra wyrozumiała: a, nie pójdę, zostanę, niech se idzie.
A niektóre są takie, że uparte, domagają się takiego... Jak mąż nie chce ich wziąć,
to same się domagają, w kłótni. Niektórzy nie chcą teraz chodzić z żonami, tak
jak kiedyś było. Ale przeważnie, teraz tak się stało, że mężczyźni same chodzą,
gdzieś wychodzą. Jakaś impreza, jakieś coś, wiadomo, że idą z żonami, nie?
[K.38.LO_25]

Prawdopodobnie udanie się kobiet romskich do miejsca publicznego, jakim
jest na przykład kawiarnia, nie spotkałoby się z aprobatą mężów czy innych
Cyganów:
Zobaczą nas w restauracji, że my sobie we dwie jemy, plotka idzie [K.24.LO_35].
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Z drugiej strony kobiety często znajdują się w przestrzeni publicznej, np. podczas zarabiania (wróżenia czy handlowania). Ze względu na kontakty z gadziami
wymaga się od nich powściągliwości, neutralności i skromności w stroju (Okely
1996, s. 64).
Młoda dziewczyna nie powinna się publicznie wypowiadać, odzywać niepytana itd. Mężatka ma już wstęp na kris czy inne zebrania, co jednak nie oznacza,
że ma prawo głosu. Tym, który na spotkaniach rodzinnych czy innego rodzaju
zebraniach przemawia, jest mężczyzna. Nawet jeśli decyzja jest wypracowana
wspólnie przez małżonków, to i tak społeczności komunikuje ją mężczyzna, on
jest jej oficjalnym autorem (Kowarska 2005a, s. 49). Zdarzają się oczywiście
odstępstwa od tej zasady:
Może nawet taka kobieta jak w pani wieku, może też coś powiedzieć, jeżeli przeprosi cały ogół, tak dalej, może coś powiedzieć, tylko żeby to z sensem coś powiedziała, to, co pasuje [M.42.PR_1].

Kilkakrotnie spotkałam się z wypowiedziami, które sugerowały, że mężczyźni
zakładają na ogół, że to, co powie kobieta, będzie bez związku ze sprawą i nie
na miejscu. W sytuacji publicznej kobiety nie mogą poprawiać wypowiedzi mężczyzn — byłoby to równoznaczne z podważaniem ich autorytetu. Dopiero gdy
kobieta osiągnie wiek ponad 50 lat, będzie miała autorytet i patyw, będzie mogła
zabierać głos:
Jak jest jakaś rada cygańska, to kobieta musi słuchać, co się mówi, nie może wyskoczyć i powiedzieć co swoje, ona może co swoje powiedzieć tu, w domu, a na
przykład jeżeli jest jakieś zebranie cygańskie i rozmawiamy, to ona nie może,
może powiedzieć, jak jest starsza osoba, Cyganka. Ale ona też nie może przewyższać mężczyzny, ona może coś powiedzieć, bo takiej młodej nic nie można
powiedzieć, ona może tylko słuchać, a starsza może coś powiedzieć [M.42.PR_1].

A zatem szacunek oddawany starszej kobiecie w znacznej mierze będzie zależał
od tego, czy wykorzysta ona ten przywilej, czy też nie — lepiej widziane jest zachowanie swoich uwag dla siebie.

2.3.4. Rozwódka
Teoretycznie podobnie powinno wyglądać życie kobiet, które z różnych powodów — rozstania czy wdowieństwa — nie mieszkają już z mężem. W czasie badań poznałam sześć takich kobiet: cztery z grupy Lowari i dwie z grupy Polska
Roma. Dwie z nich spotykały się ze swoimi nieoficjalnymi partnerami. Kobieta
nadal oczywiście powinna być skromna, kontrolować się, nie pokazywać publicznie z mężczyznami, dbać o swoją opinię. Ale i w tym przypadku wszystko zależy
od otrzymanego wychowania, indywidualnych potrzeb, odwagi w przeciwstawianiu się zasadom, posiadania dzieci, jak też wieku kobiety. Kilkunastolatka,
która odeszła od męża, jest przez rodziców pilnowana i traktowana jak panna na
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wydaniu — boją się oni, by nie została porwana, nie pozwalają jej zadawać się
z mężczyznami, wciąż mają nad nią kontrolę. Z kolei 24–letnia Lowarka, mająca
za sobą dwa nieudane małżeństwa, chwali sobie stan, w którym się obecnie znajduje. Dzięki temu, że mieszka z matką, która nie narzuca jej ograniczeń, z którą
ma raczej partnerskie stosunki, może dać upust swojej potrzebie zabawy:
Tak naprawdę Cyganki życie nie jest ciężkie, na pewno kiedyś było bardzo ciężkie, jak ja tak słyszałam. Nie wiem, jak inne, ale mniej więcej jak wiem z M., to
wszystko jest na luzie. O mnie to nawet już nie mówię, bo jak chcę — wychodzę,
jak chcę — przych... No, nie jak chcę przychodzę, ale do tej 10, w pół do 11. Ja
jestem inaczej traktowana, ja strasznie inaczej z matką żyję. Bo ja wszędzie jestem, ja tutaj pójdę, do tego, tu, do kuzynki, moja mama... jak z K.38.LO_25 na
przykład jestem, to mogę przyjść nawet do drugiej, mogę sobie iść na dyskotekę.
Moja mama inaczej wszystko odbiera. No ale na przykład jak była jeszcze moja
siostra, dziewica, ja mogłam sobie iść, ale ona już nie za bardzo. [...] Strasznie ja
dobrze żyję z mamą. Dla mnie to jest coś bardzo dziwnego, jak ja sobie gdzieś
idę, parę dni minie. No, ja [...] tylko lubię sobie pochodzić. Ona do mnie mówi:
jeśli masz kogoś, powiedz mi. No ja normalnie nie wiem, co. Mówię: nie, gdzie?
Czy jak miałam problemy z tym drugim mężem, chciałam wrócić do niego, przyjechał, żebym się z nim spotkała. No jak mam wyjść w nocy z domu? Czy chciałam
czy nie, musiałam jej powiedzieć. Powiedziałam jej, no to mówi: idź, to nie moje
życie, to jest twoje życie. Inna matka to by zabiła tą córkę. Strasznie dobrą mamę
mam [K.24.LO_35].

Ograniczenia związane z wychodzeniem z domu, zwłaszcza wieczornym, obowiązują oczywiście wszystkie kobiety, szczególnie zaś mężatki. Mężczyzna natomiast może przebywać poza domem tak długo, jak chce, bez zagrożenia oskarżeniem o złe prowadzenie się. W środowisku Romów w mieście M. zachodzą
jednak zmiany w tej sferze — kilka młodych kobiet zmienia przyzwyczajenie
starszych Romów:
Mężczyźnie wolno wszystko. Jemu nie narzucą chuligaństwa, a nam, kobietom,
byle co... Zobaczą nas w restauracji, że my sobie we dwie jemy, plotka idzie. Bo
nie są przyzwyczajeni do tego. Ale młodzież jest po to, żeby to zamienić... I przez
dwa–trzy lata tyle zmieniliśmy, że już teraz dobrze jest. Widzą nas w mieście
— bo dla nich to był szok, że ja, godzina szósta, zima, szósta to jest wcześnie,
a jest ciemno, a ja o godzinie szóstej, zima, idę sobie do rynku pochodzić. Z koleżanką, z Cyganką, czy z siostrą, bo byliśmy w czwórkę, cztery takie dziewczyny.
I tak zmienialiśmy. Dla nich to był szok. Co one robią w tym rynku o tej porze!
Gdzie one idą, co one robią! Tak jest, bardzo Cyganie lubią plotkować. Cyganom
wolno, a nam po prostu... Na przykład, chłopak, brat mój, on sobie może wrócić
nie wiadomo o której do domu, jemu nic się nie powie. [...] Bo niektóre może
Cyganki mogą powiedzieć: o Jezus, ciężkie życie Cyganki. Ja nie mogę powiedzieć. Ale ja mówię o wolnych kobietach. Teraz mają dziewczyny luz, naprawdę
Cyganki [K.24.LO_35].

Oczywiście zachowania tego nie można nazwać regułą.
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Jeśli kobieta–rozwódka spodoba się jakiemuś mężczyźnie, nadal może zostać porwana. O tym, że syn jednej z Lowarek chciał porwać cytowaną w tej
części książki informatorkę, dowiedziała się ona przypadkiem. Niektóre kobiety
poszukują partnerów — zdarza się, że spotykają się z nimi, są w nieoficjalnym
związku (jak dwie Cyganki wspomniane na początku tego podrozdziału). Robią
to w tajemnicy przed rodzinami.
Kolejnym etapem powinno być omówienie zachowania starej kobiety. Jej
jednak w całości poświęcony został rozdział V.

2.3.5. Obraz kobiety w przysłowiach romskich
W tym miejscu chciałabym przytoczyć dwa przysłowia romskie dotyczące kobiet.
Jeszcze ciekawsze od samych przysłów okazały się ich interpretacje dokonane
przez Romów. Pokazują one, jak kobiety widzą same siebie i jak są postrzegane
przez innych.
Pierwsze przysłowie, głoszące, że „kobieta ma siedem skór”, zostało zinterpretowane w następujący sposób:
— Wie pani, dlaczego mówią, że kobieta ma siedem skór? Ja pani powiem. Powiem, kobieta wszystko potrafi. I dzieci ro..., za przeproszeniem, urodzić, i sprzątać, i każden na plecach to trzyma, ten żal, to wszystko i dlatego mówią, że kobieta ma siedem skór, że wszystkiego może wytrzymywać [K.50.LO_30].
— No to teraz ja inaczej powiem. Kobieta — się mówi — ma siedem skór. Jak
ma niedobrego męża, jak ją bije, katuje, bije ją do upadku, do śmierci, ona się
zestrzęśnie z tego i znowuż taka sama, i to samo robi [K.65.LO_31].
— To samo robi. I dlatego też mają siedem skór. No ale kobieta, jak to się mówi,
siedem skór ma. I to też jest, że siedem skór, bo wszystko wytrzyma: i bicie, i urodzenie dzieci, i sprzątanie. I wszystko na jej głowie było kiedyś, no i dlatego mówią, że siedem skór ma kobieta [K.50.LO_30];
Z Cyganką, kobietą, nie da rady wygrać, strasznie ostre są, strasznie ostre i nie
da ich się przegadać. To znaczy. I zawsze ona może być z nim, dlatego tak mówią
chłopi, bo ona może z nim być 20 lat, a jak będzie chciała coś zrobić, to nikt jej
nie zatrzyma — i tak to zrobi. Jak coś chce zrobić Cyganka, to nie wiadomo, kto
albo co — i tak to zrobi. Jeszcze mówią, że Cyganka i diabeł to jedno. Też tak
mówią [K.24.LO_35];
Zawsze kiedy usłyszymy to od osoby starszej, to zawsze to biorą wszyscy humorystycznie i się śmieją, ale co mają na myśli, szczerze mówiąc, nie wiem. W moim
odczuciu, odczułam, kiedy ktoś tam powiedział to przysłowie ze starszych i wszyscy się roześmiali, to zrozumiałam, bo to było w takim kontekście, że kobieta jest
tak odporna, że ma tych siedem skór. Ale czy rzeczywiście to miała na myśli ta
osoba, to tego nie wiem. A wstydziłam się zapytać, ponieważ to było grono starszych. [Po paru tygodniach informatorka dała kolejną odpowiedź] Konsultowałam się co do tego, że kobieta ma siedem skór. Więc w odczuciu jednych Romów
to jest tak, że jest tak odporna i silna [K.30.PR_3];
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Że kobieta jest nie do zdarcia. No! Ma siedem skór! U nas kobieta nie jest, że
poniżana, nie, ale u nas kobiecie się nie za bardzo wierzy, dlatego że kobieta nie
jest pewną. Kobieta nie jest pewną kobietą. Mężczyzna jest panem, kobieta jest
podległa mężczyźnie. I dlatego to jest tak. Kobiecie się nie wierzy u nas. Nawet
żeby to był mężczyzna, który by żył z nią 50 lat. Nigdy nie jest pewny swojej kobiety. Nigdy. Każdy jeden Cygan ci to powie. Że on kobiecie nie wierzy. Żadnej.
Taka jest nasza mentalność i tacy jesteśmy my, Cyganie, już że kobiecie my nigdy
nie wierzymy i nigdy nie będziemy wierzyć. Dlaczego? Bo kobieta jest gorsza jak
diabeł. Ona ma siedem skór. Takie jest u nas powiedzenie. I to jest prawda [M.40.
LO_26].

Z powyższych interpretacji wyłania się obraz kobiety wytrzymałej, odpornej na
przeciwności losu, złe traktowanie, trudy codzienności. Jedna z informatorek
mówiła o przebiegłości kobiety, wtórował jej w tym krewny, mężczyzna, podkreślający, że kobiecie się nie wierzy. Nie sposób ustalić, czy jest to wypowiedź
reprezentatywna, niemniej pokazuje ona nieufność, z jaką traktuje się kobiety.
Drugim popularnym u Romów przysłowiem jest znane i w Polsce „z ładnej
miski się nie najesz” oraz jego warianty, odnoszące się do urody kobiety:
Dzisiaj, jak to się mówi, „z ładnej miski się nie najesz”, „może być obita, ale pełna
żeby zawsze była”. To jest cygańskie przysłowie. Bardzo stare [M.40.LO_26];
Ładny talerz to jeść nie da. Żeby wziąć kobietę za żonę, to też nie taką, żeby twarz
gazetą przykryć, ale to ważne, żeby nie była ładna, ale z charakterem. Wszystko
chciałoby się mieć... żeby była miła, ale z charakterem [M.42.PR_1].

To przysłowie nie zrodziło żadnych kontrowersji. Podkreślano jedynie, że u kobiety liczy się charakter, a nie wyłącznie uroda.
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Rozdział III

Małżeństwa romskie

3.1. Ogólne informacje o małżeństwie
Najbardziej kontrowersyjnym aspektem kultury Romów są małżeństwa. Nawet
osoby, które nie znają cygańskich zwyczajów, mają swoje opinie na ten temat.
Orientują się, że romskie małżeństwa są zawierane w bardzo młodym wieku,
mają mniej lub bardziej prawdziwe wyobrażenia na temat porwań i „romantycznej cygańskiej miłości”. Ambiwalentny stosunek jest podsycany przez doniesienia prasowe o nieletnich żonach i matkach.
Małżeństwo w wielu kulturach — cytując Słownik etnologiczny — jest jedyną dopuszczalną formą związku miedzy kobietą a mężczyzną, prowadzącą do
powstania rodziny (Słownik... 1987, s. 223). U Romów wędrujących było ono
patrylinearne, u osiadłych, jak podaje Cozannet — bywa także matrylinearne
(Cozannet 1973, s. 117). Konsekwencją małżeństwa, z którym wiąże się osiągnięcie dojrzałości społecznej, jest rozpoczęcie samodzielnego życia rodzinnego
oraz funkcjonowania w zbiorowości (w przypadku Romów — w rodzie). Jest
to również moment powstania związku powinowactwa między rodzinami i rodami oraz uprawomocnienie rozrodczości (Słownik... 1987, s. 224). Zawarcie
małżeństwa jest warunkiem koniecznym do uznania kobiety i mężczyzny za dorosłych. Dopiero zamężna kobieta jest nazywana Romni (co oznacza Cygankę,
ale i żonę), a mężczyzna — Rom (analogicznie Cygan i mąż). Czasami do pełnej dorosłości konieczne są narodziny dziecka; bezdzietny mąż jest określany u
Lowarów mianem Romoro (Yoors 1973, s. 57) lub ćhavo i nadal uważany jest
za chłopca (Bartosz 2004, s. 192). Małżeństwo jest punktem przełomowym dla
każdej kobiety i każdego mężczyzny. Jak piszą Mróz i Mirga, jest to umowa
między rodzinami oraz rodami, zawierana i zatwierdzana publicznie, na forum
grupy (Mirga, Mróz 1994, s. 255). Dawniej miało to miejsce podczas okresowego spotykania się taborów, u Lowarów — najczęściej podczas postojów w celu
zorganizowania krisu (Yoors 1973, s. 256). Obecnie terminy zmówin i wesela są
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wyznaczane niezależnie od spotkań całej grupy. Polska Roma stosowała i nadal
stosuje prostą formę zawierania małżeństwa i ustaleń przedmałżeńskich — zmówiny. Po nich następuje obrzęd zaślubin, którego kulminacyjnym momentem
jest wiązanie rąk małżonków. Lowarzy i Kełderasze „kupowali żonę” — ojciec
chłopaka przekazywał ojcu dziewczyny wynegocjowaną wcześniej sumę pieniędzy (Mirga, Mróz 1994, s. 255). Współcześnie Romowie zawierają małżeństwa
na kilka sposobów, ale najczęstsze i najbardziej akceptowane jest to aranżowane
przez rodziców. Na romskie małżeństwo można zatem spojrzeć jak na kontrakt:
to związek dwóch rodzin, czasem rodów (o związku decydują głowy rodzin). Jak
pokazuje praktyka, łączność ta tworzy się także w konsekwencji porwania kobiety, prowadzącego do małżeństwa. W wyniku małżeństwa kreowane są nowe
więzi pokrewieństwa, a między teściami tworzy się ważna relacja — chanamika. To, z jakimi rodami łączyły daną rodzinę związki powinowactwa chanamika,
wpływało na jej prestiż (tamże, s. 259).
Do zawarcia małżeństwa wystarcza obrzęd romski. Śluby cywilne czy kościelne są rzadko praktykowane. Po pierwsze — nie są kluczowe dla powstania rodziny, po drugie — małżeństwa zawierane są w młodym wieku, co w polskim
prawie jest zagrożone konsekwencjami prawnymi. Zdarza się więc, że ślub kościelny biorą małżeństwa z wieloletnim stażem, mające dzieci. W literaturze
cyganologicznej najczęściej podawany przedział wieku, w którym Romowie zawierają pierwsze małżeństwo, to 13–14 lat dla dziewczyny i 16 lat dla chłopaka
(Ficowski 1985, s. 308). Yoors pisze o 12–letnich matkach–mężatkach (Yoors
1973, s. 153). Kowarska, opisując sytuację współczesnych Polskich Romów, podaje szerszy przedział wiekowy: 13–17 lat dla dziewcząt i 16–19 lat dla chłopców (Kowarska 2005a, s. 103). Także moje badania potwierdziły, że 12–13 lat to
dolna granica wieku, w którym zawiera się małżeństwa. O związku małżeńskim
zawartym w tak wczesnym wieku opowiadała jedna z informatorek z grupy Polska Roma [K.30.PR_2]. Najczęściej jednak panna młoda ma 14–16 lat, choć
spotkałam także kobietę, która wyszła za mąż dopiero w wieku lat 20. Jedna
z rozmówczyń preferowany wiek zawierania małżeństw określiła na 17–18 lat,
argumentując to w następujący sposób:
Bo jak jest za wcześnie, to, to też nie jest tak za bardzo dobrze. Po prostu jak już
wychodzi za mąż, to już jest tak bardziej zaangażowana i już musi myśleć o swoim
gospodarstwie. A tak jak jeszcze jest w domu, to jeszcze tak o tym nie myśli, nie?
[K.35.PR_4]

Dzięki temu, dziewczyna, zostając żoną, jest już samodzielna, a przy tym ma
dłuższe, spokojniejsze dzieciństwo. Kobieta ta przyznaje jednak, że większość
dziewcząt jest wydawana za mąż w młodszym wieku.
U Lowarów dolna granica zawierania małżeństw jest odrobinę wyższa — wynosi około 14 lat. Informatorki buntowały się przeciwko wydawaniu za mąż
dziewcząt 12– czy 13–letnich, ale przyznawały, że praktykują to Polscy Romowie:
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Dwanaście lat, u nas nie, a nawet jak przyjdą prosić rękę, to muszą poczekać,
żeby ona chociaż skończyła te 15, 16 lat. To wtedy tak. Bo ja też, jak mówiłam, to
ja miałam 14 lat, to przyszli prosić o rękę i tato się zgodził, że na przykład za te
dwa lata ślub będzie, żebym na przykład skończyła te 16 lat. Ale na wzgląd dziadka, że mówi: a ja chcę dożyć wnuczki wesele. To już co mieliśmy zrobić, ostatnie
życzenie dziadka, to spełniliśmy. No i tak że ożeniłam się szybciej, na wzgląd
dziadka. Ale tak, żeby miała dziewczynka 12 lat — nigdy w życiu. U nas nie, jest
za młoda, głupia — przecież to jest dziecko [K.22.LO_27].

Także inne kobiety potwierdzały, że u Lowarów preferuje się wydawanie
dziewcząt za mąż w późniejszym wieku, około 16 lat. Cytowana wyżej informatorka ślub wzięła niedługo po zaręczynach, ale tylko dlatego, że jej dziadek
był chory. Aby więc mógł zobaczyć wesele wnuczki, zorganizowano je na dwa
lata przed planowaną datą. Czas, który może upłynąć od zaręczyn (zmówin)
do wesela, wynosi nawet do dwóch lat; u Polskich Romów — od kilku dni lub
miesięcy do roku (Mirga, Mróz 1994, s. 256). Wśród Lowarów zdarzają się również kobiety wychodzące za mąż stosunkowo późno, w wieku 20, a nawet 27 lat
— i takie znajdowały się wśród moich rozmówczyń lub ich rodzin.
Dlaczego za mąż wydaje się tak młode dziewczyny? Jednym z powodów jest
przekonanie o ich dojrzałości i gotowości do założenia rodziny, a także podążanie za tradycją. Nawet ci Romowie, którzy protestują przeciwko wczesnemu
wydawaniu dziewcząt za mąż, zdają sobie sprawę, że minie kilka pokoleń, zanim
inni Cyganie zrozumieją, że 12–latki są zbyt młode, by zakładać własne rodziny.
Kilku informatorów podało inne wyjaśnienie. Twierdzili oni, że lepiej jest wydać
córkę za mąż wcześniej, za wybranego i zaakceptowanego przez rodziców kandydata, niż dopuścić do porwania jej przez nieznanego Roma:
Przeważnie to tak — rodzice by chciały jeszcze zachować czym najdłużej, ale jak
już nie można... Bo nie można ją upilnować, nie? Bo jak chłopakowi się podoba
ta dziewczyna, to ona długo nie może być, bo tak czy tak, on ją weźmie. Ożeni
się z nią. A jak nie ten, to drugi. To oni, rodzice, by chcieli czym najlepiej, żeby
ta dziewczyna miała, żeby nie poszła, na przykład, za takiego pijaka, chuligana,
tylko żeby było, żeby on był taki chłopak, żeby nie był pijak, żeby nie był chuligan,
taki z charakterem [K.35.PR_4].

Niektórzy rodzice, jak opisałam to w rozdziale III, przedłużają dzieciństwo swoich córek, odwlekając moment ich zamążpójścia — pozwalają im na zakładanie
spodni, czyli ubioru sugerującego, że dziewczyny są młodsze niż w rzeczywistości. Z porównania wieku zawierania małżeństw w przeszłości i współczesnych
danych wynika niezbicie, że wiek ten się wydłuża.
Każda młoda Romni wie, że po osiągnięciu określonego etapu rozwoju zostanie żoną i matką. Można się domyślać, że w pewien sposób dziewczęta są
przygotowywane do tego przełomowego wydarzenia, wprowadzane w obowiązki
żony (tym bardziej, że po ślubie często opuszczają własną rodzinę, zamieszkując
z rodziną męża), uczone, jak postępować z mężem. U Romów nie ma przepływu
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informacji na temat seksualności czy uczucia do przedstawiciela płci przeciwnej
między pokoleniami (Kowarska 2005a, s. 63). Dotyczy to także aranżowanych
małżeństw. Informatorzy stwierdzili, że z córką o małżeństwie się nie rozmawia,
daje się jej tylko praktyczne rady, zwraca uwagę na konieczność zachowania
dziewictwa do ślubu oraz przestrzega przed porwaniem:
— Ona może mówić, że uważaj, córko, jak idziesz gdzieś, żeby cię nie ukradli
[M.75.KE_40].
— Bo musi być chowana czysta, wiesz o co chodzi? [K.65.KE_39]
— Żeby cię nie wzięli jakieś paskudy, uważaj się, bo jak się ożenisz, musisz być
dziewicą [M.75.KE_40].
— Musi być cnotliwa [K.65.KE_39].

Lowarka z M. opowiada, czego uczyła swoją córkę:
No to wiadomo, że ją uczyłam, żeby czysta była, żeby to, żeby gotowała, żeby porządnie przątała. Po to są córki, żeby się od matki czegoś nauczyli. No mówi się,
żeby trochę nie pyskowała, tak za bardzo, żeby przebaczała więcej, jak ten chłop
więcej się będzie odzywał [K.40.LO_33].

Rady są praktyczne, dotyczą obowiązków (sprzątanie), stosunku do męża
(nie pyskować i wybaczać mężczyźnie), sposobu zachowania się przy teściach
(nie spać długo).
Oczywiście, matka musi rozmawiać ze swoimi córkami o tym. Że to ma zrobić, to,
ma się słuchać teściowej, że jak mąż powie, to chociaż jej racja będzie, ale u nas
mężczyzna jest głową. I chociaż jej racja jest, to ona nie może zrobić, żeby ona
miała racje, a mąż nie. Musi tak być, żeby mąż miał rację [K.35.PR_4].

Dyskrecja i prawdomówność to jedne z ważniejszych romskich zalet. Jedna
z rad, które otrzymują młode dziewczęta z grupy Polska Roma, dotyczy właśnie
nieplotkowania i niewnoszenia do małżeństwa rodzinnych tajemnic. Ma to na
celu zachowanie przyjaznych stosunków między rodzinami:
Jest rada słyszana już od wielu, wielu ludzi, z różnych rodów i jest ta sama... To
znaczy wielokrotnie powodem rozwodów młodych małżeństw jest... plotkowanie. Jest przynoszenie to, co nie z naszego rodu. [...] I zawsze rada, kiedy młoda
dziewczyna wychodzi za mąż, matka jej mówi w ten sposób: kiedy wchodzisz do
domu swojego męża, to nie przynoś do mnie żadnych informacji, bo nie chcę
o tym nic wiedzieć. Ani nie wynoś nic z mojego domu. I to jest podstawowa zasada [K.30.PR_3].

Źródłem informacji o życiu małżeńskim, obowiązkach żony, metodach postępowania z mężem są nie tylko matki:
Zawsze uczyła [mama]... Zawsze tak... Uczy przede wszystkim... Uczy, co trzeba
robić. Nie spać długo, jak podawać, nie odwracać się tyłkiem. No uczy tego, co
nie trzeba robić... Mówi, ale mnie się wydaje, że to... Cyganka już o tym wie, nie
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uczy się tego. Ona już o tym wie. Rosnąc, jak ona rośnie, to ona się od razu uczy
tego, bo ona wie [...], że jak będzie miała 15–16 [lat], to ona się ożeni. Ona już
o wszystkim wie. Na te czasy to dziewice więcej wiedzą o tym wszystkim, jak te,
które mają mężów. Bo one już są przygotowane. Między sobą rozmawiają, jedna
drugiej się pyta. Tak jak ja, ja jestem po to tutaj, w M., żeby każda jedna, która ma
jakiś problem, mi o tym powiedziała [K.24.LO_35].

Młode Cyganki informacje dotyczące pożycia małżeńskiego czerpią z obserwacji własnych rodziców i rodzin, a także od koleżanek, sióstr, kuzynek i młodych
żon mężczyzn ze swojej rodziny. To drugie źródło zdaje się być najważniejsze
— z rówieśnicami, w przeciwieństwie do rodziców, można porozmawiać na różne tematy bez skrępowania. Najważniejsze, by czuć się zżytym z daną osobą
i ufać jej na tyle, by móc zadać wstydliwe pytania, ze sfery tabu. Kilka osób podkreślało, że „one [młode dziewczyny] wiedzą, co mają robić”, że „sami [młodzi
ludzie] się tego uczą” [K.35.PR_4] — jakby wiedza o małżeństwie była wrodzona. Podobnie jest z ciążą i seksualnością.
Romowie są endogamiczni, a zatem podstawowym kryterium wyboru partnerki jest jej przynależność do tej samej grupy. Mówię o wyborze żony, ponieważ
to mężczyzna, a właściwie jego rodzice, wyszukują dziewczynę godną poślubienia. Dziewczyna i jej rodzice nie mają mocy sprawczej: mogą się tylko zgodzić
na małżeństwo lub nie (gdy dziewczyna jest porwana, nie mają nawet szansy
wyrażenia swojej opinii). Zdarzają się oczywiście małżeństwa między przedstawicielami różnych grup romskich (Polskich Romów z Kełderaszami, Lowarami,
a nawet Romami Karpackimi1), a także między Romami i Polakami (Mirga,
Mróz 1994, s. 254). W tym ostatnim przypadku nie ma jednak mowy o uczestnictwie w wyborze partnera całej rodziny, dlatego pominę go w poniższej analizie.
Jak już zostało to stwierdzone, małżeństwo jest układem między dwiema rodzinami. Selekcja partnerki, o ile jest dokonywana przez rodziców, jest dokładna
i zmierza do oceny walorów samej dziewczyny, jak i — a może przede wszystkim
— jej rodziny. Proces wyboru żony, a następnie zmówin i przygotowań do ślubu
lowarskiego w okresie międzywojennym obrazowo opisał Yoors. Przytoczył powiedzenie „szukaj uszami, a nie oczami”, które oznaczało, że w poszukiwaniach
przyszłej żony należało kierować się nie wyglądem, ale opinią o dziewczynie
i jej rodzinie. Pod uwagę trzeba było wziąć pozycję ojca kandydatki w grupie,
a także zdolności jej samej: umiejętność prowadzenia gospodarstwa, gotowania,
podejmowania gości, opiekowania się dziećmi, jak też zdolność zarobkowania
(wróżenia) i ogólną zaradność życiową. Liczył się także jej charakter oraz stan
zdrowia. Należało również poznać resztę rodziny — bracia–pijacy, stwarzający
niebezpieczeństwo bycia w przyszłości ciężarem dla teściów i generowania problemów, mogli dyskwalifikować kandydaturę dziewczyny. Na końcu rozpatrywało się urodę przyszłej żony oraz jej zdolności taneczne i śpiewacze. Czasami
1

Por. część pierwsza niniejszej książki.
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— jak pisał Yoors — niedostatek w jednej z tych kategorii rekompensowany był
przez inne zalety, np. zły charakter schodził na drugi plan, jeśli opinia o ojcu
dziewczyny była bardzo dobra (Yoors 1973, s. 257–259). Sutherland omówiła
najważniejsze cechy żony wymieniane przez Kełderaszów w Stanach Zjednoczonych. Powinna ona być zaradna, dobrze wróżyć i umieć zarabiać pieniądze
(jest to ważne, ponieważ żony są najczęściej starsze o kilka lat od swoich mężów,
to one utrzymują ich na początku małżeństwa), pochodzić z dobrej, szanowanej
rodziny i sama mieć dobrą reputację, być grzeczną. Ważne są także jej zdolności taneczne i śpiewacze oraz umiejętność usługiwania gościom (mężczyznom).
Idealna żona powinna rodzić dużo dzieci (Sutherlad 1975, s. 167) — ale tego
nie można ocenić przed zawarciem małżeństwa. Najważniejsza jest reputacja
rodzin chłopaka i dziewczyny: to dzięki niej za córkę można uzyskać wysoką
cenę, a chłopak może zdobyć dobrą żonę (tamże, s. 148). Kowarska, pisząc
o wstępnych przygotowaniach do małżeństwa, wspomina o filtracji, czyli zasięganiu opinii i ocenie dziewczyny i chłopaka. Opinia o kandydacie na męża i jego
rodzicach jest na tyle ważna, że dziewczynę można zmusić do małżeństwa, jeśli
są oni bardzo szanowani i spełniają wszystkie wymogi (Kowarska 2005a, s. 106).
Romowie z grupy Polska Roma nadal zwracają uwagę na dobre pochodzenie
przyszłej synowej — pozytywna opinia rodu i rodziny jest gwarancją dobrego
wychowania dziewczyny:
Jeżeli jest to osoba z dobrego rodu, to nawet nie znają tej dziewczyny, a widząc
jej tylko twarz można przypuszczać, że jeżeli jest na pewno z dobrego rodu, to
jest dobrze wychowana. I to już jest 50% sukcesu. [...] Wszystko rozpatrują, pod
każdym względem. Pod względem wyglądu chłopca czy dziewczyny i ród, i charaktery teściów przyszłych, i opinie — zbiera się opinie również i dziewczyny,
i chłopca [K.30.PR_3].

Małżeństwa nie zawsze są zawierane między rodami o równym statusie:
Jeżeli dziewczyna wywodzi się z dobrego rodu, jeżeli ma ród dobry, ale mi się nie
podoba, albo jest ród troszeczkę gorszy, a mi się podoba... Można powiedzieć, że
jest słabszy jej ród, że jej rodzice są wykluczeni ze społeczeństwa romskiego. Są
różne rody. [...] Jak chłop nie może sobie w wyżej postawionym rodzie znaleźć
dziewczyny, to w słabszym szuka. Ale tak, żeby jej ojciec nie był skalany. Ja nie
będę przecież żył z rodem, ale z kobietą. Ja muszę dostosować ją do siebie, a ona
do siebie. [...] Ważne, żeby ojciec nie był skalany takiej dziewczyny. Na przykład,
on będzie z królów rodziny, a ja będę z najniższego rodu. Ale ja będę lepszy.
I będzie dwóch chłopaków, kolegów. I ten z tego rodu królów będzie debil, do
niczego, a ja, z niższego rzędu — wykształcony i wielki pan. W tych czasach liczy
się człowiek, a ród jest na którymś miejscu. Liczy się człowiek: kto jest, jaki, a ród
potem. Poprzednio było odwrotnie: ślepy, kulawy i z dobrego rodu — to bierz!
Każdy szuka osoby, żeby odpowiadała gestem, mądrością... Co mi tam, że żona
będzie pochodzić z królewskiego rodu, ale ona będzie do niczego? Co mi po takim rodzie? Niech ona będzie nawet z średniego, nie najniższego, jak te górskie
Cygany, ale mogę wyliczyć 10 rodów, że jeden lepszy, gorszy. A tym gorszy, te
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trochę biedniejsze były. Ale to w dawnych czasach. Ale u nas jest zasada, że jak
się spotykamy, to wszystkie rody dobre. U nas liczy się człowiek [M.42.PR_1].

Informator zwrócił uwagę na opisane już wartościowanie różnych grup romskich, zakaz wchodzenia w związki małżeńskie z Romami Karpackimi oraz dążenie do zawierania małżeństw z partnerami pochodzącymi z rodów o podobnym statusie. Mówił także o zmianie podejścia do pochodzenia potencjalnego
partnera — staje się ono mniej ważne niż jego osobowość i to, co sobą reprezentuje. Dawniej — jak twierdzi — najważniejszy był ród; z małżeństwem z „wysoko postawionym” w hierarchii rodów i rodzin partnerem wiązał się prestiż.
Oprócz rodu uwagę zwraca się na cechy charakteru i umiejętności dziewcząt,
ich gospodarność oraz przyjazne usposobienie. Tak o pewnej żonie mówi jedna
z informatorek:
Nie jest brzydka, jest bardzo czysta i to się liczy u nas, czysta, gospodyni, gotowanie i fajna dziewczyna, bo bardzo mądra była, umiała śpiewać. No to się liczy
u nas [K.24.LO_35].

Rodzice, wybierając synowi żonę, chcą być pewni, że trafią na dziewczynę, która:
W pewien sposób będzie mogła go wspierać. Jeżeli jest miła, odpowiedzialna,
z dobrego rodu pochodzi i zna swoje obowiązki, jeśli chodzi o młodą panienkę
i młodą żonę przyszłą, czyli będzie wiedziała, jak zadbać o syna — to jesteśmy
pewni, że będzie dobrą żoną [K.30.PR_3].

Kobiety, mówiąc o swoich obecnych lub przyszłych synowych, nacisk kładą na
ich zaradność oraz troskę o przyszłych mężów, czyli swoich synów:
Ja bym na przykład chciała tak, nie musi być ładna, czy tam jakaś zgrabna, tylko
żeby była dobra koło mojego syna, czysta, żeby umiała sobie radzić w życiu, o, tak
powiem. Żeby umiała gotować [K.22.LO_27].

Informacje o potencjalnej partnerce uzyskuje się poprzez rozmowy z osobami znającymi dziewczynę i jej rodzinę oraz poprzez obserwację jej samej,
np. podczas uroczystości rodzinnych:
Zeswata ojciec. Wyjedzie i zobaczy, że na przykład w Poznaniu jest dziewczyna.
Wyjedzie, pojedzie, zobaczy ją ojciec chłopaka, popyta się Cyganów, jakie to są
ludzie, czy nie są źli ludzie. Bo jak jest matka niedobra albo ojciec — to każdy
zważa, żeby do złych ludzi nie iść, tylko takich, u których opinia jest dobra [M.42.
PR_1].

Rodzice dziewcząt, jak i one same, również mają pewne wymagania wobec
kandydatów na mężów. Rodzice młodych mogą prowadzić wstępne rozmowy
i ustalić termin swatów, ale na zmówiny można przyjechać także bez wcześniejszego uzgodnienia. Nawet gdy swatowie pojawiają się w domu bez zapowiedzi,
rodzice dziewczyny nie są zaskoczeni — informacje o planowanej wizycie zwykle docierają do nich wcześniej. Mają zatem czas na zorientowanie się, kim jest
starający się o ich córkę chłopak i jego rodzina. Nie dowiadują się o tym wprost
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od rodziny kandydata, ale od swoich krewnych czy znajomych. Zauważam tu
analogię do informowania o ciąży — rodzice ciężarnej Romni nie dowiadują się,
że zostaną dziadkami, od niej samej. Znajdują się na końcu łańcucha informacji,
po siostrach czy kuzynkach, czyli osobach, którym dziewczynie jest się łatwiej
zwierzyć. Najważniejsze jest jednak to, że rodzice panny na wydaniu, wiedząc
o planowanych swatach, mają szansę oceny kandydata na męża:
To oni muszą wiedzieć, komu dają tą córkę, bo byle komu też nie dadzą. Muszą
znać rodziców — jakie są rodzice, jaką mają opinię, o chłopaku muszą też wiedzieć, a teraz są takie czasy, że coraz gorzej jest [K.35.PR_4];
Jak przychodzą prosić o rękę, to nie może być jakiś tam chuligan, że nie wiadomo, jakie tam plotki są na niego. To musi być taki, żeby mi się spodobał, jak się
zachowuje, tego... Ostatnio przyszli prosić z Krakowa moją kuzynkę, nie spodobał jej się i nie oddali jej. Był po studiach, matura, to, tamto, nie spodobał im się
i odmówili [K.24.LO_35];
To nie jest tak, że się jedzie: najpierw się zasięga... wywiady się robi dookoła, zasięga się opinii, a dopiero... to nie jest tak szybko. [...] Rodzice, patrząc na młodego kawalera, nie patrzą tylko na niego, ale patrzą też, jaka jest rodzina — nawet
nie na rodziców samych, ale na dziadków się patrzy, na rodzinę, wujków, ciocie
— z jakiej rodziny pochodzi ten kawaler. I stwierdzając fakt, że jest to dobra
rodzina, że jest to dobrze wychowany chłopiec — bo zasięgają opinii u innych,
jakim jest dzieckiem. Więc po takim przeglądzie decydują się na to, iż oddadzą
córkę. Rodzice trzeźwiej na to patrzą niż ta dziewczyna, jakby sama sobie wybrała
[K.30.PR_3];
Jak się mało znają, to rodzice gwarantują, że będzie bardzo dobrze albo dobrze,
albo słychać tam, Romowie mówią, że ten pijaczek albo tam coś innego, to nie
chcą wtedy takiego [M.65.PR_JK_2].

Przyszły mąż nie może przede wszystkim być chuliganem i pijakiem. Dwie
kobiety z obu badanych przeze mnie grup mówiły, że obecnie brakuje przyzwoitych kandydatów na mężów. W M. jako powód tego stanu rzeczy wymieniona
została narkomania. Same dziewczęta zwracają uwagę na to, by ich przyszły mąż
był:
Mądry, przystojny. Ale nie tak za bardzo, żeby mi go nie ukradli, i co jeszcze...
Męski przede wszystkim. Wszystko umieć, żeby dobrze, żeby był taki wyrozumiały, chyba wszystko, nie? [K.16.LO_32]

Wymieniały także czystość i upodobanie do porządku. Młode kobiety patrzą
na swojego przyszłego partnera krótkowzrocznie. Najważniejsze jest to, by był
atrakcyjny — status rodziny, z której pochodzi, wydaje się nie mieć dla nich
większego znaczenia.
Jak już zostało to napisane, u Romów nie dopuszcza się do swobodnego kontaktu między młodzieżą płci przeciwnej; młoda kobieta nie musi znać swojego
męża przed zaręczynami. Liczba sytuacji, w których przyszli małżonkowie mogą
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się poznać, jest ograniczona. Młodzi mogą zawierać znajomości na przykład
podczas uroczystości rodzinnych. Jak tłumaczy informatorka należąca do grupy
Kełderaszów, rodzice chodzą z córką na takie imprezy, by inni Romowie mogli
ją obejrzeć i wyrobić sobie o niej zdanie:
Nie jeżdżę z nią tak, żebym jeździła z nią po Cyganach, eksponowała ją, jak to robią Cyganie, eksponują. Bo jak ma córki, to eksponuje, jeździ tu, tu, tu, pokazuje,
pokazuje, żeby później miała wzięcie [K.40.KE_41].

Cytowanej informatorce nie zależy na takim prezentowaniu swojej córki, ponieważ nie pragnie ona dla niej męża Roma. Niekiedy młodzi pochodzą z jednej
rodziny (np. są kuzynami) lub też znają się od dziecka. Chociaż drogi rodzin
niekiedy rozchodzą się, rodzice pamiętają o synu czy córce dawnych sąsiadów.
O takich przypadkach opowiadają dwie informatorki:
Ja nie wiedziałam, że on mnie naprawdę kocha, tylko że tak, bo ja z nim zawsze
koleżeńsko. Mama się nie bała nawet, jak wychodziłam z nim. Od małego tak.
Razem wszystko robiliśmy i on się zakochał [K.16.LO_32];
Widzieli się, ale czy się znali... Może tam zamienili parę słów, mogło się i tak zdarzyć, podczas jakichś uroczystości rodzinnych spotkali się, ale czasami było tak, że
się widzieli, ale nie rozmawiali, że widzieli się na przykład pięć lat temu, a teraz
nie widzieli się od dłuższego czasu, więc nie wiedzą, jak ona czy on wygląda. Chociaż on to najczęściej wie, jak wygląda, on jeżeli nie widział jej przez kilka lat, to
on sobie potrafi przyjechać i zobaczyć; widzieć, kiedy idzie do sklepu czy coś takiego, ukradkiem zobaczy. Natomiast ona nie ma takiej możliwość [K.30.PR_3].

Informatorka zauważyła, że młody Rom ma więcej możliwości, żeby przyjrzeć
się dziewczynie, którą chce poślubić. Nie zawsze jednak tak było:
O tym, że go swatają, chłopak nie dowie się od nich samych, samych rodziców,
ale od innych Cyganów, z innego miasta. Dawniej to chłopak nawet nie widział
[dziewczyny], a teraz to już jest tak, żeby chłopak i dziewczyna widzieli się nawzajem. Jak on ją będzie chciał, a ona powie nie, to on jej nie weźmie. Przez ostatnie
20–25 lat było tak, moi rodzice mi mówili, za ich kadencji, jak ojciec czy matka
powie dziewczynie czy chłopakowi „weź”, to ona go musi wziąć [M.42.PR_1].

Obecnie synom mówi się o planowanym małżeństwie, dzięki czemu mogą oni
być aktywną stroną w procesie jego zawierania. Młoda Romni nadal czasami
widzi swojego przyszłego męża dopiero podczas zaręczyn. Chłopak natomiast,
do którego w pewnym stopniu należy inicjatywa, najczęściej ma już za sobą kilkakrotną ukradkową obserwację dziewczyny. Podobnie jest, gdy Rom planuje
porwanie. Mężczyzna ma bowiem większe pole manewru, nie jest tak kontrolowany jak kobieta. Chociaż nie powinien zbliżać się do niej bez nadzoru rodziny,
to jednak może się zorientować, jak jego wybranka wygląda i jak się zachowuje.
Jeden z informatorów, po tym jak już została ustalona data wesela, kilkakrotnie
podjeżdżał pod dom dziewczyny:
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Często podjeżdżałem samochodem podpatrzeć, czy ładna, może z innej strony
brzydka? [M.27.PR_8]

Wcześniej mężczyzna widział przyszłą żonę tylko raz. Po ustaleniu daty wesela
nie rozmawiali ze sobą — znali się wyłącznie z widzenia:
Albo gdzieś się widzieli, albo przez kogoś, albo jeżeli już rodzice o tym mówią,
że mają zamiar iść do tamtej, a chłopak nigdy nie widział, to ma od tego wielu
kuzynów, krewnych, aby wsiąść w samochód, po prostu podjechać i zobaczyć dyskretnie [K.30.PR_3].

Nie ma oczywiście mowy o poznaniu charakteru przyszłej żony — mężczyzna
może jedynie mieć na ten temat jakieś wyobrażenia:
To było tak, że ona szczyciła się sławą, że jest bardzo piękna. Ja ją tylko zobaczyłem raz i mi wystarczyło, i nie muszę poznać jej charakteru. Pokochałem ją taką,
jaka jest. Powierzchownie. A to, co ona ma w środku, to już się potem w małżeństwie wydaje. Później człowiek tak myśli: a, żebym ja wiedział, że taka franca, to ja
bym cię nie wziął. Ale moja — to jest super dziewczyna. Rozumie moją pracę, jest
wspaniałą mamusią dla mojej córki. Szanuję ją bardzo, a to jest najważniejsze,
żeby dwoje ludzi traktowało się poważnie [M.27.PR_8].

Kiedy zaczynają pojawiać się pogłoski o planowanych oświadczynach, dziewczyna, która nie zna kandydata na męża osobiście lub zna go bardzo słabo, może
uzyskać o nim informacje od sióstr, kuzynek, koleżanek albo braci. W przypadku porwania nie ma takiej możliwości — zostaje nagle odseparowana od rodziny (piszę o tym w kolejnym podrozdziale).
Mimo tego, że kobieta romska powinna realizować się jako żona i matka,
mimo istniejącej presji, by wydawać dziewczęta za mąż w bardzo młodym wieku, także u Romów zdarzają się kobiety niezamężne. Są to zazwyczaj kobiety
zdominowane przez rodziców, mające poczucie konieczności opiekowania się
rodziną, lub nieatrakcyjne. Zdarza się jednak, że za decyzją o staropanieństwie
stoi sama dziewczyna; może ona zrezygnować z małżeństwa, nawet jeżeli nie
brakuje mężczyzn starających się o jej rękę. Wiąże się z tym pewna pułapka: im
kobieta jest starsza, tym mniej jest kandydatów w jej wieku. O względy „podstarzałej” panny mogą zabiegać rozwodnicy lub wdowcy. Czasami — z desperacji,
nie mogąc znaleźć przyzwoitego partnera — „stare panny” wybierają mężczyzn,
którzy nie są dla nich odpowiedni:
Bo tak przeważnie jest, nigdzie nie idą, siedzą w domu, do tego jeszcze jak są
brzydkie, to stare panny, bo nie mają, nikt ich nie widzi — to jak mają się ożenić,
jak ich nikt nie widzi. Bo kiedyś, jak jeździli, to się widzieli, to oni byli na jednym
placu, to po wodę poszła, to wyszła, tam sprzątała — to ją widzieli. A tutaj? Jak
każdy ma swoje mieszkanie, spotykają się raz na pół roku na święta czy na coś
tam, nikt ich nie widzi i zostają stare panny. Same uciekają, same robią, same już
wariują, nie wiedzą co robić. To uciekają z kimś. Była u nas jedna, 27 lat miała,
jak się ożeniła, teraz, rok temu. Wybierała, wybierała i znalazła sobie takiego, że
nawet nie chcę powiedzieć. No po prostu, że nie miała szans na innego, za stara
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

322

Kobiety romskie — znaczenie dla tożsamości współczesnych Romów

była. Młodszy jest od niej. Ale źle wybrała, miała szanse wcześniej, jak była młodsza, 18 lat, a miała kandydatów! Nie jest brzydka, jest bardzo czysta i to się liczy
u nas, czysta, gospodyni, gotowanie i fajna dziewczyna, bo bardzo mądra była,
umiała śpiewać. No to się liczy u nas. I miała kandydatów, ale nie, bo ona musi
być przy ojcu, ona musi być grzeczna, ona musi to, ona musi tamto, i tak się stało,
że ona 27 lat w domu była. I matka jej mówi, idź, weź tego męża. Jak co do czego
— no skąd ja go wezmę, jak w M. nie ma kandydatów [K.24.LO_35];
Niektóre panny przebierają, przebierają albo rodzice odmawiają, odmawiają,
i później one są starymi pannami, i tak zostają. I są to stare panny, albo świadome, albo niechciane. Więc świadomie to czynią, ponieważ na przykład, chociaż
teraz to już mniej, ale dawniej były rzeczywiście stare panny, zdarzały się rzadko,
ale były, i one są jak gdyby takie pojedyncze, i są znane wszystkim, dlatego, bo na
przykład poświęciły się rodzinie. Są takie panny, które się poświęciły rodzicom
albo wychowywały swoich braci i siostry, bo mama była ciężko chora, a była wdową i na przykład rodzeństwo było takie bez opieki. I wiedziała, że jeżeli wyjdzie
z tego domu rodzinnego, to oni zginą. Więc to był... świadomy wybór — niewychodzenie za mąż. Te stare panny również się zdarzają. I też są takie, które przebierały, i teraz nikt nie chce, bo nie za specjalnej urody też, to trzeba podkreślić,
a rodzice odmawiali, jeżeli ktoś przychodził w swaty [K.30.PR_3].

„Stare panny” są bardzo szanowane przez społeczność romską — nieważne, że
postąpiły niezgodnie z przeznaczeniem kobiety. Oczywiście wpływ na tę opinię
mają także motywy, dla których kobieta nie została mężatką, oraz sposób jej
prowadzenia się. Kobieta, która nigdy nie była zamężna, może pełnić funkcje
obrzędowe. Jej pozycja jest jednak niższa niż pozycja kobiety, która założyła
własną rodzinę:
Taka, która już ma rodzinę, lepsze troszeczkę może mieć względy niż taka, która
jest starą panną. [...] To nie jest, że ona tam jest niższa itd., ale jak już ma rodzinę,
to ma lepsze światło [M.42.PR_1];
Jest nawet taka sytuacja, że była czy jest taka kobieta w Konstantynowie czy
w Łodzi, że ma ponad trzydziestkę i jeszcze się nie ożeniła. Nikt jej nie traktuje
jak jakiś wyrzutek, jak nie wiem co, ale po prostu nikt się z nią nie liczy, bo ona,
nie wiem... jest taka... No jednak ma mniejsze znaczenie, bo ona stara panna już
jest, i to jest takie zachowanie, że nikt jej nie chciał [K.21.PR_7].

3.2. Sposoby zawierania małżeństw
Jak pisze Kowarska, małżeństwo związane jest z przemieszczeniem wartości
materialnych i niematerialnych z rodziny kobiety do rodziny mężczyzny. Wartościami tymi są: sama kobieta, jej zdolności, w tym zdolność rodzenia dzieci,
a także wspomniany już prestiż oraz dary. Małżeństwo to zwieńczenie kontraktu
zawieranego między rodzinami (Kowarska 2005a, s. 102). Romowie praktykują
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na ogół dwa sposoby zawierania małżeństw: małżeństwo zaaranżowane przez
rodziców (przez Kowarską zwane „swatką”) oraz porwanie.

3.2.1. Małżeństwo aranżowane
Selekcja kandydatów jest niezbędne, ponieważ małżeństwo powoduje powstanie
relacji pomiędzy rodami. Istotą małżeństwa aranżowanego jest wybranie przez
rodziców możliwie najlepszego partnera dla córki czy syna. Chociaż zwraca się
uwagę na to, czy chłopakowi podoba się dana dziewczyna, jest to jednak przede
wszystkim zimna kalkulacja:
Czasami coś, co się wydaje złe dla młodych ludzi, z czasem doceniają ich wkład,
w te swaty i w to słowo, i w to wszystko. Zdają sobie sprawę z dobra, jakie uczynili
rodzice. Bo oni byli świadomi wyboru i wiedzieli, co jest dla nich dobre, czyli nie
zawsze młodzi, którzy się kierują porywem serca, jest tak dobre na przyszłość
[K.30.PR_3].

Pierwszym etapem procesu, jakim jest aranżowanie małżeństwa, jest uznanie
gotowości chłopaka do małżeństwa. Następnie poszukuje się dla niego odpowiedniej partnerki. Jest to czas obserwacji rodziny, zdobywania informacji
o dziewczynie. Na tej podstawie podejmuje się decyzję o pojechaniu w swaty
do Romni. W tym czasie jej rodzice dowiadują się o planowanych zmówinach,
rozważając przyjęcie propozycji.
3.2.1.1. Zmówiny
Jak pisze Kowarska, zmówiny u Cyganów (Polskich Romów) o wyższym i niższym statusie różnią się. W przypadku tych pierwszych kontrola sposobu postępowania jest ściślejsza, dlatego ich zachowania obrzędowe są bardziej zgodne
z tradycją. U Romów mieszkających w kamienicach, więc bardziej zintegrowanych z Polakami niż Cyganie z domów wolnostojących, zwraca się na to mniejszą
uwagę, zatem niektóre ustalone tradycją zachowania mogą zostać przez nich
pominięte. Dzieje się tak zwykle, gdy małżeństwo jest zawierane między Romem i Polką lub Romni i Polakiem, jeśli nie uczestniczy w nim autorytet lub
jeśli z faktem zaistnienia małżeństwa nie wiążą się żadne skutki dla społeczności
lokalnej (Kowarska 2005a, 106–107).
Rozmowy o małżeństwie inicjowane są przez dorosłych. Rodzice chłopaka
mogą od razu pojechać do rodziców dziewczyny albo — jeśli rodziny przyszłych
małżonków znają się — najpierw mogą odbyć się rozmowy wstępne. Proces ten
opisała informatorka:
Widzieli tylko rodzinę i to jest ich porozumienie, ich rozmowy powodują, że jest
wesele. Jakaś ugoda pomiędzy rodzicami. Najpierw się rozmawia na temat zamążpójścia, a później oficjalnie przyjeżdżają swaty no i oficjalnie się oddaje córkę. Bo gdyby podczas rozmowy rodzice chłopca usłyszeliby, że raczej nie, no to
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wtedy oni sobie darowują ten przyjazd ze swatami, bo wiedzą, że będą mieć odmowę. Natomiast jeżeli wiedzą, ze dostaną synową, no to wtedy oni przyjeżdżają
na pewniaka, wiedząc, że nie zostaną odrzuceni. Ustala się termin, ustala się, czy
to ma być duże wesele, czy stać, czy nie i... odbywa się uroczystość, oczywiście.
Wszyscy się rozjeżdżają, zapraszając gości weselnych — rodzinę itd. [K.30.PR_3]

Rodzice informatora z grupy Polska Roma znali się (między matkami istniał
pewien stopień pokrewieństwa) i ustalili, że ich dzieci pobiorą się:
Później moja mama z jej mamusią, to w sumie rodzina, korzenie rodzinne są,
uradziły: przyjadę do ciebie w swaty. Drzwi są otwarte, jeżeli się jej spodoba, to
nie ma sprawy [M.27.PR_8].

W dniu zaręczyn informator pojechał z rodziną do domu przyszłej żony, jednak
po zobaczeniu dziewczyny bardzo się zawstydził i uciekł do samochodu. Sfinalizowanie zaręczyn odbyło się bez niego — ustalono, że wesele odbędzie się za
półtora miesiąca. Podczas zmówin obecnych było około 50 osób (rodzice, dziadkowie i inni krewni z obu stron), mimo że wystarczyliby sami rodzice, a nawet
same matki. Ojciec przyszłej żony przebywał w Stanach Zjednoczonych — zgodę na ślub wyraził telefonicznie. W tym przypadku rodzina zwróciła uwagę na
to, by dziewczyna zobaczyła chłopaka i upewniła się, czy chce z nim być. Została
więc wywołana do pomieszczenia, w którym zgromadziła się cała rodzina, a jej
ojciec, który akurat rozmawiał z ojcem informatora, zaczął ją przekonywać, by
wzięła chłopaka za męża, gdyż zna i poważa jego rodzinę. Dziewczynie chłopak
się spodobał, o czym powiedziała swojej koleżance, a siostrze informatora po
tym, jak ten wyszedł już do samochodu. Sam informator sytuację zaręczyn odbierał jako trudną i budzącą wstyd:
To jest wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd. Bo jeżeli jadę na te zaręczyny, to oni widzą, że ją chcę, kocham ją. Czy ona się zgodzi? Ona wychodzi, no i ona nie musi
dla mnie powiedzieć i przy wszystkich: tak, ja chcę tego [M.27.PR_8].

Takie wyznanie, komunikowane nie wprost, jest trudne w grupie, w której
o uczuciach nie rozmawia się z rodziną i starszymi, lecz tylko z rówieśnikami lub
zaufanymi krewnymi.
U Romów Chaładytka w ramach zmówin mogą odbyć się dwa spotkania. Na
pierwszym, w którym chłopak nie bierze udziału, jest on zachwalany, następuje
też wymiana informacji o sytuacji finansowej obu rodzin. To wtedy podejmowana jest wstępna decyzja o zawarciu małżeństwa. Zostaje ona potwierdzona
podczas drugiego spotkania, tym razem już z udziałem młodego Roma (Kowarska 2005a, s. 105). U Lowarów i u Polskich Romów w swaty w imieniu rodziców
przyszłego pana młodego może iść członek ich rodziny. Powodem jest przede
wszystkim złagodzenie wymowy ewentualnej odmowy — jest to swego rodzaju
rozmowa przedwstępna, której celem jest zaoszczędzenie stresu i wstydu chło-
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pakowi. U Kełderaszów podczas takiego spotkania negocjuje się wstępną wysokość daro. Spotkanie z uczestnictwem pośredników umożliwia także zachowanie całej transakcji w tajemnicy (tamże, s. 106).
Po zaręczynach musi nastąpić wesele:
Już mogłem tak samo porwać ją [po zaręczynach], ale nie chciałem, bo to byłoby
nie fair, nie tak. Chcieli tak samo rodzice uniknąć tego dużego wydatku, że wesele. Najpierw zaręczyny, potem wesele. Zamiast robić duże wesele, to by nam
dali te pieniądze. A było ponad 500 osób — to musieli olbrzymi majątek wydać.
Tak, zamiast duże przyjęcie, to by zrobił małe, a reszta pieniędzy by dla nas było
na rozszerzenia majątku. Ale musieli zrobić wesele, bo to człowiek idzie w swaty,
słowo to jest słowo, ja przyjeżdżam za trzy tygodnie, robimy wesele, zapraszają
śmiało tego, kogo chciał [M.27.PR_8].

Koszty wesela są dzielone na pół (Kowarska 2005a, s. 129) — decyzja o tym jest
podejmowana podczas zmówin. Od zaręczyn do wesela młodzi nie kontaktują
się bezpośrednio. Mogą się spotykać na przykład podczas uroczystości rodzinnych, ale nigdy sami — muszą być pod stałą kontrolą rodziców. W przeszłości u Lowarów, jeśli narzeczeni pochodzili z jednego taboru, mogli nawet pójść
w gronie młodzieży na zabawę, po której chłopak mógł odprowadzić swoją „narzeczoną” do namiotu. Takie spotkania i wspólne spędzanie czasu było nieuniknione, jeśli mieszkało się w jednym miejscu. Opisał to Yoors, mówi też o tym
informatorka z grupy Polska Roma: na zabawy, które odbywały się we wsiach,
szła grupa młodzieży, zarówno dziewcząt, jak i chłopców, a para znajdowała się
między nimi.
Ale teraz takich rzeczy się nie praktykuje. Nie wyobrażam sobie, żeby przyjechał
przyszły pan młody, czyli narzeczony, do dziewczyny i powiedział: chodź, idziemy
do kina. Nie, takich rzeczy nie ma [K.30.PR_3].

Zmówiny wiążą Romów — pisałam już, jak ważne dla tej społeczności jest
„danie słowa”. Oczywiście, zdarza się, że zaręczyny bywają zrywane. Inicjatorem
może być kobieta lub jej rodzina. Konsekwencją jest kłótnia i zwrot pieniędzy za
ucztę zmówinową [K.PR_JK_6].
U Lowarów i Kełderaszów ze zmówinami wiązała się zapłata okupu (daro) za
żonę. Zwyczaj ten był bardzo popularny przed II wojną światową, po 1950 roku
— jak pisze Ficowski — przestał być masowo praktykowany (Ficowski 1980,
s. 305–306), został wyparty przez tradycyjne małżeństwa i porwania (tenże 1986,
s. 179). Współcześni informatorzy z obu grup, opisując zaręczyny, już o nim
nie wspominają. Wniesienie opłaty za dziewczynę zapewniało jej dobrą pozycję
i poszanowanie w grupie męża (Bartosz 2004, s. 192). Ficowski przedstawiał
tę procedurę następująco. Zaczynało się od niezapowiedzianej wizyty rodziny
chłopaka (rodziców lub innych członków) w domu dziewczyny. Chociaż nie mówili wprost, w jakim celu przyszli, cały zestaw rytualnych zachowań wskazywał
na to, że są to zmówiny. Goście przygotowywali pokój, w którym się znaleźli,
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rozkładając obrusy, talerze, jedzenie. W tym czasie rodzice dziewczyny przekonywali ich o bezcelowości tych zabiegów. Goście byli jednak niewzruszeni. Na
takim przekomarzaniu się mijały godziny, a nawet dni. Następnie członkowie
rodziny kandydata na męża stawiali na stół tzw. płoskę — butelkę wódki lub
wina owiniętą czerwona chustką, z przypiętą do niej biżuterią. Była to broszka,
kolczyki lub naszyjnik. Jeżeli ojciec dziewczyny napił się z tej butelki, oznaczało
to, że akceptuje chłopaka i zgadza się na rozpoczęcie negocjacji dotyczących
wysokości okupu. Po rytualnych słowach „niechaj będą szczęśliwi młody i młoda” ojciec dziewczyny podawał swatom żądaną sumę okupu oraz kwotę kosztów
wesela. Był to punkt wyjścia do dalszych negocjacji, które kończyły się porozumieniem i ustaleniem daty ślubu i wesela albo zerwaniem zmówin. Chociaż rodzice chłopaka powinni pokryć koszty wesela, rodzina dziewczyny mogła w nich
partycypować. Cena, którą płacono za kobietę, zależała między innymi od jej
urody (Ficowski 1980, s. 305–306). Sutherland, opisująca zwyczaje weselne Kełderaszów w USA, gdzie zwyczaj kupowania żony jest wciąż żywy, donosi, że liczy
się także reputacja dziewczyny i jej rodziny, pochodzenie kandydatki na żonę,
jej ewentualne wcześniejsze małżeństwa oraz dziewictwo (Sutherland 1975, 148,
220–221). Chustka, służąca do owinięcia płoski, to symbol stanu małżeńskiego.
Razem z kolczykami (lub naszyjnikiem — wg innych relacji) jest prezentem dla
panny młodej. Przyjęcie jej oznacza akceptację oferty. Oddanie owej chustki
i prezentu to zerwanie danego słowa, czemu musi towarzyszyć oddanie daro.
Resztka wódki z płoski zachowywana jest na bijav, czyli wesele (Mirga, Mróz
1994, s. 256).
Oto jak zmówiny u Lowarów opisywał Jan Yoors. Za czasów, kiedy Romowie
prowadzili wędrowny tryb życia, małżeństwa aranżowane były zawierane podczas zgromadzeń wielu kumpanii, np. podczas krisu. W poszukiwaniu żony dla
syna uczestniczył ojciec lub — jeśli chłopak nie miał wysoko postawionych rodziców — krewni o dobrej reputacji. Zaręczyny romskie mogły również zostać
zaaranżowane przez obcego szanowanego Roma — ojciec chłopaka mógł nawet
nie zostać ujawniony (i nie brać udziału w negocjacjach, podobnie zresztą jak
i sam kandydat na męża). Początkowo swaci nawiązywali z ojcem dziewczyny
pozornie niezobowiązującą rozmowę, np. o pogodzie, następnie proponowali
mu wypicie przyniesionego ze sobą alkoholu. Akceptacja propozycji oznaczała
wstępną zgodę na rozważenie sprawy, z którą przyszli goście. W owych pertraktacjach nie brali udziału ani chłopak, ani dziewczyna. Kolejnym etapem, po
tym jak ojciec zgodził się oddać swoją córkę za mąż, była negocjacja wysokości
okupu. Dziewczęta zwyczajowo nie brały udziału w targowaniu się. Yoors pisze
jednak o ojcu, który zmusił swoją córkę do uczestniczenia w takiej rozmowie.
Kiedy cena była już ustalona, swaci wyjmowali płoskę (inaczej pliaszkę) owiniętą chustą z jedwabiu, oplecioną — w opisywanym przypadku — złotymi monetami (Yoors 1973, s. 260–279). Oto jedna z przedstawionych przez Yoorsa
sytuacji. Grupa mężczyzn z rodziny chłopaka podeszła do wozu ojca wybranej
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dziewczyny. Przywódca grupy zapytał, czy ktoś jest w domu, przy czym pytanie
to miało charakter retoryczny, zostało bowiem zadane ojcu młodej Romni. Osoby obecne koło wozu „grały scenę absolutnej nieświadomości”. W rozmowach
dominował uroczysty ton i banalne tematy, np. pogoda. Chociaż wszyscy domyślali się powodu wizyty, nie został on jasno zakomunikowany. Ojciec panny
młodej subtelnie dawał do zrozumienia, że jest gotów napić się alkoholu, jaki
— zapewne — przynieśli ze sobą goście. Tym samym wstępnie zgadzał się na
negocjacje i wysłuchanie propozycji swatów, chociaż nie od razu było wiadomo,
w czyim imieniu przyszli. Na znak zachęty uczestnik orszaku, a brat przyszłego
pana młodego, wyciągnął płoskę, a zgromadzeni napili się alkoholu. Po przyjęciu alkoholu nastąpiły negocjacje wysokości okupu oraz dodatkowych kosztów
i warunków.
W negocjacjach brali udział doradcy ze strony obu ojców, zawyżona początkowo cena była stopniowo obniżana. Przed samym zawarciem umowy przedstawiciele chłopaka stawiali na stole butelkę alkoholu, owiniętą chustką jedwabną
i sznurem z nanizanymi na niego złotymi monetami. Ostateczna decyzja o małżeństwie zapadała w chwili, kiedy dwóch przyszłych chanamików napiło się z tej
butelki (jak pisze Yoors, to właśnie owo napicie się zatwierdzało małżeństwo).
Po chwili jednak reprezentanci pana młodego na nowo wszczynali spór o wysokość okupu, starając się go obniżyć. W ten sposób część daro była zwracana
ojcu chłopaka — za tę kwotę teściowa kupowała strój weselny dla przyszłej bori.
Dziewczyna, której dotyczyły owe negocjacje, nie powinna być ich świadkiem,
było to bowiem traktowane jako upokorzenie. Po zakończeniu pertraktacji,
kiedy wszystko było już ustalone, matka chłopaka zawieszała na szyi obecnej
tam bori sznur monet — był to znak przyrzeczenia dziewczyny chłopakowi.
W opisywanej sytuacji wesele miało odbyć się za kilka dni. Kolejnym etapem
był zakup materiału na suknię. Kontrakt małżeński był zawierany między ojcami przyszłych małżonków: rodził się między nimi związek chanamik. Mianem
męża i żony młoda para mogła tytułować się dopiero po narodzinach pierwszego dziecka (tamże, s. 256–284).
Informatorka z grupy Lowari, mieszkająca w USA, lecz pochodząca z Polski, tak opisuje procedurę zmówin. Rodzice chłopaka, po wybraniu dla niego
odpowiedniej dziewczyny, zamawiają orkiestrę i jadło, a następnie bez zapowiedzi udają się do domu owej Romni. Po początkowym ucztowaniu bez wyjawiania celu swojej wizyty, ojciec Roma zapytuje: „Przyszliśmy zwrócić się do
ciebie z nowiną. Czy chcesz dać swoją córkę w naszą rodzinę? Obiecujemy, że
będzie jej dobrze”. Rodzice dziewczyny, mimo że nie zostało im to wcześniej
powiedziane, czują, jaki jest powód wizyty. Pertraktacje mogą trwać nawet dwa
dni. W tym czasie rodzice dziewczyny mogą zgodzić się na wesele, pytając córkę,
czy chce wyjść za mąż za danego chłopaka. Mogą też odmówić jej ręki. Jeżeli
uczynią to w miarę wcześnie, przed upływem jednego dnia ucztowania, nie grożą im za to żadne konsekwencje. Koszty uczty zmówinowej pokrywają rodzice
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chłopaka — to oni podejmują ryzyko, przychodząc rozmawiać o weselu. Jeśli
jednak rodzice dziewczyny będą zwodzić niedoszłych teściów dłużej niż dzień,
odmawiając ostatecznie jej ręki, owe koszty będzie musiał spłacić jej przyszły
mąż: „Ten, kto ją wziął, musi zwrócić pierwszemu koszty”. Termin ślubu zależy od wieku dziewczyny — od trzech dni po zmówinach do kilku miesięcy czy
nawet roku [K.43.LO_36]. U Lowarów w M. rodzina dziewczyny prędzej czy
później dowiaduje się o zbliżających się zmówinach:
To się nie daje kryć, bo jeden drugiemu mówi [K.38.LO_25].

W skrócie, zmówiny sprowadzają się do spotkania dwóch rodzin i wyrażenia
zgody na związek:
No zbierają się tam matka, ojciec chłopaka, dziewczyny, rodzice jedne, drugie,
no i pytają się, czy się zgadza ona, czy się nie zgadza. I jak ona powie tak, to robią
tamte zaręczyny, a później odkładają tamto wesele, na jakieś... Jak jest młoda,
to odkładają na rok, nieraz dwa, pół roku. To zależy, jak tam będą też rodzice
chłopaka, no i dają se słowo, a później biorą ślub. Niektórzy to biorą w urzędzie
stanu cywilnego, no jak nie są pełnoletni, to biorą taki cygański ślub, starszyzna
im daje [K.38.LO_25].

Po zaręczynach, które są jedynym oficjalnym spotkaniem przed ślubem, czeka się na wesele. W tym czasie młodzi mogą się ze sobą „oswajać” — podczas
wizyt rodzinnych. Współcześnie Lowarzy nie mówią o okupie — nie jest to według nich zwyczaj praktykowany. To coś, co zdarzało się „kiedyś”; informatorka
nie umiała nawet powiedzieć kiedy, ale słyszała o tym od ojca:
Kiedyś, pamiętam, jeden, to właśnie to zdarzenie, że jeden Cygan sprzedał córkę
za wiadro tych monet złotych. Mój tato mi opowiadał [K.38.LO_25].

Nadal jednak — według tej samej kobiety — praktykuje się to u Kełderaszów:
Kupienie żony — to kiedyś było, było tak, kiedyś ojcowie córki swoje sprzedawali.
No dawniej, teraz w tych czasach nie wiem, jak to jest, ale ja sama wiem, że jeden
Cygan sprzedał swoją córkę. I to kupił ją Kelderari, bo u nich tak jest, oni se
żonę kupują, którego stać jest, to sobie kupi żonę, no ale moim zdaniem, to jest
bardzo... Nawet bym nie chciała, żebyś to pisała, moim zdaniem to jest bardzo
głupie [K.38.LO_25].

Informator z grupy Polska Roma, biorący udział w weselu lowarskim, opowiadał
o okupie za żonę — nigdy jednak nie był świadkiem takich pertraktacji, tylko
o nich słyszał:
Bo oni nie mówią: zapłać mi za moją córkę. To jest niby kwota — zastaw, gdyby
młody zostawił ją, powiedzmy. A to jest taki, ta kwota, kaucja jest taka, że już
nigdy nie oddaje się. [...] Ta kwota jest za dziewczynę. To jest ta kaucja za to,
żeby ją, bo ona pobrana jest od rodziców pana młodego zawsze w tym wypadku
[M.40.PR_20].
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Ocena zwyczaju dawania okupu, dokonana przez moich lowarskich informatorów, była jednoznaczna — jest to niemądre i dziwne.
Oto jak pewna informatorka opowiadała o zaręczynach swojej córki — w odwiedziny przyszli do niej ojciec i matka chłopaka oraz ich cała rodzina. Według
kobiety idący w swaty nie tają tego, przeciwnie — rozgłaszają to. Informują też
rodziców upatrzonej kandydatki na żonę. Informatorka wiedziała zatem, że ludzie ci przyszli prosić o rękę jej córki:
Jest pogłoska, że mają przyjść do mnie o rękę prosić. Jest, przychodzą, głośno
mówią, że idziemy do tej i do tej, o rękę prosić tą dziewczynę. Wszystkim i mi też
mówią. Tym, która ta córka jest. To jest taki dzień wyznaczony, że wszyscy mają
się zbierać, bo będą zaręczyny [K.50.LO_30].

Swaci stawiają na stół przyniesione przez siebie alkohole — koniaki, szampany
i wódki (dawniej obwiązywano je wstążkami). W pokoju gromadzą się wszyscy
członkowie rodziny mający mniej więcej powyżej 18 lat, na tyle poważani, by
mogli siedzieć przy jednym stole ze starszyzną. Córka informatorki była w tym
czasie w domu, w pokoju obok, razem z innymi młodszymi krewnymi:
Potem wstaje ten najstarszy no i mówią: podaj rękę, zgódź się. To wtedy podajemy ręce miedzy sobą, ja z tą teściową, jej mąż... mój z tym ojcem, ja też z tym
ojcem, z tą matka nawzajem. Podajemy sobie rękę no i wtedy piją i jedzą. I jest
termin — jeżeli jest młodziutka, to ustawiamy termin za dwa lata czy za trzy lata
no i wtedy później wesele jest [K.50.LO_30].

Dziewczyna, która miała w tym czasie 11–12 lat, nie była pytana o zdanie. Termin wesela został ustalony w dniu zaręczyn: przyszła panna młoda miała najpierw skończyć 15–16 lat. Sytuacja potoczyła się jednak nietypowo, miejsce miała bowiem próba wykradzenia dziewczyny:
Ją zaręczyli pierw. Długo była w domu, później, bo chcieli ją wykraść inne Cygany
no i musiałam ją oddać temu właścicielowi, co zaręczona była, bo wykradają u nas
Cyganki! [K.50.LO_30]

Aby zapobiec kolejnym takim próbom, postanowiono urządzić wcześniejsze wesele, do którego jednak nie doszło ze względu na żałobę w rodzinie dziewczyny.
Córka, mająca wtedy 14 lat, została więc po prostu zawieziona do rodziny męża
i tam już pozostała. Zarówno u Polskich Romów, jak u Lowarów kobieta przyrzeczona mężczyźnie, lecz jeszcze niepoślubiona może zostać porwana przez
innego Roma. W ramach zadośćuczynienia rodzice musieliby zapłacić rodzinie
niedoszłego małżonka odszkodowanie.
Nawiązując do groźby porwania narzeczonej przez innego Roma, przytoczę — za Ficowskim — opowieść o porwaniu śpiewaczki Randii, mężatki z kilkuletnim stażem. Porywaczem był Kełderasz. Mężczyzna uznał, że może tego
dokonać, ponieważ nie obowiązują go reguły Polskich Romów. Randia została
porwana na ulicy, przemocą wrzucona do samochodu i uwieziona w nieznanym
kierunku. Mężczyzna, 17–latek mający już żonę i dwie córki, zapowiedział jej,
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że musi zostać jego żoną (groził jej przy tym nożem). Randia wiedziała, że po
upływie jednego dnia spędzonego z porywaczem, niezależnie od tego, czy dojdzie między nimi do zbliżenia, zostanie uznana za „zhańbioną”, „należącą do
innego” mężczyzny. Jedynym wyjściem z sytuacji było udawanie zgody na małżeństwo i wezwanie ukradkiem pomocy. Udało jej się skontaktować z samym
Ficowskim, który zaalarmował Edwarda Dębickiego, jej męża. Porywacz chciał
jak najszybciej przypieczętować swój związek z Randią w hotelu, nie udało mu
się to jednak, ponieważ dopadła go milicja (Ficowski 1986, s. 177, 183–188).
Takie sytuacje zdarzają się u Polskich Romów i dzisiaj. Porwana dziewczyna
musi zostać żoną mężczyzny, który ją porwał. Jeśli jednak zostanie udowodnione, że nadal jest dziewicą, będzie mogła wrócić do rodziców i chłopaka, któremu
została przyrzeczona (Kowarska 2005a, s. 107).
Podczas zmówin dokonuje się prezentacji przyszłych małżonków. Dawniej
opinia młodej Romni w ogóle nie była brana pod uwagę — decydowali rodzice.
Obecnie dziewczyna może wyrazić swoje zdanie na temat związku i potencjalnego partnera, nie może jednak inicjować rozmowy o małżeństwie, dawać do zrozumienia, że ktoś się jej podoba, że jest zainteresowana zamążpójściem. Rodzice dziewczyny nie mogą zresztą iść w swaty. Jej samej wolno być obecną podczas
rozmów z rodzicami chłopaka. Według jednej z informatorek, już 15–16–latka
ma prawo wypowiedzieć się. Inna kobieta uważa, że jest to dozwolono dopiero
od lat 18:
Jeśli dziecko nie ma swoich lat, to rodzice się naradzają. [...] Od 18 lat dziecko ma
prawo o sobie sądzić, czy chce, czy nie chce, a do 18 lat to się rodzice zmawiają
[K.PR_JK_3].

Rodzice zdecydowani na danego kandydata przekonują swoją córkę o słuszności owego wyboru. Jeśli będzie bardzo rozpaczać i protestować, mogą zrezygnować z tego małżeństwa, ale zdarzają się także związki zawierane wbrew woli kobiety. Należy pamiętać, że małżeństwa zaaranżowane przez rodziców mogą być
bardzo udane. Podczas zmówin dziewczyna jest wywoływana do innego pokoju,
tam ktoś z jej rodziny (brat, siostra, kuzynka, może to być również osoba ze stażem małżeńskim) pyta ją, czy chce wyjść za mąż za danego chłopaka. Następnie
osoba ta przekazuje uzyskaną odpowiedź jej rodzicom:
Czasami dziewczyna się wstydzi powiedzieć, czy jej się chłopak podoba, czy nie,
to wtedy rodzice wyczuwają, jak to jest, czy on jej się podoba. [...] Właśnie mają
do wypowiedzenia, nikt jej przecież nie odda do jakiejś katorgi [M.65.PR_JK_2].

Rodzice, którzy wiedzą o nadchodzących swatach, mogą zapytać córkę, co
sądzi o danym kandydacie. Mają także czas na ewentualne przekonanie jej do
małżeństwa, by nie musiała decydować w chwili, gdy będą prowadzone pertraktacje. Dziewczynie w dniu zmówin towarzyszą koleżanki, kuzynki, siostry. Chłopak również przebywa wśród rówieśników. Osoby towarzyszące nie tylko dają
wsparcie przyszłym małżonkom, ale też same otrzymują szansę na oswojenie się
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z sytuacją, której zapewne niebawem doświadczą (Kowarska 2005a, s. 104–105).
Dziewczyna nie wyraża swojej opinii przy wszystkich. Poza wstydem powodem
może być fakt, że rodzina dziewczyny nie chce obrazić rodziny chłopaka. Nie
do pomyślenia jest, by młoda dziewczyna odrzuciła propozycję złożoną przez
dorosłych, często szanowanych ludzi.
Dawniej dziewcząt nie pytano o zdanie. Kowarska przytacza słowa jednego
z informatorów:
Rodzice mówią „musisz brać”, beczy, kwiczy, musisz brać [...] w cape dostaje, jak
nie chce [...]. I jedno, i drugie musi się rodzica słuchać [...]. A jak się nie spodoba,
to się spodoba później. Ja tyz swoją zonę na oczy nie widziałem i musiałem wziąć,
i teraz zadowolony jestem” [Informator Agnieszki Kowarskiej, Ber. 3, Polska
Roma] (tamże, s. 104).

Nawet jeżeli potencjalny mąż był dla dziewczyny odrażający, decyzja rodziców
była wiążąca:
Jak przyszli w swaty, a wiem to, bo w Poznańskiem był facet garbaty, a wziął taką
piękną kobietę za żonę, 50 lat temu, powodziło mu się dobrze, ona nie chciała go,
płakała, ale rodzina powiedziała: weź! I ona musiała go zaakceptować. A teraz
to jest tak, że jak powie raz czy dwa razy „nie”, to już nikt na siłę nie każe [M.42.
PR_1].

Obecnie — jak twierdzą informatorzy — rodzice pytają swoje córki, czy chcą
wyjść za mąż za danego chłopaka. Według jednej z kobiet dziewczyna ma godzinę lub dwie na zastanowienie się [K.PR_JK_3]. Inna uważa, że wesele dlatego organizowane jest zaraz po zmówinach, by nie dopuścić do rozmyślenia
się dziewczyny i zerwania zaręczyn, co — jak już pisałam — może mieć miejsce
[Informator Agnieszki Kowarskiej, Les. 1]. Waga danego podczas zmówin słowa jest jednak na tyle duża, że nie można wycofać się z nich bez konsekwencji.
Dlatego właśnie lepiej jest, by dziewczyna zobaczyła chłopaka i wyraziła swoją
opinię na jego temat i na temat związku z nim (Kowarska 2005a, s. 106).
Chociaż informatorki z grupy Lowari potwierdzają, że współcześnie pyta się
dziewczęta, co myślą na temat danego kandydata na męża, to jednak na paru
z nich zaręczyny zostały wymuszone, postawiono je przed faktem dokonanym.
Jedna z kobiet mówi, że owszem niektórzy rodzice pytają swoje córki, czy chcą
wyjść za mąż, ale czynią to tuż przed ślubem, kiedy wszystko jest już zorganizowane, w związku z czym jest za późno, by odwołać wesele. Dawniej w ogóle tego
nie robiono:
Kiedyś było, że tam córka nie rządziła [K.50.LO_30].

Informatorki, które wydały swoje córki za mąż, mówiły, że nie pytały ich o zdanie, mimo że dziewczyny znajdowały się w sąsiednim pokoju; wszystko zostało
postanowione za nie:
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Tam więcej gadania to jest jej ojca, niż dziewczyny. Nieraz na to patrzenie, ta
dziewczyna powie, że nie, to jej też się nie bierze pod uwagę. Daje ojciec, przybija
rękę i już [K.40.LO_33].

Młode Cyganki spotyka różny los. Cytowana wielokrotnie informatorka mówi,
że dla samych dziewczyn zaręczyny często nie są niespodzianką. Po pierwsze,
rodzice coraz częściej pytają je, co myślą o zamążpójściu, po za tym wielokrotnie sami chłopcy dzwonią do nich, zapowiadając, że przyjadą z zaręczynami
[K.24.LO_35]. Jednocześnie nadal zdarza się, że nie bierze się pod uwagę opinii
dziewcząt, co powoduje osobiste tragedie:
Cały czas płakałam w pokoju, siedziałam i płakałam, nie chciało mi się żyć. Jakby
pani to przeszła, to mówię pani, ojejku. Jakie to życie, a takie cygańskie, nienawidzę na przykład ten zwyczaj cygański, nie lubię tego. [...] Ale też jest tak, że
niektóra dziewczyna kogoś kocha, on ją, a ona jego, no to się biorą, bez problemu
się wszystko... [K.16.LO_32]

Romowie mają rozbieżne opinie na temat aranżowanych małżeństw. Mówiąc o tym zwyczaju, opowiadając o swoich doświadczeniach, niektórzy z nich
przytaczają następujący argument: zostali wydani za mąż lub ożenieni wbrew
własnej woli i choć nie znali swojego partnera, przyzwyczaili się do niego i teraz
są szczęśliwi. Dobrze im się żyje, a nawet się kochają — miłość i przywiązanie przychodzą bowiem z czasem. Podkreślają również wagę dopasowania się
w związku. Jedna z informatorek, o śmiałych jak na Romni poglądach, dopatruje się tego dopasowania i zakochania w bliskości fizycznej, jaka rodzi się między
małżonkami:
No właśnie, już spędziły tę noc, prawda, one się wstydzą, to jest coś całkiem nowego w ich życiu i czy on jest brzydki, czy ładny, czy on jest wstrętny jakiś, one
się zakochują... Bo one nigdy nie miały styczności z chłopakiem. [...] Tak, tak,
przeważnie tak jest, dlatego każdy starszy powie... mówi tak: poczekaj, poczekaj,
a miłość przyjdzie. Nie musisz go kochać. Dlatego ojciec zawsze dawał te Cyganki, bo on wiedział, że one się zakochają [K.24.LO_35].

Używając podobnych argumentów, kobieta ta tłumaczy reakcję dziewczyny,
która została przez Roma nie tyle porwana, co zgwałcona, stając się tym samym
jego żoną (jej historia cytowana jest w podrozdziale 3.2.2), i która wycofała skargę z sądu:
Bo to jest to, o tym mówiliśmy, że on był pierwszy i ona już to czuje, ona zapomniała, że to był gwałt, jej zaczyna zależeć. Ona się zakochuje, bo on nie chciał,
bo on chciał ją jako żonę i ona tak to odbiera [K.24.LO_35].

Romowie twierdzą, że rodzice lepiej znają życie niż dzieci, kierują się innymi
kryteriami wyboru partnera i dlatego aranżowane przez nich małżeństwa są
udane. Wielu rozmówców zwraca jednak uwagę na to, że współcześnie aranżowane związki często się rozpadają. Dopuszczają oni także myśl o nieszczęściu
kobiety, która zostaje wydana za mąż wbrew własnej woli.
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3.2.1.2. Ślub z inicjatywy młodych Romów
Niektórzy Romowie zdają sobie sprawę z tego, że współcześnie młodzież płci
przeciwnej spotyka się ze sobą potajemnie. Rodzice obserwują swoich synów
lub wręcz zostają przez nich zainspirowani do wyjścia z propozycją zmówin do
określonej dziewczyny. Bardzo wielu Romów wspomniało, że chłopak może
zasugerować rodzicom, że chce się ożenić, powiedzieć, która dziewczyna mu
się podoba. Wtedy rodzice jadą w swaty. Jeśli rodzina dziewczyny nie zgadza
się na ślub, chłopak może ją porwać, nawet mimo sprzeciwu samej Romni. Jedna z rozmówczyń, której syn ma za żonę Polkę, mówi, że obecnie zasady są
mniej rygorystyczne i zdarza się, że para spotyka się ze sobą bez wiedzy rodziców [K.45.PR_19]. W pewnym momencie chłopak mówi rodzicom o Romni,
która mu się podoba, a oni — jeśli ją zaakceptują — decydują o małżeństwie.
Informatorka z grupy Polska Roma potwierdza, że chłopak może zainicjować
rozmowę o małżeństwie:
Może powiedzieć rodzicom albo może i powiedzieć swoim kuzynom. To bezpośrednio nie idzie do ust rodziców, tylko kuzyni przychodzą i mówią: no wiesz,
tutaj podoba się twojemu synowi ta i taka; i rodzice rozpatrują, mówią, że może
być albo nie może być. Jeżeli nie może być, to się wzywa syna i się tłumaczy, dlaczego nie może być z tego rodu albo nie może być ta dziewczyna. Więc czasami
syn słucha, a czasami nie, to bywa różnie [K.30.PR_3].

Jeżeli syn nie posłucha rodziców i nie zaakceptuje ich odmowy, ma jedno, wspominane już kilkakrotnie rozwiązanie:
To jest porwanie. I już stawia ich przed faktem dokonanym [K.30.PR_3].

Jeden z Polskich Romów przyznaje, że jeżeli chłopakowi podoba się dziewczyna, może o tym powiedzieć mamie:
Bo ojca się wstydzą [M.70.PR_11].

Informator mówi, że może się zdarzyć, iż chłopak i dziewczyna będą ze sobą
rozmawiać; wolno im nawet pocałować się, byle nie doszło do zbliżenia. Jednocześnie twierdzi, że młodzież nie tworzy potajemnie par i nie spotyka się. Oto
jak może wyglądać sytuacja, kiedy chłopak zasugeruje rodzicom, że chce poślubić daną dziewczynę:
— Mama, nich idzie tam do nich tatuś i porozmawia, bo ona mi się podoba. To ja
idę do ojca jej i matki z nią [swoją żoną] i robimy takie zmówiny. Przy kieliszku
wódki, przynoszę — nie dużo — czy pół litra koniaku, czy czegoś, lepsza gadka.
No i przy tym koniaku: słuchajcie, ja mam syna, ty masz córeczkę. Znasz moją
rodzinę, ja znam twoją rodzinę, wiem jak twoje dziecko wychowane, wiesz jak
mój syn wychowany. Robimy jakieś wesele i niech się pobiorą. A czy oni chcą, to
się ich pyta. Ojciec się pyta tej córki, a ja się pytam swojego. [...] Bez mojej zgody
i żony mój syn nie będzie miał zgody, to będzie poniżony w rodzinie [jeżeli sam
zadecyduje o małżeństwie i porwie żonę]. U rodzeństwa swojego będzie poniżony, u mnie, u mamy, u wszystkich. On musi przyjść i się spytać. Jeżeli bardzo
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kocha ją i ona jego, kochają się, to my między sobą naradę robimy rodzinną taką.
On nie słyszy i ona nie słyszy [M.70.PR_14].
— Czy mu się w życiu ułoży, czy do dobrej rodziny wchodzi, czy nie będzie tam
pokrzywdzony, czy poniżony [K.70.PR_15].

Rodzice chcą znać decyzję syna. Małżeństwo zawarte przez porwanie, kiedy
dziecko omija tradycyjne zachowania, jest wyrazem braku szacunku i zaufania
do nich.
3.2.1.3. Organizacja i przebieg wesela
Po zmówinach — tak szybko, jak tylko jest to możliwe — organizuje się wesele.
Cygańska uroczystość to jedyny — według Romów — sposób zalegalizowania
związku. Romowie mogą także — co czasami robią — wziąć ślub kościelny lub
cywilny, lecz są one traktowane raczej jako dodatek niż podstawa. Jednym z powodów do niezawierania tego typu ślubów jest młody wiek małżonków. Czasami
małżonkowie po wielu latach wspólnego pożycia decydują się na ślub kościelny.
Jak pisze Kowarska, o tych ślubach informatorzy nawet nie wspominają, uważając je za mało istotny temat (Kowarska 2005a, s. 107).
Jeśli przyszli małżonkowie są bardzo młodzi, ze ślubem czeka się, aż osiągną określony wiek. Szczegółowa data ustalana jest podczas zmówin. Jak piszą
Mróz i Mirga, pełna ceremonia, to znaczy zaślubiny (wiązanie rąk) i wesele, ma
miejsce wyłącznie w przypadku osób, które wchodzą w związek małżeński po
raz pierwszy (Mirga, Mróz 1994, s. 256). Mangavipen, czyli ślub romski, składa
się z kilku ważnych elementów, niezbędnych by ceremonia miała prawidłowy
przebieg. Moment zaślubin jest częścią wesela, organizowanego zwykle w sali
weselnej lub w restauracji, przy czym przygotowaniem potraw zajmują się Cyganki. U Polskich Romów nie ma ustalonej godziny, na którą przyjeżdżają goście. Schodzą się oni stopniowo od rana — około południa wszyscy są już zgromadzeni (Kowarska 2005a, s. 125–126). Ojcowie idą wówczas po narzeczonych,
którzy wkraczają na salę idąc obok siebie (tamże, s. 123). Teraz następuje najważniejszy moment wesela — „zawiązanie” małżeństwa. Polega ono na związaniu rąk młodych chustką przez przedstawiciela starszyzny (najstarszą osobę
z rodziny, „najstarszego Cygana” — jak mówią informatorzy). Osoba ta pełni
rolę autorytetu społecznego w grupie, do której należy. Najpierw wygłasza improwizowaną przemowę dotyczącą istoty małżeństwa oraz obowiązków małżonków, potwierdza narzeczonych i rodziców decyzję o zawarciu związku, a następnie wiąże młodym ręce. Najczęściej do obrzędu tego używa się chustki należącej
do phuri daj, czyli starej kobiety, choć może to być także szalik, fartuch, wstążka
lub tasiemka. Preferowanym kolorem chustki jest czerwień — kolor szczęścia
i zdrowia. Kolor ten występował także u Lowarów: czerwona była chusta, którą
owijano płoskę, i suknia panny młodej. Jak jednak mówi jedna z informatorek:
O kolor nie chodzi, tylko chodzi o to, że to jest chustka starszej osoby [K.36.
PR_4_JK] (por.: Kowarska 2005a, s. 123).
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Następnie narzeczeni obiecują, że będą trwali w małżeństwie i pozostaną sobie wierni. Wtedy goście oblewają ich alkoholem i podrzucają — kobiety żonę,
a mężczyźni męża.
Dopuszczalne jest również przeprowadzenie wiązania rąk przez rodziców lub
parę osób o porównywalnie wysokim autorytecie, ze strony dziewczyny i chłopaka, czy też parę — najstarsi kobieta i mężczyzna. Może to być również osoba
młodsza, jeśli jest już autorytetem lub otrzymała zezwolenie na ten czyn (tamże,
s. 118–120, 123).
Do związania rąk można użyć także innego materiału. Bartosz pisze, że
w przypadku pośpiesznie organizowanych wesel wykorzystywano w tym celu
ścierkę do naczyń, która — ze względu na swoje przeznaczenie — jest rytualnie
czysta. Propozycja użycia ręcznika została odrzucona ze względu na zagrożenie skalaniem — mógł on przecież być używany na przykład do wycierania nóg
(Bartosz 2004, s. 194). A zatem, by materiał mógł zostać wykorzystany w opisywanym rytuale, musi mieć status czystego. Podobnie jak osoba, która go używając doprowadza do zawarcia związku małżeńskiego.
Wiązanie rąk (lewej chłopaka i prawej dziewczyny) to gest symboliczny, będący oznaką trwałości związku. Następnie młodzi piją wódkę ze wspólnego kieliszka: najpierw mężczyzna, a po nim kobieta. Kowarska tłumaczy to zachowaniem
rozdziału płci i hierarchią, a także chęcią zapobieżenia skalaniu mężczyzny. Akt
wspólnego wypicia alkoholu jednoczy pijących: zarówno świeżo poślubionych
małżonków, jak też kobiety i mężczyzn, którzy siedząc przy osobnych stołach
tworzą wspólnotę płci2. Po przechyleniu kieliszka alkoholu młodzi wygłaszają obietnicę zgodnego życia w małżeństwie, a zgromadzeni goście składają im
życzenia. Winszowanie jest przede wszystkim obowiązkiem osób najstarszych
w grupie. Po nich życzenia składają rodzice oraz — jeśli zechcą — kolejni goście
(Kowarska 2005a, s. 121–122). Winszowanie może być poważne — aby młodzi
żyli w zdrowiu, zgodzie, kochali się i mieli dużo dzieci. Ale bywają też powinszowania żartobliwe.
Synu, winszuję ci, żebyś jutro zaczął dzieci robić, a za tydzień chcę już mieć tutaj
wnuka [M.27.PR_8]

— powiedział do informatora ojciec. Winszowanie może mieć miejsce również
przed wiązaniem rąk, tuż po przyjeździe z kościoła, jeśli tam jest zawierany ślub
lub młodzi otrzymują błogosławieństwo. Trzeba jednak pamiętać, że etap wiązania rąk jest pomijany, jeśli przyjęcie weselne jest następstwem porwania kobiety
[M.40.PR_20].
Oblewanie szampanem i podrzucanie nowożeńców to zabiegi płodnościowe.
Podrzucanie nie jest praktykowane przez wszystkie rody i nigdy nie stosuje się go
podczas uczty weselnej urządzanej po porwaniu (Kowarska 2005a, s. 119–123).
Wtedy bowiem wiadomo, że miedzy młodymi doszło do stosunku płciowego, że
2

U Lowarów kobiety i mężczyźni wspólnie siedzą przy stołach.
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para jest już dorosła. Na koniec ślubu nowożeńcy całują w ręce członków starszyzny. Następnie rozpoczynają się tańce: nowożeńcy najpierw tańczą ze sobą,
a następnie w kole ze swoimi rodzicami i dziadkami; stopniowo dołączają do
nich kolejni goście. Po tańcach młodzi indywidualnie dziękują zgromadzonym
gościom, zostając na weselu (choć tutaj relacje różnią się) do jego końca (tamże, s. 123–124). Przez cały czas trwania zabawy muszą tańczyć z gośćmi oraz
śpiewać, jeśli zostaną o to poproszeni. Mogą także pojechać do domu któregoś
z rodziców i tam już zostać (tamże, s. 128).
Podczas wesela powinien być widoczny przepych. Gości obsługują członkowie
rodziny lub pracownicy restauracji. Według informatorki z grupy Polska Roma,
obsługujące gości młode osoby muszą mieć bardzo dobrą opinię (zachowywanie czystości fizycznej i rytualnej) [Informatorka Agnieszki Kowarskiej, Jag. 1,
Polska Roma]. Kowarska uważa, że cechy te (młodość, pozytywna opinia oraz
czystość i higiena osobista) odwołują się do dziewictwa, czyli stanu, w którym
kobieta nie kala. Konsekwencją zaangażowania do podawania posiłków osób
skalanych lub mających złą opinię będzie utrata prestiżu przez osobę organizującą przyjęcie (tamże, s. 129). Wpłynęłoby to także na czystość obsługiwanych
gości, zwłaszcza mężczyzn.
Czas trwania wesel jest różny — najkrótsze trwają dwa dni, najdłuższe nawet
dwa tygodnie. Jeśli rodzice nie mają już funduszy na kontynuowanie wesela,
wśród gości organizuje się składkę. Pieniądze można zbierać także w intencji
zgromadzenia ich dla nowożeńców (tak robią Warmijaki, Lesiaki i Jaglanie)
(tamże, s. 130–131). U Warmijaków i Jaglanów młoda żona tańczy z członkami
starszyzny — przed tańcem chętny wrzuca pieniądze na tacę, trzymaną przez
najstarszą w rodzie kobietę (tamże, s. 135). U Pachowiaków takie zachowanie
spotyka się z ostrym sprzeciwem. Może ono zostać mylnie zinterpretowane
przez przedstawicieli rodów, które nie praktykują składek — mogą oni odnieść
wrażenie, że zostali zaproszeni w celu przekazania młodym jakiejś sumy pieniędzy. Nowożeńcom podarowuje się też prezenty (tamże, s. 144–145).
Ubiór osób biorących udział w zaślubinach i weselu musi być tradycyjny, akceptowany przez starszyznę. Dziewczyna wychodząca za mąż po raz pierwszy,
dziewica, zakłada białą suknię. Kobieta wstępująca w kolejny związek małżeński
również może założyć suknię koloru białego, jednak w tym wypadku biel nie
będzie symbolem dziewictwa. Jeśli ślub jest mniej wystawny, kobieta może po
prostu być ubrana odświętnie, w jasne barwy. Narzeczony zwykle ma na sobie
garnitur, ale zaakceptowano by także samą koszulę i spodnie od garnituru oraz
element ozdobny w postaci na przykład sygnetu (tamże, s. 138–141).
Podrzucanie młodych do góry, następujące po związaniu rąk, odbywa się
w grupach: mężczyźni podrzucają mężczyznę, a kobiety — kobietę. Jest to rezultatem opisanego wcześniej przekonania o kalających właściwościach dolnych
części kobiecej garderoby. Pomimo że panna młoda jest dziewicą, zagrożenie
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skalaniem pojawia się przez sam fakt, że wkrótce dojdzie do stosunku płciowego, będącego naturalną konsekwencją ślubu.
Uczuciem często towarzyszącym młodym podczas wesela jest wstyd:
Bo i tańce są — każdy chce tańczyć z młodym, z panną młodą. Później razem
tańczyliśmy — to też wstyd. Później już była cała impreza, bawienie się. [...] No
akurat ja tak miałem — w jednym pokoju, ale potem uciekłem do innego pokoju
— wstydziłem się [informator mówi o przebieraniu się w odświętny strój w tym
samym pokoju, w którym robiła to jego przyszła żona]. A później... pierwsza noc
— najważniejsza. Później człowiek się nie wstydzi. Ale ona nie może mi powiedzieć przed ślubem: chodź, idziemy się pokochać. Najważniejsza pierwsza noc,
wtedy fakt jest dokonany [M.27.PR_8].

Wstyd pojawia się zawsze wtedy, gdy często obcy sobie małżonkowie muszą zrobić coś razem: zatańczyć, wziąć się za ręce, przebywać obok siebie. Siedemdziesięcioletni informator przyznał, że podczas swojego wesela wstydził się bliskości
ze swoją żoną:
Ona osobno i ja osobno. [...]. Bo u nas był duży wstyd, żeby tak od razu przy ludziach zatańcować. Można było, młodzież tańczyła... ale żeby tak całowania, przy
starszych ludziach — to u nas tego nie ma [M.70.PR_12].

Niewątpliwie, jest to stresująca sytuacja: młodzi Romowie, którzy dotąd mieli zakaz jakichkolwiek kontaktów z rówieśnikami płci przeciwnej, z wyjątkiem
członków swoich rodzin, muszą tańczyć z partnerem, trzymać go za ręce.
Relacje o weselach u Lowarów w przeszłości zdawali Yoors i Ficowski. Ten
ostatni pisał także o Kełderaszach, podkreślając podobieństwo ich wesel do
uroczystości lowarskich. Oto jak jedno z wesel sprzed II wojny światowej, odbywające się w taborze, zapamiętał Yoors. Zwrócił on uwagę na bardzo dużą wystawność całej uroczystości — organizowało ją kilka rodzin. Goście (mężczyźni)
otrzymali przyszykowane dla nich apaszki na szyję — w zamian zostawili datki.
Zebrana kwota została przeliczona i ogłoszona publicznie, po czym kontynuowano tańce, śpiewy, jedzenie oraz wznoszenie toastów. Po skończonej przez
mężczyzn uczcie do stołów zasiadły kobiety i dzieci. Ważnym etapem wesela
było wyprowadzenie dziewczyny z domu rodziców i wprowadzenie jej do domu
męża. Towarzyszyło temu rozwiązanie warkocza panny młodej i płacz jej rodziny. Na czerwoną sukienkę, którą tego dnia miała na sobie, założono jej białą
suknię z satyny. W trakcie trwania wesela miejsce miało rytualne uprowadzenie
panny młodej, zainscenizowane przez członków rodziny (zapewne takie, o jakim
pisał też Ficowski). Młodzież z rodziny chłopaka i dziewczyny pochowała się
wraz z młodymi małżonkami pomiędzy wozami. Krewni dziewczyny utworzyli
wokół niej obronny szpaler, przez który musiał się przedrzeć pan młody ze swoimi wspólnikami, by uprowadzić żonę na noc poślubną. Zachowanie dziewczyny
powinno być płoche, pełne rozpaczy i aktywnej obrony przed porwaniem. Dobrowolne poddanie się woli chłopaka, brak wyraźnej obrony może wskazywać,
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że młodzi znali się przed ślubem i mieli ze sobą kontakty fizyczne, co byłoby
równoznaczne ze zhańbienie samej dziewczyny, jak i jej rodziny. Yoors, który
był świadkiem takiej sytuacji, twierdził, że panna młoda za karę została zbita
przez brata. Następny dzień rozpoczynał się od oględzin pościeli, na której spali
młodzi (Yoors 1973, s. 284–289).
U Kełderaszów po tumnimos (zmówinach) rozpoczynało się w ustalonym
terminie wesele. Jego organizacja należała do rodziny pana młodego. Podobnie
jak u Lowarów, materiał na strój weselny kupowali teściowie, ale sama suknia
wykonywana była przez rodzinę dziewczyny. I tu pojawia się czerwony akcent
— welon. Niezamężne dziewczyny tańczyły z umieszczonym na kiju welonem,
a po przyłączeniu się do nich panny młodej, zakładały go jej na głowę. Od tej
chwili była ona już mężatką. Następnie młoda żona żegnała się ze swoją rodziną
i przechodziła do rodziny męża, w czym przeszkadzali jej krewni z jej rodziny.
Pan młody nie brał w tym udziału. Elementem kełderaskiego i lowarskiego wesela jest, niepraktykowana przez większość rodów z grupy Polska Roma, zbiórka
pieniędzy. Mirga i Mróz piszą o zbieraniu pieniędzy do wydrążonego bochenka
chleba — najpierw datki wrzucała starszyzna, potem pozostali Romowie. Po
zbiórce weselnicy rozdzielali się — osobno ucztowała rodzina dziewczyny, osobno chłopaka. Drugiego dnia po weselu miejsce miały pokładziny (Mirga, Mróz
1994, s. 256–258).
Współcześnie wesela kełderaskie odbywają się w sali weselnej. Organizatorzy
zapowiadają, że nie wolno robić awantur — winny będzie musiał zapłacić karę
pieniężną. Wesela trwają dwa dni [M.75.KE_40, K.65.KE_39]. Starsza kobieta
i mężczyzna (niekoniecznie małżeństwo) podają młodym chleb i sól, a następnie
winszują im:
Abyście żyli 120 lat, 200 lat! Żebyście mieli dużo dzieci, rodzinę żebyście mieli,
abyście byli bogaci, dużo złota [M.75.KE_40].

Kobieta, która bierze udział w tym rytuale:
Może być nie jego [mężczyzny] żoną, może być obca, taka poważniejsza kobieta,
no taką byle jaką nie zawołali, taką poważną, dobrą charakterem [M.75.KE_40].

Może nawet być wielokrotną mężatką, byleby była „w głowie dobra”. Trochę
wbrew temu, co mówią inni informatorzy, mężczyzna ów stwierdza:
Bo kto to wie, czym ona była, kogo miała, nikt nie wie [M.75.KE_40].

Następnie rozpoczynają się rytualne tańce — starsi mężczyźni, czyli wujek, ojciec, a nawet brat pana młodego, mają pierwszeństwo zatańczenia z dziewczyną.
Towarzyszy temu zbieranie darów, które mogą stanowić nawet równowartość
kosztów wesela:
Tak, jak jest wesele, tańczy jego brat z nią, albo wujek, albo ojciec, potem biorą
i dają temu młodemu, żeby on tańczył ze swoją przyszłą żoną, to można, ale żeby
on sam do niej, brał ją — to nie. [...] Przypuśćmy, jest wesele i bierze mój brat,
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ty się żenisz, i daje mnie do ciebie, żebym ja z tobą potańczył. [...] Tu jest osobna
taka, koszyk albo jakaś tam kasetka [...] i jak ja tańczę z tobą, to ja biorę, przypuś
ćmy, bo tak można, 100 zł czy 1000 zł, wrzucam — jako dar. Albo rodzina to weźmie nawet sygnet czy łańcuszek i rzuca tam. No i to dary takie są. [...] Przeważnie
jak rodzina, to lepsze dary dają, większą sumę pieniędzy, dla tych młodych liczy
się. I następny tańczy z nią, i tak w kółko idzie na tej sali [M.75.KE_40].

Lowarskie wesele również trwa dwie doby. Pierwszego dnia mają miejsce
wspólne tańce i zbieranie darów, a drugiego — zdejmowanie welonu i zakładanie chustki, jedzenie chleba i soli oraz winszowanie. W dniu ślubu w miejsce,
w którym odbywa się wesele, zjeżdżają się goście. Młoda para wchodzi na salę
na przykład trzymając się za ręce. Starsza informatorka precyzuje, że panna
młoda jest wprowadzana przez „najstarszego”:
Pięknie wygląda, jak ją ten najstarszy, starosta, ją wprowadza na salę. Pięknie
wygląda to. Najstarszy facet wprowadza. I taki ją wprowadza, który nie miał żonę,
tylko jedną. A ten, kto miał dwie, trzy żony, nie może ją wprowadzić. Tylko jedną
żonę co miał, ich może przyprowadzać. A na drugi dzień chustkę jej zakłada, ściągają welon, biorą ich i wlewają szampan. Dają jej na talerzyku sól i chleb, zjedzą,
popiją troszeczkę szampanem [K.50.LO_30].

Młoda para może obejść salę, dochodząc do starszyzny. Początkowo, by zatańczyć z panną młodą, należy dać jej prezent — chętny do tańca głośno mówi, jaką
sumę pieniędzy na to przeznacza. Suma ta jest ogłaszana przez mikrofon, a pieniądze wrzucane do koszyka3. Postępuje tak każdy zaproszony mężczyzna obecny na sali. Na środku sali tańczy wtedy tylko jedna para. Osoba, która przekazała daro, otrzymuje szal na szyję. Jak mówi jedna z informatorek, ten element
wesela stanowi atrakcję dla gości [K.43.LO_36]. Podczas zbierania daro goście
starają się zaprezentować z jak najlepszej strony. Tak zbiórkę darów podczas
wesela lowarskiego, które odbyło się w 1991 roku, opisał Polski Rom:
No więc z Niemiec [polscy Lowarzy mieszkający w Niemczech], ci z Polski się
starają, no to jeden tam rzucił 2 tysiące marek czy euro, już tego nie pamiętam,
złoto, łańcuch, monety złote, to uzbierali tak — rada starszych, trzech starych
Cyganów, stół, wyjęli na sam środek parkietu. Ich ulubiona piosenka to Besame
mucho i taki starszy wesela ma taką laseczkę takimi kokardkami zawiązaną, i on
tańczy z panną młodą. I potem on patrzy na takiego delikwenta, i oddaje mu tą
pannę młodą, a ten musi [...] do rady starszych wrzucić kasę. I jest tak, jeżeli ktoś
tam dał 1000 marek, to ten drugi chce mu zrobić kontrę i daje 1500 albo 2000. Jeden rzucił taki, potem jak się dowiadywałem, to, to było 7000. Summa summarum
to było tak. Uzbierali, proszę panią, 70 000 marek, nie wiem, czy wtedy były euro,
czy marki, ale chyba marki to jeszcze były. No to łańcuch jedna babka wrzuciła,
to można było krowę przywiązać. Więc uzbierali wszystkiego, się dowiadywałem,
71 000 marek. Polskich chyba 36 baniek i te złota. No naprawdę, to był start ich
Panna młoda u polskich Lowarów w USA chowa je do noszonej przez siebie sakiewki [K.43.
LO_36].
3
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— marzenie. Że oni, oni nie musieli się martwić o mieszkanie, bo sobie kupią po
prostu [M.40.PR_20].

Po zebraniu daro wszyscy zaproszeni goście mogą tańczyć. Według jednej relacji, jako pierwszy z młodą tańczy mąż [K.50.LO_30], według innych — tańczy on
na samym końcu. Jak za czasów opisywanych przez Yoorsa, goście mają na sobie
kotyliony. Na drugi dzień młoda para jest częstowana chlebem i solą:
Daje im kieliszek z winem, wodę, sól i chleb, święci on młodych, lejąc wino lub
szampana na głowy, klepie ich po głowie, a potem daje do zjedzenia. Chleb zamoczony w soli, następnie młodzi dostają prezenty [K.43.LO_36];
Żeby im nie brakowało nigdy, bo to... sól jak brakuje, to jest niedobrze, no i chleb
[K.38.LO_25].

Najczęściej wymienianym alkoholem jest szampan i wino. Panna młoda ma na
sobie elegancką suknię i ozdoby [K.43.LO_36]. Tak jak u Polskich Romów, na
wesele zorganizowane po ucieczce lub porwaniu nie można założyć bieli — kolor ten jest zarezerwowany dla dziewic:
To już nie, to już wtedy dziewczyna nie zakłada białej. Bo już jest nie tego. Robią
takie wesele, tylko że już nie jest na biało ubrana. I wiadomo, że dziewczyna musi
być dziewicą. Czystą, pacivali, dopiero wtedy zakładają białe. Normalnie ubiera
się ją i jest tam jakieś wesele [K.38.LO_25].

Atrybutem dziewicy jest przede wszystkim biały welon. W drugim dniu wesela
jest on zdejmowany i zastępowany przez chustkę (dikhło), która jest symbolem
stanu małżeńskiego:
Przyszli te starsze i mówią, że już czas, żeby ściągnąć mi welon, że już jestem jego
żoną. I ściągnęli mi welon, najpierw wzieli rzucali mną do góry i na dół, Boże,
szampanami byliśmy normalnie... ten szampan z nas leciał. Oblali nas szampanem, przyszedł ten starszy, schyliłam głowę, widziałam tę wodę, zaczął mówić,
no... Jak ksiądz mówi, nie, do tych młodych, to tak mówi do nas ten starszy wujek
i jego żona. [...] No i wzięli, ściągli welon, zawiązali tą chustkę, tańczyłam z dziadkiem i potem, jak to z panną młodą, tańczyli wszyscy [K.22.LO_27].

Ciekawe jest odwoływanie się do liturgii chrześcijańskiej: błogosławiąca młodych starszyzna jest przyrównana do księdza, a gest polewania szampanem to
„święcenie”. Najpierw młodym związuje się ręce i składa życzenia — robi to najstarszy mężczyzna. Głowy młodych stykają się — są oni wtedy polewani szampanem. Następnie alkohol ów piją kolejno: chłopak, dziewczyna, osoba wiążąca dłonie, pozostali uczestnicy wesela. Później dziewczynie zakłada się dikhło
(w miejsce welonu). Według jednej z kobiet, nawet gdy dziewczyna została porwana, można urządzić prawdziwe wesele i założyć jej welon:
Można zakładać, albo... No prawie że nie, rzadko to się to zdarza. Bo jak tam
z nim zostanie miesiąc czasu po porwaniu, to już jej nie zakładają. Ale tak, jak
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przychodzi do domu po dwóch, trzech dniach i wesele robią, to mogą jej założyć
welon [K.50.LO_30].

Mężczyzna, który wprowadza młodych na salę, daje im alkohol, chleb i sól, oraz
kobieta, która zakłada chustkę, muszą być „najstarsi”, a kobieta również „najczystsza”. W obrzędzie tym mogą uczestniczyć „pradziadek, prababka” [K.43.
LO_36]:
Musi być z jednego męża kobieta i tak samo mężczyzna musi mieć jedną żonę,
nie więcej. Był taki zdarzunek, byliśmy teraz niedawno na weselu cygańskim, że
nikt nie poszedł, tylko jedynie moja ciocia, bo nikt nie miał, jedynie moja ciocia,
bo ona tylko miała. I starsza była, i ona tylko, bo wujek nie poszedł, bo on miał
coś dwie żony. I nie poszedł. No i tamta ciocia jej dała ten ślub, starsza, 73 lata
ona ma [K.38.LO_25].

Kiedy informatorzy opowiadali o tych osobach, padały epitety „najstarsza, najstarszy”, ale przede wszystkim „doskonalszy”, „z jednego męża”:
Dziadka siostra, ta starsza, która miała jednego męża, i ten jej mąż miał jedną
żonę, no takie doskonalsze [K.22.LO_27];
Najstarszy facet. Wprowadza. I taki ją wprowadza, który nie miał żonę, tylko
jedną. A ten, kto miał dwie, trzy żony, nie może ją wprowadzić. Tylko jedną żonę
co miał, ich może przyprowadzać. A na drugi dzień chustkę jej zakłada, ściągają
welon, biorą ich i wlewają szampan. Dają jej na talerzyku sól i chleb, zjedzą, popiją troszeczkę szampanem, no i kobieta, która jej chustkę wiąże, też musi mieć
tylko jednego chłopa, tylko. Żeby więcej chłopów nie miała, bo to jest dobrze
u nas tylko, która ma jednego mężczyznę, a która ma dwóch–trzech chłopów nie
może jej wiązać tą chustkę [K.50.LO_30].

W obrzędzie może brać udział mężczyzna, który ożenił się ponownie po owdowieniu:
Zaczynają ją błogosławić po cygańsku, bierze król Cyganów albo ktoś, kto jest,
kto był porządny w swoim życiu, jakiś starszy, który miał tylko jedną żonę czy tam
dwie żony, ale w porządku, czy jedna mu umarła — porządny człowiek po prostu.
Bierze ich, stają koło niego, daje im pieprz, sól, to nie mogą wypluć, potem piją
szampana i tam ich klepią, błogosławią, i kobieta, Cyganka, która też była dziewicą z jednego męża, wiąże jej chustę [K.24.LO_35].

We wszystkich wypowiedziach podkreśla się czystość kobiety oraz mężczyzny.
Dlatego zastanawiające są słowa informatora z grupy Kelderari, który twierdzi,
że nie jest istotne to, ilu mężów miała kobieta wiążąca chustką ręce młodym,
tylko to, „co ma w głowie”. Informatorka z grupy Lowari zauważyła też, że osób,
które były tylko w jednym związku, także wśród starszych Romów, jest coraz
mniej.
Wstyd nie omija także lowarskich narzeczonych. Wskazane jest, by dziewczyna pokazywała zakłopotanie, tremę — jest to dobrze widziane, świadczy o jej
cnocie [K.43.LO_36].
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3.2.2. Porwanie
Porwanie4 jest u Romów legalną formą zawierania małżeństw. Jego schemat
sprowadza się do tego, że młody Cygan ucieka z dziewczyną poza miejsce jej zamieszkania i spędza z nią kilka nocy — powracając młodzi są już pełnoprawnym
małżeństwem. Wiąże ich stosunek seksualny. Kowarska wyróżnia następujące
typy porwań:
1. porwanie (chwyteł) obrzędowe, będące pierwszym etapem obrzędu ślubu;
w jego organizację zamieszani są rodzice (albo organizują porwanie, albo
tylko o nim wiedzą i wyrażają na nie zgodę);
2. porwanie, na które godzi się dziewczyna i w którym uczestniczą członkowie rodzin małżonków, ale na które nie ma zgody decydentów (czyli
starszych)5;
3. prawdziwe porwanie, bez zgody dziewczyny i rodzin (Kowarska 2005a,
s. 110).
Porwanie pierwszego typu, rytualne, jest w rzeczywistości symboliczne — odbywa się za zgodą rodziców i wiedzą dziewczyny, a jego celem może być zaoszczędzenie na kosztach wesela. Zwłaszcza u Kełderaszów pozwalało ono uniknąć
płacenia za żonę (Ficowski 1980, s. 307):
Małżeństwa przez porwanie są wciąż częste. Przede wszystkim jest to bardzo częste zjawisko. Wiąże się to i z kosztami — przede wszystkim. Bo jak prosi się
o rękę, tak jest u Austryjaków, że ojciec pan młodej ma prawo zażądać jakąś
kwotę. Jeżeli ktoś jest zamożny, no to mówię, da te 100 monet złotych, łańcuch
złoty, 1000 dolarów [M.40.PR_20].

U Polskich Romów porwanie może być wstępem do wesela. Dochodzi do
niego po swatach, zgodzie rodziny dziewczyny i ustaleniu, ile pieniędzy każda
ze stron wyda na wesele. Jest to porwanie tylko z nazwy. Narzeczeni wyjeżdżają
z miasta na kilka dni, za zabrane z domu pieniądze opłacają hotel. Rodzina dowiaduje się o tym, a po powrocie młodych proszona jest na wesele (Kowarska
2005a, s. 110). Ficowski pisał o obrzędzie rytualnego niby–porwania, który po
II wojnie światowej obserwował u Lowarów: dziewczynie przyszły mąż i jego
znajomi zarzucali na głowę chustkę i „uprowadzali” ją. Obserwowali to inni Cyganie, śpiewając pieśni (Ficowski 1980, s. 305).
Druga odmiana porwania to ucieczka młodych, poprzedzają ją spotkania zakochanych i podjęcie decyzji o małżeństwie. Powodem ucieczki może być na
przykład brak zgody rodziców dziewczyny na oficjalny związek.
Trzeci typ to rzeczywiste porwanie dziewczyny, dokonane przez przyszłego
męża bez jej wiedzy, przy współudziale znajomych, czasami krewnych Romni.
Przedstawię kilka takich porwań, zamieszczając relacje ich uczestników — poChwyteł. Można również powiedzieć: te ćhoreł. Przykład: Dziav mange Romnia te ćhoreł [M.40.
PR_20].
5
Ja nazywam je „ucieczką”, do tego bowiem się sprowadzają.
4
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rywających i porywanych. Schemat porwania jest zwykle taki sam. Aktorami są:
chłopak, któremu spodobała się dziewczyna, często zwerbowany taksówkarz
i wspólnik, np. siostra chłopaka, kuzynka bądź koleżanki dziewczyny. Razem
oczekują, aż dziewczyna wyjdzie na ulicę, np. w celu zrobienia zakupów, i aranżują sytuację, w wyniku której znajdzie się w pobliżu taksówki czy samochodu.
Następnie wrzucają ją siłą do auta i wywożą, najczęściej do odległego hotelu.
Porwana i porywacz przebywają tam przez kilka dni. Dochodzi między nimi do
zbliżenia. Ostatnim etapem porwania jest powrót do domu dziewczyny — już
w charakterze męża i żony. Podczas nieobecności Romni, jej rodzice — zaniepokojeni — robią wywiad, poszukując informacji na temat tego, kto porwał ich
córkę. Ustaliwszy, kto jest porywaczem, spotykają się z jego rodzicami, omawiając szczegóły dalszego postępowania. Starszyzna także uczestniczy w tym śledztwie, należy bowiem dowiedzieć się, czy chłopak nie był już żonaty. Starszyzna
i rodzina mogą (ale nie muszą) wydać przyzwolenie na porwanie.
Ludzie, którzy uczestniczą w porwaniu, jego współorganizatorzy, to często
osoby bliskie dziewczynie. W cytowanych poniżej relacjach rolę „naganiaczy”
pełniły koleżanki lub siostra porywającego Roma. Jak zatem widać, zagrożeniem dla wolnego stanu Romni mogą być również inne kobiety. Dlatego ojciec
cytowanej niżej informatorki, aby chronić ją przed porwaniem, nie pozwalał jej
chodzić do szkoły; po mieście wolno jej było spacerować wyłącznie w towarzystwie kuzynek:
Ale się też boi z kuzynkami, żebym wyszła, bo kuzynki, mówi, że namawiają, żebym wzięła męża. [...] Na przykład, powiedzą: chodź, idziemy na miasto, coś ci
kupimy albo gdzieś pójdziemy. A tutaj będzie czekał jakiś Cygan i mnie porwie?
[K.16.LO_32]

Decyzja o porwaniu nie powinna być pochopna. Jeżeli mężczyzna porywa kobietę, oznacza to, że chce z nią być. Decyzji tej nie można cofnąć — kilkudniowy
pobyt poza miastem jest dla Romów równoznaczny z odbyciem stosunku, którego konsekwencją jest powstanie więzów małżeńskich. Oczywiście, młodzi będą
traktowani jak małżeństwo dopiero po zaakceptowaniu związku przez ich rodziny. Gdy to nastąpi, rozpoczną się przygotowania do uczty (Kowarska 2005a,
s. 109).
Po powrocie młodzi trafiają na przyjęcie. Nie jest to wesele — formuła ta jest
zarezerwowana dla małżeństw zawieranych przy udziale starszyzny. Na uroczystość może być zaproszonych bardzo wielu gości. Błogosławieństwo i wiązanie
rąk odbywają się, ale nie ma podrzucania młodych do góry. Młodzi nie są już
bowiem „czyści” — odbyli stosunek seksualny (tamże, s. 111). Z uzyskanych
przeze mnie informacji wynika, że w niektórych rodzinach nie praktykuje się
nawet wiązania rąk. Kobieta nie może założyć białej sukni, gdyż nie jest już
dziewicą. Zwykle Romni, która uciekła lub została porwana, nie zakłada także
welonu, chyba że przyjęcie organizuje się zaraz po powrocie młodych. Starszyzna uczestniczy w przyjęciu i błogosławi parę, zatwierdzając w ten sposób małDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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żeństwo w oczach grupy. Dąży się do tego, by związek, który powstał w wyniku
porwania, został jak najszybciej uprawomocniony: młodzi są już przecież parą,
ale nie otrzymali jeszcze błogosławieństwa.
Zgoda dziewczyny nie jest konieczna, aby małżeństwo zostało zawarte. Młody Rom ma prawo wybrać sobie dziewczynę i porwawszy ją — poślubić. Jak
mówi informatorka, „sam sobie radzi”, „rodzice nie mają nic do gadania”:
Rodzice się zgadają, męża rodzina na przykład, jak on jest sam, i porozmawiają,
czy jakaś dziewczyna mu się nie podoba, czy się podkochuje. I wtedy idą z zaręczynami na wesele. A ona nie chce, to porywają. Jak dziewczyna i rodzice się nie
zgadzają, to on sam sobie radzi. To na trzy–cztery dni porywa i jak wraca, to już są
małżeństwem i robi się przyjęcie. Rodzice dziewczyny trochę krzyczą, ale ona jak
już porwana, to musi zostać z nim i nie może wrócić do rodziców. A rodzice nie
mają już nic do rządzenia ani gadania. On ją sobie wybrał — to nie może zwrócić.
To jest przymusowe, ona musi z nim być [K.60.PR_5].

Jak napisał Ficowski: „W ten sposób można wedle odwiecznego zwyczaju
omijać rodzinne zakazy, wolę rodzicielską czy nawet niezgodę ze strony wybranki” (Ficowski 1986, s. 178). Poniżej zamieszczam opowieść Polskiego Roma,
który porwał swoją przyszłą żonę, oraz historie opowiedziane przez kobiety
z grupy Lowari, które zostały porwane. Umożliwi to porównanie perspektywy
kobiecej i męskiej:
Było to w ’74 roku, na wiosnę. [...] Obecna żona moja ze swoją matką przyjechała
w K. Ja tak przypadkowo ją zobaczyłem, taka ładna dziewczyna, cholera jasna, ale
widziałem, że moja siostra się z nią koleguje, starsza moja siostra. Siostra, ona ma
męża albo co? Nie, to jest dziewczyna, panna. Słuchaj, a nie wiesz... pomogłabyś,
żeby ją ukraść, żebym się z nią ożenił? Możemy to załatwić. No to siostra zagadała, że: ach, tam może kiedyś przyjadę do G. na zakupy, to przyjadę odwiedzę
was. Już w tamtych czasach rzadko kto miał samochód, no to mieliśmy znajomego
taksówkarza w K., taki F. się nazywał — miał warszawę taką, jak jechał, 80 [km/h]
pruliśmy nawet! No to myśmy powiedzieli: słuchaj, pojedziemy Cygankę kraść F.,
gdyby krzyczała, gdyby tam fikała nogami, ty masz wszystko... Wiem, człowieku,
ja z twoim ojcem... — mówi. [...] Wszystko wiem. No bo jak nie zna tematu, zacznie panikować i nie pojedzie, będzie się bał jechać. To przyjechaliśmy do G.,
oni mieszkali, tu taka dzielnica jest zaraz, za miastem jest. Siostra poszła, akurat
szczęście, że nie było rodziców jej, byli siostry tam, dwie albo trzy siostry w domu,
resztę dzieci się tam rozpierzchło. Ona mówi: no wiesz, ja przyjechałam sobie
tak na zakupy, nie poszłabyś ze mną do miasta? A ta, moja żona: tak, tak, pójdę
z tobą, pokażę ci sklepy, wszystko. No ale żeby do miasta dojechać, to trzeba
było jakąś taksówką, autobusem dojechać. Ja wiedziałem, że oni szli, a pojechał
z nami jeszcze taki, rok temu umarł, był jej kuzyn [...]. I myśmy się położyli na
dole. Jak zauważyłem, że one idą, to mówię: delikatnie jedź. I on ruszył, i jedzie,
a ta żona moja mówi: o, taksówka. I sama zatrzymała, ten podjechał, ona otwiera
drzwi, a tam widzi dwóch facetów schowanych jest. Ja ją za te falbany, sru, do
auta wziąłem, siostra wskoczyła ze swoim mężem i mówi: no, [...] pruj! No to pruliśmy. Co najważniejsze, proszę państwa: jak się porywa żonę, to musi dojść do
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zbliżenia płciowego, bo jeżeli nie dojdzie, to rodzice mają prawo ją zabrać. Przetrzymałem ją dwa tygodnie w K., mama z tatą pojechali do G. do teściów, umówili, oni też wywiad ze swojej strony, bo tam w K. mieli rodzinę, kto to jest, bo mnie
nie znali, a ja ją tylko widziałem raptem może 10 minut, spodobała mi się i ukradłem. [...] No i dowiedzieli się, że fajny chłopak, umie sobie w życiu radzić, znaczy
handel jakiś tam, różne, no to wyznaczyli termin, żeby jakieś tam zaręczyny czy
popicie... wesele było, wszystko. To była wiosna, każdy się porozjechał po świecie, w sumie nie było dużo ludzi. No to rodzice, powiedzmy, było tam nas może
z 50 osób, wzięliśmy samochody, taksówki, nakupowaliśmy tego wszystkiego, bo
właśnie to u nich jest taka tradycja, że trzeba teścia w rękę pocałować, teściową.
Jest nawet taki zwyczaj, że można w pysk nawet oberwać, ale akurat mnie to ominęło. A teść mówi: to siadaj tutaj, wypijemy sobie zięciu. A to już taki pewniejszy
się zrobiłem. Mówię: ja nie piję; bo faktycznie nie piłem nic. O, to co z ciebie za
mężczyzna, siądź i [...]. Ja miałem 18 lat. A żona miał 15. To musiałem się, w tą,
ojciec mi tam przyzwolenie oczami dał, siedliśmy, no i bawiliśmy się, piliśmy. Nie
mogłem do końca z nim siedzieć, posiedziałem troszkę, a potem... W dobrym
zwyczaju jest, żeby troszkę młodzieży zabrać, no to zabrałem troszkę młodzieży,
żonę i do restauracji poszliśmy tam jakiś obiad sobie zjeść. [Starsi] Siedzieli, pili,
bawili się, tańczyli, akordeony jakieś tam poprzynosili, złapali gdzieś taką kapelę,
co po restauracjach, po pociągach grają, taką cygańską, i mówią: chodźcie do nas,
u nas będziecie grać. I tak całą noc pili. [...] Bardzo się starałem, bałem o to, żeby
się dobrze czuła [żona w rodzinie męża po porwaniu]. Siostry gdzieś ją brały, na
rozmowy. Myśmy się bali, że może uciec. No to niby ją zapraszaliśmy gdzieś do
kawiarni na kawę, ciastka, ale to było takie pilnowanie właściwie. Pilnowanie. Jak
siostry nie ma, no to ja byłem. To jest kwestia nie zakochania się od razu, tylko
kwestia przyzwyczajenia się do tej drugiej osoby, aż do tego momentu, aż faktycznie poprzez zasiedzenie przychodzi ta miłość. Tak, jak ją złapałem, bo ona krzyczała, ten kuzyn mówi: nie krzycz, to nie będziesz bita, a jak będziesz krzyczeć, to
zbijemy cię. Straszył ją. [...] Gdyby się tylko rozchodziło, że ja chcę ją wykorzystać
i zostawić, no to tak. Ale siostra [nie miała wyrzutów sumienia] wiedziała, bo ona
ze mną rozmawiała, czy chcę tak, czy tak: żebyś mi tu prawdę powiedział. A że
to jest starsza siostra, no to trzeba powiedzieć, że ja nie mam takich niecnych
zamiarów, chcę się z nią ożenić, żyć z nią. No i tak było, przez to siostra nie miała
żadnych skrupułów [M.40.PR_20].

Historia ta różni się od innych: informator z porwaną dziewczyną przebywał
przez dwa tygodnie u siebie w domu.
Dwudziestoczteroletnia w chwili przeprowadzania wywiadu Lowarka, mając
niecałe 18 lat, została porwana przez swojego pierwszego męża. Nieznany jej
wcześniej mężczyzna najpierw kontaktował się z nią telefonicznie, mówiąc, że
widział ją w pewnych okolicznościach i że chciałby się z nią związać. Następnie
wysłał kobietę romską, by powiadomiła informatorkę o jego przyjeździe, czym
ta nie wykazała zainteresowania. Ponieważ nie chciała się z nim spotkać dobrowolnie, została porwana z ulicy — wrzucona do samochodu i wywieziona do
innego miasta. Zamknięto ją w hotelowym pokoju, z którego usiłowała uciec.
Pomimo spędzenia z porywaczem kilku nocy i powiadomienia o małżeństwie jej
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rodziny, była ona zdeterminowana, by odejść od mężczyzny, który ją zniewolił.
Proszącym ją o pozostanie z mężem członkom starszyzny uległa dopiero po kilku miesiącach [K.24.LO_35]. Sytuacja ta spotkała kobietę 18–letnią, świadomą
zagrożeń.
Inną, dramatyczną historię opowiedziała Romni z grupy Lowari, porwana
w wieku lat 13. Podczas wyjazdu handlowego z matką wyszła ona do miasta po
drobne zakupy. Została wtedy porwana przez nieznanego jej starszego Roma
i zgwałcona. Romni obiecała mężczyźnie, że zostanie z nim jako jego żona i poprosiła o odwiezienie do matki. Był to jeden z przypadków, który został zgłoszony na policję, co przez wielu Romów zostało uznane za słuszne. Dziewczyna
wróciła z matką do swojego miasta [K.40.LO_38].
Inna historia pokazuje, jak Romni ze wspólniczki pomagającej młodemu Romowi porwać upatrzoną przez niego Cygankę, sama stała się jego żoną:
Miała jednego chłopaka, tutaj też mieszka na górze. To był jej kuzyn i on mówi:
chodź; bo u nas jak kocha Cygan Cygankę, to ją porywa, też tak jest. Jak się kochają nawzajem. I [ona] wzięła mojego kuzyna i ona do niego tak: no tak, pójdę
do ciebie po tą Cygankę, załatwię ci; bo ona miała zawołać tą drugą Cygankę,
żeby wyszła, bo chciał ją porwać. A on ją nie porwał, tylko tą kuzynkę, co siedziała
tam na górze. Zamiast tamtą porwać, to ją nie porwał, tylko swoją kuzynkę porwał. I on ją okłamał, że idzie po drugą, a on ją ukradł. [...] Trzy dni nie było ich
w domu [...]. Nie wiedziała [że zostanie porwana], ale ona go kochała i chciała
pójść z nim.... Ale była zazdrosna, ale poszła po tą Cygankę. Dla niego. Ale on
ją ukradł. Oni się razem wychowali, te kuzyny. Wszędzie chodzili, bo u nas nie
jest tak, żeby z chłopakami chodzić po rynku, chyba że się ma męża. A ona z nim
chodziła jak z kuzynem, wszędzie [K.16.LO_32].

W cytowanych historiach pojawia się kilka wspólnych elementów. Są to: zaskoczenie, przemoc lub groźba przemocy, protesty dziewczyny i zmuszenie jej
do uległości oraz współudział w porwaniu znajomych dziewczyny. Nic nie zapowiadało porwań, dziewczyny nie były ich świadome. Nie–Roma może zastanawiać, z czego wynika preferowanie takiego rozwiązania. Jeśli bowiem chłopak
może zaaranżować sytuację tak, by porwać dziewczynę, to prawdopodobnie
mógłby również znaleźć sposób, by się z nią spotkać osobiście i dobrze ją poznać. Porywając kobietę, mężczyzna ryzykuje — nie zna przecież jej charakteru
ani temperamentu. Warto zwrócić uwagę na motywy kobiet pomagających porywaczowi — robią to tylko wtedy, gdy są pewne, że chłopak ma poważne zamiary
wobec dziewczyny.
Porwanie może być rezultatem odmowy wydania córki za mąż podczas zmówin. Yoors, pisząc o Lowarach sprzed II wojny światowej, twierdził, że ucieczki
i porwania zdarzały się rzadko. Porwania, jak wynika z opisu, miały przebieg podobny do dzisiejszych. Badacz przytoczył na przykład historię dziewczyny, której
rodzice nie przyjęli wysłanych po jej rękę swatów. Rodzina chłopaka porwała
więc kobietę, kiedy ta szła po wodę do studni, i uciekła z nią poza granice kraDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ju, w którym aktualnie przebywali. Ojciec młodej Cyganki zawiadomił nie tylko
kris, ale także policję. Teściowie po pewnym czasie pogodzili się z tą sytuacją,
za dziewczynę zapłacono okup (Yoors 1973, s. 292). Najlepiej więc — jak mówi
jedna z kobiet — jest wystraszyć rodziców chłopaka, by nawet nie pomyśleli
o porwaniu:
Bo ja im mówię na przykład, że jak ją porwiecie, to ja idę na policję czy do prokuratora i was zamyka, bo ona jest niepełnoletnia. Straszę już teraz. Ja, jako
matka, to ja muszę ich straszyć, żeby mi nie porwali córki, jak córka nie chce
[K.RR_JK_6].

Pewien Rom opowiadał o dziewczynie, która przed swoim, zaplanowanym przez
rodziny weselem, została porwana przez innego mężczyznę, z którym już została
[M.70.PR_14].
Większość informatorów twierdzi, że małżeństwa zawartego przez porwanie
nie można unieważnić, rodzice nie mogą odebrać mężowi swojej córki:
Rodzice nie mają już nic do rządzenia ani gadania [M.42.PR_1].

Czyn młodego Roma, który przed porwaniem nie jest uważany za mężczyznę,
lecz za chłopca, ma większą moc niż odmowa starszych. Porwanie dziewczyny
i spędzenie z nią nocy jest warunkiem wystarczającym, by para stała się małżeństwem. Takiego związku nic nie może rozerwać — jest tak samo ważny jak ten
zawierany w obecności starszyzny i z jej błogosławieństwem. Odebranie młodej
Romni mężowi wiąże się z ryzykiem, że zostanie ona uznana za zhańbioną. Jak
już pisałam, jej szanse na poślubienie kawalera będącego tzw. „dobrą partią”
będą niewielkie. Tracąc dziewictwo, pozbywa się ona bowiem jednego z najważniejszych kobiecych atutów, staje się — jak pisze Kowarska — niepełnowartościowa. Dlatego — ze względu na zagrożenie dla statusu kobiety — unika się
rozdzielania młodych (Kowarska 2005a, s. 12). Rodzice paradoksalnie godzą się
na małżeństwo córki z obcą osobą — w imię jej dobrej opinii, zapewnienia jej
lepszej przyszłości:
Rodzice dziewczyny trochę krzyczą, ale ona jak już porwana, to musi zostać z nim
i nie może wrócić do rodziców. A rodzice nie mają już nic do rządzenia ani gadania. On ją sobie wybrał — to nie może zwrócić. To jest przymusowe, ona musi
z nim być. [A jeżeli dziewczyna bardzo nie chce z nim być? — pyt. MGG] Jak on
jest młody i ona młoda, to już nie ma. Jakby zgwałcił — to do króla się jedzie, ale
tak to nie [K.60.PR_5].

W grupie Polska Roma zdarza się, że porywane bywają dziewczynki, których rodzice chcą, by się jeszcze kształciły. Mają oni dwa wyjścia: mogą odebrać córkę,
ryzykując, że trudno jej będzie znaleźć w przyszłości partnera, lub zostawić ją
z mężem, godząc się z tym, że nie będzie kontynuować nauki:
Zdarzają się sytuacje, że spod szkoły porwali i rodzice nie chcieli, chcieli, żeby
dziecko się kształciło, no ale tradycja jest jeszcze większa. [...] Może odebrać.
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Jako żona już nie może się uczyć, bo będą się śmiali z niego i z niej. Aaaa, bo kobieta mężatka, a jeszcze do szkoły chodzi, na takiej zasadzie. No ale tak jest, tak
jest. Rodzice mają prawo odebrać taką córkę, ale ona zostaje potem zhańbiona.
Potem się trafi jakaś faktycznie dobra partia do żeniaczki: ona już była kiedyś,
tamten ją wziął, zostawił. Już taka dziewczyna jest poniżona, ona już nie ma wtedy możliwości jakiegoś... za dobrego chłopaka wyjść już za mąż [M.40.PR_20].

Taka dziewczyna w przyszłości zwiąże się z mężczyzną:
Co mu to nie przeszkadza, że ona kiedyś tam miała męża [M.40.PR_20].

Od pozycji rodziny wśród Romów i od stopnia jej przywiązania do tradycji zależy, czy rodzice pogodzą się z porwaniem córki. Cytowana poniżej informatorka
z grupy Kelderari wolałaby odebrać córkę mężowi–porywaczowi, nawet kosztem reputacji dziewczyny, niż pozwolić, by cierpiała. Nie zgodziłaby się też na
małżeństwo zawarte podczas ucieczki. Dziewictwo jest według niej mniej ważne
niż szczęście dziewczyny:
Ja bym swojej córki nie wydała za mąż, jakby przyszedł i prosiłby ja oficjalnie,
żebym ja ją wydała czy oddała, czy no oddała za mąż, gdyby nie miała odpowiedniego wieku. Mało to, gdy nie będzie już na tyle samowystarczająca, to na pewno
bym jej nie dała. Nie dała. Jest tak, że jak nie da, a dwoje chce i uciekną razem
— to co zrobisz? Co zrobisz? Zabrałabym na siłę do domu. Na siłę bym zabrała,
bo... Ja ciągle mówię, jaki wiek, taki rozum. Później konsekwencje kto ponosi?
Rodzice. Można [zabrać córkę, która już została poślubiona]. No można, bo wtedy... No poślubiona, jeśli jest porwana, no to.... Tam może dojść do czegoś, nie,
he, he, przeważnie jak ją porywa, to po to, żeby coś tam było. Jeśli to umiejętnie
zrobi i wykorzysta tą dziewczynę, to później ta dziewczyna nie jest.... Jak to powiedzieć, żeby trochę... No nie jest dziewicą, [...] no i później, jak ktoś przyjdzie
po nią — no kto przyjdzie po nią? [...] Dla matki chyba, jak się ma córkę, niby
panna, nieżonata, nie dziewica — no to jak? Ale ja bym wolała, żeby była panną
nie dziewicą w domu, niż bym miała całe życie patrzeć na krzywdę. I chyba większość Romów już teraz tak patrzy, teraz pod tym kątem. Jak ma być nieszczęśliwa
całe życie, to dawaj z powrotem. A jeszcze zależy, kto ją porwie. Bo jak ją porwie
kuzyn — oj, ciężko. Ja bym... Ja nie wyobrażam sobie, żeby moją córkę porwał jej
kuzyn czy tam... Ale zdarzają się takie przypadki [K.40.KE_41].

Informatorka zwróciła uwagę na to, że córkę jest trudniej odebrać, jeżeli porwania dokonał ktoś z rodziny. Mówił o tym również informator z grupy Polska
Roma. Odebranie córki może bowiem doprowadzić do kłótni i bijatyki między
rodzinami [M.65.PR_JK_2]. Również kobiety z grupy Lowari przyznawały, że
w wyjątkowych przypadkach dziewczynę można odebrać. Jednym z nich jest zła
reputacja chłopaka lub sytuacja, gdy Romni bardzo nie chce zostać w związku:
To już z nią musi zostać, zależy jaki to chłopak. Zależy jaki, czy to jest pijak, czy to
jest narkoman — to ją zabieramy z powrotem. Ale jeżeli jest w porządku chłopak,
to już zostawiamy [K.50.LO_30];
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Jest, jest, tylko nie chce ojciec, matka nie chce. Jej matka. Przykładowo. To jest
taka kara u nas nieraz, że co on jej zrobił, to za to pieniędzy żeby zapłacił, za
to, jaką krzywdę jej zrobił. Że jej cnotę odebrał. [...] Jest, ale zawsze sporo jest,
zawsze kładą więcej. Tak, nie zgadzają. Nieraz jest tak, że nawet ten chłopak
jest przystojny, ładny, ale nie chcą, żeby on był akurat ich zięciem. Ale on zrobił
swoje, co miał zrobić, i za to on, ten chłopak, musi ponieść jakąś karę, za to, że jej
zrobił, wie pani... Że jej cnotę odebrał. Bo to musi za to zapłacić [K.40.LO_33].

Najjaskrawszym przykładem jest cytowana wyżej historia 13–letniej Lowarki,
której matka podała porywacza do sądu za gwałt na córce. Dziewczyna wróciła
do matki, ale wkrótce wycofała oskarżenie:
— Bo pomyślałam, pójdzie siedzieć [K.40.LO_38].
— Że nie chciał źle, że cię kocha [K.24.LO_35].
— Tak, i że już się wyda, że ukradł mnie, że mama mnie z powrotem wzięła, to
już miałam na sobie plamę taką, i wtedy właśnie sobie pomyślałam, mając 16 lat
[K.40.LO_38].
— Lepiej wrócić do niego niż wziąć innego [K.24.LO_35].
— Niż kogo innego wziąć. Ja się tam nie wypowiadałam na ten temat, tylko moja
mama, bo powiedziała, że ukradł mnie na siłę i zgwałcił mnie. I dużo Cyganów
mówiło, że dobrze zrobiła matka, że mnie zabrała [K.40.LO_38].
— Całkiem inaczej na to patrzą, a jak na siłę, siłę porywają i później ta matka
zabiera tą córkę. Całkiem inaczej już na to patrzą [K.38.LO_25].

Zwykle jednak to, że porwanie odbyło się wbrew woli dziewczyny, a często nawet przy jej sprzeciwie, nie ma żadnego znaczenia — małżeństwo trwa:
Przespał się z nią, teraz musi zostać jego żoną. [...] Musi zostać już z nim. Ale
później, po jakimś czasie i tak się zakochuje w nim, i tak... Już jak jest jej mężem
przykładowo, to już się zostaje z min. Dzieci mają i jakoś żyją [K.40.LO_33].

Dopóki dziewczyna jest dziewicą, rodzice mogą odebrać ją porywaczowi i małżeństwo oficjalnie nie zostaje zawarte. Mówiły o tym kobiety uczestniczące
w porwaniu jednej z cytowanych wyżej informatorek, zachęcające porywacza
do jak najszybszego odbycia z nią stosunku. Z tego samego powodu inna młoda
dziewczyna, która uciekła z Romem, a której historia przytoczona jest niżej,
dążyła do jak najszybszego oddania się chłopakowi. Przykładem sytuacji, kiedy
dziewczyna została odebrana mężowi, jest los cytowanej wyżej Lowarki, zgwałconej w wieku 13 lat. Według pewnego Polskiego Roma możliwe jest ukaranie
mężczyzny, który porwał dziewczynę wbrew jej woli [M.27.PR_8].
W porwaniu nie mogą uczestniczyć osoby zamężne — pisze o tym Kowarska
(Kowarska 2005a, s. 110). Jeden z Polskich Romów wspomina o zakazie brania
udziału w porwaniu przez żonatych mężczyzn pod groźbą skalania:
Gdyby był żonaty mężczyzna [wspólnikiem podczas porwania], mógłby zostać odsunięty od stołu na rok [M.40.PR_17].
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Porwanie jest wydarzeniem mającym poważne konsekwencje — w jego wyniku
zawarty zostaje związek małżeński. Rom nie może dziewczyny porwać, a następnie jej porzucić — zostałby za to ukarany:
Powiedział na przykład Cygance, że chcę się z nią żenić, a wykorzystał seksualnie,
to wtedy kara. To jest dobre zastosowanie wtedy kary, żeby zostać magirdo. Nie
wolno... jak już masz te zamiary ożenić się, to ożeń się, w porządku, ale nie żeby
wykorzystywać. Ale jeżeli ktoś chce się ożenić i normalnie żyć, to jakie to ma
zastosowanie? [M.40.PR_20]

Informatorki z grupy Lowari, tłumacząc dokonany na 13–letniej dziewczynce
gwałt, mówiły, że jego sprawca był zakochany, że miał poważne zamiary wobec
porwanej, nie chciał jej wykorzystać, lecz stać się jej mężem. Jedynym powodem, dla którego mężczyzna może porzucić poślubioną w drodze porwania lub
ucieczki kobietę, jest fakt, że nie była ona dziewicą. Może wówczas odprowadzić
ją do domu, nie ponosząc żadnych konsekwencji. Oczywiście, jeśli zależy mu na
związku, nie musi tego faktu ujawniać:
Bo niektórzy to uciekają, chłopak z dziewczyną. Uciekną tam ze sobą i już są
razem, i nie może porzucić ani żeby tam wykorzystał ją, a rano przychodzi, że on
ją nie chce. Nie. Jakby nie była tam dziewicą czy coś takiego, to wtedy — bo musi
być kobieta, nie, dla tego pierwszego męża dziewicą. To wtedy zostawia. Bo ona,
że już się źle prowadziła [K.24.PR_18].

W każdym razie ujawnienie tego faktu już zawsze będzie ciążyło na reputacji
kobiety.
Alternatywą dla odebrania mężowi żony przez jej rodziców jest przeprowadzenie rozwodu. I on nie pozostanie bez wpływu na późniejsze związki kobiety:
No i oni muszą się wtedy, zupełnie tak jak u was — rozwód. Że musi się rodzice,
jedni i drudzy, do jednego domu, żeby oni się właśnie całkowicie rozgadali, żeby
oni... I wtedy mogą się pobrać. Tam już, jak ktoś znowu by chciał do tej osoby, to
przeważnie też już żonaci biorą. Rzadko żeby kawaler. Zdarzają się, ale rzadko
[K.24.PR_18].

W tym miejscu warto odwołać się do spostrzeżenia Mroza. Zwrócił on uwagę
na fakt, że analiza kwestii językowych umożliwia zrozumienie złożonych związków między porwaniem i zawarciem małżeństwa. W języku romani odpowiednikiem słów „kochać” i „pożądać, chcieć” jest jedno słowo te kameł — stany
te uważa się za tożsame. Wyraźnie widać to w wypowiedziach informatorów
odnoszących się właśnie do porwań. Zależność ta pokazuje, dlaczego związki
zawierane przez porwanie (wiążące się często z przymusem i przemocą) są akceptowane, zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety. Jest to zdeterminowane językowo6.

6

Lech Mróz, rozmowa prywatna.
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Kiedy porwana przez chłopaka dziewczyna przebywa poza domem, jej rodzice przechodzą trudny okres. Starają się odzyskać córkę, znaleźć jakieś wyjście
z sytuacji. Matka 13–latki dzieli się swoimi obawami:
Raczej niektórzy mają los naprawdę bardzo ciężki. [...] Czasami jest taki chłopak,
że nie zna się takiego chłopaka i jest bardzo obcy, niewidziany, tak jak obcy człowiek. Z jego rodziny się nikogo nie zna, nikogo się nie widziało, tam nawet tak
przez kogoś nikt go nie zna i nie wiedział... To ta dziewczyna, porwana przez tego
chłopaka, i nieznany jest jej los, co to za rodzina jego jest, to wtedy się rodzice
martwią. No a po drugie, jak teraz odebrać to dziecko? To już to dziecko liczy
się jako poślubione. Właśnie ta tradycja jest bardzo ciężka do przeżycia. Ja teraz
mam córkę, co ma 13 lat, no i niech ją teraz ktoś porwie, bo ona jest wysoka. Nikt
nie powie, że ona ma 13 lat. No i niech ona będzie porwana przez kogoś, i ja tej
rodziny nie znam... Człowiek się wtedy martwi, bo to jest dziecko jeszcze. A nie
wiadomo, co to za życie ją czeka. Jeżeli ona by była porwana, to ona może się po
prostu cofnąć, ale już ona się liczy jako mężatka. Nie musi z nim być na siłę, ale
po prostu już nie jest jako panna, tylko jako mężatka się liczy [K.PR_JK_3].

Nie zawsze jednak porwanie następuje wbrew woli dziewczyny.

3.2.3. Ucieczka
Jak już pisałam, zdarza się, że młodzi Romowie spotykają się potajemnie. Czasami są to regularne schadzki, czasami wyłącznie rozmowy telefoniczne, poprzedzone jednym spotkaniem w cztery oczy. Długotrwałe pozostawanie w tajnym
związku nie ma sensu — związane jest z koniecznością ukrywania się. Odkrycie
takiego związku popsułoby dziewczynie reputację. W sukurs przychodzi tu kilka
rozwiązań. Chłopak może poprosić rodziców ukochanej o rękę lub zorganizować ucieczkę. Ucieczka jest jednak mało prestiżowym sposobem zawarcia małżeństwa:
Czy tam dzwoni do niej: słuchaj, przyjdę cię prosić o rękę; albo ona mówi: przyjdź
prosić o rękę, tak, zostanę z tobą, bo uciec — nie ucieknę. Bo przez tatę, czy tam
rodzina, poważna rodzina, ona nie może tego zrobić. Proszę ją o rękę, godzą
się, robią zaręczyny i mówią, że za tyle i tyle będzie ślub. Ona musi być dziewicą.
I wtedy robią ślub, no to ślub u nas jest bardzo duży, biała suknia [M.40.LO_26].

Podczas ucieczki młodzi ludzie sami się „związują”, nie czekając na błogosławieństwo starszyzny; przez wzgląd na szacunek dla rodziców dziewczyna może
nie przystać na takie rozwiązanie. Podobnie jak w przypadku porwania, młodzi na kilka dni wyjeżdżają z miejsca swojego zamieszkania (przebywają wtedy
np. w hotelu). Wracają na własne wesele. Rodzice dziewczyny dowiadują się
bowiem w tym czasie, z kim uciekła ich córka. Mogą także podjąć próbę jej odebrania, jeśli nie zgadzają się na małżeństwo. Oto sytuacja, która miała miejsce
w M.:
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Była taka też sytuacja, jak jedna młoda Cyganka była zakochana w Cyganie. Rozmawiali ze sobą przez telefon, nic nikt nie wiedział. Nawet ja nie wiedziałam.
A jak zauważyłam — ona sama była, nie wiedziała, z kim o tym rozmawiać, ja
nie mogę się w to wtrącać. Bo jak oni by uciekli i by wiedzieli, że ja wiedziałam,
nie wiadomo, co by mi zrobili. [...] I było tak, że ona rozmawiała przez dwa miesiące i dała mu termin, że mają uciec 1 czerwca, coś takiego miało być, że mieli
uciec. I ona nie wiedziała, jak to zrobić. Nie miała jak, nigdzie nie wychodziła,
nawet do sklepu ją nie puszczali. Bo naprawdę ekstra dziewczyna, super. Wyglądała jak taka Greczynka [...], piękna. Na ich miejscu też bym się bała ją puszczać,
żeby ją ktoś byle jaki nie porwał. I było tak, ze ona się umówiła, i w ten dzień
ona nie wiedziała, jak to zrobić. Bała się strasznie rodziców. Mówię jej: wejdź
do domu, niech oni oglądają telewizję, a ty sobie wyjdź z domu i ucieknij sobie.
Nie, bo mnie zabiją. No nie ma innego wyjścia! Ale to jest duża rzecz taka, dla jej
ojca, matki, że ona z domu uciekła. No szok był, szok się dział. No ale co, uciekła,
chyba z trzy–cztery dni byli w hotelu, wrócili, wszystko było w porządku [K.24.
LO_35].

A zatem i dziewczęta potrzebują pomocników. Ich współuczestnictwo w ucieczce jest potem skrzętnie ukrywane. Sytuacja ta dowodzi, że kontrola ze strony
rodziny i starszyzny nigdy nie jest całkowita. Nawet młode Cyganki mające surowych, strzegących je rodziców znajdą sposób, by uciec. Ta sama informatorka
była pośredniczką w tworzeniu innego związku:
Zawsze pomagam, np. S. też pomogłam, tylko nikomu nie powiedziałam. Bo nie
mieli jak się kontaktować, ona też nie wiedziała, co zrobić, bo ona go nie znała.
On tylko przez telefon. On do niej dostał telefon przez kogoś. Widziała go, wiedziała, jak wygląda. Widziała go parę razy. Super chłopak. I on przyjechał tutaj,
wsiadłam z nim w taksówkę, a on ze mną: chodź, zaraz przyjedziemy, chodź do
sklepu. On do mnie: schyl się! Co się dzieje? On: później ci powiem. Ja patrzę,
on rozmawia przez telefon. A on do niej: to wyjdź na okno, żebym cię zobaczył.
A ja patrzę, a ona... ja bym nigdy w życiu nie powiedziała, że ona... nigdy. Palec
bym dała obciąć, że ona tego nie zrobi! Tak byłam pewna. A ja szoku doznałam.
Co się dzieje? On: taka i taka sprawa. Co mówisz? Ja mówię: fajna, spokojna,
czysta, wszystko, rodzina, bracia. Rób, jak chcesz, mówię, co ja mam się wtrącać.
Mówi, że o czwartej się umówiła z nim w nocy. Też z domu uciekła, drzwi zostawiła otwarte. [...] Oddała mu się, żeby nie odebrali ją, wiesz? Chciała być z nim.
Bo ojciec powiedział, ze ją odbierze. Że jak jest dziewica, żeby wróciła do domu
[K.24.LO_35].

Podobnie jak w przypadku porwania, tak i w przypadku ucieczki Romowie wolą
nie rozrywać nowozawartego związku — jest to korzystniejsze dla reputacji
dziewczyny. Chyba że nadal jest ona dziewicą.
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3.2.4. Znaczenie dziewictwa
W rozdziale II opisane zostały cele wychowania dziewcząt oraz zabiegi, które
rodzice podejmują, by chronić dziewictwo córek. Zakazy służą temu:
Żeby dziewczynkę wychować w czystości, żeby jej nie kusiło, żeby ona uszanowała imię rodziców, żeby ich imion nie targać po ustach Romów. No żeby ona
nic złego nie zrobiła. Żeby nie dać innym Romom powodu do plotek. Bo u nas
nie wolno kochać się przed ślubem. Jak się okaże, że któraś nie jest dziewicą, to
ją można rzucić wtedy. Wszyscy wiedzą, że ona łajdaczka jest. Zostaje okrzyknięta niedobrą dziewczyną, łajdaczką. Trudno jej będzie znaleźć męża. A jeśli
jakiś mężczyzna bierze dziewczynę czystą i ją rzuca, to pada na niego kara. Ta
kara jest za to, że zostawił dobrą dziewczynę. I ta kara jest przez króla nakazana
[K.PR_JK_3].

Dziewictwo jest największą wartością dla dziewcząt. To od niego oraz od reputacji kobiety zależy jej zamążpójście lub dalsze losy jej małżeństwa. Mówią o tym
nie tylko starsze, ale i młode Cyganki. Dlatego tak surowo oceniane jest przyłapanie dziewczyny na spotkaniach z chłopakiem — młodym Lowarkom grozi za
to kara cielesna i wizyta u ginekologa, mająca na celu sprawdzenie, czy dziewictwo nie zostało naruszone. Ujawnienie takiej sytuacji jest formą napiętnowania
zachowania dziewczyny, jak też ostrzeżeniem dla potencjalnych kandydatów na
jej mężów. Gdyby Cygankę zobaczono z chłopakiem na ulicy...
Stoi i całuje się? No to już, na przykład, by chłopak usłyszał o niej tą plotkę
i już by ona była taka z boku, odrzucona. Na przykład, któremuś innemu też się
podobała, no to już powiedzą: a, ona jest taka, taka, ona już jest do niczego
[K.40.LO_38];
Jeśli by ktoś cię zobaczył, to już wtedy jest taka plama, to już opinia, to już koniec.
Na przykład, tak jak ja i moje koleżanki, takie zaufane, z którymi się wychowałam, bo nie wszystkie. Niektóre to są takie kury domowe, aby nie było na nich
słówka, bo ktoś przyjdzie je zaręczyć, i one muszą być dziewice, całkiem dziewice, żeby żadnego słowa. A my zawsze [...] nie liczyliśmy się z tym tak za bardzo.
Lubiliśmy sobie iść na dyskotekę, do restauracji, powłóczyć się po mieście. Inny
ubiór, inny makijaż, zawsze coś innego, zawsze patrzeli na nas tak inaczej, dlatego opinia trochę była tak nie za bardzo. No ale zawsze się spotykali... tego się
nie da schować, albo nie robić tego, to jest normalne. Jeśli jest się dziewicą, to się
trzyma, można się spotykać, nie trzeba nic robić, ale jak się nie jest dziewicą, to
się spotyka, zawsze się kogoś spotka, tylko że to jest źle. Niby się bawimy, tego,
a co do czego, jak już jest plotka, to już każdy patrzy tak inaczej. To jest u nas
ważne, żeby być taką czystą, żeby się nie włóczyć, żeby nie robić tych błędów niektórych [K.24.LO_35].

Przyłapanie dziewczyny na intymnym kontakcie z Romem może zniwelować
związane z nią plany małżeńskie — przestaje ona być traktowana jako poważna
kandydatka na żonę. Jeśli pomimo tego jakiś chłopak ożeni się z nią, i on może
stać się obiektem plotek i kpin. Jeśli bowiem jego żona przed ślubem spotykała
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się z innym mężczyzną, można domniemywać, że w dniu ślubu nie była już dziewicą — jednorazowy „wyskok” daje Romom prawo sądzić, że także wcześniej
Romni źle się prowadziła:
— Jeszcze O. przyszedł do mnie i mówi: ciociu, ja jej już nie chcę. Mówię: dlaczego? Tak się zawstydził — bo ze mną lubią dzieci rozmawiać, nieraz się tak zwierzają. Mówię: no powiedz. No bo wyszły na nią takie i takie słowa, że to robiła.
Mówię: dziecko, jak ją kochasz, a jest jeszcze dziewczyną... [K.40.LO_38]
— Tak, dziewicą, to nie patrz na... [K.38.LO_25]
— Dziewicą, to śmiało możesz się z nią żenić. [...] I później chłopak tak powiedział, że nie chce, bo się akurat wtedy dowiedział [K.40.LO_38].

Krewny jednej z informatorek miał wątpliwości, czy ożenić się z dziewczyną,
która przez około dwa lata spotykała się z innym Romem. Kobieta tłumaczyła,
że najważniejsze jest dziewictwo i jeśli chłopak kocha swoją wybrankę, powinien
się z nią związać. On jednak bał się konsekwencji:
Nie chcę, bo później chłopaki mnie będą: o, ta jego żona tak robiła, temu, tamtemu tak robiła. I jeszcze powiedział do mnie tak: a może nie będzie dziewicą
i powiedzą, że to ja jej to zrobiłem, i później będę musiał z nią żyć; nie chcę; i nie
chce naprawdę [K.40.LO_38].

Inna rozmówczyni stwierdziła, że podjął właściwą decyzję:
Może nawet lepiej, że zrezygnował z tego małżeństwa teraz, niż gdyby się z nią
ożenił, potem dopiero się dowiedział, że miała jakąś przeszłość [K.38.LO_25].

Istnieje również zagrożenie, że dawny partner Romni mógłby ujawnić szczegóły
ich spotkań lub nawet je zmyślić.
Odbycie stosunku przedmałżeńskiego dowodzi, że dziewczyna nie szanuje
swojego ciała, że nie dba o swoją reputację. Według jednej z informatorek, taka
kobieta powinna dążyć do tego, by choć przez krótki czas być żoną mężczyzny,
z którym współżyła:
Tylko że to już się źle prowadzi ta dziewczyna. Bo jak ten chłopak ją zostawił,
a ona się już z nim przespała, to ona powinna żądać tego, że on musi z nią być.
Chociaż żeby była z nim przykładowo tydzień czasu, ale liczy się, że to był jej mąż,
a nie jakiś tam lewy. To chociaż żeby to było tak, a później no to nie pasuje, charaktery czy coś, i rozchodzą się. Ale liczył się ten mąż, żeby ona tam. No porwał,
uciekli ze sobą. A tak to właśnie — to kim ty byłaś? Ani cię nie wziął, ani nic. No
to sobie myślą, że ty miałaś jeszcze kogoś [K.24.PR_18].

Dowodzi to, że u Romów seksualność ma prawo rozwinąć się wyłącznie w kontekście małżeństwa.
Jeżeli okaże się, że kobieta jest dziewicą, to zasługuje na szacunek teściów,
jeśli nie — traci poważanie:
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Nic nie robią. Jedna drugiej mówi, nic nie robią. Zostaje między nimi to. Ale już
nie ma respekt u teściowej, u teścia, już nie jest to. Nie ma szacunek, nie szanują
ją. On, siedzi z nią, bo może zakochany... [K.65.KE_39]

Dla Kełderaszów dziewictwo również jest bardzo ważne:
Uważaj [mówi się młodej Romni], bo jak się ożenisz, musisz być dziewicą. No, tak
powiem. Bo jak ona jest dziewicą, jak się ożeni, wyjdzie za mąż, ten mąż jej daje
i te teście respekt większy. A jak ona jest, wiesz, zepsuta, to wtedy mówią: ku...,
ku... — mówią na nią. Tylko między sobą tak mówią. A jak kochają ją, dobra jest,
to oni to zapominają [M.75.KE_40].

Dobitnie o utracie szacunku związanej z utratą dziewictwa mówi Polski Rom:
Panienka to jest, jak nie ruszona jest. A ruszona, to już wdowa jest, normalnie
tak, jakby miała męża. Jakby miała 10 czy jednego. A tak jak u was, to może
chodzić z kawalerem dwa lata. Może wziąć trzeciego, ale panienka jest i do ślubu
idzie, i przysięga Bogu. U nas to jest niedopuszczalne. To już jest poniżona. A jak
jest taka puszczalska — bo są i u nas teraz, tak jak i u was, to jest taka poniżana.
Wyśmiewają się młode chłopaki z niej. Czy ją uderzyć mogą — przyjdzie do wójta
no i, bo sobie zasłużyła: ona jednego miała, miała drugiego i mnie chciała zawrócić w głowie. Ona jest poniżona u nas. My ją nie zabijemy, my ją nie będziemy bić
i maltretować, nie wolno nam tego robić, ale jest poniżona opinią swoją kurwy.
To już nie ma u nas w ogóle pobytu i może każdy na nią plunąć [M.70.PR_11].

Mężczyźni, podobnie jak ich rodzice, chcą, by ich żony były dziewicami:
Tak jak mój brat prosił o rękę tutaj właśnie do tej, co idziemy, prosił ją o rękę, ale
nie byliśmy pewni, czy ona jest dziewicą, bo miała styczność. Ale pocałunek to nic
nie znaczy. Na te czasy to już nic nie znaczy. Bo kiedyś to było coś okropnego. No
i chłopak chciał ją, wiedział wszystko, bo ja mu powiedziałam o tym, ja nie mogłam tego ukryć. [...] Ja, wiedząc o tym, powiedziałam: bierzesz ją z tym, co wiesz.
Nie ma problemu, tylko żeby była dziewicą. Teraz u nas się liczy dziewictwo, żeby
było. A co miała, czy pocałunek, czy tam coś jeszcze tam — to nie ważne. Aby
była dziewicą... Bo na te czasy, wiadoma rzecz, że nawet dziewice kogoś mają. Jesteśmy luźni, bardzo. Czasami nawet jak o tym mówię, tak trochę głupio, że niby
jesteśmy Cyganami, a tak normalnie jest u nas teraz. No luźniej, ale [zmiana jest]
na gorsze, bo jak będzie się tak działo, to nie wiadomo tam... Bardzo źle się dzieje. Nasza starszyzna o tym nie wie, tylko ci młodzi, co jesteśmy w tym. Źle się
dzieje, mnie o to tylko chodzi, że te dziewice... Powinny inaczej. Nie powinny się
tak lekko... spotykać. [...] Ja nie mam nic przeciwko temu, jeśli chcą, to ja mogę
im w tym pomóc, jak tamtej. Wiedziałam, że on jest też normalny, że nie jest jakiś
tam chuligan, to ja jej pomogłam, ale jeśli ja bym wiedziała, że on jest jakiś taki,
tego, to w życiu bym nie pomogła [K.24.LO_35];
Ale na przykład, gdybym chciała, żebym się nie ożeniła, tylko tak po kryjomu, to
ja też nie mogę [...]. Znajdzie się jakiś bogaty i weznę jakiegoś bogatego, i będzie
mi wypominał: a ty miałaś innego, zapłaciłem za ciebie [K.16.LO_32].
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Decydującym momentem wesela, od którego zależało i nadal zależy, czy małżeństwo zostanie utrzymane w mocy, jest noc poślubna, kiedy na jaw wychodzi
prawda o dziewictwie młodej mężatki. W okresie przedwojennym jednym z elementów wesela u Lowarów było wystawienie przez teściową na widok wszystkich
członków taboru pościeli, na której spała młoda para. Oczekiwano, że pojawi się
na niej krew. Yoors pisał o krążących w taborze plotkach, że dziewczynom, które
nie były dziewicami, przynoszono gołębie, których krew miała pojawić się w noc
poślubną na prześcieradle (Yoors 1973, s. 289). Także Ficowski pisał o obyczaju
sprawdzania dziewictwa (stopniowo zanikającym). Po skontrolowaniu pościeli,
na której spali młodzi małżonkowie, jeżeli odkryto na niej ślady krwi, na namiocie zawieszano czerwoną chustę lub wstążki i rozpoczynano drugą część wesela.
Gdy okazywało się, że Romni nie była cnotliwa, wesele dobiegało końca, a ją
samą obrzucano wyzwiskami. Zdarzało się, że na namiocie zawisał dziurawy
garnek (Ficowski 1980, s. 304). Zanikająca u Polskich Romów tradycja sprawdzania dziewictwa była wciąż żywa u Kełderaszów. Być może miało to związek
ze zwyczajem przekazywania zapłaty za żonę. Przed nocą poślubną doświadczone kobiety, w tym teściowa, dawały młodej żonie czystą koszulę i odbierały
wszelkie ostre przedmioty, którymi mogłaby się skaleczyć, by symulować cnotliwość. Obserwowały ukradkiem poczynania młodej pary, a rankiem dokonywały
oficjalnych oględzin koszuli. Jeśli były na niej ślady krwi, wieszały ją na namiocie
i — podobnie jak u Lowarów — rozpoczynano drugą część wesela. Ficowski dodaje, że taka koszula była czysta (nie posiadała właściwości kalających) — mogła
nawet leżeć na stole obok jedzenia. Jeśli śladów dziewictwa nie było, świętowanie kończyło się (tamże, 307–308).
Informatorzy z grupy Polska Roma znają zwyczaje związane z kontrolowaniem dziewictwa panny młodej, jednak współcześnie nie są one praktykowane.
Jeżeli istnieją jakieś wątpliwości, rozwiewa je wizyta u ginekologa (por.: Kowarska 2005a, s. 107, 115–116). Czasami do kontroli dziewictwa młodej żony
odwołują się Lowarzy. Rodzice chłopaka chcą bowiem wiedzieć, czy ich synowa
jest dziewicą. Tak procedurę sprawdzania dziewictwa opisuje jedna z Lowarek:
Kładzie się prześcieradło. Kładzie się białe prześcieradło, jak on się prześpi z nią.
Jest tak, że teściowa nieraz patrzy przy odeb... jak ona już wstanie rano. Nie jak
ze sobą śpią, tylko już jak po wszystkim, nad ranem już, rano czy... To pokazuje.
Teściowa już później wszystkim mówi, że ona była cnotliwą. Ona patrzy. [...] Też
jest, ale przeważnie ten chłopak mówi, jak jej odebrał [...], mąż, co będzie z nią,
odebrał jej cnotę i wie, że była cnotliwa, to on mówi, że była. [...] Mówi dla swoich, dla siostry nieraz powie. Matka się pyta, czy była. A on nie mówi takimi
brzydkimi słowami, tylko kiwnie głową czy coś takiego [K.40.LO_33].

Informatorka z grupy Polska Roma potwierdziła, że według jej wiedzy u Lowarów do dzisiaj praktykuje się sprawdzanie dziewictwa. Robią to dyskretnie
starsze kobiety, czasami prześcieradło jest pokazywane gościom weselnym.
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Dziewictwo podczas wesela podobno nadal sprawdzane jest u Ruskich Romów.
Pierwszy stosunek odbywa się tam na białym prześcieradle,
I to rodzice muszą zobaczyć, czy ona była rzeczywiście cnotliwa [K.RR_JK_6].

Jeśli nie była cnotliwa:
On może to ukryć, ten chłopak, ten mąż. I nie musi pokazywać tego prześcieradła. No i rodzice też mogą to ukryć, że tak i tak. Bo mówią, że to nic, że ona nie
była cnotliwa, ale on ją kocha. Na 100 jeden się tak może wycofać, że nie była
cnotliwa. Ale wtedy jest wstyd [K.RR_JK_6].

Obecnie w grupach Polska Roma i Lowari zakłada się, że dziewczyna jest
dziewicą; jedynie gdy wychodzi za mąż w dojrzalszym wieku (np. ok. 20 lat), pyta
się ją, czy miała kiedyś chłopaka. Młode pokolenie Lowarów i Polskich Romów
nigdy nie widziało omawianego obrzędu, jedynie o nim słyszało:
Kiedyś tak było... Na przykład Kelderari, to oni wszyscy siedzą, oni idą robić tam
i oni wynoszą to prześcieradło i pokazują... Szok! A u nas? Kiedyś mówili, że
sprawdzało się, że wchodziła tam bratowa czy matka, czy ktoś tam i sprawdzali.
A teraz nie sprawdzają. Chyba że nie są pewni, ja wiem? Proszą o rękę, na przykład, i nie są pewni, to mogą do lekarza [K.24.LO_35];
No teraz to już tak nie, ale to kiedyś to jak porywał czy jak uciekali ze sobą, czy
nawet w ogóle przychodzą — proszą, to nie musi być porwanie, bo teraz rzadko
tak, żeby porywali. Przychodzą Romowie i proszą, czy zgadza się, żeby tam. Wiedzą już, jaki ten chłopak jest, bo muszą opowiedzieć wszystko. Rodzice, jak się
zgodzą, i dziewczyna oczywiście chce, no to może, mogą się pobrać. No i ta noc
przychodzi, no a dziewczyna... Niektórzy żądają tego, żeby pokazać tą krew. Kobieta żeby to widziała. Na przykład, ta matka chłopaka. Teściowa chce sprawdzić
tam na pościeli. No i że jak przychodzą... Tylko że teraz to jest rzadko, żeby tak
sprawdzali, kiedyś tam, jeszcze jak były takie bardzo zasady, że tam spraw... A teraz jak uciekną, po paru dniach niektórzy przyjeżdżają dopiero, jak chce chłopak,
to nie powie. Zależy mu, wszystko, no to, to ukryje, tylko że później mogą się
kłócić. No bo u nas jest to, żeby była ta kobieta czysta [K.24.PR_18].

Zwyczaj sprawdzania dziewictwa zanika również u Kełderaszów, chociaż starsi
informatorzy wciąż go pamiętają. Chłopaka, który zorganizował porwanie lub
ucieczkę, krewni pytali o cnotę żony. Jeśli zaś małżeństwo było aranżowane
przez rodziców i organizowano wesele, sprawdzano prześcieradło, na którym
spała młoda para:
Jak sprawdzają? Wtedy, kiedy wesele się odbywa [...] wtedy oni sprawdzają,
prawda? Tak jak ucieknie — to mama wie, rodzina, matka go pyta: jaka była?
Gwarantuje, przysięga się on, że w porządku była [K.65.KE_39].

Osobami, które oglądały prześcieradło, były:
Kobiety. Matki, te teście. Teściowa, mama jej, jego mama, kuzynowie, bratowe,
rodzina — same kobiety [K.65.KE_39].
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Wynika to stąd, że prześcieradło jest dowodem aktu seksualnego, jednej z najbardziej kalających czynności — kobiety jako takie nie muszą się go bać. Nasuwa się tu jednak pytanie, dlaczego — według relacji Ficowskiego — koszula lub
prześcieradło po nocy poślubnej były rytualnie czyste?
Dziewictwo kobiety jest równie ważne w przypadku zawarcia małżeństwa
przez porwanie. O ile nie do pomyślenia jest, żeby mężczyzna wykorzystał kobietę, czyli porwał ją i odbył z nią stosunek płciowy, nie zamierzając zostać jej
mężem, tak samo może zrezygnować z dalszego życia z nią, jeśli okaże się, że
nie jest ona dziewicą:
Bo niektórzy to uciekają, chłopak z dziewczyną. Uciekną tam ze sobą i już są razem, i nie może porzucić ani żeby tam wykorzystał ją, no a rano przychodzi, że on
ją nie chce. Nie. Jakby nie była tam dziewicą czy coś takiego, to wtedy... bo musi
być kobieta, nie, dla tego pierwszego męża dziewicą! To wtedy zostawia. Bo ona,
że już się źle prowadziła. [...] No jak on ją kocha, zależy jemu, no to tylko wtedy
od niego zależy. Może się nie przyznać [K.24.PR_18].

A zatem to mąż decyduje, czy chce żyć z dziewczyną, która okazała się nie
być dziewicą, czy też woli się z nią rozstać i ujawnić zgromadzonym na weselu
gościom kompromitującą prawdę. Konsekwencją takiej sytuacji mogą być rodzinne kłótnie: to przecież wielki dyshonor dla obu ojców. Co więcej, rodzice
dziewczyny będą musieli zapłacić oszukanemu chłopakowi określoną przez króla (u Polskich Romów) sumę, która zrekompensuje mu jego wstyd. Jeśli jednak
mężczyzna z jakiegoś powodu skłamie, może zostać ukarany. Mąż decydujący
się utrzymać małżeństwo w mocy, ukrywa fakt braku dziewictwa żony. Zawsze
jednak może odejść od partnerki, nie ponosząc z tego powodu żadnych konsekwencji.

3.3. Pożycie małżeńskie
3.3.1. Romskie gospodarstwo domowe
Romowie są patrylokalni: dawniej młodzi mieszkali w domu rodziny męża lub
należeli do jej taboru. Obecnie to, gdzie młodzi małżonkowie będą mieszkali
po ślubie, ustalane jest podczas zmówin. W sytuacji idealnej dziewczyna powinna przenieść się do domu rodziców chłopaka. Jeśli jednak ustali się, że młodzi
będą mieszkać samodzielnie, ich mieszkanie powinno znajdować się w pobliżu
domu rodzinnego męża. Młodzi mogą też mieszkać u dalszej rodziny (Kowarska
2005a, 107). U Polskich Romów młode małżeństwa, zwłaszcza tuż po ślubie,
mieszkają zwykle u rodziców:
Raczej przy rodzinie mieszkają, jest bliskość po to, by rodzina mogła pomagać
[M.46.PR_JK_1].
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Młoda para może oczywiście przenieść się do rodziny kobiety, jeśli ta jest bogatsza lub ma lepsze warunki mieszkaniowe, zwykle jednak zamieszkuje u rodziców mężczyzny. Wynika to z tradycji, jak i z faktu, że Romnie nie chcą rozstawać
się ze swoimi synami. Informatorzy mówili również o konieczności przyuczenia
młodej żony do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego:
I troszeczkę przeważnie po weselu teściowa zabiera do siebie. Mieszkają przez
jakiś czas tam, ale nie ma jakiegoś konkretnego terminu [K.PR_JK_3];
Przeważnie synową zabiera teściowa do siebie. Później kupują mieszkanie czy
nawet... Ale najpierw do teściowej idzie. Zostają tam tak długo, aż dziewczyna się
nie nauczy prowadzić domu. Niektórych spraw ona nie umie, bo jest zazwyczaj
młoda, jak wychodzi za mąż. Uczy się od matki, ale przede wszystkim od teściowej, jej się musi słuchać [K.RR_JK_6];
Dziewczyna przeważnie idzie do teściowej, bo teściowa syna nie chce oddać.
A dziewczyna potrzebna do pomocy, do wszystkiego [Informator Agnieszki Kowarskiej, AZE A 8406];
I u nas też tak jest, że więcej się stosuje się, że dziewczyna idzie do chłopaka niż
chłopak idzie do dziewczyny, znaczy się 70% dziewczyna idzie do mężczyzny,
a 30% idzie mężczyzna do dziewczyny [M.42.PR_1].

Czynnikiem, który wpływa na to, czy córka przeniesie się do rodziny swojego
męża, jest liczba jej braci i sióstr. Jeżeli jest ona jedynym dzieckiem lub przynajmniej jedyną córką pośród synów, to rodzice nie będą chcieli się z nią rozstać.
Oczywiście w przypadku dorosłych ludzi, którzy wchodzą w kolejny związek, jest
inaczej — mieszkają oni we własnym domu, pracują, mają pieniądze i są samodzielni. Jeżeli młode małżeństwo będzie mieszkać w jednym domu lub mieszkaniu z rodzicami, ważne jest, żeby miało dla siebie wydzieloną przestrzeń. Zwrócili na to uwagę Polski Rom i Kełderasz. Tłumaczono to tym, że ani rodzice, ani
inni dorośli krewni nie mogą zastać pary małżeńskiej leżącej w łóżku, w sytuacji
intymnej czy takiej, która sugerowałaby, że między małżonkami dochodzi do
stosunków płciowych.
U Lowarów młoda mężatka w czasach, gdy Romowie wędrowali, przenosiła
się do kumpanii męża — mieszkała u teściów do momentu narodzin pierwszego dziecka. Wyjątkiem była rodzina najmłodszego syna, który miał obowiązek
mieszkania z rodzicami i pomagania im aż do końca ich życia, za co dziedziczył
ich majątek i konie (Yoors 1975, s. 289–290). Zdarzały się też przypadki, że
mąż przystępował do kumpanii swojego teścia. Yoors opowiadał o mężczyźnie,
w którego przydomku zawarta była informacja, że jest on zięciem Mimi: Jodżo la
Mimako Dżamutro. Mężczyźnie wżenienie się do rodziny żony przynosiło ujmę,
w opisanym przypadku dodatkowo podkreślone zostało to imieniem teściowej
— kobiety (tamże, s. 161). O podobnych sytuacjach mówiła też Sutherland: jeśli
teść był człowiekiem o dobrej reputacji i mocy (powerful), to mógł zachęcić swojego zięcia do przystąpienia do jego kumpanii. Żaden jednak Rom nie godził się
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na to dobrowolnie, chyba że był biedny i nie mógł sobie pozwolić na zapłacenie
okupu za żonę lub wynikało to ze splotu okoliczności. Taki Rom, zdominowany
przez swoich teściów, nazywany był „domowym” (Sutherland 1975, s. 175).
Jak mówi jedna z informatorek, młodzi od moment ślubu powinni się utrzymywać sami. Rodzice, jeśli są zamożni, pomagają dzieciom. Dużo zależy też
od wieku małżonków. Jeśli są oni młodzi i niezaradni, to mieszkają u rodziców
któregoś z nich. Jeżeli jednak są sprytni i potrafią zadbać o rodzinę (a zdarzają się bardzo obrotni 16–17–latkowie), to mogą gospodarować samodzielnie.
Większość Romów jest zdania, że początkowe utrzymanie młodych małżonków,
zwłaszcza jeśli nie mają oni żadnego wykształceniau, spoczywa na rodzicach:
Muszą mieć [pomoc rodziców]. Tak. Muszą na ojca, na matkę liczyć. Bo trzeba im
drogę otworzyć, żeby po prostu... Tak samo, jak u was [K.45.PR_19].

U Lowarów, tak jak u Polskich Romów, preferuje się, by młoda para (zwłaszcza
jeżeli jest jeszcze niedojrzała) mieszkała z rodziną chłopaka. Dużo jednak zależy od warunków mieszkaniowych. Jeżeli dziewczynka jest młoda, ma na przykład 14 lat, teściowa przygarnia ją i przyucza do prowadzenia domu:
Ja mieszkałam u teściowej. Ale nie mieliśmy mieszkania. Ale potem... Mówię, na
razie nie, bałam się tak... no 14 lat, to co ja mogę zrobić w mieszkaniu z nim. A tak
przy teściu, no to, jak to powiedzieć... mama z tatem mnie wychowali i dokończyli
potem moi teściowie. Tak mnie wychowywać [K.22.LO_27].

Żeby młode małżeństwo lowarskie mogło mieszkać z rodzicami, musi być spełniony taki sam warunek jak w przypadku Polskich Romów: młodzi nie mogą
spać w tym samym pokoju co rodzice. Rodzice starają się zapewnić dzieciom
własne mieszkanie. Czasem jednak jest to nie możliwe.
Jedna z informatorek mówi po prostu:
To zależy — czy u rodziców jest miejsce, czy u teściów;

dodaje jednak, że najczęściej młodzi przeprowadzają się do rodziców chłopaka
[K.50.LO_30].

3.3.2. Zasady obowiązujące współmałżonków
W poprzednich rozdziałach omówione zostało zachowanie, jakiego oczekuje się
od dzieci i dorastających dziewcząt. Ta cześć książki poświęcona jest zachowaniom, jakich wymaga się od kobiety już zamężnej, temu, jak ma ona postępować
wobec swojego męża w sytuacji prywatnej i publicznej.
Między małżonkami, niezależnie od tego, jak zawarty został ich związek,
rodzi się więź. Okazywanie uczuć jest jednak obwarowane licznymi zakazami.
U Polskich Romów jest to zachowanie wstydliwe, podobnie jak wykonywanie
gestów sugerujących związek emocjonalny czy fizyczny. Informator tak wspomina swoje wesele:
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To taki wstyd przede wszystkim. Nie całować się przy ludziach, nie ściskać się:
ach, kocham cię; czy coś tam — nie. To jest wszystko jakby potajemnie. Później
wszystko się wyrównuje, ale tak to nie wolno. Ja na nią patrzyłem, chciałem, ale
nie wolno to powiedzieć: chodź do domu, jedziemy po coś tam. To był wstyd. Bo
każdy patrzy: o, już idą [M.27.PR_8].

Pocałunki, będące komunikatem, że małżonkowie kochają się, że są ze sobą
blisko, w miejscu publicznym lub w obecności starszyzny (rodziców, dziadków
czy wujostwa) są zakazane:
Jak to obrzydliwie wygląda, jak ja czasem idę ulicą i te młode są, i się tak obrzydliwie całują. Mnie to się nie podoba. To się mogą w domu tak całować, a nie na
ulicy. To jest jakiś zwierzęcy nawyk [M.65.PR_JK_2].

Kiedy ktoś przyjeżdża do małżonków z wizytą, obsługiwaniem tej osoby zajmuje się kobieta; mężczyzna pełni funkcje reprezentacyjne — rozmawia z gościem przy stole. Jeżeli osoba odwiedzająca należy do starszyzny, to w niektórych rodzinach z grupy Polska Roma małżonkowie nie tylko nie mogą okazywać
sobie uczuć, ale nawet kontaktować się wprost:
— On nie może nawet do mnie zagadać, jak są starsze, kobieta albo mężczyzna.
To my musimy po kryjomu, tam oczami czy coś. No to w moim przypadku to jest
na przykład tak. Ja byłam ze swoim mężem, to jak on siedział, a ja chciałam coś
od niego, to ja oczami go tak... Oczami go, żeby tam poszedł, a potem ja za niego szłam. A jak na przykład ja zagadałam coś do niego koło mojej babci, to on mi
zarzucił: jak ty się nie wstydzisz tu gadać koło swojej babci do mnie. On tak mi
zarzucił. No i ja wtedy wiedziałam o tym, że nie wolno tak rozmawiać. [...] A to
jest po prostu tradycja u nas, taki wstyd. Wstyd: jak się rozmawia z nim, to kochają się [K.21.PR_23].
— No to jest właśnie głupie, bo niektórzy przychodzą prosić o rękę, nie znasz go,
nie wiesz, o co chodzi, a z nim nie rozmawiaj. No kto to widział?! Przecież musisz
z nim rozmawiać, bo to jest twój mąż, to jest twoja druga połowa już inaczej, nie?
No to jak coś będziesz chciała, albo masz iść do sklepu, albo żeby wziąć od niego
pieniądze, no to nie gadaj i stój, rób coś! [K.22.LO_27]
— Nie, jak na przykład pieniądze czy co, to wtedy powiem mu: i masz te pieniądze; czy co. Tak to powiem. Ale na przykład jak chcę od niego, żeby tak coś powiedzieć mu poważnego, czy co, albo tak gadać normalnie z nim, o tak: tu siedzę
ja, to siedzi on, a tu moja babcia, a ja normalnie gadam z nim [...] — to u nas źle
[K.21.PR_23].

Co ciekawe, ograniczenia te dotyczą tylko relacji mąż–żona; z każdym innym
mężczyzną kobieta może rozmawiać:
Na przykład, jak coś tam spytamy się, coś tam powiemy do niego, ale twój mąż
siedzi koło ciebie, i tam można się spytać, ale męża nie wolno [K.21.PR_23].

Kobiety biorące udział w zacytowanej wyżej rozmowie oceniły opisywaną zasadę
negatywnie. Również uczestnicząca w spotkaniu Lowarka nie była w stanie zro-
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zumieć, jak rodzice najpierw mogą wydać dziewczynę wbrew jej woli za mąż, by
potem zabronić jej rozmawiać z mężem w obecności innych Romów:
No jak nie rozmawiać z nim? To tak jakby... coś jakiś mężczyzna obcy przyszedł
[K.22.LO_27].

Chociaż kobieta ta rozmawiała ze swoim mężem przy teściowej, a nawet kłóciła się z nim, w niektórych lowarskich rodzinach takie ograniczenia obowiązują.
Również z tańcem wiążą się pewne zasady. Tańczy się w oddaleniu od partnera — przytulenia, dotyk, zachowania o charakterze erotycznym są zakazane.
Wszelkie aluzje do cielesności wywołują wstyd:
Ale nie tańczy się blisko, bo można by było powiedzieć, że nie mają wstydu. U nas
nie jest dopuszczalne coś takiego, że się tulą, kochają. Można to okazywać, ale
nie przy ludziach [Informator Agnieszki Kowarskiej, Plo.1] (Kowarska 2005a,
s. 134).

Powyższe przykłady odnoszą się do spotkań w małym gronie. Podczas uroczystości kobiety i mężczyźni siedzą przy osobnych stołach i komunikują się w jeszcze
inny sposób. Zostają wywołani od stołu przez na przykład dziecko i w oddaleniu
przekazują sobie informacje. Wszelkie sposoby okazywania uczuć (uściski, pocałunki itp.) są zakazane [K.30.PR_3].
Zarówno starsze, jak i młodsze Lowarki mówiły, że przy teściach małżonkowie nie zwracają się do siebie wprost, nie okazują sobie uczuć, nie biorą się
za ręce, nie powinni nawet spoglądać na siebie z wyrazem zainteresowania czy
miłości:
— Nawet się nie pocałować, bo u was to na przykład bierze się tak przy mamie
albo jak się bierze ślub, to można pocałować pannę modą, a u nas to nie!!! [K.16.
LO_32]
— Nie można ukazywać tak, nawet jak się z nim rozmawia, to inaczej, nie patrzy
się na niego aż tak [K.24.LO_35].

Dużo jednak zależy od układów między synową a teściową, jak też od powiązań
między małżonkami:
Z początku nie za bardzo, zależy jaka teściowa, jak jest. Tak jak na przykład
ona [czyli Romni, która wyszła za mąż za Roma należącego do jej rodziny],
to ona mogła [K.24.LO_35].

Na początku młodym zwykle nie jest trudno zachowywać się z rezerwą, zwłaszcza jeśli ich małżeństwo zostało zaaranżowane — wstydzą się siebie:
Jak... jak z początku ja z nim byłam, początki, to ja uciekałam od niego! Gdzie
on mnie, ja się wstydziłam, no nawet przy moim ojcu jak on siedział, to ja już tak
nie. [...] Nie mówiłam: chodź no! Bo ja się strasznie wstydziłam. Tylko tak: idź,
powiedz, żeby on przyszedł, ten wariat tu gdzieś, albo coś. [...] A potem jak już
jest się z nim więcej, to już nie powinno tak być, nie? [K.22.LO_27]
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To, że małżonkowie nie mogą się publicznie przytulać, potwierdza poniższa wypowiedź:
Nie, ja przy moim mężu siedzę, jak co, nawet starsi ludzi, on do mnie: no idź.
Była jego mama, jego kuzyn i ta... no gdzie miałam usiąść! I była taka kozetka,
i tak siedzą, a ja se siadam tak koło niego i... [Wykonuje gest przytulenia] Mares!
No co ty, co ty robisz! — ja do niego najpierw. I on tak: wziął mnie i on trzyma
mnie tak sobie, chyba nie wiedział, że to ja. I tak wyczuwa i za chwilę: a co ty tu
robisz?! A co mam tu robić — siedzę! A jego mama: no dobra, siedźcie sobie już,
tylko się nie kłóćcie znowu. A zaczęliśmy się kłócić. Mówię: zejdź stąd natychmiast! A przy moim tacie — normalnie, u nas normalnie ja z nim rozmawiałam,
wszystko [K.22.LO_27].

Nie można się całować czy przytulać przy starszych Cyganach czy na ulicy. Wolno jednak robić to w grupie rówieśniczej, co deklarują nawet starsze kobiety
[K.50.LO_30].
Czy zdarza się, że małżeństwa aranżowane są szczęśliwe? Oczywiście. Bywa
również, że te zawarte w wyniku ucieczki czy porwania za zgodą dziewczyny, czyli z miłości lub fascynacji, rozpadają się, gdy tylko partnerzy bliżej się poznają.
Ciekawą analizę wspólnego życia, problemów, jakie się z nim wiążą, jak też jego
pozytywnych aspektów, przedstawia cytowana już wielokrotnie informatorka:
Nawet nie kochali się, nie chcieli być ze sobą, ale z przymusu. I po jakimś czasie
zakochują się w sobie. Bo to jest samo przyzwyczajenie. Być może one nie kochają tych mężów, ale są bardzo do nich przyzwyczajone. A w tych czasach, taka
kobieta, która żyje paręnaście lat ze swoim mężem, ona nie ma dobrze, ona szuka. Tyle szuka, aż znajdzie, i zrobi to przy swoim mężu. [...] Cierpiały to, co było,
cierpiały, a teraz już nie. Zostawiają. Nawet po parę dzieci. Znajdą sobie chłopa,
uciekają z nim i żyją. [...] Teraz my mamy swoje zdanie, przeważnie to kobity
u nas teraz rządzą. Ale to zależy też, jak ktoś się z kimś rozumie. Bo niektórzy
tam żyją ze sobą, bo żyją. Ugotuje, da mu jeść i ją tam nic nie interesuje. Dla mnie
bardzo dużo znaczy rozmowa między sobą... Otworzenie się przed sobą. Jesteśmy
nowocześni, to rozmawiamy o wszystkim. Masz jakiś problem? Nie podoba ci się
coś? To powiedz mi o tym. Jeśli mi zależy, to się zmienię, prawda? A nie, on mi
nic nie mówi, ja robię coś tam, co mu się nie podoba, jemu się to znudzi, on mnie
zostawia [K.24.LO_35];
To jest kwestia nie zakochania się od razu, tylko kwestia przyzwyczajenia się do
tej drugiej osoby, aż do tego momentu, aż faktycznie poprzez zasiedzenie przychodzi ta miłość [M.40.PR_20].

Ów mężczyzna, którego relacja z porwania własnej żony została przedstawiona
w poprzednim podrozdziale, swoją wybrankę znał bardzo krótko. Była ona koleżanką jego siostry i bardzo mu się podobała, ale wiedział o niej niewiele, nie
znał jej charakteru:
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Tak, ale u nas jest tak, że... [informator się uśmiecha] że zabrzmi troszkę brzydko,
ale żonę trzeba sobie wychować. No, zależy od charakteru kobiety. [...] Jak jest
zołza, to trzeba ją tak poskromić, żeby była elegancka [M.40.PR_20].

„Oni się sami szlifują” po ślubie, czyli poznają i dopasowują — mówi inny mężczyzna. Tylko tak małżonkowie mogą nauczyć się postępować ze sobą, co nie
znaczy, że zawsze im się to udaje:
Na pewno zawsze powinna porozmawiać z mężem, nigdy nie zamykać się w sobie. Ale tutaj nikt nie da rady, jaka powinna być kobieta w stosunku do mężczyzny, tego musi sama spróbować. I żadna matka, żaden ojciec ani teściowa nie
pomogą w tym młodej mężatce. Najpierw go poznać, ponieważ młoda kobieta
nie zna swojego męża. I w momencie kiedy go poznaje, wie co lubi, czego nie
lubi, czego chce, a czego nie chce. I na tym ta cała filozofia polega. W momencie
kiedy już pozna go, czasami tak bywa, że się poznaje przez całe życie i nie zna się
go też, więc bywa i tak, ale mniej więcej wie, na czym stoi. Krótko mówiąc, wtedy
wie, jak można zadowolić męża, a jak go rozgniewać. Na pewno będzie unikała
sytuacji, aby go rozgniewać. [...] To nie jest wcale, że kobieta poznaje męża, a mąż
żony nie — to jest dwustronnie, więc on na pewno pozna swoją żonę. Wkrótce
więc będą się starać dopasowywać do siebie i albo to się uda, albo to się nie uda
[K.30.PR_3].

Kobieta przede wszystkim powinna okazywać mężowi szacunek, być mu posłuszna. Mówiło o tym bardzo wielu informatowów:
Bo jeżeli kobieta szanuje swego męża, to powinna wiedzieć, co ma powiedzieć
i jak ma powiedzieć. I musi wiedzieć, jak się skierować do męża. A jeżeli ona
jest wulgarna i po prostu chce się wywyższyć przed mężem, to już po prostu ta
kobieta nie jest kobietą, tylko jest po prostu niczym. Bo wtedy ona nie szanuje
swojego męża. Ona po prostu się stara dominować nad własnym mężem, a to już
jest bardzo niedobrze. A to nie przejdzie. I wtedy jest po prostu nieporozumienie
w rodzinie. I musi męża traktować tak jak króla. Tak. Ja się nie boję tego słowa
powiedzieć. Jak... może nie jak króla, ale jako prawdziwego swojego męża. Kochanego męża. Musi go szanować. Z sercem i naprawdę musi być zawsze przy
nim. To jest prawdziwa kobieta. Bo to nie jest ważne, żeby kobieta była tylko tak
przy nim, a żeby myślała co innego i co innego robiła. Musi być przy nim, traktować go jako swojego pana i przy nim, nie poniżać się oczywiście, nie poniżać się,
bo ten mąż, który kocha własną żonę, on ją też nie poniży. Nie poniżać się przed
mężem, ani mąż ją też nie poniży. Bo jeżeli widzi, że go ta kobieta kocha, to na
pewno mężczyzna, Cygan, ją nie poniży. Jeżeli kobieta jest poniżeniem, to jeżeli
kobieta męża zdradza. [...] Bo to jest tak, jeżeli ty obrazisz męża i poniżysz go,
to wtedy ten człowiek jest dla ciebie nikim. A jeżeli ja, mężczyzna powiem dla
kobiety: ma tak być i tak, i tak! I to ma być wykonane. I to nie jest poniżenie ani
rozkaz. Taki jest zwyczaj [M.40.LO_26].

Zazdrość jest emocją, której kobiety nie powinny okazywać. Mężczyźni mają
w tym zakresie większą swobodę, mogą ograniczać swoje żony, niwelując możliwość wystąpienia sytuacji, w której czuliby się zagrożeni. Na przykład, zazdroDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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sny mąż nie przyprowadza do domu kolegów ani nie pozwala żonie rozmawiać
ze swoimi kuzynami. Kobieta może nawet zostać pobita za zachowanie, które
wzbudza w mężu zazdrość [K.21.PR_23]. Kobiety, chociaż i im zazdrość nie jest
obca, są uczone, by nie zwracać uwagi na wybryki mężczyzn.
Kobieta, tak jak i dzieci, nie może przerywać publicznej wypowiedzi mężczyzny, ani jej poprawiać. Naraziłaby w ten sposób na szwank jego dumę. To jedna
z zasad dobrego wychowania u Romów:
— Taką słabość [ma kobieta], że nie może wejść tam, gdzie mężczyzna; nie może
robić to, co mężczyzna. Mężczyźnie wszystko ujdzie, kobiecie nie ujdzie i kobieta
nie może robić to, co chce. Na przykład, mąż rozmawia z kimś — nie wolno jej
zabierać głosu i żeby ona się przystawiła rozmawiać. Choć jest mądrą i dużo rozumie i może, więc jak obie te ludzie rozumieją, te dwa przeciwniki, mężczyźni,
może ona więcej rozumieć, a wypowiedzieć to słowo, a ona nie może się wtrącać,
to już znakiem tego jest niżej, prawda? Dla mnie dobrze, ja sądzę, że dobrze,
ponieważ jest na to czas, jest na to moment, chwila, że może pomówić swojemu mężu: słuchaj, to, coś wczoraj mówił, to było nie tak, bo miało być tak i tak.
Wszystko [K.65.LO_31].
— Ale jak między sobą rozmawiają, nie mają prawa, żeby kobieta się wtrącała
między chłopów! [K.50.LO_30]
— Tak, żeby przerwała im i powiedziała: nie umiecie, wy nie wiecie, ja wiem
[K.65.LO_31].
— Ojoj, to jest strasznie [K.50.LO_30].
— Oj, to jest nieładnie. Ani pomiędzy wami, ani pomiędzy nami [K.65.LO_31].
— Jak jest wezwana do słowa i się pytają jej, to może odpowiedzieć, ale sama
żeby się wtrąciła — nie jest tak, bo tak jest — ojej! [K.50.LO_30]
— A jeżeli rozmawiają dwie kobiety, to czy mężczyzna może im przerwać? [MGG]
— Może [K.50.LO_30].
— Może, mężczyzna może się wtrącać i powiedzieć: słuchajcie, nie kłóćta się,
bo nie tak, jak wy mówicie, bo tak i tak. Ale to prywatnie, nie jakoś między ludźmi, między gościami, tak prywatnie, tak jak my teraz w tym momencie jesteśmy
— w parę osób. No to powie: słuchaj, przestań; a to jego żona na przykład, a to
tamtego żona. Nie kłóćcie się, bo to nie wasza, nie twoja prawda jest, którejś
z nas, albo pani albo moja, a pani nie rozumie tego, pani się ze mną przeciwia
[K.65.LO_31].
— Przeciwia — no to ten mąż może się odezwać: nie gadaj, bo to jest jej prawda;
czy jej mąż do niej [K.50.LO_30].
— A jeśli taka sama sytuacja jest z tymi mężczyznami? [MGG]
— Nie, kobieta nie. Jeżeli jest zawołana do słowa — chodź no tutaj, jak to jest
— to może się odezwać i odpowiedzieć, to wtedy może [K.50.LO_30].

Podsumowując: jeżeli rozmawiają dwaj mężczyźni, kobiecie nie wolno jest im
przerwać, zakwestionować ich wiedzy, poglądów. Nie może ona powiedzieć:
„Jest tak, jak ja uważam” albo „Wy nie macie racji”. Ciekawe, że to nie mężczyźni oburzali się, mówiąc o tym, ale właśnie kobiety. Romni może wypowiedzieć swoje zdanie, ale tylko wówczas, gdy zostanie o to poproszona. Może to
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wskazywać, że kobiety nie uczestniczą w „męskich rozmowach”, siedzą z boku.
Na pytanie, czy mężczyzna może przerwać rozmowę kobiet, informatorka przytaknęła. Gdy kobiety sprzeczają się, może on wkroczyć i powiedzieć: „Nie kłóćcie się, jedna z was ma rację”; staje się więc swego rodzaju arbitrem. Nie powinien jednak wkraczać między kobiety, jeżeli świadkiem dyskusji jest więcej
ludzi. Jest to uważane za nieeleganckie, można to wytłumaczyć również tym,
że mężczyźnie nie przystoi zajmować się kobiecymi sprawami czy rozmowami.
Spory między sobą mężczyźni rozwiązują sami (kobietom trzeba pomóc). Kobieta nie może wtrącić się do rozmowy mężczyzn — niezależnie od tego, czy jest
to sytuacja publiczna, czy rozmowa ma miejsce w mniejszym gronie. Informator z grupy Polska Roma twierdził jednak, że nawet w towarzystwie żona może
zwrócić mężowi uwagę, poprawić go, ale powinna to zrobić dyskretnie. Jest to
zatem kwestia dobrego wychowania i delikatności:
To jest po prostu albo dobre wychowanie — bo jeżeli chce się sprzeciwić, to może
to zrobić, to może bardziej dyskretnie, jeżeli to zrobiła na zewnątrz, to troszeczkę
może bardziej nietaktownie, ale to nie znaczy, że nie może. Może się sprzeciwić,
ale musi mieć ku temu powód. Można się sprzeciwić w bardzo taki nieefektowny
sposób, a można bardzo łagodnie się sprzeciwić. Więc to zależy też, jak to zrobić,
prawda? Więc to zależy od tego [K.30.PR_3].

Inny informator podkreślał, że niezależnie od tego, jak kobieta jest mądra i jak
jest oceniana, rację i tak zawsze ma mężczyzna. W małżeństwie panuje hierarchia — tego uczą się dzieci:
Moja żona jest mądra kobieta, jest dobra kobieta, ale ja mam w rzeczywistości
większy głos od niej. Ktoś przyjdzie, jakaś narada, to pierwszy mówi mężczyzna,
a kobieta — to ci dopiero, żeby mu przerywała! A jak przerwie w tym wieku,
jak ona jest mądra kobieta, powie mądrze, to może, ale są takie kobiety, co nie
wiedzą nic, a wyrażają się... Na tego mężczyznę później Romowie mówią: ale on
wychował swoją żonę. Przerywa mu kobieta?! Mężczyzna ma większy głos [...] ale
dzisiaj to normalnie równouprawnienie. Do moich synów, moich córków cały
czas mówię... Jak opowiadam tak im, jak pani, to się wyśmiewają z tego. Śmieją
się. Ich żony... To jak tatuś, ja gorsza byłam od męża? Niestety tak było przed
wojną, bardzo dawno [M.70.PR_14];
Matka musi rozmawiać ze swoimi córkami o tym. Że to ma zrobić, to... Ma się
słuchać teściowej, że jak mąż powie, to chociaż jej racja będzie, ale u nas mężczyzna jest głową. I chociaż jej racja jest, to ona nie może zrobić, żeby ona miała
racje, a mąż nie. Musi tak być, żeby mąż miał rację. [Czy jak żona będzie miała rację, to będzie starała się go przekonać? — pyt. MGG] Może go przekonać,
zależy do czego. Na przykład, jak chce coś zrobić w mieszkaniu, coś kupić, to ona
tak będzie dręczyła tego męża, że go przekona, ale pomiędzy innymi ludźmi, jak
inne ludzie są, z naszych Romów, i żeby ona powiedziała, że nie jest tak, tylko tak
— nie wolno tego robić. Mąż ma zawsze rację [K.35.PR_4].
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Kobieta, która publicznie sprzeciwia się mężowi, nie dość, że ujawnia, że sama
jest niewychowana i pyskata, to jeszcze podważa autorytet męża, ośmiesza go
w oczach słuchaczy. Takie zachowanie dowodzi bowiem, że mężczyzna nie ma
władzy nad swoją żoną. A przecież:
Mężczyzna musi być mężczyzną, a kobieta kobietą [K.35.PR_4].

Ujawnia się tu zasada publiczne–prywatne. Kobieta może przekonywać męża
i kłócić się z nim na osobności, ale nigdy przy innych Romach. Honor mężczyzny
musi być zachowany. Popularne powiedzenie, że mężczyzna jest głową rodziny,
a kobieta szyją, która nią kręci, wydaje się znajdować u Romów swoje odzwierciedlenie:
Ja nie jestem taka najstarsza, ale to co wiem z doświadczenia, to na początku
kobieta powinna być uległa. Po to, żeby później przejąć kontrolę [K.30.PR_3].

U Lowarów również się podkreśla, że kobieta jest tą, która powinna przebaczać.
Od żony wymaga się większej pobłażliwości:
Nieraz ta kobieta musi przebaczyć, bo jest mąż górą. Bo zawsze u nas kobieta jest
trochę niżej, nie? [...] Nie może sobie o tak na wszystko pozwolić. Tak jak u niektórych Polaków. Nie można! Ona rządzi domem, a u nas nie, u nas chłop rządzi
mieszkaniem [K.40.LO_33].

Dawniej mężczyzna uważany był za prawie nieomylnego. Kobieta musiała mu
się całkowicie podporządkować. Obecnie podporządkowanie nie jest absolutne.
Kobiety nie wiedzą, skąd bierze się wyższość mężczyzny:
Tak prawdę mówiąc, ja nie umiem tego wytłumaczyć. Bo to jest strasznie skomplikowane. Tylko że zawsze jest mężczyzna głową rodziny. I dla niego trzeba zawsze być uległą, bo on rządzi, nie? [K.40.LO_38]
Bo na przykład jak on mi powie: idź i zrób mi coś do jedzenia; to ja muszę iść.
No nieraz tak powiem, nie, w nerwach: nie, idź ty mi zrób; no i muszę mu zrobić
[K.40.LO_33].

A zatem nawet jeżeli żona odważy się odpysknąć mężowi, i tak wykona jego
polecenie. Niemniej sama możliwość odpysknięcia pokazuje, że współczesne
kobiety nie są już tak zależne od mężczyzn jak ich matki i babki:
Zdarza się, że naprawdę biją, ale teraz tak jak słyszałam, tak jak widzę, bo ja
wszędzie jestem i wszystko widzę, nie, nie biją. Teraz przeważnie te kobiety są
nad nimi. No mówię ci, teraz kobiety rządzą nimi! Te młode takie [K.24.LO_35].

Wciąż jednak Romnie są podporządkowane mężom, muszą znosić ich humory.
Lakatos wymienia obowiązujące dawniej i dzisiaj „Zakazy i nakazy obrazujące
przywileje mężczyzn i obowiązki kobiet”: „Istnieje takie dziesięcioro ludzkich
przykazań, wprawdzie nie spisanych w punktach, i każda kobieta zna je lepiej
niż Ojcze Nasz: «Nie bądź leniwa, bo szybko znudzisz się mężowi»; «Czcij męża
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swego, bo on jest twoim panem»; «Nie wdawaj się w kłótnie z mężem, nie pragnij mieć racji, bo to on jest mężczyzną»” (Lakatos 1979, s. 207).
Pomimo tego, że mężczyzna jednogłośnie jest okrzyknięty głową rodziny, kobiety też mogą mieć i często mają własne zdanie. Jedna z informatorek deklaruje, że ma spore możliwości decydowania o sobie, ale są sprawy, w których musi
się podporządkować postanowieniu męża:
No w prawie wszystkim mogę decydować. Do męża, ja mam swoje zdanie, on ma
swoje zdanie, nie, że tylko to, co on powie, musi być, nie, to tak nie jest. Zależy,
w czym tam, nie wiem, jak to pani powiedzieć. No jedynie że w takich... brzydkich sprawach [mówi ciszej], jak bym chciała na dyskoteki czy coś, no to tego już
mi nie wolno. No żeby on został w domu, a ja żebym sobie poszła do dyskoteki?
[K.24.PR_18]

Taka zaborczość działa obustronnie — kobieta też może nie puścić swojego
męża na spotkanie z kolegami czy nocne wyjście. Jest to dowód na to, że i ona
ma pewną władzę:
Teraz już tak jest, że prawie wszystko po równo. Kiedyś tak było, bardzo jeszcze
za tych czasów taborów, że bardziej mężczyzna wszystkim rządził, kobieta prawie
nic nie miała tam. Teraz to już jest trochę inaczej. Dużo lepiej [K.24.PR_18].

Jeżeli jednak mężczyzna zabroni żonie na przykład wyjść do kina — ona musi
go usłuchać:
Też dużo [ma kobieta do powiedzenia]. Kiedyś może mniej, ale teraz już jest to
równouprawnienie. Przynajmniej u mnie tak w rodzinie jest, że na równi ze mną
ma prawo decydować [M.40.PR_20];
Kobiety są traktowane tak samo. Nie jak kiedyś, co było, że tam opowiadają w telewizji, że nie mają głosu, kury tylko skubają. To się zmieniło. Tak samo i prawo majątkowe. Kiedyś na przykład kobiety mieli stół osobno, a mężczyźni mieli
osobno. A teraz wszyscy razem siedzą [K.45.PR_19].

Starsze kobiety, które obserwują zachodzące współcześnie zmiany, czasami wolałyby zatrzymać dawne zasady. Może czuły się wtedy bezpieczniejsze (ktoś za
nie decydował)? Nie podoba im się postawa młodych Cyganek wobec mężów:
Że ten chłop coś tam do niej mówi, czy co, a ona sobie wszystko lekceważy [K.24.
PR_18].

Większość kobiet jest jednak zdania, że kiedyś było gorzej — kobiety miały
mniej praw. Chociaż — jak mówi Cyganka z grupy Sinti, związana z Polskim
Romem —
Jest jeszcze ta tradycja. Że kobieta zawsze musi być cicho, a mężczyzna górą jest
zawsze. [...] Takie są chłopy, niestety, wcale żebyś się nie ożeniła [mówi do Romni
przeprowadzającej wraz ze mną wywiad]. [...] No, a po co jej, żeby ją maltretował
Cygan, po co jej potrzebne? [...] Bo ja jestem, że ja nie pozwolę tak czy tak zrobić,
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doradzamy się obydwoje. Ale on zawsze rządzi [...]. Mężczyzna jest górą i nie ma
gadania! A jak nie! Tak było u Cyganów i zostanie [K.45.SI_42].

Romnie mają jednak coraz większy wpływ na decyzje dotyczące wspólnego gospodarstwa domowego. Jedna z informatorek uważa, że jej prawo do decydowania jest takie samo jak prawo jej męża, czasami wręcz jej zdanie okazuje się
ważniejsze [K.21.PR_7]. Kobiety mają swoje pieniądze, ale większość funduszy
podlega mężowi. Jeden z informatorów powiedział nawet, że woli podejmować
decyzje wspólnie z żoną niż sam. Ciężar ewentualnego błędu nie spoczywa wówczas jedynie na jego barkach [M.27.PR_8]. Oczywiście, w dużej mierze zależy
to od charakteru mężczyzny; typ „pantoflarza” łatwiej podporządkuje się we
wszystkim żonie:
Znaczenie, a nie jak kiedyś, że kobieta mogła gadać, gadać, a mężczyzna tylko
powiedział jedno słowo i tak musi być. Teraz wszystko jest... Wspólnie podejmują,
wszystko jest wspólnie przemyślane i razem robione [K.21.PR_7].

Są jeszcze decyzje podejmowane w grupie, dotyczące wewnętrznych spraw
rodu lub rodziny. W czasach, gdy Romowie prowadzili wędrowny tryb życia,
odpowiedzialnymi za ich podejmowanie byli prawie wyłącznie sami mężczyźni.
Obecnie, ponieważ od momentu wyznaczenia daty zebrania do samego zgromadzenia upływa pewien czas, żona może przedyskutować z mężem sprawę, wpłynąć na niego, co kiedyś było nie do pomyślenia. Im większe jest grono uczestniczące w spotkaniu, tym większą rolę odgrywa na nim starszyzna i mężczyźni, ale
nawet wtedy poproszona o głos kobieta może się wypowiedzieć.
Publicznie kobieta nie powinna sprzeciwiać się mężowi, a tym bardziej kłócić
się z nim. Prywatnie małżonkowie sprzeczają się:
No bo kiedyś to po prostu... nie wiem, nie można było podnosić na męża głosu,
żeby coś, jakaś odpowiedź, to trzeba było milczeć. A teraz to nie, teraz przeważnie to jak się kobieta kłóci i nie ma nikogo, to takie rzeczy gadają, że się w głowie
nie mieści. Tam niekiedy jest taka sytuacja, że kobieta podniesie na swojego męża
rękę... Zdarza się często, bo teraz jest inny świat. Nie kiedyś tam, prababcie jak
żyły, to one tam trzymały się tego. A teraz już wszystko zanika. Jest ta tradycja,
każdy się tego trzyma, ale nie już jak kiedyś, tak bardzo przepisowo. [...] Tak,
wszystko mogą robić, jak nikogo nie ma. A jak będą się kłócić i będzie jej brat
czy siostra, czy tam ktoś, to oni mogą się kłócić, ale kobieta nie będzie mogła na
niego głosu podnieść. Bo to już po prostu nie będzie pasowało [...]. Ją za to uderzy, bo on sobie nie pozwoli, bo dla niego to jest wstyd, że kobieta na niego głos
podnosi [...]. Dla niego to jest wstyd, poniżenie, on sam po prostu siebie poniża,
że kobieta i ktoś jest, jego brat czy bratowa, czy tam siostra, czy ktoś i kobieta na
niego głos podnosi i rozkazuje czy tam bluźni, czy wyzywa. On sobie na to nie
pozwoli i on może nie będzie chciał, a ze wstydu ją uderzy [K.21.PR_7].

Publiczne podniesienie głosu przez żonę na męża to dla niego dyshonor. Zmazać obrażonego w taki sposób mężczyznę może tylko kara fizyczna — uderzenie
kobiety. Problem przemocy uwidocznił się także podczas opisywania porwań
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— grożenie kobietom biciem. Uderzenie jest również karą za popełnienie jakiegoś zakazanego czynu. Czy według moich informatorów wolno bić kobiety?
Jak zasłużą, to wolno [K.27.PR_22].

Jakim zachowaniem żona prowokuję męża do wymierzenia jej policzka?
Takim zachowaniem [kobieta prowokuje mężczyznę], że skacze do niego, do bicia [K.21.PR_23].

Informatorzy z grupy Kelderari są zdania, że kobietę można ukarać biciem. Należy jednak mieć ku temu poważny powód, np. zdradę. Rom nie powinien bić
żony przy jej rodzinie:
U nas jest respekt, u nas, u Kełderaszów, że przy rodzinie, nawet żeby ona coś,
nie to, co powinna, ona nie powinna temu mężu uczynić. Inaczej to wytłumaczę,
on nie powinien przy jej... Ale w domu po kryjomu mógł uderzyć ją, ale w rodzinie, przy jej matce, przy ojcu, przy braciach, przy siostrze — no to nie powinno
być [M.75.KE_40].

Pewna kobieta z grupy Polska Roma mówi:
Naprawdę, musi być jakieś straszne przewinienie, żeby kobietę uderzyć [K.30.
PR_3].

Z relacji innych Cyganek wynika jednak, że jest to zachowanie spontanicznie,
niewymagające poważnego powodu. Informator z grupy Lowari tłumaczy, kiedy
kobiecie „należy się” bicie:
A jeżeli ja, mężczyzna, powiem dla kobiety: ma tak być i tak, i tak! I to ma być
wykonane. I to nie jest poniżenie, ani rozkaz. Taki jest zwyczaj, Tak ma być i to
nie jest żadne poniżenie, że ja powiem jej: przynieś mi papierosa czy ugotuj mi
coś, czy podaj mi popielniczkę. To nie jest żadne poniżenie, to jest tylko prośba.
A jeżeli ta kobieta jest wulgarna w stosunku do własnego męża i nie chce mu
przynieść tego, czy nie chce ugotować, no to jest wtedy, przepraszam cię bardzo,
bo to jest wtedy już... są tak, jak to się mówi po polsku, małe betki. Małe betki
dostaje [M.40.LO_26].

A zatem jeśli mężczyzna o coś prosi, należy wykonać jego prośbę (polecenie).
Interesujące jest to, że informator odmowę wykonania wydanego przez męża
polecenia uznał za zachowanie wulgarne. Bicie żon — według relacji informatorów — jest częste, wielu Romów je popiera. Jest ono karą, jak i działaniem
profilaktycznym:
Kobiety jak się nie bije, to jej wątroba gnije [K.40.LO_33].

Dalej informatorka opowiada, jak wyglądają jej kłótnie z mężem i czym się kończą:
Oj, nieraz dostałam od swojego. [...] jak się gniewam z nim, mam z nim kłótnię,
jeden dzień, dwa dni, ale trzeba się pogodzić. [...] A, bo on jest górą, jak to się
mówi. Ja nie wiem, już jest tak i tak zostało. Ale nie każdy może sobie pozwolić
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Małżeństwa romskie

371

teraz na to. Bo na przykład mój, się pokłóci z nim, to ja razem z nim się kłócę...
Ja mu nie przebaczę. Wyjdę na korytarz i tak się będę kłóciła z nimi i będę krzyczała: ty szmaciarzu. No! Nieraz ze strachu — boję się, żeby mnie nie uderzył
— to w ubikacji się zamknę. Ale później mu przejdzie, posiedzę se na korytarzu,
przejdę do domu. Później się śmieję [K.40.LO_33].

Bywają jednak i takie przypadki, że to kobiety są sprawczyniami przemocy, że to
żony biją swoich mężów.
Przemoc wobec kobiet może być powodem do rozwodu. Jeżeli jest ona szczególnie okrutna, kobieta powinna poinformować o tym rodzinę lub starszyznę:
Na przykład jak [mąż informatorki] by robił, biłby mnie, to mam prawo iść do
cioci i powiedzieć jej, że mnie bije, albo do wujka, powiedzieć. To nie wstyd jest,
bo to nawet powinno, żebym mówiła. Żeby wyszło to, ale tak, to... Tak więcej ja
trzymam to w domu, żeby to się nie rozniosło [K.38.LO_25].

Są małżeństwa romskie, które sprawiają wrażenie szczęśliwych.Tak było w przypadku jednej z Lowarek. Okazało się jednak, że mąż ją bije, zwłaszcza będąc
pod wpływem alkoholu; kobieta boi się zostawać z nim sam na sam. Inne powody przemocy to zazdrość, lenistwo, nieporządek:
Za to, że mu pyskuje, może nawet ją uderzyć, że nie sprząta, jest brudna, że to
też. Za co jeszcze... Za to, jak na przykład powie: o, ten mężczyzna jest ładny, on
mi się podoba. To jest taki, że zbije. A ja, jak oglądałam film, bo są niektóre, że:
o, ale on jest ładny! O ty kurwo — za przeproszeniem, albo tak, no to biją. A ja
na przykład, jak oglądałam te filmy, nie, ten José Armando, i umierałam za nim:
Boże, jaki on jest ładny i przystojny. On mówi: no, naprawdę. Bo wiem, że nic
i tak, i tak mnie nie będzie łączyć z nim. A niektóry: a ty taka, ty taka. No to biją
[K.22.LO_27];
— Nie może, jeśli nie zasłuży, ale jak zasłuży, to tak. Bije w mordę, kopie w dupę
i wygania. Przepraszam za wyraz, to jest przyjęte w takich wypadkach. To są prawdziwe. Prawdziwe [K.65.LO_31].
— To zależy, wie pani, no jak nie zasłuży, to dlaczego ją ma zbić, jak nie zasłuży?
[K.50.LO_30]

Większość kobiet mówi, że mężczyzna musi mieć powód, by zbić żonę. Nie wolno jej uderzyć „za nic”. Jednak według romskich kryteriów już pyskowanie jest
wystarczająco poważnym powodem do ukarania kobiety. Niektóre Romnie potrafią się przeciwstawić mężowi tyranowi, ale są i takie, które znoszą bicie pokornie, w przekonaniu, że zasłużyły na nie swoim zachowaniem.

3.4. Kobieta i jej teściowie
Nie można jednoznacznie określić, z jakim nastawieniem i oczekiwaniami matka mężczyzny przyjmie pod swój dach jego żonę. Na pewno istnieje różnica
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w podejściu teściowej do żony syna w zależności od tego, jak zawarte zostało
małżeństwo. Nie bez znaczenia jest tu również osobowość matki męża i jej doświadczenia. Przeżycia rozmówczyń są różne. Niektóre z nich miały bardzo dobre teściowe, które wprowadzały je w świat, uczyły, dbały o nie jak o własne córki, ale były i takie, które doświadczyły szykan. Teściowa wielokrotnie dogryzała
pewnej Lowarce, gdyż pochodziła ona z mniej tradycyjnej rodziny. Ponieważ
u Lowarów związki małżeńskie często zawierane są między kuzynami, dziewczyna już wcześniej może poznać swoją przyszłą teściową. Łatwiej jest jej wtedy
przetrwać zwłaszcza początkowy okres małżeństwa.
Rodzice mężczyzny mają co do jego żony pewne oczekiwania. Dziewczynie
wchodzącej w rodzinę przydzielane są określone obowiązki, jednak dobrzy teściowie nie wykorzystują swojej pozycji i szanują synową:
Przypuśćmy, jak jest dobry teść i teściowa, to nie każą jej wstawać o szóstej,
o piątej, żeby ją męczyć, tą synową, bo jak kochają [...] syna swojego, to muszą respekt dawać tej synowej. Ona musi się wyspać: siódma, wpół do ósmej;
i ona wtedy daje tak samo swojej teściowej i teściowi poważanie i respekt.
A jeżeli jest ona taki flejtuch i nie chce nic tam w domu, tam obojętnie, teść,
teściowa, to im jest obojętne. [...] To zależy, w jakiej rodzinie wpada ta synowa
i kogo wzięli sobie za synową [M.75.KE_40].

Są teściowe, które dają swoim synowym dużo miłości i czułości i nie pozwalają
im pracować. Ale są i takie, które traktują młode kobiety instrumentalnie. Może
chcą w ten sposób wychować synowi dobrą żonę lub zemścić się za problemy,
które w przeszłości miały z własnymi teściami? Jest to o tyle zastanawiające,
że przecież gdy małżeństwo jest aranżowane, to i teściowa ma wpływ na wybór
dziewczyny. Przy tym teściowe mogą wpływać na swojego syna, co zwłaszcza
w przypadku wspólnego mieszkania nie powinno być trudne. Informator z grupy Kelderari poczynił interesujące spostrzeżenie:
No tak, jak mówię, jak jest dobra ta synowa, tak samo ta rodzina jest, tym bardziej
dla niej dobrzy są, uczciwi itd. I kochają ją, a jeszcze jak dostają wnuka czy wnuczkę, to tym bardziej ta synowa jest kochana u nich. To znaczy ona musi pokazać, że
swoje serce da tej swojej rodzinie [M.75.KE_40].

Pojawienie się dziecka jest przypieczętowaniem związku, spełnieniem pokładanych w synowej nadziei. Może również sprawić, że kobiety będą się lepiej rozumiały. Wszystko jednak zależy od woli współpracy między nimi. Kobieta z grupy
Lowari mówi, jak przyjmowana jest do rodziny synowa:
Pięknie przyjmuje, jeszcze bo to jest dziewicą, to pięknie, pięknie. Zadowolona
jest strasznie [K.50.LO_30].

Informatorka ta twierdzi, że bardzo kocha swoje synowe oraz zięciów.
Ale są też u nas kawał drania teściowe [K.50.LO_30].
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Na początku synowa odczuwa zwykle respekt przed teściową, jest między nimi
bariera komunikacyjna. Teściowa może jednak swoim zachowaniem ją zburzyć:
Moja teściowa to jak moja koleżanka, rozmawiałyśmy sobie, tylko tak czasami,
jak ze mną rozmawiała, a ja z nią koło stołu... Jezus, mamo, święty, nie wiem,
gdzie mam iść! No ja nie wiedziałam, o czym z nią gadać... A potem — normalnie.
Normalnie jak ją łapałam, co już z nią robiłam [K.22.LO_27].

Dla kobiety przeprowadzka po ślubie do domu męża i teściów jest bardzo dużym przeżyciem. Musi ona zamieszkać z często obcymi dla niej ludźmi:
Jak jest się w domu, to jest całkiem luźno, ale jak już się ma męża i jest się u teściów, jeszcze takich teściów, jakich się nie zna. Bo jeśli ja bym się ożeniła z kuzynem, a to moja ciocia, od zawsze znam, to jest luz, luźno jest. Uważam na to, co
muszę. Żeby nie powiedzieć brzydkiego słowa, żeby nie pokazywać, jak bardzo go
kocham, czy nie robić coś przy niej. A jak jest się u obcych i się nie zna... Najgorsze jest to, jak się żenisz albo uciekasz z Cyganem i idziesz pierwszy raz do teściowej, której nigdy nie widziałaś, śpisz i rano musisz wstać i sprzątać [K.24.LO_35].

Jest to prawdziwy sprawdzian — kobieta musi zachować się zgodnie z zasadami.
Informatorzy z grupy Polska Roma mówią, że młoda żona winna być przyjęta
w domu teściów z miłością:
Początki to ona powinna być traktowana jakby była jej córką, tak powinna być
traktowana, bo to młode [M.42.PR_1].

Syn pewnej Lowarki ożenił się z dziewczyną, która miała zaledwie 13 lat. Teściowa traktowała ją jak swoje dziecko, wszystkiego ją nauczyła. Dobra teściowa,
związana ze swoją synową, może robić jej prezenty, pomagać w kupnie ubrań,
chronić przed innymi ludźmi [K.22.LO_27]. Kontakt ten może być na tyle przyjazny i pełen obopólnego zaufania, że synowa będzie rozmawiać z teściową nawet o ciąży i porodzie [K.22.LO_27].
Szczegółowe zasady dotyczące zachowania synowych uzyskałam od Lowarów
i Kełderaszów. W skrócie brzmią one następująco:
Musi się wstydzić, musi się umieć zachować, musi wiedzieć, jak do nich podejść
[K.22.LO_27].

Ponieważ synowa jest odpowiedzialna za prowadzenie domu, powinna zwracać
uwagę na to, by swoje rzeczy prać osobno, a nie z ubraniami teściów. Musi także
dużo pracować — sprzątać i gotować, choć to zależy już od indywidualnie ustalanego podziału obowiązków i stosunków między kobietami. Lowarska synowa
powinna wstać przed teściami, zrobić im kawę, przygotować śniadanie. Niedopuszczalne jest, by teściowa czy teść obudzili się rano jako pierwsi, podczas gdy
synowa nadal leżałaby z mężem w łóżku:
Ty musisz zawsze wcześniej wstać od teściowej, to tylko otwierasz oczy... Nawet
nie śpisz w tą noc ze stresu, żeby nie zasnąć. Wstajesz rano, musisz jej kawę podać, zrobić śniadanie, po śniadaniu pozbierać, posprzątać, zacząć gotować, robisz
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obiad, kładziesz im znowu... non stop. [...] Jak jest się młodym małżeństwem,
w nocy wiadomo co się robi, a rano jak trzeba wstać, to ja nieprzytomna chodziłam. [...] U pierwszego męża to jeszcze wstawałam, bo wstawałam, [teść] był
wyrozumiały, specjalnie później wstawał, bo ja spałam na górze w willi, a on na
dole. To specjalnie nawet jak wstawał, to siedział w swym pokoju i nie wychodził.
Taki dobry człowiek był. Tak samo u drugich. Na przykład wcześniej szli spać. Szli
sobie do swojego pokoju, włączali telewizor i tam siedzieli. To ja mogłam sobie iść
spać, oni już nie wychodzili. Tak samo rano, wstawiali... dziesiąta [K.24.LO_35].

Druga teściowa informatorki była Polką znającą romskie zasady. Rodzice męża
w opisanym przypadku zachowywali się tak, by nie krępować swojej synowej.
Ale popularne są też opowieści o złośliwych teściach:
Tak, tak, żeby nie kłaść się spać. I jeszcze jak nie wstaniesz, jak on wstanie wcześniej od ciebie, to i potrafi naplotkować po wszystkich zaraz: a ona zasnęła, a ona
spała, a ja wstałem. Też zależy od teściów. Tylko tą drugą teściową ja miałam
Polkę, ona już wiedziała, o co chodzi, to zawsze... tylko że po cygańsku wszystko,
ubierali się, wszystko po cygańsku. To fajnie było, bardzo, nie miałam problemów. Służącą mieli, to ja nie musiałam [K.22.LO_27].

Teściowie uczą dziewczynę zasad postępowania:
— Tłumaczy jej: córuniu, córko albo synowo, zrób to jakoś tak, bo wiesz, teraz
jesteś młoda, ale naucz się, w przyszłości będziesz miała rodzinę, dzieci, powinnaś
być ze swoim mężulkiem dobra, nie zdradzać go [M.75.KE_40].
— Rano wstań, żeby cię twój teść nie widział, że nie wolno ci chodzić w koszulki
po mieszkaniu, niemyta, głowa duża, bo spała [K.65.KE_39].
— Albo żeby powiedziała synowa, u Cyganów niektórych, że ona powie: mamo,
ja idę się wykąpać. Tej teściowej, a teść słyszy to. To jest zabronione. Bo widzisz,
to jest taka tradycja, to jest takie poniżenie tego teścia i teściową. Albo jego bracia są tam [M.75.KE_40].
— Ale jeszcze jedna rzecz. Nie pójdzie tak prosto do ubikacji, jak teściowa albo
teść jest [K.65.KE_39].
— Albo powie: brzuch ją boli; i idzie do ubikacji. Nie wolno [M.75.KE_40].
— Nie ma tak, nie ma tego [K.65.KE_39].

Przy własnej matce można mówić o tak intymnych rzeczach jak wizyta w łazience czy ubikacji:
Ale matka to jest co innego [K.65.KE_39].

Istnieją istotne ograniczenia dotyczące zachowania kobiety zamężnej w stosunku do teściów. Synowej nie wolno jest się pokazywać w piżamie czy koszuli
nocnej, sugerować swoim zachowaniem, że idzie do łazienki lub ubikacji. Pokazanie się teściowi w bieliźnie jest zakazane. Ojciec ewentualnie może zobaczyć
córkę ubraną w szlafrok. Identyczne zakazy obowiązują mężczyznę — on też nie
może w samych majtkach czy koszulce pokazywać się teściowej, ponieważ jest
to nieprzyzwoite. Analogicznie — teściowa musi kryć się przed zięciem [K.40.
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LO_33]. Podczas nocnego lub porannego wyjścia do łazienki kobieta może nałożyć na piżamę spódnicę.
Jak mówi Lowarka z Nowego Jorku, fakt, że młoda synowa nie kładła się
spać przed teściem, wynikał ze wszechobecnego wstydu. Kobieta, nawet jeżeli
teść prosił ją, by poszła spać, wstydziła się to uczynić. Poza tym, o czym trzeba
pamiętać, musiała wstać jako pierwsza i usłużyć teściowi — podać mu kawę
i śniadanie.
Dawniej zadowoleniem młodej Cyganki było bycie przyjemną dla teściów i innych ludzi — żeby nie nagadywać na nią [K.43.LO_36].

Określa to istotę zachowania kobiety — powinna ona dbać o swoją opinię i o zadowolenie innych osób, zwłaszcza mężczyzn.
Synowa powinna wstać jako pierwsza, by umyć się przed teściową. Nieumyta
nie może otworzyć ust7:
Wstajesz wcześniej, myjesz głowę, pierwsza rzecz, nawet jeśliby się zdarzyło, że teściowa, ale teściowa może umknąć. Ale jeśli nawet by się stało tak, że wstała teściowa
wcześniej — raz tak było, wstała wcześniej, ale to parę minut, ja wstałam nieumyta.
I jest nie wolno jej powiedzieć dzień dobry nieumytej. Ona mnie wepchnęła do łazienki: szybciej, bo zaraz ktoś wstanie. Ja szybko poszłam do łazienki, umyłam zęby,
umyłam się, uczesałam. Wyszłam i wtedy: dzień dobry. Ale wiedziała, że byłam
strasznie zawstydzona; powiedziała: nic się nie stało [K.24.LO_35].

W stosunku do teściów — mężczyzn — obowiązuje zasada nie stawania do
nich tyłem i nie przechodzenie blisko, gdy siedzą. Jedna z informatorek miała
bardzo swobodne, jak na Romów, stosunki z własnym teściem. W efekcie po
pewnym czasie oswoiła się z nim na tyle, że przechodziła obok niego po powiedzeniu „przepraszam” [K.22.LO_27]. Jest to jednak przypadek nietypowy.
Jedną z sytuacji określonych jako łaziawo jest zostanie przyłapanym przez
kogoś na spaniu z mężczyzną — choćby leżeniu w jednym łóżku. Jeżeli w mieszkaniu zamieszkałym przez teściów i młode małżeństwo są dwa pokoje, to młodzi
śpią w zamkniętym pomieszczeniu. Wyjątkowo, jeżeli nie ma warunków, to:
Jakoś tam śpią [K.38.LO_25].

Teść ma zakaz oglądania synowej leżącej w łóżku, tym bardziej z mężem. Dlatego rano kobieta powinna wstać jako pierwsza. Jak tłumaczy jedna z informatorek, nie chodzi o to, że teść widzi śpiącą synową, lecz o samą świadomość, że
śpi ona w pokoju obok:
No nie wchodzi, nie ma. Ale on tu śpi, ona tam... nie wolno u nas tak. Musi synowa rano wstać. Ale teraz już nie tak za bardzo. Ale jeszcze jest rygor taki, że
rano musi wstać synowa, ale już nie ma tak, jak kiedyś było. Kiedyś to było straszne. Już wstać rano, czajnik na wodę, już przyszykować wodę ciepłą, ręcznik na
ręku — już czekała, żeby wstał teść. Teraz już nie. [...] Tak, teściowi. I herbaty czy
7
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kawy mu zrobiła. Ale już teraz nie ma tak, nie ma. Spać — właśnie, czy teściowa
siedziała, czy teść, nie było wolno jej pójść spać, zanim teściowa czy teść nie idzie
spać [K.50.LO_30].

Nadal oczekuje się, że synowa będzie czuwać dopóki teściowie nie pójdą spać
i że obudzi się przed nimi. Jedynie gdy kobieta jest chora lub w ciąży, traktuje
się ją ulgowo — wolno jej wówczas złamać opisaną zasadę, a nawet leżeć i odpoczywać.
Jak mówią Lowarzy, młoda żona nie może od razu zasiadać do stołu z całą
rodziną. Początkowo spożywa posiłki w innym pokoju lub w oddaleniu od stołu:
Ale mi głupio było, ja musiałam siedzieć. A z początku, bo u nas tak jest, jak jest
młoda synowa, to ona nie może siadać z nim koło stołu, nie może. To jak gotowali, podawali mi jedzenie, ja sobie tam z boku czy do swojego pokoju szłam
jeść, a ten mój teść tak się patrzy i mówi: co ty robisz? Ja mówię: co? Chodź koło
nas. Jak ja to słyszałam! Ja nie idę, ja nie zjem. Ja się wstydziłam pokazać się im
na oczy, a oni nie, musiałam siadać z nimi, tacy byli dobrzy [K.24.LO_35].

Kobieta ta mówiła, że powodem zakazu zasiadania z teściem przy jednym stole
jest wstyd:
Nie powinna siadać z teściem do jednego stołu młoda synowa. Jak już jest długo,
tam pół roku czy rok, to jest normalnie, ale jak jest świeża, to nie wypada. Na
boku może. Ja szłam sobie do pokoju. Tak głupio, ja nie mogłam siąść z nimi przy
jednym stole, ja się strasznie wstydziłam [K.24.LO_35].

Po kilku miesiącach dziewczyna staje się pełnoprawnym członkiem rodziny
i może już pić i jeść razem z teściami i mężem. Opisywana sytuacja przywodzi
na myśl sytuację skalanego Roma, który spożywając posiłki z czystymi Cyganami
siedzi w oddaleniu od nich i korzysta z osobnego talerza. Jest to komunikat dla
dziewczyny, że jeszcze nie przynależy w pełni do rodziny, że nie jest czysta. Paradoksalnie może to być na rękę młodej Romni — pierwsze miesiące spędzane
z nową rodziną wiążą się z uczuciem wstydu i zakłopotania. Podobnie jest u Kełderaszów. Młoda mężatka krępuje się siedzieć przy jednym stole ze starszymi
ludźmi i swoimi teściami. Nie rozmawia z nimi, ponieważ wstydzi się:
Że z nim [mężem] ma kontakt taki bliski [M.75.KE_40].

Synowej radzi się, by była uległa wobec swoich teściów, a na humory teściowej
reagowała ze spokojem:
Opuścić tę głowę i nic nie gadać, nawet jak ta teściowa będzie coś tam mruczała
[K.40.LO_33].

Nie powinna też dać się sprowokować, być dziecinna, reagować, jeśli ktoś,
np. teść, powie przy niej brzydkie słowo.
Wraz z synową w rodzinie przybywają kolejne ręce do pracy. Dziewczyna sprząta, gotuje, musi się wykazać dokładnością i umiejętnościami. Niektóre
teściowe są pobłażliwe dla żon swoich synów. Młoda Lowarka opowiadała, że
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teściowa nie pozwalała jej wykonywać prac domowych, mimo że sama była chora [K.16.LO_32]. Inna kobieta mówiła, że swoje obowiązki, do których należało
sprzątanie i gotowanie (była świetną kucharką), dzieliła z teściową i zatrudnianą
sprzątaczką [K.22.LO_27]. Kobiety mogą podzielić się obowiązkami, np. teściowa gotuje, a synowa podaje do stołu i sprząta. Informator z grupy Kelderari,
mówiąc o obowiązkach synowych, stwierdził, że mają one bardzo dużo pracy.
Jeśli jest jej zbyt dużo, a przy tym mąż nie wypełnia swoich obowiązków lub oddaje się nałogom, może stać się to przyczyną rozpadu związku:
Ale to nie wszędzie tak jest, bo wiesz, u tych Polskich Cyganów, muszę powiedzieć, to Cyganka młoda taka, synowa, ona musi rano wstać, iść powróżyć czy
kraść tą kurę, czy na zarobek gdzieś, żeby sprzedać to, co ona ma do sprzedania,
różnie, nie? Bo są tacy i tacy. A jak nie zarabia, a on nic nie robi, tylko pije, no to
on pije sobie, a ona tyra, no to jakie to życie jest? Jak ona jest mądra, to ona go
zostawi, tego teścia i teściową i pójdzie sobie do swojej rodziny. No bo inaczej nie
można żyć z takim człowiekiem, prawda? [M.75.KE_40]

Stosunki między teściowymi a synowymi u Kełderaszów w USA opisała Sutherland. Początki wspólnego mieszkania z rodzicami męża są trudne. Ewentualne
problemy mogą trwać dopóty, dopóki kobieta nie sprawdzi się jako żona i nie
urodzi pierwszego dziecka. Synowa ma być podporządkowana swojej teściowej.
Do jej obowiązków należy wykonywanie większości prac domowych, musi we
wszystkim słuchać teściów i raczej nie może — według Sutherland — liczyć na
swojego męża. Teściowa wymaga, ale jednocześnie uczy dziewczynę (Sutherland
1975, s. 172–173). Polscy informatorzy również zwracają uwagę na ten aspekt
relacji między synową a teściową8.

3.5. Problemy małżeńskie i rozpad związku
Większości Romów wystarcza ślub tradycyjny, romski, dlatego również do rozstań dochodzi wyłącznie na forum romskim. Tak jak urzędy nie są potrzebne
do zawierania związków małżeńskich, tak i rozwody nie są nigdzie notowane.
Współcześnie Romowie mają często nawet po kilku partnerów, ale rozwody
zdarzały się i w przeszłości. Pomimo zmian zachodzących w sferze moralności,
o tych, którzy mają tylko jednego męża lub żonę, o „dziewicach z jednego męża”
mówi się z dużym szacunkiem. Nawet wyzwolone (jak na warunki romskie) kobiety traktują takie osoby jako wzór postępowania. To właśnie tacy Romowie
(co szczególnie było podkreślane u Lowarów) pełnią rytualne funkcje.
Kowarska definiuje rozstanie jako „czasową przerwę we wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego przez małżonków”. U Polskich Romów może
ono trwać od kilku dni do kilkunastu lat. Może też być na całe życie i zakoń8
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czyć się związkiem z nowym partnerem. Planowany rozwód jest konsultowany
z rodziną — rodzicami oraz dziadkami, a także z autorytetem, który, jeżeli nie
doszło do porozumienia, ostatecznie oświadcza, że małżeństwo jest rozwiązane.
Zarówno u Polskich Romów, jak i u Lowarów dąży się do uratowania zagrożonego rozpadem małżeństwa. Ustala się też, po czyjej stronie leży wina — osoba
poszkodowana może liczyć na zwrot kosztów wesela. Karą, która spotyka winnego rozstania, jest skalanie. U Polskich Romów jeśli małżonkowie nie uzyskają oficjalnej zgody na rozwód, to nigdy nie przestaną być swoimi partnerami
i w każdej chwili będą mogli do siebie wrócić (Kowarska 2005a, s. 147–148). Jak
mówi jeden z informatorów, małżonkowie mogą się rozstać, ale nie mają prawa
poślubić innej osoby, o ile nie dostaną oficjalnego pozwolenia na rozwód. Jest
to więc odpowiednik separacji [M.27.PR_8].
Według Kowarskiej małżonkowie, którzy się rozstali, wciąż traktowani są
jako małżeństwo, oczekuje się od nich, że zejdą się ponownie. Kobieta, która
zwiąże się z takim mężczyzną, uważana jest za rozbijającą małżeństwo i analogicznie — gdy pierwsza w nowy związek wchodzi kobieta, jej nowy partner
jest rzekomym „niszczycielem” nieistniejącego już przecież małżeństwa. Wciąż
bowiem istnieje nadzieja na jego reaktywację [K.30.PR_3]. Mężczyzna czy kobieta biorący ponownie ślub wchodzą zatem w równoległy związek. Jak pisze
Kowarska, kobieta, która zwiąże się z kolejnym mężczyzną, ma w opinii Romów
dwóch mężów (tamże, s. 151–152). Jeżeli któreś z małżonków zaproponuje reaktywowanie małżeństwa, a druga strona nie zgodzi się na to, musi wytłumaczyć,
dlaczego podjęła taką decyzję. Jeżeli nie poda ważnego powodu, może zostać
odsunięta „od pewnych spraw” [M.27.PR_8] (tamże, s. 148).
Poważnie przez większość Romów traktowane jest tylko pierwsze mał
żeństwo:
Naprawdę to mężczyzna nigdy nie jest rozwodnikiem, tylko mężem, i ma prawo
wrócić do pierwszej żony [M.70.PR_11].

Drugi związek nie jest prawdziwy:
Żyją ze sobą na kocią łapę. [...] Nie ma ślubu [M.70.PR_11].

A jednak Romowie zawierają kolejne związki:
Teraz, obecnie, proszę mi wierzyć, to jest tak jak u was, kochankę ma i narze
czoną ma, i dzieci ma, i drugiej alimenty płaci... My cały czas mówimy, jak to
było kiedyś, jak taborami jeździli, 50 lat temu, 40 czy nawet 35, to już inaczej było
[M.70.PR_11].

Dawniej rozwodzenie się było zakazane. Rozstanie niosło ze sobą poważne konsekwencje, zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny. Kobiety raczej nie opuszczały swoich mężów, niezależnie od tego, jak ciężko było im w małżeństwie.
Obecnie nie mają takich skrupułów. Mówią dwie rozwódki:
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— Bo niektórzy mówią: a, nie wolno męża zostawić czy nie wolno się jeszcze raz
ożenić. A kto mi zabroni!! [K.22.LO_27]
— A kto może wiedzieć, że ja może wrócę do mojego męża. Jak nie będę chciała
wrócić do mojego męża... [K.21.PR_23]
— Nie wrócę! [K.22.LO_27]
— ...to nie wrócę [K.21.PR_23].

Mentalność kobiet zmienia się. Jedna z informatorek mówi o tym z potępieniem:
Zbyt duże wymagania dla kobiety, są może bardziej takie... Wolne. Uważają, że
dawniej kobiety mogły cierpieć, a teraz nie muszą [K.30.PR_3].

Są kobiety, które mimo tego, iż są źle traktowane przez swoich mężów, pozostają przy nich. Wiele z nich nie chce jednak trwać w związkach, które z jakiegoś powodu nie są dla nich satysfakcjonujące. W pewnym momencie po prostu
odchodzą. Powody decyzji o rozwodzie są różne: zdrada męża, niemożność porozumienia, problemy z teściową, która ma zbyt duży wpływ na syna. Czasami odejściu towarzyszy ulga, ale może to być również decyzja bolesna. Więź
z mężem bywa bowiem bardzo silna. Informatorka z M., która zostawiła swojego męża po czterech latach małżeństwa, wciąż utrzymuje z nim kontakt [K.22.
LO_27].
Jednym z powodów rozpadu małżeństwa może być nieodpowiedni dobór
małżonków. Sutherland wskazuje również na nieporozumienia między teściami
jako przyczynę rozwodu (Sutherland 1975, s. 239). Polscy Romowie wymieniali
wiele czynników, których wystąpienie grozi rozstaniem. Jednym z nich, oprócz
tych wymienionych wyżej, jest naganne zachowanie mężczyzny:
Jest dużo młodzieży, że się pobiera, chodzi po dyskotekach, włóczą się, piją, rozrabiają, biją żony. Dana rodzina widzi, że się coś dzieje, to zabierają swoje dziecko
i się rozbija takie małżeństwo. Nie dopuszczają do takich rzeczy [M.55.PR_16].

Najczęściej wskazywaną przyczyną rozpadu małżeństwa jest jednak zdrada
(w tym stały pozamałżeński związek). Ważnym powodem jest również brak potomstwa (małżonkowie mogą wspólnie podjąć decyzję o rozwodzie) lub ingerencja teściów w małżeństwo (zdarza się, że teściowe buntują swoich synów:
A on się zgadza na to wszystko — no to idź do matki! [K.21.PR_23]).

Wymienia się także narkotyki, alkoholizm oraz przemoc. Mężczyzna może
zostawić kobietę, gdy ta nie szanuje go, nie dba o dom, nie jest wystarczająco
zaradna. W każdym razie powód rozpadu małżeństwa powinien być naprawdę
poważny:
To jest, że bez powodu nie można zostawić kobiety ani kobieta męża. I to właśnie
trzyma ten cały ślub cygański, że nie mogą się rozwieść bez żadnego powodu.
Tylko tak, jak i w kościele przyrzekają sobie, że do śmierci będą razem. To musi
być naprawdę ważny powód, żeby się rozwieść [K.PR_JK_3].
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Niemniej w praktyce do rozwodów dochodzi także z błahych powodów: niezgodności charakterów, narastających i niewyjaśnionych konfliktów, w których
rozwiązaniu mogłaby pomóc rodzina.
U Lowarów dawniej rozstania nie były częste. Jeśli żona zdradziła męża i została przez niego porzucona, wracała do rodziców. Ci musieli zrekompensować
mężczyźnie finansowo zdradę córki („płacili za wstyd”), zwracali też zapłacony
przed weselem okup. Rozstanie mogło także być spowodowane złym traktowaniem żony przez męża — zaniepokojeni rodzice mogli odebrać swoją córkę.
Nie wiadomo jednak, czy było to rozstanie na stałe i jakie miało konsekwencje
(Yoors 1973, s. 290). Ficowski niewiele pisał o Lowarach, wspomniał za to o
czasie trwania małżeństw u Kełderaszów. Kiedy prowadził swoje badania, kełderaskie małżeństwa, zwłaszcza te zawierane przez porwanie, były bardzo nietrwałe. Badacz ów pisał wręcz o „wygnaniach żon”, a nie o rozwodach. Aby
doprowadzić do rozpadu małżeństwa, wystarczyło udowodnić kobiecie zdradę
lub wykazać, że źle opiekuje się swoim mężem czy nie może urodzić mu dziecka.
Ficowski przytacza historię mężczyzny, który opuścił ciężarną żonę, oraz historię 16–latka, który zostawił swoją pierwszą małżonkę i któremu została odebrana druga żona. W tamtych czasach były to zjawiska nowe. Wcześniej małżeństwa
były bardziej trwałe — ze względu na konieczność wniesienia przez męża wysokiego okupu (Ficowski 1980, s. 309).
Obecnie — według relacji informatorów — małżeństwa rozpadają się co
raz częściej. Kobiety, nawet te będące w związku małżeńskim wiele lat, szukają „czegoś nowego”, a mężczyźni — według opinii ich żon — mają „zdradę
we krwi” [K.24.LO_35]. Żona może nie chcieć być dłużej z mężczyzną, którego
zachowanie jej nie odpowiada. Jedna z kobiet, choć jej mąż bardzo dba o nią
i dzieci, określa swój związek jako przymusowy i nieudany [K.38.LO_25]. Jeżeli
kobiety czują, że ich pożycie z mężem nie układa się, odchodzą. Przykładem
może być Lowarka, która za mąż wyszła w bardzo młodym wieku — wkrótce
opuściła męża, by wrócić do matki [K.24.LO_35]. Inna informatorka odeszła od
męża, gdyż go nie kochała i nie potrafiła być jego żoną [K.16.LO_32]. Dziewczyna, która nie podaje konkretnego powodu rozstania, co więcej, jest przez męża
dobrze traktowana, musi zapłacić mu odszkodowanie. Inna młoda dziewczyna
opuściła swojego męża z powodu zdrady — po trzech miesiącach pożycia małżeńskiego. Pewnego dnia wróciła do swojego rodzinnego miasta i nigdy już nie
zobaczyła owego mężczyzny [K.40.LO_38]. Jeżeli kobieta jest regularnie i brutalnie bita przez męża — ma bardzo poważny powód do rozwodu.
Mężczyzna może odejść od żony, jeśli ta nie zachowuje się zgodnie z zasadami, źle prowadzi dom, jest brudna, słabo wypełnia swoje obowiązki:
No wie pani, jest brudaską, siedzi z nim dwa–trzy lata, nie dochodzi do niej to
wszystko no i też się rozchodzą czy... Nie jest dobra, brudaska, plotkarka, wie
pani, nieznośna — to wtedy się rozchodzą. Pyskata, nieznośna — no to wtedy
mogą się rozejść. Ten mąż ją odrzuca, ta teściowa, ale przeważnie chłop. BrudaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ska jest, można jej tłumaczyć miesiącami, latami i do niej to nie dociera, a już ten
chłop nie może z nią wytrzymać, no to ją zostawia [K.50.LO_30].

Kobiety opuszczają mężczyzn, gdy ci nadużywają alkoholu lub narkotyków, źle
je traktują lub zdradzają.
Przyjrzyjmy się najważniejszej według informatorów przyczynie rozwodu
— zdradzie. Rom ma prawo do wyłączności seksualnej żony. Jeśli zostanie
ona naruszona, należy mu się zadośćuczynienie finansowe ze strony mężczyzny, z którym został zdradzony (po jego otrzymaniu nie może rościć sobie praw
do żony). W przypadku męża obowiązku wierności nie ma (Sutherland 1975,
s. 237–238). Chociaż mężczyzna również nie ma przyzwolenia na zdradę, to jednak jego przewinienia są tolerowane. Jeżeli ma na przykład kochankę Polkę, to
pojedyncze spotkania z nią nie powodują żadnych konsekwencji, a jego żona
nie powinna nawet robić mu o to awantur. Jeśli jednak jest to związek stały
i mężczyzna ma nieomal drugą rodzinę, konieczne jest podjęcie jakichś kroków
zapobiegawczych. Może wówczas wkroczyć autorytet, który nakaże mężczyźnie
dokonanie wyboru między kobietami (Kowarska 2005a, s. 150). Powtarzalne
zdrady mogą sprawić, że mężczyzna przestanie być żonie bliski, więź między
nimi zostanie zerwana i w konsekwencji kobieta odejdzie. Romni z pomocą
swoich krewnych może podjąć pewne środki odwetowe, ale to trwale psuje stosunki między zięciem a teściami:
Ale jak ma rodzinę ona, taką wiesz, taką zdrowszą rodzinę, jak to się mówi, to
dostanie baty od niej, od bratów albo od ojca jej i potem, po jakimś czasie się
pogodzą, po roku, po dwa, po trzy [M.75.KE_40].

Również zdradzająca żona i jej kochanek mogą zostać pobici.
Lowarzy podkreślali, że zdrada z Polką i z Cyganką nie są równorzędne.
Zdradę z Polką wybacza się, podczas gdy zdrada z Cyganką może być podstawą
do zerwania związku (choć nie musi — kobieta może wybaczyć mężowi):
Jak nie chce mu wybaczyć, to może ją zostawić... jeśli to zrobił z Cyganką, bo jak
z Polką — wiadoma rzecz, że się wybaczy. [To jest zdrada]. Ale już nie taka. Nie
to, co z Cyganką. Ja mam takie zdanie i przeważnie tak mówią [K.24.LO_35];
No a jak zdradzi ją ten chłop, tą kobietę, to jak będzie chciała... jak zostanie, to
zostanie, a jak nie, to go zostawi [K.50.LO_30].

Romowie twierdzą, że mężczyźni muszą zdradzać swoje partnerki. U Kełderaszów zdrada kobieca i męska są odbierane inaczej:
— Jak on ją ... Nie, to wiesz, to powie tak: każdy mężczyzna zdradzi żonę. To
przejdzie [M.75.KE_40].
— Nie ma dla niego znaczenia, może to zrobić [K.65.KE_39].
— Nie ma. Ona może go zostawić najwyżej, bo kochała go, on ja zdradził [M.75.
KE_40].
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Mężczyźni zdradzają żony, ponieważ te nie spełniają ich oczekiwań seksualnych
[M.40.PR_24]:
No bo... musi... [...] Wiadoma rzecz, że nawet jeśli z kimś bym była, musi kiedyś to
zrobić, nie będzie non stop przy jednej. [...] Mężczyzna — tak mówią u nas — że
mężczyzna jak zrobi, to obróci swój kapelusz i pójdzie dalej. Bo to jest mężczyzna. Kobieta jak zrobi, to już jest z nią koniec, plama na całe życie. Gdzie nie
pójdą, będą ją wytykać palcami, bo ona to zrobiła [K.24.LO_35];
A później mężczyźnie to nic nie będzie, korona mu nie spadnie, a dziewczyna to
już będzie poniżona taka. [...] Po to są mężczyźni, żeby kochali wszystkie dziewczyny [K.16.LO_32].

Można odnieść wrażenie, że kobiety są pogodzone z tym, że mogą być zdradzane przez mężów. Zdarza się, że mężczyźni — mając już żony — nadal regularnie
spotykają się z Polkami [K.38.LO_25]. Kobiety romskie wiedzą jednak, że zdradzający mężowie i tak zawsze do nich wrócą. Mężczyźni zdradzają swoje żony
także z Cygankami — rozwódkami albo znudzonymi mężatkami. Informatorka
nie chciała jednak o tym mówić — „to nie wypada” i mogłoby zburzyć moje dobre wyobrażenie o Lowarach:
Jeden na 100 jest taki, który nie zdradzi cię. Strasznie zdradzają z Polkami. Z Cygankami... Teraz się nasi Cyganie nauczyli chodzić nie z Polkami, może im się to
znudziło, tylko z Cygankami. Szukają te, które są... Które miały już mężów i są te
bardziej niegrzeczne. A jest bardzo dużo takich. [...] Aaa, o mężczyznach to się
nawet nie mówi. Co oni wyprawiają. Nowy taki system: zamiast na Polki to na
Cyganki. A to wiadoma rzecz, Cyganka... rozmawia z kimś, z Cyganem, to jej powie: chodź, się spotkamy, nikt nie będzie wiedział. Ona idzie, a za parę miesięcy
plotka jest [K.24.LO_35].

Kobiety są nieostrożne, a raczej nieświadome i naiwne:
Strasznie... one są takie, te Cyganki, które nie znają życia, one są takie strasznie
wierzące. Nie znają życia, nie wiedzą, co potrafi Cygan zrobić... [K.24.LO_35]

Jeżeli kobieta zdradzi męża i wybierze życie z innym, porzucając lub zaniedbując przy tym własne dzieci, zostanie na nią nałożone czasowe skalanie. Zostanie także odrzucona. Grupie bowiem o wiele łatwiej jest wybaczyć zdradę
mężczyźnie:
Często bywa przyczyną [rozwodu] wejście kogoś z zewnątrz, czyli zdrada. Dopóki
jest to dla mężczyzny błaha sprawa, tzn. tak jest w ogóle dla całości społeczeństwa, że mężczyzna sobie pozwala na drobne skoki w bok, dopóki to nie jest stała
rzecz, to wszystko w porządku [K.30.PR_3].

Kobieta, która postąpiłaby analogicznie, straciłaby szacunek grupy. Nawet jeżeli
nie zostałaby oficjalnie ukarana, nie byłaby mile widziana na romskich uroczystościach:
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Jak taka u nas jest, że bez powodu zostawi męża, ucieknie z drugim, to już taka
u nas nie ma miejsca w towarzystwie i jest już skończona. Albo jakby dzieci małe
zostawiła i poszła z drugim, to ona już miejsca u nas nie ma [M.70.PR_14].

Ze zdradą, nawet tą zamaskowaną, wiąże się zawsze ryzyko, że zostanie ona
ujawniona i wykorzystana do obrażenie męża lub ojca niewiernej Cyganki [K.30.
PR_3]. Kowarska przytoczyła wypowiedź jednej ze swoich informatorek na temat kobiety, która zdradziła męża — jej słowa są bezlitosne:
Ona już nie jest Cyganką — została wykluczona z rodu [Informator Agnieszki
Kowarskiej, Jag 2] (Kowarska 2005a, s. 148).

Kobiecie, której małżeństwo rozpadło się z powodu jej zdrady, trudno jest znaleźć kolejnego partnera:
Może ma szanse [na ponowne małżeństwo], ale musi długo czekać, żeby to
wszystko zaschło [K.21.PR_7].

Poza tym będzie doświadczać ostracyzmu — wytykania palcami i wyzywania:
Tak, słowa ludzi, ona jest skalana do ludzi i każdy... i już nie jest tak jak czysta kobieta, tylko jest takie kurewstwo. Ona się skurwi, poszła z drugim, zostawiła męża
czy dzieci, ona jest tak wytykana palcami, że w głowie się nie mieści [K.21.PR_7].

Kobieta, która zdradziła:
Poniżona jest, wyśmiewają się z niej. Nie jest wpuszczana w takim towarzystwie
jak na wesele czy chrzcinach [M.70.PR_14].

Nawet jeśli jej małżeństwo przetrwa (żona odejdzie od kochanka i wróci do
męża), musi liczyć się z tym, że zostanie ukarana fizycznie, że jej zdrada będzie
wypominana. Kowarska pisze, że zdrada kobiety jest równoważna z odejściem
męża od rodziny. Jest o tyle niebezpieczna i szokująca, że poddaje w wątpliwość
autorytet starszyzny, która miała swój udział w skojarzeniu małżeństwa. To akt
burzący porządek społeczny (Kowarska 2005a, s. 148–149). Kobieta współżyjąc
z innym niż mąż mężczyzną staje się nośnikiem nieczystości (marhime). Współżycie z nie–Romem czyni ją niejako podwójnie nieczystą, ponadto relacja ta zagraża tożsamości i spójności grupy (Okely 1996, s. 65; Kowarska 2005a, s. 150):
Już każdy może powiedzieć, że taka kobieta źle prowadzi swoje życie, bo jest
taka a taka. [...]. Już taka osoba nie będzie miała takie uszanowanie jak w osobie,
która ma jednego męża, małżeństwo takie, że żyją ze sobą parę lat, nie rozwodzą
się. A jak ma dwoje, troje czy więcej mężów, to już jest bardzo poniżająca taka
kobieta. Taka kobieta już nie może zabierać głosu jak ta, co ma jednego męża
[M.55.PR_16].

Informatorki z grupy Lowari mówią, że pomimo konsekwencji, które trzeba
będzie ponieść, kobiety zdradzają i zakochują się w innych mężczyznach niż ich
mężowie. Na pytanie, czy są różnice w traktowaniu kobiety i mężczyzny, którzy
dopuścili się zdrady, pewna informatorka mówi:
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Tak samo, a co on lepszy jest niż ona? On ją zdradził, ona też zdradziła [K.50.
LO_30].

Po uwadze krewnej reflektuje się jednak:
No tak, ale bardziej chłopowi wolno niż kobiecie, nie? [K.50.LO_30]

Pewna Polka — dobrze znająca Romów z M., będąca z nimi na tyle blisko,
że została zaakceptowana przez starszyznę — mówi, że zdrady są czymś normalnym wśród mężczyzn, ale i kobiety nie pozostają im dłużne. Mają ku temu
okazję, gdy mężczyźni wychodzą z domu i nie kontrolują tego, co się dzieje podczas ich nieobecności. Również z moich obserwacji wynika, że kobiety potrafią
zaaranżować sytuację sprzyjającą zdradzie — jeśli chcą zdradzić męża, zrobią
to, a on nawet się tego nie domyśli (żony wtajemniczają w to często niektóre
swoje koleżanki).
Zdrada może być „publiczna”, czyli sprawę z niej zdaje sobie cała grupa, lub
„ukryta”. O tej drugiej wiedzą tylko osoby zainteresowane, czyli małżonkowie
i osoba, z którą jej dokonano. Od decyzji męża zależy, czy opuści on żonę, czy
z nią zostanie. Jeżeli chce od niej odejść, to ujawnia fakt zdrady, jeśli nie, zataja
go. Zdrada mająca świadków wpływa na całe życie rodziny. Jeżeli bowiem mężczyzna zdecyduje się pozostać z niewierną żoną, oboje będą narażeni na ostracyzm (Kowarska 2005a, s. 149). Jedna z informatorek powiedziała, że jeżeli fakt
zdrady został ujawniony, to małżeństwo musi się rozstać [K.30.PR_3]. Kobieta
również może zostawić męża, który ją zdradził, bądź wybaczyć mu, jeśli zdrada
była jednorazowa. W przypadku kobiety ta sama argumentacja — że był to tylko
jeden raz — nie odnosi skutku:
Ale to dla kobiety to już nie wypada tak bardzo, to już nie tak bardzo pasuje
[K.21.PR_7].

Podsumowując, zarówno kobieta, jak i mężczyzna powinni być wierni swoim
partnerom. Jednak, jak mówi jeden z informatorów, najważniejsze jest, by — jeżeli związek pozamałżeński już istnieje — trzymać go w tajemnicy:
— Umówmy się, że mężczyzna, który się też źle prowadzi, no to też jest przez nas
potępiany. Bo u nas tego nie wolno robić. Można robić, proszę panią, to wszystko
z głową. Nikt nie wie, robię swoje [M.40.PR_20].
— Żeby to nie wyszło pomiędzy Romami pogłoski. Bo ten się dowie i tamtemu
przekaże [K.45.PR_19].

Zdradzającą żonę karze się przez ogolenie głowy, dawniej u Polskich Romów piętnowano ją również przez okaleczenie twarzy (policzka). Jeżeli wolna
Lowarka zwiąże się z żonatym mężczyzną i zostanie jego kochanką, grozi jej rozprawa na krisie, a następnie skalanie. Może również zostać ogolona przez przedstawicieli własnej rodziny — za karę za zhańbienie jej honoru. Bycie kochanką
nieżonatego mężczyzny skutkuje tylko plotką [K.24.LO_35]. Kobieta może też
zostać zbita przez swoich braci czy kuzynów [K.22.LO_27]. Rozwiązanie zależy
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od kontekstu, jak też od osób biorących udział w zdradzie. Mężczyzna podobnie
— może być tylko bohaterem plotek, a może również zostać przeprowadzona
przeciwko niemu sprawa, w wyniku której zostanie wygardzony. Nie słyszałam
jednak o przypadkach skalania za zdradę. Wygardzeniem ukarana może zostać
także wizyta w domu publicznym. Osoba zdradzona może pójść do króla i opowiedzieć mu o wszystkim. Potem następuje kris, na którym orzekana jest kara
skalania. Jeżeli żona zdecyduje się pogodzić z wygardzonym mężem, również
zostaje skalana. Informator–mężczyzna twierdzi jednak, że nie ma mowy o wygardzeniu w kontekście zdrady. Takie sprawy rozwiązuje się za pomocą kar pieniężnych, zasądzonych podczas krisu — zdradzonemu małżonkowi płaci się za
wstyd, którego doświadczył z powodu zdrady:
Jeżeli jest kobieta, pochodzi z rodziny zamożnej, czy powiedzmy mężczyzna pochodzi z rodziny zamożnej, to tak się płaci kaucję. Karę się płaci. Zbiera się sąd
cygański i orzekają, ile ma zapłacić za to i za to. W ten sposób to jest. Jeżeli
zawiniła kobieta, to jej rodzina płaci. A jeżeli mężczyzna zawinił, to mężczyzna
płaci. Jeżeli kobieta była, za przeproszeniem, cnotliwa i on wziął z nią, i tyle lat
żył. Bo jeżeli nie była cnotliwa kobieta, a on z nią żył, to nie, to nie ma żadnej
rozmowy. Przykładowo, mężczyzna bierze kobietę cnotliwą. I po trzech–czterech
latach zostawia ją bezpodstawnie. To jego rodzina płaci za ich wstyd, jego rodzina
płaci. Że poniżył ich rodzinę. Za to, że ją poniżył. A ona była cnotliwa. A jeżeli
ona zostawia jego bez żadnych podstaw, uwag i bierze sobie innego męża, to też
płaci jego rodzina, jemu, za obrazę męża. Nie to, żeby był prawiczkiem, ale jako
mężczyźnie, po prostu poruszył temat tabu mężczyzny. Poniżył go [M.40.LO_26].

Wynika z tego, że mężczyzna za poniżenie związane ze zdradzeniem go przez
żonę dostaje zadośćuczynienie:
No to zależy: jeżeli jest jej wina, jej wina, czy na przykład ktoś ją porwie i z innym
się, przeproszeniem, skurwi, no to wtedy ten, co się z nią skurwi, to tej jej płaci,
temu... [K.50.LO_30]

Wypowiedź ta jest o tyle ciekawa, że słowo „skurwi” zostało użyte zarówno
w stosunku do kobiety, jak i do mężczyzny. Jedna z informatorek uważa, że zdarzają się kobiety, które zdradzają z zemsty za zdradę męża. Mówi się również, że
nie wszyskie mężatki są wierne:
To zależy jak ja kocham tą kobietę. Jeżeli ją kocham bardzo i nie chcę osierocić
dzieci, patrzę na dzieci, to żyję z nią i przykrywam to wszystko. A jeżeli jest jakiś
honor, to się mówi: widziałem to i to [M.27.PR_8].

Sprawca zdrady, która się wydała, zostaje ukarany. Polski Rom twierdzi, że
oprócz konieczności płacenia na utrzymanie wspólnych dzieci, zostaje jeszcze
nałożona na niego trwająca cztery lub pięć lat kara wygardzenia:
Jeśli on nabruździł, to ten człowiek, który mi daje swoją córkę, to on ma pretensje
do mnie: no, jak ty syna wychowałeś? Dałeś słowo, że ten syn będzie dobry, że nie
jest chuliganem, będzie szanował mi córkę, a teraz się okazuje, zobacz, kłóci się
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z nią. No to on ma do mnie pretensje uzasadnione. No to ja wołam swojego syna:
co ty synu chcesz zrobić? Przecież ja dałem słowo. Pobraliście się. Mają dziecko
czy dwoje. No i ja zwołuję wtedy naradę czy on na mnie, że mój syn taki a taki, na
ślub tyle i tyle dał i za wstyd jej, i za to, co był z nią... no u nas ruszona dziewczynka to już jest wdową [M.70.PR_11].

W zależności od tego, czym jest spowodowany rozwód, u Polskich Romów
może w nim uczestniczyć Szero Rom, nakładający karę na winnego (Kowarska
2005a, s. 147). Jeśli mężczyzna źle traktuje żonę, w rozmowach udział może
brać także jej rodzina. Gdy uznana zostanie wina mężczyzny, wspólny majątek
zatrzymuje kobieta (tamże, s. 151):
U was jak zdradzi mężczyzna kobietę po ślubie, to tak lekko ma. A u nas jak mój
syn ożenił się, ma żonę i dziecko. To u nas nie ma tak, że do sądu go podać. My
zwołujemy naradę swoją i robimy pogawędkę z nim. Tak, że on się wyrzeknie
wszystkiego i odechce mu się, jest strasznie przestrzegane, to swoją karę dajemy
taką, że nie wolno mu z Cyganami innymi chodzić, rozmawiać przez cztery czy
pięć lat. Taki odosobniony jest. Nie to, że płaci alimenty, tak jak u was, normalnie
do pełnoletniości, dopóki ona czy on nie wyrośnie [K.70.PR_15].

Jeśli mężczyzna nie płaci na utrzymanie dziecka, można uciec się do pomocy
wójta.
Dzieci przechodzą pod opiekę matki. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rozpad
małżeństwa następuje z winy kobiety. Wówczas nie ufa się jej, uważa się ją za
niemoralną:
Nikt jej nie da dzieci, nikt jej na to nie pozwoli, żeby ona... Nie dość, że się skurwiła, dała plamę, to jeszcze żeby dzieci wychowywała. Żaden mężczyzna na to nie
pozwoli. Kto jej da dzieci? Jak sobie adoptuje chyba [K.21.PR_7].

Jedną z często stosowanych przez Romów kar, także w przypadku zdrady czy
odejścia od rodziny, jest odszkodowanie. Kto i komu wypłaca odszkodowanie
— zależy od sytuacji. Jeśli na przykład świeżo poślubiona dziewczyna okaże się
nie być dziewicą, a teściom nie zależy na synowej, mąż ma prawo ją zostawić,
a jej rodzice muszą pokryć koszty wesela. Starszyzna prowadzi też dochodzenie,
w jakich okolicznościach doszło do utraty dziewictwa. Jeżeli dziewczyna oddała
się innemu mężczyźnie z własnej woli, (byłemu) mężowi odszkodowanie płacą
rodzice dziewczyny. Jeżeli jednak została uwiedziona, odszkodowanie dziewczynie za jej wstyd płaci rodzina uwodziciela; jeżeli uwiódł ją starszy mężczyzna,
on płaci odszkodowanie, zostaje przy tym skalany na 5–10 lat. Mężczyzna, który
poda do wiadomości publicznej fałszywą informację, że w dniu ślubu jego żona
nie była dziewicą, zostanie ukarany odszkodowaniem i kilkuletnim wygardzeniem [K.43.LO_36]. Jeżeli dziewczyna odejdzie po ślubie od męża, chłopakowi
za wstyd płaci rodzina Romni. Jeśli jednak pozostanie dziewicą, odszkodowanie zapłaci jej przyszły mąż (lub jej rodzina). Młoda Lowarka, która odeszła od
męża po kilku miesiącach, pozostając dziewicą, mówi:
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Jak wezmę Polaka, to też zapłacę. A jak wezmę takiego innych Cyganów rodzaju,
to też zapłacę, a jak wezmę na przykład z naszych Romów, to mój tata będzie
musiał zapłacić [K.16.LO_32].

Tak informatorki opisują zasady płacenia odszkodowania:
Jak zabiera Cygan żonę komuś, no normalnie żyli, a on ją zabrał czy porwał ją, czy
jak, wtedy musi płacić za nią pieniądze. Zależy, teraz już nie wiem ile, nie mogę
kłamać, bo nie wiem, wiem, że się płaci za to, ale nie wiem ile. I później jak się
płaci te pieniądze, to Cyganka musi z nim być. A jeżeli ona wróci do tamtego, co
wziął te pieniądze, to on musi zwrócić pieniądze [K.38.LO_25];
Jeżeli mężczyzna, który uwiódł kobietę, zwleka z zapłaceniem jej mężowi odszkodowania i przekracza wyznaczony na krisie termin, można go uczynić magerdo do
czasu oddania pieniędzy [K.50.LO_30].

Płaci się za doznany wstyd, ale można też żądać zwrotu kosztów wesela i zaręczyn. Może to uniemożliwić dziewczynie kolejne małżeństwo — trudno będzie
jej znaleźć partnera, który zgodzi się zapłacić tak dużą sumę.
U Galicjaków mąż porzucający rodzinę zostaje skalany; jeżeli porzucił żonę
zaraz po weselu, a dziewczyna wychodząc za mąż była dziewicą, musi zapłacić podwojoną sumę kosztów wesela (jest to rekompensata za utracone dziewictwo). W niektórych grupach Romów mężczyzna, który zostawił swoją żonę,
nie mógł zawrzeć ponownego związku, dopóki kobieta nie znalazła nowego
męża. Jeżeli jakiś mężczyzna uwiedzie żonę Cygana, musi zapłacić mu za wstyd
(łaziawo). Jeżeli mężczyzna weźmie inną kobietę, zostawiając żonę, również musi
zapłacić tej ostatniej odszkodowanie. Gdyby kobieta zostawiła męża i wybrała
innego mężczyznę, który zapłaciłby temu pierwszemu za wstyd, a następnie wróciłaby do męża, mąż musiałby zwrócić kochankowi otrzymane pieniądze. Jeżeli
mężczyzna nie ma pieniędzy, to albo dostaje jakiś czas na zebranie zasądzonej
kwoty, albo otrzymuje karę zastępczą. Alternatywą dla kary finansowej jest wygardzenie. Aby zlikwidować wygardzenie, należy zwołać kris, który ogłasza daną
osobę czystą. Skalanie może trwać od pół roku do nawet pięciu lat, ale może
też zostać zniesione przed czasem — wymaga to wizyty u króla i zaoferowania
wystawnej uczty (Kowarska 2005a, s. 150–151). Kara ta ma odstraszać ludzi od
zdrad, ale najwyraźniej — jak wynika z wywiadów — nie odnosi zamierzonego
skutku [K.38.LO_25].
Osoba niewinna otrzymuje zwrot kosztów wesela i ma prawo wziąć ponowny
ślub. U Kełderaszów jeśli kobieta zostawia mężczyznę, następuje podział ich
wspólnego majątku. Chociaż nie zawsze:
Jak jest honorowa — odchodzi, wszystko mu zostawia, bo jest zaradna, umie
zaradzić sobie, tak bywa [K.65.KE_39].

U Kełderaszów amerykańskich mężczyzna może żądać zwrotu przekazanego
przed ślubem rodzinie żony daro (Sutherland 1975, s. 239; za: Kowarska 2005a,
s. 150–151). Także u innych grup, w których funkcjonowało dawanie daro, jeDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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żeli winną rozwodu była kobieta, jej ojciec musiał zwrócić teściom okup. Jeżeli
rozwód nastąpił z winy mężczyzny, wszystkie pieniądze, jakie jego rodzice przeznaczyli na synową, na zawsze przepadały (Mirga, Mróz 1994, s. 258–259). Jak
interpretuje to Polski Rom, kwota, którą płaci się za lowarską dziewczynę, jest
kaucją pobieraną od rodziców pana młodego, którą zwraca się właśnie w sytuacji zdrady. Zostawienie żony lub męża bez podania konkretnej i znaczącej
przyczyny prowadzi do konieczności wypłacenia odszkodowania:
No i jakby był za pijakiem, też może go zostawić... Jeśliby ją bił, katował, może go
zostawić. Narkoman — takie rzeczy. A tak bez przyczyny, bo go nie kocha, a on
jest dobry, wszyscy wiedzą o tym, że jest dobry, a ona go nie kocha — ona nie
może o tym powiedzieć. Może, rozchodzą się. Ale jeśli ona była dziewicą, mieli
ślub, wtedy ona mu płaci odszkodowanie. Albo jeśli chłop sobie bierze Cygankę
dziewicę i bez powodu ją zostawi, też jej odszkodowanie daje, za ten wstyd. Płaci
za tą plamę. Wtedy ona w oczach innych już jakby była czyściejsza. Jakby była
oczyszczona, bo bez przyczyny ją zostawił, on jej dał to odszkodowanie, to jakby
była już czyściejsza niż tak bez niczego ją zostawił. Ta plama jakoś tak we wszystkich głowach już jest. O, odpłacili, opłacił jej za to, zapłacił za jej wstyd — jak to
się mówi. Że płaci za jej wstyd [K.24.LO_35].

Zdarza się również, że osobie, która zostawiła swojego partnera, daje się naganę
— odpowiednik polskiego wyroku w zawieszeniu:
Oznaczają rok, dają pół roku, nieraz taką naganę nawet dają, że wcale to nie...
Z takim człowiekiem można jeść, ale mówi marhime na tyle i na tyle. Taką naganę, żeby się wystraszyli, wystarczy tylko słowem powiedzieć: jak tak się nie będziesz stosował, to marhime zostaniesz [K.38.LO_25].

Mężczyźnie, który już raz opuścił swoją rodzinę, rodzice mogą nie zechcieć oddać córki:
Jest tak u nas, że taki chłopiec, który opuszcza swoją żonę, gdzie indziej idzie, do
innej rodziny, to za bardzo jemu nie chcą dać córki swojej, bo chuligan, niedobry
człowiek jakiś, pomylony, żeby mu dać swoje dziecko. To takim ludziom się przeważnie nie daje [M.55.PR_16].

Kobieta rozwiedziona również może mieć problem ze znalezieniem kolejnego partnera, nawet jeśli rozwód nie nastąpił z jej winy. Rozwódka ma szansę poślubienia przede wszystkim rozwodnika — mężczyźni nie szukają kobiet
„z przeszłością”, niebędących dziewicami. U Pachowiaków jeśli kawaler żeni się
z kobietą, która miała już męża, naraża się na ośmieszenie (Kowarska 2005a,
s. 152):
Kawaler nie może wziąć rozwódki. To wielka hańba by u nas była, wielka hańba.
Panna może rozwodnika [M.65.PR_JK_2].

Problemy ze znalezieniem kolejnego partnera wzrastają, jeśli to kobieta jest
odpowiedzialna za rozpad małżeństwa (o czym mowa była wyżej).
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Okazuje się, że Romowie zwracają uwagę także na czas, jaki upłynął od rozwodu do zawarcia kolejnego małżeństwa. Jeżeli zostanie one zawarte zbyt wcześnie, kobieta może stać się przedmiotem plotek:
I u nas tak jest, że jak się rozchodzisz, nie bardzo chcą drugiego męża. Po jakichś
tam paru latach związują się, ale wstydzą się przeważnie kobiety. Tak od razu.
No bo u nas są inne zaślubienia, wszystko. Zdarzają się bardzo często... No ale
rzadko, żeby tam od razu... Są, ale to już są plotki, każdy wie, co go czeka [K.24.
PR_18].

Jak traktuje się rozwódki i rozwodników?
Z największej kurwy najlepsza żona

— mówi jedna z moich rozmówczyń (jest to romskie powiedzenie). Jeżeli kobieta, która w przeszłości miała wielu mężów, uspokoi się i przez kilka lat będzie
związana tylko z jednym mężczyzną, szacunek Romów dla niej będzie stopniowo wzrastał [K.24.LO_35]. Ideałem jest posiadanie jednego partnera przez całe
życie, ale wszyscy moi rozmówcy zgadzają się, że w rzeczywistości zdarza się to
rzadko.
Kobieta, która odejdzie od męża, nie będąc już dziewicą, otrzymuje status
„zaplamionej”:
To zależy też, jeśli miała dwóch–trzech mężów, to zależy też, dlaczego, bo jeśli na
przykład ma się jednego męża tak jak ja. Nie było życia i się go zostawiło, ożeniło
się z drugim, żeby sobie ułożyć życie, też nie wyszło, bo on tam jakiś narkoman
był czy tam coś tam zrobił, nie z mojej przyczyny mnie zostawił, nie z mojej przyczyny. Mogę sobie wziąć trzeciego. [Czyli jeżeli to jest jego wina, to ty jesteś jak
gdyby czysta? — pyt. MGG] No nie jestem czysta całkiem, tylko jestem, plama
zawsze będzie, nikt mi nie powie, każdy jeden z kolei, kto by chciał ze mną być,
zawsze powie. [...] Takiej dziewczynie, która miała czterech mężów, to zawsze jest
ta plama. U nas każdy o tym wie. Nie ma Cygana, żeby o tym nie wiedział. [...] No
i jakby była za pijakiem, też może go zostawić... jeśliby ją bił, katował, może go
zostawić [K.24.LO_35].

Romowie, jak twierdzi informatorka, zwracają uwagę na przyczynę rozstania.
Jeśli jest ona poważna, nie potępiają rozwódki. Często przecież nie jest ona
niczemu winna:
Może być nieszczęśliwa kobieta taka, że z jednym mężem jej się nie układa, z drugim, z trzecim. Są takie. My takich ludzi nie potępiamy. Po prostu nie układa im
się w życiu, nie? Ale jeżeli ona robi to dla celów sportowych, no to my też o tym
wiemy [M.40.PR_20].

Chociaż nie jest czysta (nie jest już dziewicą), Romowie nie odnoszą się do niej
z pogardą. Jeżeli fakt porzucenia partnera jest wynikiem niemożności ułożenia
sobie z nim życia, wynikiem poszukiwania szczęścia, to rozwodnicy nie są potępiani.
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Rozdział IV

Zwyczaje związane z narodzinami dziecka

Zanim przejdę do omawiania kwestii związanych z tematem niniejszego rozdziału, czyli ciąży, narodzin dziecka i połogu, warto skupić się na przeżywaniu
przez Romów miłości i ich seksualności. W poprzednich rozdziałach nakreśliłam obraz, z którego wynika, że młodzi Romowie mają niewiele szans na to, by
się wzajemnie poznać przed zawarciem związku małżeńskiego, co — raz jeszcze
podkreślam — nie oznacza, że nie widują się ze swoimi rówieśnikami. Odnoszę
jednak wrażenie, że kontakty te ograniczają się do przypadkowych lub ukradkowych spotkań owocujących fascynacją, którą można — używając romskich
kryteriów — nazwać „pożądaniem od pierwszego wejrzenia” (przez analogię
do „miłości od pierwszego wejrzenia”). Czasami pierwsze kontakty z partnerem
są bardzo trudne — chowane pod kloszem dziewczęta, odseparowane od płci
przeciwnej, nie wiedzą, jak rozmawiać z mężczyznami, w tym ze swoim mężem.
Uczucie zagubienia i zawstydzenia potęgowane jest przez fakt, że dziewczęta
często przeprowadzają się do rodziny męża. Mieszkają więc z obcymi osobami;
nawet jeśli teściowie są im znani, to przecież znajdują się one w zupełnie nowej
dla siebie sytuacji.
W świecie aranżowanych małżeństw, porwań wbrew woli dziewczyny jest
jednak — pomimo zakazów i kontroli — miejsce na uczucie. Młode Cyganki rozmawiają ze sobą o rówieśnikach, zakochują się w nich. A wydaje się, że
u Romów o zakochanie nie jest trudno. Kilka przypadkowych spotkań, podany
ukradkiem przez którąś ze stron lub przez krewnego (krewną) numer telefonu,
kilka rozmów — to wystarczy do obudzenia się uczucia. Ponieważ o miłości nie
rozmawia się z osobami starszymi od siebie (należącymi do starszego pokolenia), tematy te pozostają przedmiotem dyskusji między młodymi Cygankami
— mówi się o nich z rówieśnicami lub starszymi koleżankami–powierniczkami, doradczyniami. Od kobiet tych dziewczęta uzyskują również informacje
na temat zmian w ciele, fizjologii kobiecej i ciąży. Fakt, że u Romów tematy
związane z uczuciem i kontaktami damsko–męskimi nie powinny być omawiane
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z osobami należącymi do innej grupy wiekowej, można potraktować jako jeden
z przejawów językowego tabu seksualnego istniejącego w obrębie różnych grup
wiekowych. Polega ono na ograniczeniu przepływu informacji dotyczących życia
seksualnego (i zapewne także tego, co się z nim wiąże, czyli emocji, miłości)
między pokoleniami (Kowarska 2005a, s. 63), w tym przypadku między rodzicami a dziećmi. Rodzice, którzy ze względu na istnienie tabu seksualnego najczęściej nie rozmawiają ze swoimi córkami o małżeństwie, nie edukują ich również
w zakresie rozwoju fizycznego i seksualności. Wstydu doświadczają obie strony
— matki (nie wspominam o ojcu, którego od córki oprócz wieku dzieli także
płeć) i córki, dlatego te ostatnie po poradę udają się do innych młodych kobiet.
Czasami młode Cyganki nie wiedzą nawet o tak podstawowych sprawach jak
menstruacja. Oto jedna z takich historii — rozmawiają kobiety należące do jednej rodziny:
— Zależy od matki, kochanie. Bo na przykład ja, mając dziewczynkę, ja mogę
sobie z nią porozmawiać. A na przykład już będę miała coś takiego, że ja mogę się
od niej wstydzić o tym rozmawiać z nią. No to ona już tam podrośnie troszeczkę,
to idzie do swojej koleżanki i rozmawiają sobie, dajmy na to niech będzie nawet
pięć lat starsza od niej, to już ta młodsza pójdzie do niej i porozmawia [K.40.
LO_38].
— Niż z matką. Z matką nie wypada porozmawiać o takich rzeczach [K.24.
LO_35].
— Na przykład, jak ja dostałam okres mając 13 lat i poszłam do szkoły, i uciekłam
ze szkoły, bo to mi poleciało po nogach. No to ja nie poszłam do matki, tylko do
mojej siostry, do tej, co pani ją widziała. No bo ja się wstydziłam mamy. To poszłam do swojej siostry starszej. [...] Bo ja miałam 13, a ona... [K.40.LO_38]
— Siedem lat różnicy. Ona miała już... 20 lat chyba [K.24.LO_35].
— Dwadzieścia lat, ona już dziecko miała, drugie dziecko. I też się wstydziłam
od niej. No ale przyszłam cała zabrudzona, no to już wiedziała. Nawet tornister
zostawiłam tam, wszystko, i uciekłam do domu. Ja nie wiedziałam, co to jest, bo
nikt ze mną na ten temat... [K.40.LO_38]
— Teraz matki też są nowoczesne przeważnie już. Mówią: mama, o, dostałam
[K.24.LO_35].
— No, a ta wujka żona, to ona była całkiem nowoczesna. Ona wszystko, nawet
książki kupowała i pokazywała dla dziewczynki, ona taka odważna była. A my się
z niej śmieliśmy [K.40.LO_38].
— Ona to rozmawiała z nią o wszystkim! [K.24.LO_35]
— Ona z nią rozmawiała, bo ona wychowywała wnuczkę. To była jej wnuczka
i ona rozmawiała z nią naprawdę na różne tematy. Sar phenel... od seksu do porodu [K.40.LO_38].
— Uczyła ją [K.24.LO_35].
— Babcia, tak, tak. Że my się, niektóre dziewczyny, na nią obrażałyśmy się, że
dla takiej małej dziewczynki opowiada takie rzeczy. Bo ona taka już była bardziej
nowoczesna, tak prawdę mówiąc, nie trzymała tą tradycję, co my [K.40.LO_38].
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— Ze mną na przykład mama nigdy nie rozmawiała o takich rzeczach, nigdy
w życiu [K.24.LO_35].
— Ze mną też nie [K.40.LO_38].
— Ze mną też nie [K.38.LO_25].
— Sama musiałam z siebie, musiałam wszystko się dowiedzieć od kogoś [K.24.
LO_35].
— Moja mama też ze mną nie rozmawiała. Ja jak miałam jakiś problem, to ja
szłam do siostry [K.40.LO_38]. [...]
— Od siostry, od kuzynek [dowiaduje się dziewczyna o sprawach związanych
z małżeństwem], tak jak na przykład to jest mojego wujka żona — ja mogę z nią
porozmawiać na każdy temat. Zależy jak kto jest z kimś zżyty [K.24.LO_35].
— Od siostry czy od kuzynki. [...] Ja miałam 19 lat — rodziłam syna, to ja nawet
nie wiedziałam, jak rośnie brzuch, co mam z tym zrobić, jak się ubierać. [...] Właśnie już wtedy siostra z nami nie mieszkała [...]. Przyszłam, bo ja handlowałam,
przyszłam z handlu i mama mi kładzie obiad, tylko że ja nie miałam dużego brzucha, taka byłam, o [z niewielkim brzuchem]! Ćaćes! I chciałam se ręce umyć. I jak
stanęłam, a ojciec siedział w kuchni [...], starszy brat. I ja ręce myję, a tu wody ode
mnie odeszły. No! No to nie był wstyd, bo to mój ojciec był, nie? A matka złapała
ojca i zaraz go wyniosła do pokoju, a tu koło mnie kałuża, a matka mówi tylko do
jej męża: idź dzwoń i wezwij pogotowie. A tamten zszokowany i nie wie, co zrobić. No i zabrali mnie do szpitala. A ja mówię do mamy: mama, ja się zesikałam.
Mówię, na pewno się przeziębiłam. Ja nic nie wiedziałam, co to jest, czy to tak ma
być... Myślałam, że się zeiszczałam [K.40.LO_38].
— Kiedyś byli zacofani. Trochę było, 27 lat temu. Teraz Cyganie są nowocześni
[K.24.LO_35].

W rozmowie pojawia się kilka wątków: nieprzygotowanie dziewczynki na pierwszą menstruację, brak rozmowy z matkami o sprawach związanych z okresem
i seksualnością oraz lista osób, z którymi dziewczęta mają bliższy kontakt, oparty na zaufaniu (np. rówieśnice, kuzynki, siostry, żony wujów). Wszystkie trzy
uczestniczące w rozmowie kobiety zaprzeczyły, by matki rozmawiały z nimi
o menstruacji czy o seksie. Powodem jest wstyd. Spanikowana z powodu pierwszego okresu informatorka pobiegła do swojej starszej siostry, nie do matki.
Niejako konsekwentnie nie powiedziała matce, że jest w ciąży.
Tematem, którego członkowie rodziny nie poruszają, jest seks. Ale czy rozmawiają o nim małżonkowie?
U nas właśnie to jest złe, że nie rozmawiają ze sobą. Albo swoje pragnienia. Nigdy w życiu nie powiedzą u Cyganów dziewice, które żyją... No wiadomo, że one
nie wiedzą o innych rzeczach, ale patrzą, widzą w telewizji czy coś. A one ze wstydu nie powiedzą swojemu mężowi. [...] To jest głupie, że nie rozmawiają ze sobą...
bo się boją. [...] Się boją jedno z drugim rozmawiać o różnych rzeczach, o tych
intymnych, bo boją się tego, że się rozejdą i ktoś się obcy dowie czy coś takiego
[K.24.LO_35].

Choć jest to jedna z niewielu wypowiedzi, jakie uzyskałam na ten temat, wynika
z niej, że Romowie po prostu boją się następstw. Tak samo jest w przypadku
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niedozwolonych praktyk seksualnych — pojawia się strach, że jeżeli małżonkowie rozejdą się, opowiedzą o nich swoim kolejnym partnerom lub postronnym
Romom, albo też wykorzystają ten fakt jako na przykład argument w kłótni.

4.1. Ciąża
Z ciążą, jak i z innymi sferami życia Romów związanymi z seksualnością, łączą
się liczne zakazy. Niektóre z nich nie mają nic wspólnego z nieczystością — są
przesądami związanymi ze złymi mocami, które mogą zagrozić kobiecie. Pisała
o tym Kowarska (2005a, s. 61). Inne — np. zakaz dźwigania czy wykonywania
ciężkiej pracy — wiążą się ze stanem fizycznym kobiety, jej słabością i troską
o zdrowie jej i dziecka. Wspomniana badaczka opisała też izolację kobiety, będącą konsekwencją ciąży, nawiązując do bystroniowskiej koncepcji izolacji terytorialnej i funkcjonalnej. Będąca w ciąży kobieta powinna być chroniona, a jedną z metod ochrony jest właśnie separacja. Izolacja terytorialna to w tej sytuacji
oddzielenie jej z jednej strony od osób i miejsc czystych, które mogłaby skalać,
a z drugiej strony — zakaz przebywania w miejscach, które są ambiwalentne
(np. cmentarz). Drugi rodzaj izolacji — izolacja funkcjonalna — polega na zaprzestaniu wykonywaniu pewnych czynności, które mogłyby stanowić zagrożenie dla ciąży lub w wyniku których kobieta mogłaby skalać przedmioty, których
używa (tamże, s. 61–62).
Współcześnie liczba dzieci w rodzinach romskich zmniejszyła się w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch pokoleń. Dawniej kobiety rodziły po 10, a nawet
więcej dzieci. Dzisiejsi 30–40–latkowie mają średnio dwójkę dzieci, ale są też
rodziny mające tylko jednego potomka. Z badań nie wynika, by preferowano
dzieci określonej płci. Informatorzy cieszą się zarówno z narodzin chłopca, jak
i dziewczynki — zależy im przede wszystkim na zdrowiu noworodka. Tylko jedna informatorka faworyzowała chłopców:
Boże zmiłuj się, żeby wnuczka wydała chłopca. Choć jeden król między nami żeby
był [K.74.PR_9].

Zanim przejdę do szczegółowego omawiania zakazów związanych z ciążą
i połogiem u Polskich Romów i Lowarów, przeanalizuję, kogo ciężarna informuje o tym, że jest w ciąży. O tym, że ma się urodzić dziecko, kobieta z grupy
Polska Roma mówi przede wszystkim mężowi. Rodzice na ogół nie są o tym
informowani. Jak pisze Kowarska, o ciąży kobieta nie mówi osobom spoza swojego przedziału wiekowego i płci — jest to kolejny przejaw tabu seksualnego
(Kowarska 2005a, s. 63). Oznacza to także, że ciężarna (jak i żadna inna młoda
kobieta) nie zapyta starszej od siebie kobiety o jej przeżycia z okresu ciąży i porodu. Nawet jeśli córka mieszka z matką, nie powie jej, że jest w ciąży. Wstyd,
wpajany od dziecka, jest zbyt duży — matka o tym, że zostanie babcią, dowiaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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duje się od osób trzecich (tamże, s. 65) lub w momencie, gdy ciąża staje się
zauważalna. Ojciec ciężarnej jest ostatnią osobą, którą może ona poinformować
o swoim stanie:
— To jest wstydliwe, wie pani, mama, tata wstydliwi są [M.42.PR_1].
— Dopiero później, jak brzuszek był widać [K.30.PR_2].

Cytowana kobieta o tym, że jest w ciąży, powiedziała najpierw swojemu mężowi,
a następnie siostrze–równolatce. Mogłaby również poinformować na przykład
swoją kuzynkę–rówieśnicę, ale już nie ciotki, ponieważ są one starsze i byłoby
jej wstyd.
Rodzice przyszłego ojca informacje o tym, że ich synowa jest w ciąży, również
czerpią od osób postronnych. Mężczyzna także unika mówienia starszym, że zostanie ojcem — informuje jedynie rówieśników, np. kolegów. Jeden z mężczyzn
mówi:
Łatwiej córce powiedzieć matce niż na przykład synowi ojcu swojemu, Już mnie
nie przystoi, bo łatwiej już jest powiedzieć, na przykład, jeżeli ona jest swojej
matce już prościej jest niż ja swoim rodzica. [...] Kobiecie, kobiecie jest łatwiej
[M.42.PR_1];
Cyganie o takie rzeczy się nie pytają. To jest takie tabu. W rodzinie nie rozmawia
się o tych sprawach, czasem może się zwierzyć jakaś ciocia i wtedy się słucha, ale
o nic nie pyta się [Informatorka Agnieszki Kowarskiej, Les. 1] (Kowarska 2005a,
s. 64).

Informacja o ciąży dotyka bowiem sfery intymnej, o której nie mówi się publicznie. Pozostaje ona w tajemnicy dopóty, dopóki nie zacznie być przekazywana
w formie plotki:
Nie oznajmia się tego publicznie, jest to w tajemnicy. Dopóki gdzieś tam jakaś
plotka nie dojdzie, więc wtedy są podejrzenia teściów, rodziców itd. Ale nie ogłasza się tego publicznie, ani mąż, ani żona [K.30.PR_3].

Przez sytuację publiczną informatorka rozumie moment oznajmienia tej właśnie wiadomości ogółowi Romów oraz rodzicom i teściom. Informacje te roznoszą się jak plotki, są przekazywane przez osoby, których tabu seksualne nie
dotyczy (rówieśniczki, koleżanki lub krewne).
O porodzie, ciąży czy innych „sprawach kobiecych” nie rozmawia się także
w mieszanym towarzystwie rówieśniczym:
Mężczyźni osobno, kobiety osobno, może nawet taka kobieta jak w pani wieku,
może też coś powiedzieć. [...] Przy towarzystwie nie może podnosić takich rzeczy,
w ogóle, to są brudne rzeczy, nie można podnosić. To jest wstyd, nie wolno w ogóle nic. [...] O damskich sprawach w ogóle jak są mężczyźni kobietom nie wolno
mówić, to jest wstyd jak nie wiem co. Bo u was to mogą sobie... O damskich,
kobiecych sprawach mąż z żoną mogą pogadać, ale jak przyjdzie do mnie dwóch
kolegów z żonami, to nie mogę, to sprawy intymne, ale jak jest trzech mężczyzn
albo dwóch, to nie wolno, bo jest wstyd. [...] To są kalane rzeczy. Nie można o tym
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w ogóle mówić, ale z żoną można porozmawiać. Ale ze mną nie wolno. Kobieta
kobiecie może powiedzieć, ale mężczyzna kobiecie — nie [M.42.PR_1].

O ciąży, sprawach kobiecych i skalaniach mężczyźni nie chcieli ze mną rozmawiać przy włączonym dyktafonie. „To są kalane rzeczy” — powiedział cytowany
wyżej informator. Otwierali się dopiero po wyłączeniu urządzenia.
Lowarki o swojej ciąży informują przede wszystkim męża, matkę i teściową.
Innym osobom, zwłaszcza mężczyznom, nie mówią o tym. Nawet ojciec ciężarnej tego, że zostanie dziadkiem, nie dowiaduje się od niej samej, lecz od swojej
żony. Faktyczne rozwiązanie zależy jednak od stosunków panujących w danej
rodzinie:
[Kobiety] Wychodziły za mąż a następnie zachodziły w ciążę. Wstyd było jej powiedzieć o ciąży wprost teściowej, teściowi, matce i ojcu ze względu na respekt.
Mówiła więc o tym mężowi [K.43.LO_36].

Jedna z młodych kobiet, która miała bardzo dobre kontakty z teściami, poinformowała ich, że jest w ciąży, zaraz po tym, jak powiedziała o tym swojemu
mężowi. To teściowie zadzwonili z wiadomością do jej rodziców. Informatorka
przyznała jednak, że jej zachowanie było nietypowe [K.22.LO_27]. Lowarki nie
podkreślały tak bardzo jak Polskie Cyganki, że matce nie mówi się o ciąży; mówiły jedynie, że stan ten ukrywa się przed ojcem i innymi mężczyznami. O ciąży
mogą dowiedzieć się rówieśnice, bliskie krewne (np. siostra, szwagierka, bratowa), a także matka, o ile córka ma z nią dobry kontakt (matka wychowała ją
w zaufaniu do siebie, bez strachu). W przeciwnym razie jest to zbyt krępujące.
Teściowie o ciąży dowiadują się zwykle od syna lub osób postronnych. W każdym razie Romowie podkreślali, że ciąża nie jest czymś, czym należy się chwalić,
w związku z czym nie ma potrzeby rozgłaszać, że jest się przy nadziei. Inni Romowie prędzej czy później dowiedzą się o tym:
Nie może teściowi lub teściowej powiedzieć, że jest w ciąży. [...] Teściowie sami
się domyślą albo mąż im mówi. To jest wstyd — tego nie ma u Lowarów [K.15.
LO_29].

Powodem, dla którego nie rozgłasza się tej nowiny jest — jak mówią kobiety
— pochodzenie ciąży, czyli odbyty przez parę stosunek seksualny. Skoro w kulturze romskiej nie rozmawia się o seksie, nie mówi się także o ciąży:
— Bo ten wstyd jest dlatego, że myśl jest o tym, że ona współżyła, że zaszła w ciążę: to jest ten wstyd. Że się zapłodniła, no, to jest to. Bo u Cyganów, Romów,
współżycie jest bardzo intymne, o tym się nie mówi. [...] Nie ma czym się tak za
bardzo chwalić, prawda? [K.24.LO_35]
— Tak, nie ma czym się chwalić [K.40.LO_38].
— Tym, że się współżyło, za przeproszeniem [K.24.LO_35];
Wstyd jest. W ogóle, w ogóle u nas takie rzeczy, czy jak się ma okres, czy coś
takiego, dla ojca się w ogóle nie mówi. Tylko dla matki. [...] Może [mężowi powiedzieć]. Bo to jest, z nią śpi, z nią wszystko. To może z nim [K.40.LO_33].
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W pierwszej części tego rozdziału przytoczyłam słowa Lowarki, która zaszła
w ciążę w wieku 19 lat i wstydziła się powiedzieć o tym matce. Ponieważ nie miała w swoim otoczeniu innej godnej zaufania osoby, której mogłaby się zwierzyć,
jej ciążą przeszła niezauważona. Niespodziewanie dla informatorki i jej otoczenia nadszedł czas porodu. Należy się zastanowić, czy matka kobiety naprawdę
nie domyślała się, że jej córka jest w ciąży, czy tylko wstydziła się poruszyć ten
temat?
Z przytoczonej poniżej rozmowy wynika, że nie tylko młode kobiety wstydzą
się opowiadać o swojej ciąży czy pytać o doświadczenia w tej sferze starsze krewne. Ten wpojony wstyd jest obecny także w starszym wieku. Pięćdziesięcioletnia
informatorka rozmowę o ciąży przy starszej o 15 lat kobiecie uznała za bardzo
krępującą. Przyczyny mogą być co najmniej trzy: rozmówczyni była starsza; ciąża jest tematem, o którym nie rozmawia się z osobami niebędącymi najbliższymi
przyjaciółmi; uczestnicząca w rozmowie kobieta miała złą reputacje u Romów.
Informatorka zdecydowała się na otwartą rozmowę ze mną dopiero wtedy, gdy
starsza Romni opuściła jej mieszkanie. Druga kobieta nie miała jednak oporów
przed opowiadaniem o swoich doświadczeniach. Rozmowa rozpoczęła się od
pytania, czy o zajściu w ciążę można poinformować teścia:
— Nie, nie, nie, teściowi, nie, nie, nie [K.50.LO_30].
— Oj to Jezus kochany, zupełnie. Nie. Jak mój tata, jak szłam nieraz po wodę,
bo myśmy chodzili, tak staliśmy obok takiej wioseczki, I zawsze myśmy nawracali na to miejsce. [...] I zdarzało się, że poszłam po wodę. Z wiaderkami, jak to
były kiedyś tam wiadra takie cynkowe. I szłam do tego domu po wodę do studni,
nie? Naciągłam sobie wody, nabrałam i szłam sobie z tym wiaderkiem. A jak
mój tata przechodził już bliżej, to ja się tak jego wstydziłam, że wzięłam fartuch
i tak się schyliłam i udałam, że ścieram to wiaderko... Żeby on nie widział, że
brzucha mam. Ja ścierałam to wiaderko, aż on nie przeszedł. A jak szłam do
niego do mieszkania, to żebym miała umrzeć z bólu, nie stałam do góry na nogach żebym szła, bo ja się bałam i wstydziłam, żeby on mi mojego brzucha nie
widział. Boże, jak ja się przed tatem moim wstydziłam w ciąży, to ludzie kochani, to już wprost nie do wiary, wprost nie do wiary. Ile razy to tak mi przychodzi do głowy, to w domu sama jestem, a płaczę niesamowicie [K.65.LO_31].
— Pokazanie brzucha było aż tak wstydliwe? [MGG]
— Taaaak, no. Kiedyś tak było [K.50.LO_30].
— Tak się wstydziłam mojego taty okrutnie, okrutnie, okrutnie. Ja w ogóle się
ludzi wstydziłam, tak się wypinać, jak to te kobiety, pokazują się, chwalą się tymi
brzuchami, a ja się wstydziłam bardzo tego brzucha [K.65.LO_31].
— Ja miałam starsze dzieci, jak ja zaszłam w ciążę z tym. To ja za granicę uciekłam, żeby mnie moje dzieci nie widzieli, mnie w ciąży. Jak Boga kocham! [K.50.
LO_30]
— Wstydziliśmy się po prostu, co ten tata pomyśli o nas: ma chłopa i ma dziecko,
będzie miała (śmiech nerwowy). No różnie to bywa, takie myśli, takie wstydliwe
[K.65.LO_31].
— Ja też tak miałam. Tak się wstydziłam nawet chodzić przy ojcu [K.50.LO_30].
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— Nie byliśmy rozpuszczone w ogóle, człowiek... [K.65.LO_31]
— Inaczej kiedyś to było, a teraz to nie [K.50.LO_30].
— W tym kierunku taki ciemny, taki dzieciak miał 16–17 lat i jeszcze dzieckiem
był. A dzisiaj jest 11–letnia albo 10–letnia, to więcej wie, jak my, kiedyśmy mieli
18 i 20 [K.65.LO_31].
— Ten wstyd był dlatego, że miało się męża? [MGG]
— No, że on pomyśli sobie: a, ona ma męża już, ma dziecka, no to ona chyba się
tego (śmiech) [K.65.LO_31].
— O jak ja też się wstydziłam. O Jezus! Nawet jak w mieszkaniu był, wstydziłam
się podejść do niego, podać mu obiad. No! A tak się wciągałam, żeby tego brzucha nie wydać [K.50.LO_30].
— Straszne to było, straszne było, ja pamiętam to już... dla mnie było... [K.65.
LO_31]
— A pokazanie się teściowi? Czy to był taki sam wstyd? [MGG]
— No teścia też, teścia też, ale nie tak jak ojca się wstydziło [K.65.LO_31].
— Teścia mniej niż ojca? [MGG]
— No! Mniej, pewnie że tak [K.65.LO_31].
— Bo więcej się przebywało [K.50.LO_30].
— Przecież to mój tata, nie? To jest... to... po prostu, to mój tata, wstydzę się
przed nim... No nie mogłam, nie mogłam, cholernie się ojca wstydziłam. Cholernie. I dziadka mojego. I ojca. Wstydziłam się ich okropnie. Teraz nieraz się widzi
na te dzieci takie, to aż serce się kraje [K.65.LO_31].

Opisywana sytuacja miała miejsce około 30–40 lat temu. Informatorka opowiadająca o ciąży z najmłodszym synem cofnęła się o 15 lat. Zaszła w ciążę mając już dorosłe dzieci. W rozmowie tej ujawniło się kilka mechanizmów. Przede
wszystkim obezwładniający wręcz wstyd przed ojcem. Jako genezę wstydu i tu
przedstawia się fakt współżycia z mężem, który doprowadził do ciąży. Młodsza
Romni wstydziła się również swoich dzieci. Demonstrowanie ciąży teściowi nie
wzbudzało już takich emocji. Przypadek kobiety, która wyjechała za granicę,
kojarzy się ze zwyczajem separacji ciężarnych kobiet.
Aby zrozumieć reguły zachowania obowiązujące kobiety w czasie ciąży, trzeba zwrócić uwagę na stosunek Romów do tego stanu. Ciąża, w którą zachodzi
mężatka, jest wydarzeniem oczekiwanym: oprócz samego faktu, że pojawi się potomstwo, jest to sposób na sprawdzenie się kobiety, wypełnienie przeznaczenia.
Dzieci są ukoronowaniem związku — mężczyzna bezdzietny jest mniej szanowany niż ojciec; od kobiety oczekuje się, że urodzi dziecko i wypełni przypisaną jej
rolę matki. Kiedy już jednak kobieta zajdzie w ciążę, staje się „przezroczysta”:
o swojej ciąży nie mówi innym Romom, tylko mężowi i kobietom–rówieśnicom;
zaczyna unikać uczestniczenia w pewnych sytuacjach, np. spotkaniach publicznych czy domowych obowiązkach związanych z przygotowywaniem jedzenia:
Z brzuchem to nie można tak chodzić... „afiszować się”: aha, ja to jestem w ciąży,
patrzcie! [K.22.LO_27]
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Żeby takiej raj [pani] nie udawała. Każdy się cieszy, ale nie trzeba afiszować się
z tym [K.48.LO_28].

Kiedy poprosiłam kobiety romskie o wymienienie sytuacji lub zjawisk, które są łaziawo, wstydliwe i brudne, wskazywały one właśnie na ciążę. Wstyd jest
obecny przez cały czas jej trwania; narasta w miarę jak staje się ona coraz bardziej widoczna. Romnie są nauczone, by nie mówić o ciąży; tematu tego nie
poruszają również ich rodzice ani pozostali krewni. Ciąża jest bowiem niezaprzeczalnym dowodem na to, że kobieta współżyje ze swoim mężem:
Kiedy brzuch jest duży, to w stosunku do starszych to „coś jakby wstyd”. Można
razem z nimi siedzieć, ale gdzieś w kąciku, nie powinno się chodzić po pokoju,
ciągle przechodzić, bo to głupio [K.22.LO_27].

Jak mówi jedna z informatorek, stan taki trwa do momentu zakończenia połogu, czyli do czasu, kiedy kobieta i dziecko oczyszczą się. Dziecko opuszcza
bowiem drogi rodne kobiety, a przecież wszystko, co się z nimi wiąże — stosunki
seksualne i ciąża — jest „brzydkie”. Czas wykluczenia kobiety z normalnego życia, odsunięcia jej od niektórych czynności różni się w poszczególnych rodzinach
— obejmuje cały okres ciąży lub tylko jej końcową fazę:
Przez cały okres. Ona miała swoje obowiązki — musiała na przykład prać czy
sprzątać, czy coś takiego, u siebie, ale jak było już więcej towarzystwa przy stole,
wspólnie, ona po prostu nie mogła dojść do stołu czy wziąć coś z tego stołu, bo
to jest tak zakazane. Zakazane, to znaczy nie rusz. [...] To było jej tabu. Tą rzecz
mogła wziąć, ale ze wstydu ona tego nie brała, bo wstydziła się dojść do tego stołu
przy tych Romach z brzuchem i wziąć to. Ona miała swój świat i swoją pracę domową czy tam obowiązek ten, który musiała mieć. Sprzątanie czy gotowanie dla
siebie, czy coś. Gotowanie mogło być wspólne — ktoś gotował, ale jej podawał.
Ona tylko czekała [M.27.PR_8].

Najbardziej widoczną, a jednocześnie pierwszą zmianą, która dotyka każdą
Romni będącą w ciąży, jest modyfikacja noszonego przez nią stroju. Sposób
ubierania się kobiet z grupy Polska Roma — w porównaniu z lowarskim — jest
bardziej konserwatywny, podczas ciąży zachowawczość ta jeszcze się zaostrza.
Kobiety wybierają ubrania szersze od tych noszonych przed zajściem w ciążę:
szeroką i długą bluzkę (nie może opinać brzucha). Zakaz eksponowania brzucha informatorzy wymieniali zawsze jako pierwszy, gdy pytałam ich o zachowania związane z ciążą:
W zasadzie powinno być tak, aby kobieta przysłaniała, nie odsłaniała, a przysłaniała swoje krągłości, czyli maskowała strojem brzuch. Szeroka bluzka, spódnica
szeroka — tak, żeby nie krępowała ruchów, tak, żeby dziecko no na pewno było
nieściśnięte, żeby nie wskazywało nic na to — czyli bezpiecznie. A przede wszystkim ładnie, czyli długo, szeroko — jeśli chodzi o bluzkę, żeby ładnie wyglądała
i w oczach tych starszych, i młodszych. Dlatego to jest strój, różnica w stroju.
Poza tym wszystkie czynności, jakie wykonywała, może wykonywać, nie ma nic
przeciwko temu, i to jest to, nie ma żadnej różnicy [K.30.PR_3].
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Ubiór musi zatem być tak skomponowany, aby nie odsłaniał ani brzucha, ani
pleców. Zdarza się oczywiście, że ciężarne Romnie ubierają się nieprzyzwoicie
(wg kryteriów romskich):
Strój powinien być odpowiedni dla kobiety ciężarnej, czyli luźny, nie obcisły. To
nie znaczy, że się nie zdarza coś innego, zdarza się też, może dawniej też się
zdarzało. Wtedy ona jest postrzegana tak, jako nieprzyzwoita — ponieważ jest
nieodpowiednio ubrana, za ciasno [K.30.PR_3].

Dwa lata wcześniej ta sama informatorka mówiła:
Też na ulicy się obserwuje młode kobiety narodowości romskiej, teraz już mniej,
ale dawniej było więcej, bo ja pamiętam te widoki, z takim odsłoniętym, wypiętym brzuchem, opiętym na dodatek, no to nawet mężczyźni odwracali głowę, bo
mówili, że bardzo nieładnie się nosi [K.30.PR_3].

Jeden z mężczyzn wyraził swoje oburzenie nieprzyzwoitym strojem ciężarnej
Romni:
Jak są tacy dokładni ludzie, stanowczy, to raczej nie eksponują, ale jak są głupole,
to ona jeszcze ubierze obcisłe, brzuch ma taki, obcisłe tu wszystko do pępka, tu
widać to. Na przykład, powiem inaczej, ona [żona] ma kuzynkę [...], Cyganka.
Przyjechała, ale oni są nowocześni ludzie już, ona pracuje tam w Szwecji, jest
kierowniczką w sklepie. I była właśnie tak obcisła, była w ciąży siedem miesięcy,
obcisła, niby miała spódnice długą, ale to wszystko obcisłe, i już wchodzili Cyganie, ja byłem u nich, u teściów, i każdy mówił: widziałeś, jak ona była ubrana;
widziałeś, jak ona była ubrana? Jednak to nie wypada, jednak to wszystko musi
mieć swój smak, swój styl. Ja pani powiem, są takie rzeczy, które żeby człowiek
był najbardziej wyzwolony, to są takie miejsca, że się trzeba stosować trochę inaczej [M.42.PR_1].

Luźny strój to wynik wstydliwości kobiety:
Może ona sama ma pewne zasady, których przestrzega, czyli jest bardziej wstydliwa;

jak też troski o bezpieczeństwo i komfort dziecka [K.30.PR_3]. Informatorka ta
starała się racjonalizować romskie zwyczaje. Inna kobieta podkreślała jednak,
że obecnie — w związku z rozwojem tendencji do ubierania się bardziej modnie
i wąsko — brzuch chcąc nie chcąc coraz częściej się opina:
Teraz to już jest trochę inaczej. Są takie, co się nie afiszują, ale to już nie tak, że
się to tak bardzo ukrywa. Dziewczyny ubierają się już w węższe sukienki niż kiedyś, nie takie bardzo szerokie, to widać, że brzuch jest. [...] Jak na przykład starszy człowiek mieszka z Romów, po prostu żeby spódnica była luźna czy bluzka,
żeby tak bardzo nie było widać, że kobieta jest w ciąży. Bo wiadomo, że to się nie
zlikwiduje, żeby nie było widać, ale w miarę możliwości, żeby bluzka była luźna.
Żeby się nie chwalić [K.PR_JK_3].
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Na strój uwagę należy zwracać zwłaszcza wtedy, gdy w otoczeniu znajduje się
ktoś starszy albo przeciwnej płci.
I u Lowarów, kiedy ciąża staje się widoczna, kobiety wybierają ubrania bardziej luźne. Jak jednak powiedziała jedna z młodych informatorek, nie należy
popadać w przesadę. Lowarki mają tendencję do ubierania się w stroje bardziej
przylegające do ciała niż te noszone przez kobiety z grupy Polska Roma, po
zajściu w ciążę wybierają jednak szersze bluzki, sięgające za talię i zakrywające
brzuch, oraz szerokie spódnice. W przeszłości nosiły jeszcze fartuchy, które dodatkowo zasłaniały ich brzuchy.
Przy okazji uwagę można zwrócić na kwestię dotykania brzucha. U Lowarów
nie można go oglądać ani prezentować — przez szacunek dla innych Romów.
Chodzić należy wyjątkowo ostrożnie, by przypadkiem nie dotknąć nim innych
osób. Brzucha kobiety nie wolno dotykać publicznie. Podczas spotkań na osobności lub w otoczeniu samych kobiet mogą to robić siostry, kuzynki, a także
koleżanki. Jeżeli stosunki w rodzinie są zażyłe, także bracia i rodzice ciężarnej
mogą sobie pozwolić na ten gest. Jedna z informatorek mówiła, że jej brzucha
dotykali wszyscy członkowie jej rodziny: rodzice, mąż, kuzyni, a także teść i teściowa [K.22.LO_27]:
— No, jak chciał, to se dotykał, jak nikt nie widział [K.65.LO_31].
— Jak nikt nie widział, ale przy ludziach to nie wolno. Nikt! [...] No, ale tak jak
młoda, np. jakby była I. w ciąży, to ja bym podeszła do niej, bym ją pomacała
z brzucha [K.50.LO_30].
— W sytuacji prywatnej brzucha może też dotykać mąż... [MGG]
— Po kryjomu, jak ktoś nie widzi [K.38.LO_25].
— Po kryjomu może nawet i całować. No przed kimś to na pewno nie [K.40.
LO_38].

Brzucha ciężarnej kobiety może dotknąć również jej ojciec, ale pod warunkiem, że łączą ich naprawdę bliskie relacje. Są jednak Cyganki podkreślające
barierę wiekową w tej kwestii. Pewna Polska Romni mówi, że na tak intymny
gest mogą sobie pozwolić wyłącznie koleżanki, siostry i mąż — nie zrobi tego
matka ani teściowa. Tłumaczy się to oczywiście wstydem:
Nie wolno brzuchem się otrzeć o nikogo, ani o męża, ani o matkę. To jest wielki
wstyd, by się gdzieś oparła, chodziła po mieszkaniu jak są goście [K.60.PR_5].

Jeśli dziewczyna wstydzi się pokazywać brzuch, to tym większy wstyd będzie odczuwała przy jego dotykaniu. Każdy dotyk, nawet ten niechciany, przypadkowy,
jest krępujący — dla obu stron.
Chociaż rozmówcy twierdzili, że kobiet w ciąży nie dotyczą żadne zakazy,
po głębszej rozmowie okazywało się, że są one poddane celowemu ograniczeniu kontaktów z innymi Romami. Nie ma to związku z kwestiami zdrowotnymi
— kobieta zostaje w domu, ale nie dlatego, by oszczędzać siły. Jej brzuch, jak
i ona sama ma wówczas zapewnioną ochronę przed ludzkimi spojrzeniami. MożDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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na tu postawić pytanie, kto jest chroniony przed kim — może to inni Romowie
są chronieni przed kobietą ciężarną? Kobieta w zaawansowanej ciąży ogranicza
swoje wizyty u krewnych i znajomych, a jeżeli już ich odwiedzi, nie siada na eksponowanym miejscu, lecz w pewnym oddaleniu od pozostałych osób. Podobnie
jest w przypadku spotkań w jej własnym domu, choć oczywiście dużo zależy od
wieku i płci ich uczestników. Kobieta stara się być „niewidoczna” dla mężczyzn:
— Ona na przykład w towarzystwie musi być lekko pod ukryciem, to jest normalne, musi być lekko pod ukryciem w towarzystwie [M.42.PR_1].
— Jak już jest z takim dużym brzuszkiem, to przeważnie nie chodzi tak po domach, nie wystawia się [K.30.PR_2].
— Bo to jest już wstydliwe, wie pani [M.42.PR_1].
— A jeżeli już tam gdzieś idzie, np. do teściów czy do bratowej, to się tak ubiera,
żeby tego brzuszka nie było widać, i siada tam gdzieś z boku [K.30.PR_2].
— Z boku. [...] Nie rzucać się w oczy [M.42.PR_1].
— Nie może sobie tak wolno chodzić jak ktoś obcy jest w domu, nie może się pokazywać. To znaczy... wiadomo, że człowiek musi czasem z domu wyjść, ale unika
tego, jeśli może. Unika, bo się wstydzi pokazywać, że ona jest w ciąży. To jest dla
nas wstydliwe [M.65.PR_JK_2];
Ubiera się inaczej: bluzki długie, poza kolana. Nie wolno brzuchem się otrzeć
o nikogo, ani o męża, ani o matkę. To jest wielki wstyd, by się gdzieś oparła, chodziła po mieszkaniu jak są goście. Jak są teściowie, to można, ale jak są goście,
to ma siedzieć na fotelu z boku, i wtedy gościom poczęstunek teściowie podają
[K.60.PR_5].

Z badań Agnieszki Kowarskiej wynika, że jeszcze w latach 80. ciężarna w ogóle
nie mogła przebywać w otoczeniu mężczyzn (rodzi się pytanie, czy dotyczyło to
mężczyzn spoza rodziny, czy także np. jej ojca lub teścia). Ciąża była ukrywana
pod strojami (Kowarska 2005a, s. 60). Obecnie również nie należy eksponować
brzucha, afiszować się z nimi; kobieta będąca w ciąży nie powinna też przebywać
wśród starszyzny. Zachowania te mają swoje źródło w dawnych czasach, kiedy to
kobiety ciężarne były izolowane od reszty społeczności romskiej. Ciężarna wraz
z mężem i dziećmi musiała zmienić swoje miejsce pobytu. Jak pisze Okely, musiała przenieść się do osobnego namiotu — przebywała tam do końca połogu,
mając oddzielne naczynia oraz pościel (Okely 1996, s. 66). Cozannet pisała, że
kobiety Sinti podczas ciąży, a następnie porodu i połogu przebywały w osobnych
namiotach bądź przyczepach, które następnie były niszczone lub sprzedawane
(Cozannet 1973, s. 89–90).
Bardzo respektowany jest zakaz związany z podawaniem jedzenia. Ciężarna nie powinna podchodzić do stołu i usługiwać siedzącym przy nim Romom
(szczególnie w obecności osób starszych: teściów, rodziców), jednak w sytuacji
prywatnej — z powodów organizacyjnych, np. braku pomocy ze strony innych
kobiet — zakaz ten jest często łamany (Kowarska 2005a, s. 62–63). Zasada, że
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ciężarna Romni nie podaje do stołu, jest żywa również u Lowarów. Nie zebrałam jednak w tej grupie zbyt wielu wypowiedzi na ten temat.
Według Lowarki zamieszkałej w USA, źródło nakazu ukrywania brzucha
tkwi w jego nieczystości — należy więc go wyeliminować, udawać, że nie istnieje. Kobieta w ciąży, ukryć swój stan, nosiła luźne ubranie. Kiedy ciąża stawała
się widoczna, było jej wstyd przechodzić obok stołu i eksponować brzuch. Nie
mogła na przykład stawać przed gośćmi ani ich obsługiwać, chyba że nie było
nikogo innego, kto mógłby to zrobić. Romni zakładała wtedy bardzo luźny fartuch i podawała potrawy na stół z daleka, ustawiając się do niego lekko bokiem,
aby zakryć brzuch. Pokazywanie brzucha, zwłaszcza mężczyznom i starszym
ludziom, było wstydem. Podchodząc do stołu, ciężarna musiała przeprosić siedzących. Starała się nie mijać teścia, starszych, zawsze przechodziła za plecami
mężczyzn, unikała ich. Honor nie pozwalał jej usiąść w takim stanie przy teściu,
dlatego jadała w odosobnieniu, np. w kuchni [K.43.LO_36]. Jeżeli jednak przy
stole nie było ludzi starszych, powyższy zakaz nie obowiązywał.

4.2. Poród
Chociaż ciąża nie jest określana wprost jako marhime (magerdo), przejawiane
wówczas zachowania (ukrywanie brzucha, elementy izolacji społecznej oraz
fakt, że kobieta nie powinna podawać jedzenia do stołu) mogą wskazywać, że
jest ona jednak stanem nieczystym. Zakazu przygotowywania pokarmów jako
takiego nie ma — jest on zależny od kontekstu. Ciężarna może mieć kontakt
z jedzeniem w kuchni, z dala od wzroku gości, niejako w ukryciu. Jest to zapowiedź zagrożenia skalaniem porodowym. Ze względu na wygardzenie, kobiety
należące do opisywanych w niniejszej pracy, a także wielu innych grup Romów
w przeszłości w czasie ciąży bywały odseparowane od reszty taboru, a poród
odbywał się w osobnej przyczepie, namiocie, na dworze lub w pomieszczeniach
gospodarczych gadziów (Kowarska 2005a, s. 66). Mirga i Mróz piszą również,
że taką odizolowaną przestrzenią, w zależności od tego, gdzie mieszkała dana
grupa Romów, mógł być też szałas lub odłączony od grupy wóz (Mirga, Mróz
2005, s. 242–243). Zwyczaje te były praktykowane przez Romów prowadzących
wędrowny tryb życia. W czasie porodu i po nim kobietę obowiązywały określone ograniczenia. Żaden Rom nie mógł odwiedzać ani jej, ani dziecka, wspólnie z nią spożywać posiłków, ani spać. Przez trzy (wyjątkowo dwa) tygodnie
po porodzie kobieta bezwzględnie musiała być odseparowana od pozostałych
Romów. Ficowski nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy kobiety
romskie mogły uczestniczyć w porodach. Pisze jedynie, że żaden Cygan nie ma
prawa pomagać w porodzie, nawet w przypadku zagrożenia życia, oraz że porody odbywały się przy asyście Cyganek (Ficowski 1980, s. 289). Zależało to
bowiem od rodu. Potwierdza to Kowarska. Najczęściej przy porodzie asystowaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ła Polka, akuszerka, kobieta ze wsi lub z miasta. Jako odbierająca poród była
ona uznawana za nieczystą — nie wolno zatem było podawać jej ręki (tamże,
s. 181–182). U Cyganów węgierskich akuszerkami były Cyganki, które — z racji
swojej nieczystości — musiały zamieszkiwać na zewnątrz osady. Osobami, które
mogły kontaktować się z rodzącą lub położnicą byli zatem: lekarz, akuszerka,
kobiety nie–Cyganki — osoby, które dla Romów mają status nieczystych. Czasami mogły to być również Cyganki–mężatki. Kobiety, które miały status czystych
(panny, kobiety stare) nie mogły pomagać przy przyjmowaniu porodów (Mirga,
Mróz 1994, s. 242–243). Ze współczesnych badań Agnieszki Kowarskiej wynika, że poród u Polskich Romów w czasach, kiedy Cyganie ci jeszcze wędrowali,
odbywał się w oddaleniu od całej grupy: w szpitalu, we wsi lub w lesie; dziecko
przychodziło na świat z pomocą polskiej akuszerki. U niektórych rodów Cyganki nie mogły odbierać porodu pod żadnym pozorem. W przypadku braku
polskiej akuszerki Romni rodziła sama (np. u Pachowiaków) (Kowarska 2005a,
s. 66). Jak mówi jeden z informatorów Kowarskiej:
No jak nie ma, bo akurat we wsi nie było, to muszą sobie Cyganki radzić, wtedy
już czy matka czy inne przyjdą, wstydu nie ma przecież, że się dziecko rodzi, bo to
też kobiety. Tylko, żeby się znały na rodzeniu (tamże, s. 66).

W innych rodach uważano, że Cyganki posiadają odpowiednią wiedzę do
odbioru porodu i dlatego wiele kobiet rodziło po prostu w domu, ewentualnie
z asystą lekarza (tamże, s. 66–67). Wynika z tego, że odbiór porodu i obecność
przy nim nie jest dla kobiet romskich kalająca. Należałoby jednak ustalić, jaki
status lub wiek powinny one osiągnąć, by móc to robić bez żadnych sankcji.
Choć niektóre kobiety rodziły w domu, nadal istniał zakaz rodzenia w miejscu,
w którym przebywała rodzina ciężarnej. Osiemdziesięciodwuletnia Romni mówiła, że z powodu tego zakazu żadne z jej ośmiorga dzieci nie urodziło się tam,
gdzie przebywała ona na stałe (tamże, s. 67–68). Również z przeprowadzonych
przeze mnie rozmów wynika, że w zależności od tradycji danej rodziny porody odbierały albo Polki (obecność Cyganek przy nich była zakazana), albo doświadczone kobiety romskie. Mogły one należeć do rodziny rodzącej. W tym
pierwszym przypadku usprawiedliwieniem dla obecności Cyganki mogło być
jedynie zagrożenie życia rodzącej:
Tylko jak było to konieczne, odbierały go Cyganki [M.70.PR_11];
Akuszerki były i w lesie się jeździło. U nas nie wolno było, żeby Cyganka odbierała albo pomagała przy porodzie. Akuszerki były albo sobie sama musiała radzić
[M.65.PR_JK_2];
Tak jak u babci słyszałam, jak się osiedlali w domach na wsi na zimę, to normalnie
w domach rodzili. [...] Jak pamiętam, co babcia opowiadała, to te panie, u których
była, u których tam kwaterowała, to te panie pomagały [K.30.PR_2].

W przeszłości, kiedy Romowie wiedli wędrowny tryb życia, Romni rodziła
nieomal tam, gdzie złapały ją skurcze. Przenoszono ją ewentualnie do namiotu
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lub do domu najbliżej mieszkających Polaków, chłopów, w którym przebywała
przez kilka dni. Przy porodzie asystowała stara Cyganka, akuszerka (jeżeli tabor
przebywał blisko wsi) lub położna (gdy zatrzymano się blisko miasta i była możliwość jej sprowadzenia). Informatorzy tak opowiadają o tych porodach:
W lasach... tam, gdzie byli, w chacie, np. mój tatuś to się urodził w domu, bo
daleko było do szpitala, to on już w domu się urodził. Przyszła sąsiadka, która się
znała na tym [M.27.PR_8];
Jeżeli było to dawniej, to rzeczywiście było osłonięte. I wtedy przychodziły do
narodzin dziecka... Z tego co wiem i co mi przekazano, przychodziły kobiety ze
wsi. Czyli porodu nie odbierają kobiety romskie, tylko ktoś z zewnątrz. I to robiły
kobiety ze wsi. Z czasem były przecież, jak to mówiła moja babcia, „kuperki”,
czyli były odpowiednie kobiety, już bardziej odpowiednie do odbierania porodu.
Ale nie wiem, jak to było w nagłej sytuacji, nietypowej sytuacji. Ja mam też informacje, bo ja zajmowałam się okresem II wojny światowej, w jaki sposób to się
odbywało. Bardzo trudno — to albo kobiety ze wsi pomagały, ale zdarzało się, że
podczas ucieczek przed Niemcami kobieta musiała rodzić sama, bo czasami było
tak, że obława była w całym lesie, a ona nie mogła krzyczeć — po prostu musiała
rodzić sama, często tak bywało, w lesie [K.30.PR_3].

Obecnie kobiety romskie rodzą przede wszystkim w szpitalu, ewentualnie
— jak pisze Kowarska — w domu. Mąż odwiedza żonę w szpitalu już parę godzin po porodzie, albo parę dni po nim. Ale zdarza się też, że ani mąż, ani
w ogóle żaden mężczyzna nie pojawia się na oddziale — jedynymi osobami,
które zajmują się położnicą w tym czasie, są kobiety. Jak nadmienia Kowarska,
wyjątkowo mogą to być bracia rodzącej. Niespokrewnieni z położnicą mężczyźni
romscy z niektórych grup nawet nie wchodzą do szpitala. Jeśli zdarza się, że mąż
odbiera z niego swoją żonę i dziecko, jest to ukrywane przed innymi Romami
(Kowarska 2005a, s. 68). Podczas badań uzyskałam też informację, że mężowie
czekają w szpitalu na poród żony (nie wchodząc na salę porodową, przebywając
na korytarzu), a:
Jak jest [kobieta] przy teściach, to teść musi zawieźć, albo matka z mężem zawożą
do szpitala. Tutaj rodzi. Matka lub teściowa czeka, aż urodzi. Mąż czeka w szpitalu. Nie wolno, żeby mąż był przy porodzie. Jak urodzi i on [mąż] się dowie, to
przyjeżdża do domu [K.60.PR_5].

A zatem nawet jeśli mężczyzna czeka na poród dziecka w szpitalu, to i tak za
przewiezienie kobiety z niemowlęciem do domu odpowiedzialne są kobiety. Mąż
oficjalnie nie może odwiedzić żony na oddziale, ani wrócić z nią do mieszkania.
Oddział położniczy to miejsce szczególnego nasilenia nieczystości, i to nie tylko
jednej, ale wielu kobiet, także nie–Cyganek. Jak pisze Kowarska, nie spotyka się
u Romów przypadków porodów rodzinnych. Obecność romskiego mężczyzny
przy żonie w chwili porodu jest zakazana. Jeśli chodzi o personel medyczny, za-
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nieczyszczający aspekt płci (mężczyźni–lekarze) i pochodzenia (nie–Romowie)
nie jest ważny, istotne są jego umiejętności. Współcześnie szpital jest również
miejscem odizolowania kobiety od społeczności romskiej, jest to odpowiednik
dawnego usunięcia się poza grupę. Wyróżnić można dwa powody nieobecności mężczyzny przy rodzącej: z jednej strony jest to dla niego sytuacja zanieczyszczająca, z drugiej zaś — silnie związana z kobiecym światem i obowiązkami (Kowarska 2005a, s. 68). Zdarzały się również wypowiedzi informujące, że
zakazu obecności męża przy żonie podczas porodu nie ma. Informator z grupy
Chaładytka Roma mówił, że mężczyźni nie uczestniczą w tym wydarzeniu, bo
tego nie chcą1. Kowarska potwierdza, że oficjalny zakaz obecności mężczyzny
podczas porodu nie istnieje — Romowie sami z tego rezygnują, ze względu na
zagrożenie skalaniem poprzez kontakt z zanieczyszczonym miejscem i osobą.
To kobieta jest odpowiedzialna za czystość męża i innych mężczyzn ze społeczności, w tym przypadku — za uniknięcie skalania. Robi to poprzez usunięcie
się na czas połogu i unikanie wykonywania pewnych czynności. Mężczyzna po
prostu wie (mając wpojone od dzieciństwa wzory), że poród jest nieczysty (tamże, s. 69). Można się pokusić o stwierdzenie, że poród jest wydarzeniem nieistniejącym dla mężczyzn, elementem wyłącznie kobiecego świata, o którym się
nie rozmawia. Udział w tym mają również kobiety, które ze względu na wstyd
ograniczają informowanie mężczyzn o sprawach fizjologii:
A to jest to, że kobieta idzie rodzić, my nawet nie możemy rozmawiać przy kimś,
jak jest mężczyzna. Bo kobieta z kobietą tak. Ale jak mężczyzna, jakaś tam starszyzna jest, że tam mówić o okresie [ściszonym głosem] czy tam o piersiach, o takich sprawach, nie możemy [K.24.PR_18].

Dawniej skalanie porodowe było jednym z najpoważniejszych. Obecnie również ma duże znaczenie:
Mężczyźnie nie wolno takich rzeczy robić, u nas jakby mężczyzna odbierał poród,
to nie ma wstępu do mieszkania, skalany na cale życie [M.42.PR_1].

Jednak na pytanie, czy mężczyzna mógłby znaleźć się na sali porodowej, ów
rozmówca odpowiada:
— Znaczy się po cichu, jeśli mąż będzie chciał, to pójdzie, żeby zobaczyć, ale oficjalnie, jakby się ktoś się dowiedział, że on poszedł i tam uczestniczył, to on byłby
magerdo, jak to się mówi [M.42.PR_1].
— Skalany byłby. Nie wiem, jaki to byłby kaliber, bo jeszcze to się nie zdarzyło
[K.30.PR_2].
— To byłoby mocniejsze po prostu [M.42.PR_1].

Jedna z kobiet mówi, że obecność przy porodzie to dla mężczyzny:
Wstyd. Może by i chcieli, nie? Do żony swojej to inaczej, ale to robią ze względu
dla starszyzny. Nie pójdą [K.24.PR_18].
1

Może to być wskazówka, że takie sytuacje jednak się zdarzają.
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Zdarzały się jednak sytuacje, kiedy obecność mężczyzny przy porodzie była
uznawana przez starszyznę za dopuszczalną, np. jako remedium na śmiertelne
zagrożenie życia rodzącej:
W obecnym czasie nie słyszałam o takim zajściu osobiście, natomiast powiem coś
z dawnej historii. Zdarzyła się kiedyś historia, kobieta rodziła przez kilka dni,
nie mogło dziecko przyjść na świat. Kobieta ze wsi, która pomagała, bo zawsze
tak było, że z pobliskiej wsi przychodziła kobieta, nie wiem, czy to był przesąd
ten ludowy, że dziecko potrzebuje ojca. I wtedy nie było innego wyjścia, jak ten
ojciec musiał dojść do kobiety, złapać ją za rękę i dziecko przyszło na świat. I nie
wiem, czy to był ten powód akurat, ale tak się zdarzyło w lesie. I wszyscy obecni,
ponieważ mężczyźni nie mogą uczestniczyć w porodach ani inna kobieta narodowości romskiej, czyli nie może odbierać porodu, no takie są zasady po prostu,
więc to było bardzo dziwne, bo mężczyzna nie chciał dojść do kobiety z obawy
przed jakąś nieczystością czy czymś takim, i tutaj decyzja całego grona w taborze:
musisz iść. I to była decyzja całego grona. Mężczyzna podszedł, złapał swoją żonę
w namiocie za rękę i dziecko przyszło na świat. Więc to był jedyny przypadek,
o którym słyszałam. Do tej pory nie słyszałam o takim przypadku. To się zdarzyło
w dawnych czasach i to była sytuacja, która zmusiła pozostałych do takiej decyzji
[K.30.PR_3].

Yoors opisał postępowanie lowarskich małżeństw oczekujących na narodziny dziecka. Kiedy zbliżał się poród (a nawet już kilka tygodni wcześniej), para
odłączała się od kumpanii i aż do momentu rozwiązania poruszała się w pewnym oddaleniu od całej grupy wozów. Na tyle daleko, by nie być zauważoną,
ale też na tyle blisko, by kobiety z kumpanii mogły kontaktować się z ciężarną
i pomagać jej, zarówno przy codziennych czynnościach, jak i podczas porodu
(Yoors 1973, s. 151). A zatem u Lowarów to romskie kobiety pomagały przy porodzie. Ciężarna była marhime — nie mogła przebywać wśród innych, czystych
Romów, jednak sama sytuacja ciąży, jak i porodu, nie była na tyle kalająca dla
pozostałych kobiet, by nie mogły one w niej uczestniczyć. Po porodzie rodzina
wracała do kumpanii. W przypadku przedstawionym przez Yoorsa w dniu powrotu młoda matka przebywała w towarzystwie Lowarek, które doglądały jej
dziecka; ojciec spędzał ten czas z mężczyznami — częstował ich alkoholem, który pito z jednej czary. Alkoholem oficjalnie częstowało nowonarodzone dziecko
(O Rom o Newo), a dorośli wznosili za jego zdrowie toasty (tamże, s. 152).
Obecnie porody Lowarek odbywają się w szpitalu. Kobiecie najczęściej towarzyszy matka, siostra lub kuzynka. Ciekawą informację uzyskałam od Lowarki mieszkającej w USA:
Kiedy nadejdzie dzień porodu, kobieta informuje o tym najczęściej szwagierkę. Teściowej, starszej kobiety, się wstydzi, a przed mężczyznami żywi respekt.
Wchodzi wtedy do swojego pokoju i tam rodzi. Narodziny mogą też odbywać się
w szpitalu, mąż i szwagierka mogą wtedy służyć pomocą. Teść najczęściej wie, co
się dzieje, ale udaje „głupka”, żeby nie przynieść wstydu synowej [K.43.LO_36].
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Narodziny mogą więc odbyć się również w domu, choć oficjalnie zdarzenie to
nie ma miejsca. Udaje się, że porodu nie ma, podobnie jak wcześniej nie zauważano, że kobieta jest w ciąży. Jak mówią inne informatorki, dawniej Romnie rodziły w domu, w taborze (w lesie) albo w domach Polaków położonych niedaleko od obozowiska. Poród odbierały starsze, doświadczone Cyganki, które same
wielokrotnie rodziły, albo polskie akuszerki, jeżeli można było je odnaleźć:
W domu, w domu rodziła. [Kto odbierał poród? — pyt. MGG] [...] No, byli starsze
kobiety. Cyganki, Cyganki. Ale nie matka, nie teściowa. Tylko ktoś inny. [...] No
i starsze... i... kto się znał. No takie młodziutkie nie, starsze kobiety, które rodzili
już więcej dzieci i je odbierali. Jak była gdzieś akuszerka, to tak, szli po akuszerkę... A jak w lasach spaliśmy, byliśmy, jeździliśmy, to gdzie po akuszerkę? A jak
było blisko, gdzieś jakieś domy, jakaś wioska, to szło się do kogoś, żeby pomogli.
A jak nie było w lesie, to musieli kobiety odbierać [K.50.LO_30].

Kiedy wspomniałam, że u Polskich Romów Cyganki często nie mogły odbierać
porodu i że zwykle robiły to Polki, usłyszałam:
Nieeee, głupie [...] Co?! Skłamali, nieprawda! [...] No, ale niech pani teraz... Na
przykład, teraz taka Cyganka rodzi w lesie, w środku, w nocy. Gdzie one by poszli
po akuszerkę? Ani wozu nie mieli, ani nic nie mieli, nie samochody. [...] No jak
to sama mogła urodzić [K.50.LO_30].

Zaskakującą informację uzyskałam od 27–letniej Lowarki — twierdziła ona,
że mąż może być obecny przy porodzie żony. Mężczyźni należący do rodziny
rodzącej czekają na rozwiązanie w szpitalnej poczekalni, ale mąż może przebywać na sali porodowej — tak zrobił partner informatorki. Kobieta tłumaczyła to
w nastepujący sposób:
Jej mąż z nią je, pije, normalnie, i przy porodzie też może być u nas. [...] Nawet
mój wujek był, ile razy wszyscy moi wujkowie, jak ja byłam w szpitalu, oni przy
mnie byli. I jej wujkowie też, K.38.LO_25 [...]. Mąż mój był w sali, w środku ze
mną, a oni czekali za drzwiami, nie wolno. Ale u nas można [K.22.LO_27].

Kobieta ta rodziła przez cesarskie cięcie. Nie dotyczył jej jeden z zakazów typowych dla Lowarek w połogu (o którym napiszę w dalszej części pracy) — zakaz
wspólnego jedzenia z teściami. Kwestia ta wymaga dodatkowego wyjaśnienia.
Starsza Lowarka mówi jednak, że obecność podczas narodzin dziecka jest zakazana, ale mężczyźni mogą oczekiwać na poród w szpitalu, a tuż po nim odwiedzić żonę. Należałoby ustalić, czy jest to możliwe również wtedy, gdy na sali leżą
także inne kobiety w połogu. Inne Lowarki również nie słyszały o rodzinnych
porodach:
Teraz? Może tam po kryjomu, żeby nikt nie wiedział, może, zależy, jak jest z tą
żoną, czy chce na to patrzeć, prawda? Zależy, czy kobieta, bo na przykład ja bym
nie chciała. Ja bym nie chciała, żeby on to widział. Na razie nie słyszałam, żeby
ktoś był przy porodzie. Zawsze jakaś kuzynka czy tam siostra tak, ale mężczyzna?
[K.24.LO_35]
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— Tylko, że mąż jej nie pójdzie, przy, koło porodu. Jak jej się dziecko na świat
przyjdzie [K.40.LO_33].
— Za rękę się jej nie trzyma [K.21.LO_34].
— Nie, nie wolno [K.40.LO_33].

Wynika z tego, że na przykład siostra albo kuzynka może towarzyszyć rodzącej. Po porodzie w szpitalu kobieta romska przebywa w nietypowym otoczeniu
— wśród Polaków: pacjentek, lekarzy i pielęgniarek; choć jest otoczona rodziną, to jednak pozostaje odseparowana od normalnego życia i domowników. Po
paru dniach wraca do domu, gdzie w już zwykłym otoczeniu realizowany jest
kolejny etap narodzin dziecka, czyli połóg, obwarowany licznymi zakazami i zasadami, których nieprzestrzeganie grozi skalaniem.

4.3. Połóg
O kobiecie w połogu informatorzy z grupy Polska Roma mówią:
Taka kobieta do miesiąca jest brudna, w ogóle nieczysta, nie może nic podawać
[M.42.PR_1].

Powodem nieczystości jest krew kobiety (Kowarska 2005a, s. 72). O połogu jako
okresie odizolowania, nieczystości i jednocześnie ochrony opowiada jedna z informatorek:
Okres połogu to jest okres zakazu dla młodej matki, czyli nie powinna wykonywać ciężkich prac. A teraz chciałabym zwrócić uwagę na pewien fakt — nic, co
jest w naszej tradycji i obyczajowości, nie jest tak sobie, bez powodu. Zawsze się
mówiło o kobiecie, która urodziła dziecko, iż ona jest nieczysta. Ale ten fakt ma
pewne podstawy, znaczy się ta tradycja. Dlaczego? Dlatego, że w przeciwnym
razie, gdyby ona nie miała zakazu, to najprawdopodobniej silna, młoda kobieta
by wykonywała różne prace, co by jej szkodziło, jej zdrowiu. Natomiast taki zakaz
powodował, szczególnie wtedy w lasach i teraz, obecnie w mieszkaniach — teraz są wygody — że ona nie powinna dochodzić do naczyń. Nie będzie zmywała
garów, prostym językiem mówiąc. Nie będzie dźwigała, nie będzie chodziła koło
żywności — czyli nie może iść do sklepu itd. Czyli okres połogu jest zakazem
prac. W naszej tradycji mówi się, że kobieta jest nieczysta. I to jest tak dobrze
skonstruowane, taki zakaz, ponieważ ona w tym czasie może dojść do pełnego
zdrowia. Dziecko w tym okresie połogu też jest nieczyste. Czyli mężczyźni nie
powinni dotykać takiego dziecka [K.30.PR_3].

Poród jest wydarzeniem bardzo zanieczyszczającym. Nieczystość ta trwa
przez cały połóg: najkrócej dwa tygodnie, najdłużej nawet pół roku. Z okresem
tym wiążą się liczne zakazy. Kiedy Romowie wędrowali, kobieta była obowiązkowo izolowana na czas połogu. Oznaczało to, że przebywała w innym niż pozostali, „czyści” Romowie wozie, namiocie czy domu. Sama wykonywała czynności
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niem, praniem itd., zajmowały się inne kobiety. Jeżeli jednak Romni nie miała
możliwości otrzymania pomocy, sama troszczyła się o swoją rodzinę (Kowarska
2005a, s. 70–71). Zdarzało się, że w wykonywaniu domowych czynności wyręczał
ją wówczas mąż (była już o tym mowa). Współcześnie jest podobnie. Zakazy,
którym podlega kobieta w połogu, dotyczą przede wszystkim jej funkcjonowania
w rodzinie — nie może ona wykonywać prac związanym z jedzeniem (gotować,
podawać do stołu), jak też wielu innych domowych obowiązków. Przykładem
niech będzie poniższa wypowiedź:
Do sześciu tygodni wnuczce nie wolno do garnków podchodzić, do jedzenia.
Dziecko myje i kąpie. Z teściami może kontakty utrzymywać, tylko do garnków
ma nie podchodzić. Ma swój pokój i nie wolno do sześciu tygodni. Nie wolno jej
wtedy do stołu dojść, podawać to jedzenie, powinna dużo odpoczywać. Po sześciu
tygodniach już podaje i gotuje. Wcześniej to musi być spokojna, musi odpoczywać, leżeć, dobrze odpoczywać [K.60.PR_5].

Powodem zakazu wykonywania wymienionych prac jest fakt, że kobieta jako
nieczysta sprawia, że przedmioty, których dotyka, również stają się nieczyste.
Metodą zapobieżenia temu jest jej izolacja. Kobiecie w połogu nie wolno również pokazywać się odwiedzającym jej miejsce zamieszkania gościom, jak też
wychodzić na zewnątrz domu — przebywa zwykle w jednym, specjalnie dla niej
przygotowanym pokoju. Używa także osobnych naczyń, z których nie mogą jeść
inni Romowie. Naczynia te, jak i inne przedmioty wykorzystywane przez ciężarną, a następnie położnicę, są wyrzucane lub niszczone, zarówno według relacji
Okely (1996, s. 66), jak i w opinii współczesnych Polskich Romów (Kowarska
2005a, s. 66). Również Jerzy Ficowski pisze o osobnych naczyniach dla położnicy, które po upływie połogu stawały się czyste (razem z kobietą) (Ficowski 1980,
s. 182). Kobieta w połogu nie gotuje, nie myje naczyń oraz nie podaje do stołu.
Współcześnie stopień kontroli jest mniejszy niż kilkadziesiąt lat temu — nikt
nie może sprawdzić, co naprawdę dzieje się w romskich domach. Nowoczesność
wpływa na modyfikację zasad. Dawniej w czasie połogu kobiety nie mogły wykonywać takich prac jak sprzątanie czy pranie — pojawienie się pralek [K.30.
PR_3] (por.: Kowarska 2005a, s. 72) umożliwiło pracę bez nadmiernego forsowania sił. Okres połogu może być także skrócony z powodu złej sytuacji finansowej rodziny. Jeżeli kobieta otrzymuje pomoc od swojej rodziny albo ma służbę
lub opiekunki, to może zachowywać obowiązujące w połogu zasady. Jeśli jednak
nie ma komu zaopiekować się jej mężem i pozostałymi dziećmi, czas ten może
zostać skrócony (tamże, s. 71–72). Poniższa wypowiedź prezentuje sytuacje,
w których dopuszczalne jest łamanie przez kobietę zakazów:
I w tym okresie [połogu] kobieta nie może dochodzić do naczyń i gotować, czyli
usługiwać, ani nic takiego, to kobiecie w tym momencie usługują i podają. Ona
się tylko może zajmować dzieckiem. Poza tym — niczym. Czyli wszystkie przedmioty, których by dotknęła, jest tak surowy zakaz, są nieczyste. A w związku z tym
ona — chce czy nie chce — nie może pracować. Po prostu nie może pracować
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w okresie połogu, po to, żeby była zdrowa. Następna sprawa jest taka, że zdarzają
się sytuacje, może zdarzały, kiedy sytuacja zmuszała i zwalniała kobiety w połogu
do pracy, ponieważ tego wymagała sytuacja, i tutaj nawet starsi przyznawali rację,
i była zwolniona z tego zakazu dotykania naczyń. No była sytuacja w okresie okupacji na przykład, kiedy musiała się zajmować dziećmi, a było ich dużo, np. kiedy
w jednej rodzinie była ósemka albo piątka dzieci już młodszych i mąż był ciężko
chory, bo w takiej sytuacji to mąż może nawet, mógł wtedy pracować i pomagać
kobiecie w takich kobiecych sprawach. [...] Natomiast nawet ci dawniejsi mężowie mogli w tym okresie połogu pomagać kobietom, w taki sposób, że przygotować posiłek, podać go, zmyć naczynie, czyli mogli. Natomiast jeżeli sytuacja była
taka, słyszałam, że mężczyzna był chory i kobieta miała pięcioro czy sześcioro
dzieci pod swoją opieką, to ona nie miała wyjścia, ponieważ nie miała pomocy
z zewnątrz. Kobiety z taboru przynosiły cokolwiek do jedzenia, ale ona musiała
wstać i przygotować posiłek, ponieważ dzieci było zbyt wiele, więc ona była zwolniona z tego zakazu. Zdarzało się. To są wyjątki, te zwolnienia, natomiast ogólna
zasada jest, że okres połogu to jest okres zakazu pracy dla kobiety, ponieważ
zetknięcie się z każdym naczyniem jest nieczyste, posiłek przygotowany przez nią
jest nieczysty również. [...] Kobiety pomagały, absolutnie. Tutaj jest ten wyjątek
— w okresie połogu kobiety pomagają tej kobiecie, czyli ona nie prała, nie sprzątała, bo nie miała co, bo to tylko namiot, prawda, czyli wszystkie czynności wykonywały kobiety za nią... Nawet przy dziecku. Okres połogu mija... [...] Jeszcze
wrócę do okresu, kiedy wędrowali po lesie. Kobieta nieczysta, nawet wtedy, gdy
była w połogu, a wykonywała prace, bo była zmuszona, nie miała później jakichś
kar za to, ani jej członkowie rodziny. Tylko były wypadki niektóre, wątki, że kobieta w połogu musiała wykonywać pewne prace. Na przykład ugotowanie obiadu
dla dzieci — mogło wyjść tak, że nie było nikogo, nikogo, wtedy ona musiała.
Mężczyzna, który robił to za nią, nie był niczym ukarany. Gdyby nawet mężczyzna
za nią wykonywał pewne prace, to nie byłaby żadna kara dla niego. Tutaj ogół
społeczności, czyli Romowie, którzy byli w danym momencie w danym taborze
wiedzieli, że jest tak, a nie inaczej. Natomiast teraz, jak to wygląda obecnie. Jeżeli
są warunki ku temu, żeby... Woda, pralki itd. To naprawdę, ten okres połogu się
bardzo zmniejszył. To jest pierwsze kilka tygodni [K.30.PR_3].

Jedna ze starszych Cyganek uważa, że kobiety w połogu nie obowiązują żadne
zakazy, jeśli mieszka ona z mężem lub rodzicami. Zobowiązana jest do ich przestrzegania tylko wtedy, gdy czas ten spędza w domu teściów:
Kiedyś to tak było. Jak kobieta jest u teściowej, na przykład, to wtedy jest ten
zakaz. A jak ja jestem u ojca swojego, to ja nie mam zakazu. Mogę razem do naczyń dochodzić i wszystko. A jakbym u teściowej była, to ja bym miała ten zakaz
[K.74.PR_9].

Kowarska zwraca uwagę na różnice w zachowaniu w czasie połogu w poszczególnych grupach rodowych i wynikające z tego nieporozumienia. W rodzinie Warmijaków z Tomaszowa Mazowieckiego na przykład wyraźnie powiedziano, że wspomniane zakazy obowiązują kobietę, jeśli mieszka ona u rodziny
męża; gdy mieszka we własnym domu, może podchodzić do naczyń. Aby unikDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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nąć urażenia Romów z innej grupy, która przestrzega owych zakazów, w sytuacji
publicznej postępuje się zgodnie z nimi. Pamiętać o tym mają kobiety — to na
nich ciąży odpowiedzialność za czystość mężczyzn. To, co dzieje się w domu,
jest sprawą osobistą małżeństwa, jeśli mieszka ono osobno. Jak pisze Kowarska,
Romowie mający po 20–25 lat mogą nawet spać razem w okresie połogu, byleby tylko podczas kontaktów z rodzicami i starszyzną zachowywali pozory (Kowarska 2005a, s. 74–75). Kobiety w obecności wyłącznie własnego męża gotują
i podają posiłki:
— To jest tak: jak goście przychodzą do domu, nie może podawać do stołu, nie
może gotować, musi być ktoś z rodziny do pomocy, czy siostra [...]. No raczej jest
ktoś zawsze do pomocy, czy mama, czy siostra [K.30.PR_2].
— U siebie w domu wszystko sama robi, tylko że, wie pani, nie może dalej, nie
może dalej [M.42.PR_1].

Współcześnie izolacja kobiet z grupy Polska Roma po porodzie polega
na tym, że kobiety te przebywają wraz z dzieckiem w osobnym, wydzielonym
pokoju, nie wychodzą z domu, nie biorą udziału w uroczystościach, które odbywają się poza nim (Kowarska 2005a, s. 72). Pewna informatorka zaprosiła
swoją wnuczkę po porodzie do siebie — dziewczyna ta przebywała u niej przez
sześć tygodni, odwiedzając w tym czasie również teściów (zatem kobieta nie ma
całkowitego zakazu przemieszczania się w okresie połogu). Jeżeli małżeństwo
mieszka osobno, to na czas połogu kobieta zaprasza do pomocy swoją matkę
albo sama przeprowadza się do rodziców [K.60.PR_5]. Jeszcze kilkadziesiąt lat
temu, jeżeli do mieszkania przybywali goście, kobieta wraz z dzieckiem wracała do swojego pokoju. Także obecnie — ze względu na zagrożenie skalaniem
— położnica nie uczestniczy we wspólnym spożywaniu posiłków:
Po urodzenia dziecka nie ma prawa naczynia myć, nie ma prawa tam do kuchni
dojść, obiad robić czy coś takiego. No gdzieś tak dwa miesiące. [Wykonuje to za
nią] Rodzina, siostra albo mąż może nawet. Wie pani, nie wolno jej nawet... Ma
swoją szklankę, swoje naczynia ma. Nie ma nawet mowy, żeby usiadła przy stole
ze wszystkimi. Musi siedzieć osobno [M.65.PR_JK_2];
Do miesiąca czasu po porodzie kobieta nie ma prawa, na przykład, przy starszych
osobach podawać czy pić, czy jak... Po prostu ona jest trefna do miesiąca czasu
[K.PR_JK_3];
Inaczej nie może się pokazywać, jak ktoś przychodzi w gości do domu, chyba że
jakaś młoda bratowa czy tam siostra, ale jak ktoś przychodzi starszy, to raczej nie,
ta kobieta nie pokazuje się [K.30.PR_2].

Szczególnie poprawnie kobieta musi się zachowywać w towarzystwie starszyzny.
Mirga i Mróz sugerują, że dawniej moment oczyszczenia mógł być w jakiś
sposób zaznaczony, mieć formę rytualną. Informacje takie pochodzą z lat 30.
XX wieku — może na to wskazywać niszczenie przedmiotów, z których podczas
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połogu korzystała kobieta i jej dziecko (Mirga, Mróz 1994, s. 243). Obecnie
o uroczystym zakończeniu połogu mówią tylko Kełderasze:
Jeszcze po porodzie ona nie ma prawa sześć tygodni. Dlatego, że ona jest brudna. Ale w Biblii też pisze to, to jest napisane, i nie tylko tu. Jest w Biblii polskiej,
nawet w Tysiąclecia. No i ona ma prawo dla swojej rodziny, dla męża, dla dzieci,
tylko nie dla gości, żeby ona wzięła, podawała nam kawę, herbatę czy talerz z jedzeniem, czy tam — nie może. To ona jest pekelime, ona jest brudna, tak zwana.
I przepis jest: ona musi iść do kościoła, się pomodlić, czysta przyjść do domu.
[...] Ona nie ma prawo do sześciu tygodni [M.75.KE_40].

Mężczyzna ów dodaje jednak, a wtóruje mu w tym żona, że i tu ograniczenia są
coraz mniejsze:
I to się odmienia, już pomału, pomału odchodzi [K.65.KE_39].

U Polskich Romów koniec połogu przebiega bez echa. Jedna z informatorek
jako czynnik wyznaczający koniec tego okresu wymienia dobre samopoczucie
młodej matki. Istotna jest tu również rola starszych kobiet — mogą one podpowiedzieć młodej matce, że może już wrócić do normalnego trybu życia:
Myślę, że w tym momencie, kiedy jest ona już... kiedy dobrze się czuje. To nie
jest kwestia dni, to jest kwestia tygodni, trzech, wtedy ona już... Co najmniej musi
być ten miesiąc, żeby doszła do siebie. [...] Natomiast obiad i już takie rzeczy to
kwestia kilku tygodni. [...] To samo się przez się... Właśnie coś takiego jest u Romów, że nie robi się tego w pewien ceremonialny sposób. Jeżeli jest czas połogu,
to czas, jeżeli... Każdy orientuje się mniej więcej, ile to jest czasu. Jeżeli to jest
kwestia sześciu czy siedmiu tygodni, to każdy uważa, że już jej wolno, jeżeli sama
już uważa, że może. Z resztą podejrzewam, że dawniej młoda kobieta na pewno
się podpytywała starszych kobiet. Jeżeli starsze kobiety uznawały, że już jest ten
moment, wtedy ona mogła to robić... [K.30.PR_3]

Nieczystość po porodzie dotyczy nie tylko kobiety, ale także jej nowonarodzonego dziecka — ono również jest odizolowane. Przez trzy miesiące ani ojciec, ani dziadkowie nie mogą brać go na ręce, dotykać; w przypadku innych
mężczyzn okres ten trwa sześć miesięcy. Inni informatorzy mówią, że dziadek
nie może brać wnuka na ręce przez dwa–trzy miesiące, a ojciec — przez jeden
miesiąc. Jeżeli jednak w domu nie ma innej osoby, która mogłaby pomóc matce
w opiece nad dzieckiem, ojciec wyjątkowo może wziąć je na ręce. Ale:
To są takie damskie sprawy. To świeżo dziecko rodzone. [...] raczej się brzydzą...
[Informator Agnieszki Kowarskiej, Chał2] (Kowarska 2005a, s. 72)

Dawniej twarz dziecka przykrywano pieluszką, by nie zobaczyli jej mężczyźni. Obecnie zakaz ten zanika, informatorka postuluje jednak jego utrzymanie
i nieokazywanie twarzy dziecka publicznie, dopóki nie minie czas izolacji [K.30.
PR_3] (Kowarska 2005a, s. 73). W rodzie Ploniaków również pojawia się motyw
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chustki lub pieluszki, którą przykrywa się twarz dziecka (przez dwa–trzy tygodnie). Powodem nieczystości dziecka, a tym samym zakazu kontaktu z nim jest
to, że dziecko wydostało się z dróg rodnych kobiety (tamże). Dawniej, kiedy
kobiety przebywały w osobnych namiotach, już sama odległość od obozowiska
była wystarczającą ochroną przed wzrokiem innych Romów:
Kobieta dawniej, kiedy były te lasy, kobieta zaraz w połogu... ona miała gdzie indziej namiot, na uboczu, mogła wykonywać różne prace przy dziecku — nikt nie
musiał go widzieć na początku. Prace — mogła wychodzić spokojnie z namiotu
— ponieważ ona była nieczysta, w związku z czym ona musiała gdzieś na uboczu
wychodzić [K.30.PR_3].

Mężczyznom nie wolno również publicznie całować noworodka — grozi to skalaniem:
Jakby złapał i ktoś by się dowiedział o tym, to by się zaraz znalazł w Dworach
Nowych2 [M.65.PR_JK_2];
Tutaj akurat nie wiem, jak się dzieje w domach naprawdę, teraz każda rodzina
mieszka osobno i na pewno kiedy jest taka potrzeba, to każdy tato, rodzic pomaga. Troszeczkę różni się tradycja od dawnej, ponieważ dawniej kobieta nowonarodzone dziecko... nie pokazywała twarzy wszystkim wobec. Czyli nie chwaliła się
tym obliczem dziecka. Dlatego, że dziecko w tym czasie było nieczyste. W związku z czym przykrywała twarz. Natomiast teraz jest troszeczkę inaczej. Kobiety być
może już zapominają o tej tradycji, co jest dla mnie bardzo przykre. Też jestem
tego zdania, że powinno się zachować tradycję i obyczaje i dziecko takie nie powinno się wynosić na przykład, gdyby jakieś towarzystwo się znalazło, czy wesele.
Kobieta taka nie powinna siedzieć przy stole, nie powinna uczestniczyć w takich
uroczystościach. Nie powinna dziecka pokazywać wobec całej społeczności romskiej. Ja tutaj nie mówię o mieszkaniu, o domu, kiedy wszyscy domownicy są
w domu i nie ma innego wyjścia, ono po prostu musi być... to dziecko gdzieś tam,
to zależy od warunków. Ale rzeczywiście nie powinno tak być. I tak było od dawien dawna. Czyli dziecko koło, gdzieś tam na boku, niepokazywane. Mężczyźni
nie brali na ręce takiego dziecka. Być może to też jest dobra tradycja, mam taką
nadzieję przynajmniej, bo ja się z nią zgadzam, absolutnie. Bo nie każdy mężczyzna potrafi brać takie maleńkie dziecko i mógłby wyrządzić krzywdę. Czyli jakieś
podstawy ku temu były, aby takie prawa i zakazy były tworzone. To są narodziny
dziecka. Po kilku miesiącach dziecko potrafi siedzieć, wtedy oczywiście rodzice
oboje pomagają sobie nawzajem [K.30.PR_3].

O ile matka nie może przez okres połogu opuszczać swojego domu czy mieszkania, o tyle młodych rodziców mogą odwiedzać ich znajomi. Choć nowonarodzonego dziecka nie powinno się pokazywać mężczyznom, młodzi Romowie (nawet
ci należący do rodów, w których preferuje się przykrywanie twarzy dziecka) są
go ciekawi. Kobiety mogą dziecko oglądać, a także całować i przytulać bez ograniczeń:
2

To znaczy u Szero Roma.
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Nie wolno od razu pokazywać dziecka. Ta, która urodziła, nie mogła gotować,
podawać do stołu. [...]. Mąż nie mógł brać dziecka do ręki i tego dziecka się
nie pokazywało. Kładło mu się pieluchę na twarz i już. No jak ktoś przychodził
i chciał zobaczyć, to mógł podnieść na chwilę pieluchę i zobaczyć [K.PR_JK_3];
No w połogu to raczej nie odwiedza się, natomiast dziewczyny mogą, na 100%
mogą przychodzić dziewczęta, kuzynki, koleżanki, przychodzą kobiety. Wszyscy
przychodzą ją oglądać zresztą. [...] Wszystkie kobiety, czyli babcia, ciocia, z jednej strony babcia, z drugiej, koleżanki, wszyscy po kolei przychodzą i oglądają,
chuchają. [...] Mężczyźni, szczerze powiedziawszy, jeżeli to jest miejsce takie, to
zaglądają przez drzwi ukradkiem też, tak że to nie jest, że nie mogą zajrzeć, absolutnie — kuzynki, koleżanki, osoby w jej wieku, także mężczyźni mogą je oglądać,
w jej wieku. [...] Konkretnie nie przychodzą oglądać, ale jeżeli się zdarzy, że jest
to grono rówieśników, to tego się nie ukrywa, po prostu przychodzą młodzi też
i oglądają dziecko [K.30.PR_3].

Przy innych mężczyznach ojcowie nie mogą brać na ręce swoich dzieci, ale w sytuacji prywatnej, w otoczeniu rodziny robią to bez ograniczeń, choć nie od samej
chwili narodzin:
— No, takiego małego nie wolno brać [M.42.PR_1].
— Do miesiąca czasu nie można brać mężczyźnie [K.30.PR_2].
— Ale u siebie w domu może sobie brać. Ja tego małego po tygodniu, po dwóch
tygodniach już brałem nawet, ale przy Cyganach nie wolno, przy Cyganach to
dopiero! Dawne czasy to do trzech miesięcy nie wolno było brać dziecka, a teraz
po miesiącu. To nie jest tak, że on będzie skalany, tylko każdy powie: o, takie
małe dziecko, a on bierze na ręce. [...] Nawet jak ktoś zobaczy, to skalanym nie
będzie, tylko że to jest takie nie w sosie, o, coś takiego. [...] Teraz jest już wszystko
nowocześnie, ale nie przy Cyganach starszych [M.42.PR_1].

A zatem wzięcie dziecka na ręce przez ojca nie grozi skaleniem, budzi jednak
niesmak u innych mężczyzn.
U Lowarów zasady związane z połogiem zbliżone są do tych obowiązujących u Polskich Romów. Według Lowarów powodem, dla którego kobieta jest
marhime w czasie połogu, jest uprzedni poród. Dziecko przychodzi na świat
przez niezwykle nieczyste drogi rodne kobiety. Czas połogu to czas oczyszczania się obojga, choć dziecka oficjalnie nie uważa się za nieczyste — z założenia
ma ono inny status:
Bo to jest dziecko [K.21.LO_34].

Niemniej, i w tej grupie Romów branie noworodka przez mężczyzn na ręce jest
zakazane:
No nie każdy bierze do rąk dziecko, nawet jak się urodzi. No, zdarza się, że ojciec
też nie weźmie. Więcej te starsze ludzie takie są, wie pani, no, młode też niektóre.
Dopóki skończy sześć tygodni, to nie biorą go na ręce w ogóle [K.40.LO_33];
Nie każdy go całuje. Kobiety całują, np. kuzynki, mama na pewno, ale tak brat,
wujek, kuzyn starszy — nie przyjdzie, nie zje tam, gdzie mieszka [K.24.LO_35].
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Nowonarodzone dziecko jest witane — przynajmniej według jednej z informatorek — ucztą, w której udział bierze najbliższa rodzina [K.43.LO_36].
Zasady, którym winna się podporządkować kobieta w czasie połogu, obejmują zakaz kontaktu z pożywieniem i naczyniami, zakaz zmywania, gotowania
oraz podawania posiłków. Podstawowym obowiązkiem młodej matki jest opieka
nad dzieckiem:
Ona już nie podaje, nic nie robi, tylko robi koło swego dziecka. Jej nie wolno jest
dotykać ani garki, tylko ma talerz swój osobno, łyżkę, wszystko. Że ma osobno.
Do sześciu tygodni. podawać jej nie wolno. Jak ktoś starszy jest, nie wolno jej
wyjść z pokoju. Ma swój pokój i siedzi tam [K.40.LO_33].

W opiece nad dzieckiem i rodziną oraz w przyrządzaniu posiłków kobiecie
pomagają inne Cyganki: szwagierka, matka, teściowa. Położnica nie powinna
gotować. Niektórzy Romowie uważają, że nie ma od tej zasady żadnego wyjątku. Jedna z informatorek mówiła jednak, że sama gotowała dla swojej rodziny:
męża i dzieci. Posiłki były przeznaczone tylko dla nich — położnica jest marhime, więc osoba odwiedzająca z powodu groźby skalania nie tknęłaby takiego
jedzenia. Gdyby to młoda matka przyszła do kogoś w odwiedziny, nie ma prawa
dotykać naczyń:
A ona jakby przyszła, nie wolno jej złapać szklanki, talerzy [K.65.KE_39].

Wymieniany był także zakaz spania z mężem podczas połogu.
Izolacja kobiet w połogu jest typowa także dla Lowarów. W czasach, kiedy
Romowie podróżowali, kobieta musiała ukrywać się w swoim wozie przez cały
czas trwania tego stanu:
No bo kobieta taka, która już rodzi, jej nie wolno dotknąć naczynia, jej nie wolno
gotować i jej nie było wolno pokazywać się między Cyganami. W ukrytym miejscu
była. W swoim wozie [K.50.LO_30].

Nie oddzielała się od grupy, ale cały czas przebywała we własnym wozie, ze swoim mężem. Utrzymywała również kontakt z kobietami z własnej rodziny. Obecnie, kiedy Romowie mieszkają w domach, blokach, kamienicach, Romni spędza
sześć poporodowych tygodni w osobnym pokoju, odseparowana od reszty domowników.
Jedna z młodych kobiet, która twierdziła, że jej mąż był obecny na sali porodowej, mówiła, że w czasie połogu nie była zmuszona do odosobnienia. Tłumaczyła to tym, że dziecko urodziło się poprzez cesarskie cięcie — najbardziej
kalający aspekt narodzin został ominięty: dziecko przyszło na świat przez powłoki brzuszne, a nie drogami rodnymi3. Informatorka nie potrafiła zrozumieć,
jak kobiety mogą znieść czas separacji [K.22.LO_27]. W czasie połogu Romni
przebywa we własnym domu z mężem albo wraca do swojego domu rodzinnego:
Ponieważ młoda matka sama nie była pewna, czy to właśnie było powodem braku odosobnienia,
konsultowała się w tej sprawie ze swoją starszą znajomą, obecną podczas rozmowy.
3
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Albo idzie sobie do swojej matki, bo jest wygodniej. Bo wiadoma rzecz, że rano
trzeba wstawać, do dziecka, tego. Albo idzie sobie do swojego pokoju, nie pokazuje się tak, nie stanie sobie przed teściem. Nie, staje po prostu z boku zawsze.
[...] Albo wychodzi teść — jak jest dobry teść, to wyjdzie sobie z tego domu, ona
sobie wtedy zjada, ale też nie w kuchni, gdzieś sobie [K.24.LO_35].

Kobiety mają także swoje własne naczynia i sztućce, którymi posługują się przez
cały okres połogu. Po upływie sześciu tygodni przedmioty te można wyrzucić
albo kontynuować ich używanie. W momencie oczyszczenia się kobiety tracą
one status marhime. Dopóki jednak połóg trwa, nie mogą leżeć razem ze sztućcami i naczyniami używanymi przez resztę domowników, aby ich nie skalać. Co
więcej, kobieta w połogu nie powinna jeść tam, gdzie posiłki spożywa jej rodzina
— może to robić w swoim pokoju; jeżeli jednak je w tym samym pomieszczeniu co reszta domowników, to przynajmniej nie przy tym samym stole. Można
tu zauważyć pewną analogię z sytuacją panny młodej — wkraczając do domu
teściów, przez pewien czas również nie je ona wspólnie z nową rodziną. Nie ma
jednak ograniczeń dotyczących jedzenia w towarzystwie męża. Jak powiedziała cytowana wyżej kobieta, „dobry teść” potrafi nawet opuścić mieszkanie, by
nie krępować synowej podczas konsumpcji. Jest to zwyczaj, który dawniej był
bezwzględnie zachowywany. Dzisiaj jego przestrzeganie zależy od stopnia przywiązania rodziny do tradycji oraz od tego, czy położnica mieszka we własnym
domu, u rodziców czy u teściów:
Ja mieszkałam z mamą i ja nie miałam żadnego problemu tam, że jak ja urodziłam dzieciaka, to owszem, nie, nie podchodziłam do naczyń tylko, ale normalnie sobie, swobodnie chodziłam. Bo na przykład wstyd jest tylko przed teściem,
szwagrami no i takimi obcymi Cyganami. A na przykład moi bracia i mój ojciec to
mogli mnie widzieć. To już nie jest taki wstyd [K.40.LO_38].

Jeśli kobieta mieszka u rodziców męża, powinna zachowywać się w sposób
skromny, starać się nie pokazywać teściowi sama ani dziecka. Teść prawdopodobnie będzie wolał zobaczyć wnuka wtedy, kiedy młodej matki nie będzie
w pobliżu. Romni w połogu nie powinna wychodzić z pokoju, jeśli w domu pojawiają się jacyś obcy lub starsi Cyganie [K.40.LO_33]:
Sześć tygodni była odsunięta od całej rodziny. Nie mogła dotykać naczyń, przed
teściem się nie mogła pokazać, przed starszyzną w ogóle. [...] Przed teściową tak,
bo to kobieta, przed kobietą. [...] No przed ojcem raczej nie, to też wstyd był
[K.40.LO_38].

W pełni swobodnie młoda matka mogła czuć się wyłącznie w towarzystwie kobiet. Również współcześnie izolacja polega także na tym, że kobieta nie jest
odwiedzana przez mężczyzn:
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Brat, wujek, kuzyn starszy — nie przyjdzie, nie zje tam, gdzie mieszka. Zależy
kto, zależy, jeśli ona ma osobno mieszkanie, to wiadoma rzecz, że musi posprzątać, wtedy do niej nie przychodzą chłopy [K.24.LO_35].

U Lowarów, podobnie jak u Polskich Romów, zakończenie połogu nie jest w żaden sposób manifestowane, po prostu po upływie sześciu tygodni kobieta znów
może wykonywać swoje dawne obowiązki.
W tym miejscu warto skupić się na konsekwencjach narodzin pierwszego
dziecka dla rodziców. Po pierwsze, zmienia się stosunek wspólnoty do nich, zaczyna się ich darzyć większym szacunkiem. U Lowarów dopiero wtedy uzyskują oni prawo do nazywania się mężem i żoną. Chłopak staje się prawdziwym
mężczyzną, od tego momentu używa się w stosunku do niego określenia Rom
(Yoors 1973, s. 57). Potwierdza to Bartosz, pisząc, że żonaty Rom za samodzielnego zostanie uznany dopiero po narodzinach pierwszego dziecka (Bartosz
2004, s. 192). Podobną informację uzyskałam od Lowarów z M.: na męża, który
nie ma jeszcze potomka, mówi się śavo (chłopiec), a na będącego ojcem — Rom
[K.40.LO_33]. Temat zmiany statusu kobiety w wyniku narodzin pierwszego
dziecka nie był poruszany przez moich rozmówców. Mąż–młody ojciec staje się
partnerem dla ojca swojej żony. Kobieta może nie odczuwać tak bardzo zmiany,
ponieważ to przede wszystkim mężczyzna przedłużył trwanie swojego rodu:
No na przykład, jakby... mój mąż może chodzić z moim tatą sobie, bo jest poważniejszy. Coś takiego [K.16.LO_32].

Mówiąc o ciąży, należy także wspomnieć o bezpłodności. Dawniej kobieta
bezpłodna była narażona na plotki, ubliżanie i zgryźliwość ze strony innych Romów:
Teraz jest większa świadomość i nie należy oceniać, czy to w tym przypadku jest
tylko i wyłączne kobieta winna. Dawniej to było zawsze określone — tylko kobieta, prawda. A to nie była tylko taka nieświadomość wśród Romów, ale też
w ogóle. W ogóle była nieświadomość, bo jeżeli jest bezpłodność, nie mają dzieci
— to, to jest na pewno wina tej kobiety, że jest bezpłodna, a to nie zawsze tak
było. I teraz jest większa świadomość, dlatego się nie ocenia z góry, chociaż zdarzają się i bardziej świadomi ludzie, i bardziej nieświadomi; jest taka sytuacja,
że to jest problem tego małżeństwa i albo chcą być ze sobą, albo nie chcą być ze
sobą. I to jest powód, który, jeżeli wiadomo czyja wina, więc albo kobieta może
zrezygnować z mężczyzny, albo mężczyzna z kobiety, więc to jest powód, który
automatycznie może rozwiązać małżeństwo [K.30.PR_3].

W przypadku bezpłodności rozwiązaniem może być adopcja dziecka; zdarzały
się adopcje dzieci Romów, którzy przyjechali do Polski z Rumunii lub Bułgarii [K.30.PR_3]4. Kowarska pisze również o wewnętrznych adopcjach, polegających na tym, że małżonkowie mający dużo dzieci oddają kolejne bezpłodnej
parze (Kowarska 2005a, s. 59).
4
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Rozdział V

Romskie autorytety

5.1. Definicja starości
Romowie nie mierzą upływu czasu latami. W ocenie wieku istotny jest dla nich
fakt posiadania wyraźnych oznak starości, takich jak zmarszczki czy siwe włosy, oraz dużej rodziny — dzieci i wnuków. Kowarska wiek, w którym Rom lub
Romni zaczynają należeć do starszyzny, określa na powyżej 50 lat — osoby te
uzyskują status „starszego” (Kowarska 2005a, s. 31, 226–227). Jest to oczywiście
granica orientacyjna. Również z moich badań wynika, że etap „starości” rozpoczyna się w wieku 50–60 lat:
No tak jak matka moja, to już też, 56 lat. Skończyła, ma 57, to już starsza kobieta
jest [K.38.LO_25].

Oczywiście wiek nie jest jedynym kryterium uznania danego Roma czy Romni
za osobę starszą — wyjaśnię to szerzej w dalszej części tego rozdziału.
Starą kobietę określa się słowami phuri (stara) lub phuri daj (stara matka),
a u Lowarów również maami (babcia). Określenia phuri daj można używać także w stosunku do kobiet, które nigdy nie były zamężne.
Wraz z upływem lat status kobiety zmienia się. Dziecko po upływie początkowego, sześciotygodniowego okresu nieczystości staje się czyste i stan ten utrzymuje się przez kilkanaście lat. Po osiągnięciu dojrzałości płciowej kobieta zyskuje status nieczystej — może skalać mężczyznę. Po menopauzie, kiedy kobieta
posiada już atrybuty starości, jej status marhime (magerdi) ustaje. Kobieta staje
się czysta, jej pozycja wzrasta, równa się z pozycją mężczyzny. Jako phuri Romni
nie musi ona przestrzegać reguł, które do tej pory ją ograniczały. Nie współżyje
już (oficjalnie) i nie miesiączkuje, a zatem źródło skalania znika. Jak piszą Mirga i Mróz, po upływie okresu dojrzałości kobieta wkracza w czas przekwitania,
traci swoja kobiecość, rozumianą jako zdolność kalania. W pewnym sensie prze-
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staje być kobietą (Mirga, Mróz 1994, s. 129). Informatorka z grupy Kelderari
tak oto tłumaczy czystość starszej kobiety:
Nie wiem, wiem, że z wiekiem to przychodzi, że taka kobieta tego... Może to jest
zw... z okresem tej menopauzy? [...] Ja przypuszczam, że to może być związane
z tym [K.40.KE_41];
Ją inaczej już traktują, jak dziewczynkę... Tak jak dziewczynkę, inaczej, inaczej
na nią patrzą. No ja wiem? Tak jak na dziewczynkę, jej wolno takie rzeczy robić.
[...] Jeśli ona jest dziewicą, była dziewicą z jednego męża, z jednego męża, ona ma
straszne poważanie [K.24.LO_35].

Czym różni się stara kobiety od młodszej Romni? Informatorzy podkreślali, że
młodsze kobiety mogą kalać mężczyzn, poza tym „nie wiadomo, co z nich wyrośnie”. W przypadku starej kobiety — znany jest jej charakter, sposób, w jaki
postępuje; Romowie mają o niej wyrobioną opinię. Kobieta młoda jest jeszcze
nieukształtowana, może popełnić jakiś skandal, który zaciąży na jej opinii. Starsza Romni opiera się na swoich doświadczeniach, lepiej niż młodsze kobiety
orientuje się w świecie:
Nie kala. Młoda kobieta może się skalać — lekko się prowadzi, nie mówi prawdy,
nie wiadomo, co z niej wyrośnie. I nie ma takiego doświadczenia jak stara kobieta
[M.70.PR_11];
Stara kobieta większe ma poważanie. Więcej przeżyła, to więcej wie, co to jest,
bo jak była młoda, to była głupia, nie widziała, co to znaczy, a jak jest starsza, to
już wie [K.20.PR_10].

Największą różnicę między młodą a starą kobietą stanowi możliwość uczestniczenia tej drugiej w zebraniach starszyzny:
Że taka 60–letnia, to ona już ma większy dostęp między grono cygańskie niż ta
30–letnia. Bo już taka 60–letnia, to ona już może więcej powiedzieć, jak jest więcej osób, a taka 30–letnia już musi zważać, co mówi [M.42.PR_1].

Stara kobieta jest traktowana na równi z mężczyznami, uznaje się, że posiada
odpowiednią wiedzę, by się publicznie wypowiadać. Co więcej, może odezwać
się bez pozwolenia. Młoda kobieta powinna się powstrzymywać od publicznych
komentarzy, swoją opinię może przedstawić dopiero wówczas, gdy zostanie o to
poproszona.
Są Romowie, którzy mówiąc o starości zwracają uwagę na doświadczenie kobiety, na brak zdolności kalających. Inni uważają, że jedynym wyróżnikiem phuri
Romni jest jej wiek — w nim ma źródło szacunek. W porównaniu z kobietą,
która ma mniej niż 50 lat, stara Romni jest bardziej poważana:
No oczywiście, starsza kobieta ma zawsze większe poważenie. Bo to jest starsza
kobieta. Więcej ma szacunku i poważanie jak taka młoda. Jak gdzieś teraz z nią
pójdę, to ja będę więcej szanowana, bo ja jestem jako starsza i więcej mnie będą
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poważać. Nie o to, że więcej do powiedzenia, że jest starsza, więcej poważanie
i szacunek do niej [K.50.LO_30].

5.2. Rola starych ludzi w kulturze Romów
W kulturze romskiej, podobnie jak i w innych kulturach postfiguratywnych, ludzie starzy uznawani są za autorytet moralny (Mirga, Mróz 1994, s. 127). To oni
przekazują tradycję, uczą swoje dzieci, a następnie wnuki, jak zachowywać się
w sytuacjach wymagających skodyfikowanego sposobu postępowania. To w starych ludziach uzewnętrznia się romanipen (romania, romanimo) (Sutherland
1975, s. 104), oni są tradycją. W nagrodę za ich pracę i wiedzę należy się im
odpoczynek, wsparcie ze strony młodszych oraz szacunek. Poniższe wyznanie
uzyskałam od 40–letniego Lowara:
Ona [stara kobieta] przekazała pokoleniu takie sprawy. [...] Ona przekazała to,
co mogła przekazać, ona ma prawo teraz odpocząć, a my, młodzi, musimy teraz
jej służyć. Takie jest prawo. [...] U nas się wszystkich traktuje jednakowo, ale tą
starszą osobę się szanuje tym bardziej, że przekazała nam pewne życiowe sprawy,
przekazała nam, jak żyć, jak traktować to życie, cygańskie życie, jakie kiedyś było,
i dlatego my wiemy, jak żyć i jak kierować się do starszych ludzi. Dlatego ta osoba jest dla nas bardzo cenna, dlatego my za tą osobą bardziej płaczemy. [...] Ta
osoba, najstarsza dla nas, była cenną osobą [...]. Ona nam kiedyś przekazywała
cenne rzeczy, których my nie wiedzieliśmy, a których się dowiedzieliśmy od tej
osoby. I ta osoba była dla nas encyklopedią. Przekazała nam wiedzę, o której
nie mielibyśmy żadnej wiedzy, nie wiedzielibyśmy nic, czym jest życie romskie.
[...] A my zostajemy bez nich, już nie mamy wsparcia w starszych osobach. To nas
boli najbardziej, nas Romów [M.40.LO_26].

Starzy ludzie zostali tu ukazani jako „encyklopedie”, jako „nauczyciele prawdziwego romskiego życia”. Inni informatorzy (z grupy Polska Roma i Lowari)
również podkreślają przepaść między starymi a młodymi Romami. Ci starsi posiadają wiedzę:
— Starsza ma większe poważanie. [...] Bo te lata już są. Trzeba te lata uszanować.
[...] Jak ma 50–60 lat. No to już jest poważanie, już te starsze ludzie... już są. No
jak ta ma 20 lat, 19... [M.70.PR_12]
— To wiadomo, że jeszcze nie wie [K.25.PR_13];
Na przykład, moja swatowa starsza jest ode mnie i ona w życiu przeszła. Więcej
się zna na tych przepisach niż ja. [...] Można powiedzieć, z niejednego pieca chleb
jadła, nie? [M.40.PR_20]

Jak pisze Kowarska, do osób zaliczanych do grona starszych można się zgłosić
po poradę, ich wiek zakłada bowiem posiadanie zgromadzonej przez lata mądrości (Kowarska 2005a, s. 31).
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Uszanowanie starszych Romów (phuripen) jest jedną z zasad romskości. Objawia się ono na dwa sposoby: poprzez słowne wyrażanie szacunku oraz przez
odpowiednie zachowanie — całowanie w rękę należących do starszyzny Romów,
unikanie głośnego zachowania, wypowiadania nieprzyzwoitych słów; przed odezwaniem się w gronie starszych Romów należy najpierw poprosić o pozwolenie
(Bartosz 2004, s. 176). Zarówno u Polskich Romów, jak i u Lowarów napotkanego przypadkiem starego człowieka (mężczyznę i kobietę) należy zawsze odpowiednio przywitać, ucałować w rękę (lub czoło), całą swoją postawą zasygnalizować respekt. Trzeba mówić w spokojny, wyważony sposób, unikać poruszania
drażliwych, zakazanych tematów:
Na przywitanie nawet mogą ją pocałować w czoło, inaczej z nią rozmawiają, respekt po prostu mają do niej, bo ona jest starsza. Brzydkiego słowa nie powiedzą,
muszą uważać, jak z nią rozmawiają [K.24.LO_35];
Tak, w ogóle starszych ludzi się z szacunkiem traktuje i tak uczy się swoje dzieci,
czyli nawet to odzywanie, zwroty do starszej osoby, to muszą być łagodne, ciche, chyba że człowiek ma naturę taką bardzo energiczną, to mówi podniesionym
głosem. [...] Ale staramy się tej starszej osoby nie urazić. Mało tego, należy bardziej ostrożnie do takiej osoby podchodzić niż do dziecka, bo dziecko to może
wybaczy, a starsza osoba jak się pogniewa, to już koniec. Należy do niej z pełnym szacunkiem, zawsze pokazywać jej ten szacunek podczas uroczystości, świąt
itd. Okazywać szacunek starszemu człowiekowi. [...] Ona jest szanowaną osobą,
w pełni szanowaną osobą i to takiej starszej osobie się właśnie usługuje [K.30.
PR_3];
— To już ona ma swój szacunek. To się ją nie omija, bo ona ma swój szacunek,
każdy jej daje tego szacunku. Bo już ona swoje dzieci wychowała, wychowała
wnuczki i ma prawnuczki, no to już się daje szacunek dla niej. Od wieków to już.
Wie pani, daje się szacunek tej kobiecie. [...] No trudno to wytłumaczyć. Taka
kobieta, jak już przeżyje z mężem 40 lat, młode mężczyzny, taka młodzież, to
on musi dać jej szacunek, całować ją w rękę, a nie przechodzić. Nie wolno, żeby
ta kobieta była tak traktowana, żeby ją taka młodzież przeszła. Na ulicy nie, ale
w domu [K.60.PR_5].
— Święta po prostu czy co, to się przychodzi i się całuje ją w rękę, czy jak nie
widzi się tej osoby, np. się wyjeżdżało i z zagranicy się przyjeżdża, to też się całuje
w rękę. No a jak się widzi na ulicy, to nie wolno też przechodzić obojętnie, tylko
się staje, porozmawia się, coś się tam spyta, jak tam zdrowie [K.21.PR_7].

W starszym wieku Rom zyskuje kolejny przywilej — i jednocześnie obowiązek
— władzę. Jest członkiem krisu lub romano celo, może objąć funkcję wójta lub
przynajmniej należy do starszyzny w swojej miejscowości. Zdarza się jednak,
że do władzy dostęp mają już młodsi mężczyźni. Jak piszą Mirga i Mróz, nie
zawsze najstarszy Rom musi być przywódcą grupy — czasami odpowiedzialność
za zarządzanie nią spada na jego najstarszego syna. Nieoficjalnie jednak za grupę nadal odpowiada najstarszy Rom (Mirga, Mróz 1994, s. 127). Kiedy w miejscowości nie ma starych Romów, do starszyzny zalicza się nawet 40–latków.
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W przeciwieństwie do mężczyzn, kobiety dostęp do władzy uzyskują dopiero
w starszym wieku (Kowarska 2005a, s. 227). Phuri Romni może uczestniczyć
w naradach, a jeżeli jest wyjątkowo mądra i dodatkowo pochodzi z szanowanego rodu, może również pełnić odpowiedzialne funkcje. Jest to niewątpliwie duża
zmiana — będąc młodszą kobietą na kris lub na naradę mogła udać się wyłącznie
za pozwoleniem (rodziny, starszyzny, w roli świadka) i odzywała się wyłącznie
po uprzednim dopuszczeniu do głosu. Starsza kobieta może się wypowiadać bez
ograniczeń (pozornie, jak się wkrótce okaże), a mężczyźni jej słuchają. Starsi
ludzie pełnią również role obrzędowe, np. udzielają ślubów.
Sutherland wskazuje na podział autorytetów, zakres ich funkcjonowania oraz
ich źródło, czyli płeć. Autorytet mężczyzn jest oparty na wiedzy „świeckiej”, politycznej. Bierze się z umiejętności manipulowania gadziami oraz przemawiania
na krisie (rodzi się pytanie, czy przemawianie na krisie jest pochodną tego autorytetu). Autorytet kobiety ma swoje korzenie w umiejętności kontaktu z duszami przodków, w znajomości metod leczenia oraz w zdolności kalania mężczyzn
(Sutherland 1975, s. 103). Także Cozannet pisze, że stare kobiety pośredniczą
między ludźmi a siłami nadludzkimi (Cozannet 1973, s. 119). Innymi czynnikami, które leżą u źródeł autorytetu, są: wielkość rodzinny, reputacja danej osoby, jak również sposób, w jaki postępuje ona z nie–Romami (Sutherland 1975,
s. 102–103). Ważna jest także wspominana wyżej znajomość Romania (cygańskości, romanipen): im starsza jest dana osoba, tym większą ma wiedzę o tradycjach (tamże, s. 104). Według Sutherland, phuri daj ma duże wpływy u Romów,
w swojej potencjalnej mocy stara kobieta i mężczyzna są równi. Phuri Romni
może więc zostać przywódczynią kumpanii, a po śmierci męża — stać się głową
rodziny (tamże, s. 103). Czynnikiem, który wpływa na posiadanie statusu autorytetu, jest bowiem przede wszystkim wiek, a nie płeć. Im starsi są Romowie, tym
bardziej różnice między nimi zacierają się, a istniejące w młodszym wieku zagrożenia (kobiece skalanie) i nakaz separacji płci podczas uroczystości przestają
obowiązywać (tamże, s. 104, 150). Tym punktem wyjścia jest wiek powyżej 50 lat
i status babci czy dziadka. Przedział wiekowy, w którym Kełderasze w USA mają
największą władzę, to 50–65 lat (tamże, s. 150). Ciekawy jest wniosek Sutherland: chociaż pisze ona, że phuri Romni może być czasami w kontekście władzy uważana za równą mężczyźnie, to jednak przyznaje, że kobieta w starszym
wieku w porównaniu z mężczyzną–równolatkiem ma zawsze mniejszy autorytet.
Przewyższy oczywiście autorytetem kobietę młodszą od siebie (tamże, s. 150).
Kowarska pisze o funkcji autorytetu społecznego, którą pełnią starsi mężczyźni i kobiety. Miano autorytetu otrzymują Romowie obu płci, który wkroczyli w schyłkowy etap swojego życia. W przeciwieństwie do Sutherland, która
za główny czynnik wartościujący uważa wiek, Kowarska wymienia również płeć.
Kobieta pełni mniej eksponowane rolę i ma mniejsze znaczenie niż mężczyzna.
Połączenie dwóch elementów — wieku i płci — owocuje określoną hierarchią.
Autorytet starego mężczyzny przewyższa autorytet starej kobiety. Kobieta, naDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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wet jeśli straci właściwości kalające, nie stanie się przecież nigdy mężczyzną:
„Kobieta, która jest phuri daj, mimo że na skutek menopauzy traci swoje właściwości kalające i jest bardziej starym człowiekiem niż kobietą, to przecież nie
przestaje nią być” (Kowarska 2005a, s. 118–120).
Phuri daj zostaje kobieta najstarsza w danym rodzie lub miejscowości (wg subiektywnych kryteriów). Jako do najstarszej i najmądrzejszej Romowie, również
mężczyźni, zwracają się do niej po pomoc i radę; jej opinia jest brana pod uwagę
podczas obrad (Mirga, Mróz 1994, s. 129). Taka kobieta ma możliwość (o czym
już wspominałam) uczestnictwa w romskich naradach, komentowania podejmowanych decyzji i dyskusji. Nie musi, jak młoda Romni, czekać aż zostanie jej
udzielony głos. Czy korzysta z tego prawa? Nie. Ma taką możliwość, ale nie robi
tego, nie komentuje postanowień mężczyzn dopóki nie zostanie o to poproszona (Kowarska 2005a, s. 120). Takie zachowanie jest dla Romów dowodem jej
rzeczywistej dojrzałości i mądrości.
Powyżej przedstawiłam warunki, które powinny zostać spełnione, by kobieta
mogła zostać przyjęta do starszyzny — wiek, posiadanie statusu „babci”, odpowiedni wygląd. Uprawnia to kobietę to bycia szanowaną i otrzymywania wyrazów tego respektu. Phuri Romni, jak twierdzą badacze i Romowie, ma prawo
wraz z innymi członkami starszyzny podejmować decyzje dotyczące grupy. Aby
jednak kobieta faktycznie mogła pełnić funkcje decyzyjne, muszą zostać spełnione dodatkowe warunki. U Polskich Romów musi mieć tylko jednego męża
(żyć przez całe życie z jednym partnerem lub w razie rozstania nie wiązać się ponownie) i nienaganną opinię. Musi być patywa, cieszyć się szacunkiem Romów
oraz wykazywać się taktem i powściągliwością przy wykorzystywaniu swojego
prawa. Interesująco wypowiedzi informatorów komentuje Kowarska: każdy
Rom ma szansę być szanowanym, wszystko zależy od niego samego, od tego, jak
się będzie zachowywał (tamże, s. 31–33). Wierność to również warunek Romów
Abruzzes z Mediolanu, by kobieta mogła stać się członkiem krisu. Po śmierci
męża może ona zostać głową rodu (Manna 1997, s. 28). W tym miejscu warto
wspomnieć, że w społeczności Romów węgierskich o kobietach, które pełnią
istotne funkcje, mówi się, że „noszą kapelusz” (Rezmuves 1997, s. 50). Sądzę, że
za „noszące kapelusz” można uznać także te kobiety, które na przykład działają
w rozmaitych instytucjach romskich.

5.3. Phure daja, czyli stare kobiety u Lowarów
i Polskich Romów
Romowie uważają, że starej kobiecie należy się odpoczynek, trzeba jej odpłacić za wysiłek, jaki poniosła wychowując dzieci i dbając o rodzinę. Kobieta już
w dzieciństwie poznaje swoje obowiązki, większość z nich wypełnia do końca życia. Także jako phuri Romni opiekuje się swoją rodziną i domem, tyle że miejsce
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dzieci zajmują wnuki i prawnuki. Stare kobiety, podobnie jaki starzy mężczyźni,
mają prawo do decydowania o losie wnuków. Jedna z opisywanych informatorek
opiekowała się swoją wnuczką podczas połogu. Starsza Cyganka nie jest jednak
sama — w prowadzeniu gospodarstwa domowego pomagają jej córki i wnuczki:
Taką kobietę to się bardzo szanuje. Nie daje się jej, żeby ona tam coś prała czy
gotowała. Ona ma prawo siedzieć, tak jak królewna, odpoczywać, sobie tą kawę
wypić, papierosa zapalić czy fajkę, i ona sobie siedzi, odpoczywa po prostu. Ona
przekazała pokoleniu takie sprawy no i koniec. Ona przekazała to, co mogła
przekazać, ona ma prawo teraz odpocząć, a my młodzi musimy teraz jej służyć.
Takie jest prawo [M.40.LO_26].

Jeżeli kobieta nie ma dzieci, obowiązek niesienia jej pomocy mają dalsi krewni.
Czasami takiej Cygance pomagają też wspólnie Romowie z miejscowości, w której mieszka:
My, córki [pomagamy starszym kobietom]. Jak żyją nasze rodzice, przykładowo.
Bo wiadomo, że matka już nie pójdzie do roboty, bo jest starsza. No to każdy.
Szwagier, drugi szwagier, córka. Tam się składamy jej i dajemy te pieniądze, żeby
miała na życie [K.45.PR_19].

Starsza kobieta ubiera się tak jak inne stateczne mężatki — w długą spódnicę
i zakrywającą ciało bluzkę. Niektóre Polskie Cyganki nadal noszą chustkę i fartuch.
Powyżej napisałam, że starsze kobiety pełnią rolę autorytetu. Zanim przejdę
do szczegółowego omawiania funkcji, za które mogą one być odpowiedzialne,
jak i warunków niezbędnych do uznania danej osoby za autorytet, przeanalizuję, jak sami Romowie postrzegają różnice między starymi kobietami i mężczyznami. Jak wynika z cytowanej wcześniej literatury, z dwojga starszych Romów
w tym samym wieku najczęściej bardziej szanowany jest mężczyzna (ta sama
kobieta ma przewagę nad młodszym od niej Romem), chyba że w przeszłości
zachowywał się w sposób niezgodny z romanipen:
To zależy też od uczynku. Uczynku i jaka jest ta starsza [K.24.LO_35];
Ten starszy, ale jeśli jest mądrzejsza od chłopa, to będzie [kobieta miała autorytet]. Jak przed chwilą powiedziałam — on jest kłamcą, oszukańcem, pijakiem,
on jest chuliganem, on jest babiarzem, no to więcej kobieta będzie miała uszanowanie, bo ona jest porządną. Jest zmiana, u nas też szanowana kobieta [K.50.
LO_30].

Chociaż zdarzają się kobiety wybitne, których wyższość jest powszechnie uznawana, z reguły to mężczyzna jest uważany za mądrzejszego. Starsza kobieta,
choć może korzystać z niedostępnych dotąd dla niej przywilejów, najlepiej zrobi, jeśli z nich zrezygnuje:
— Jak jest jakaś rada cygańska, to kobieta musi słuchać, co się mówi, nie możewyskoczyć i powiedzieć co swoje, ona może co swoje powiedzieć tu, w domu, a na
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przykład, jeżeli jest jakieś zebranie cygańskie i rozmawiamy, to ona nie może.
Może powiedzieć, jak jest starsza osoba, Cyganka. Może, ale ona też nie
może przewyższać mężczyzny, ona może coś powiedzieć, bo takiej młodej nic
nie można powiedzieć. Ona może tylko słuchać, a starsza może coś powiedzieć
[M.42.PR_1].
— Może coś powiedzieć, jak jej się zapytają starsi [K.30.PR_2].
— Może coś powiedzieć. [...] Starsza może sama coś powiedzieć. [...] może nawet
taka kobieta, jak w pani wieku, może też coś powiedzieć, jeżeli przeprosi cały
ogół, tak dalej, może coś powiedzieć, tylko żeby to z sensem coś powiedziała
[M.42.PR_1].

Stara kobieta „też nie może przewyższać mężczyzny” — jak mówi informator.
Jeden z informatorów z grupy Polska Roma podkreślał, że chociaż kobiety
mogą brać udział w naradach romskich, a w jego miejscowości jest tylko jeden
rzeczywiście stary mężczyzna (pozostałe osoby uczestniczące w zebraniach to
młodsi Romowie oraz stare kobiety), to jednak rola starszych Cyganek sprowadza się jedynie do funkcji doradczej:
Mogą w tych tematach doradzać, proszę panią, nie decydować. Doradzać [M.40.
PR_20].

Informator ów zgadza się, że taka Romni lepiej zna zasady romskie niż on sam,
niemniej nie przyznaje jej funkcji decyzyjnej:
Nie, że ona powie „tak ma być” i tak jest. Tylko doradza nam, co by z tym fantem
zrobić, żeby dobrze było. Jeżeli nam doradza dobrze, to my to zaakceptujemy,
nie? [M.40.PR_20]

Dlaczego to mężczyzna ma prawo podejmować decyzje? Wyjaśnienia są różne:
No bo to jest mężczyzna. To jest tak, jak wy prezydenta wybraliście teraz, my
wybraliśmy. Wszyscy. Bo ja też byłam na głosowaniu. Kaczyńskiego. I on ma
głos. I poza tym jest ekipa jego, którzy są doradcami tylko. To tak samo jest
u nas. Ten mężczyzna jest tak, jak prezydent. Powie słowo, wtedy wszyscy się zbieramy i mówimy. [...] Czasami tak nawet jest, że my sobie po cichu mówimy: no,
źle powiedział [K.45.PR_19].

Informatorzy wspominali jednak Romni, która była kobiecym odpowiednikiem
„prezydenta” — Kełderaszycę Stazę; mówili też o jonkarycy z grupy Ruska
Roma:
No, też taka właśnie była. Że nawet mężczyźni się doradzali do niej. Po poradę
przychodzili do niej. Taka była mądra [K.45.PR_19].

Romnie te niewątpliwie wyróżniały się na tle innych kobiet romskich:
Jest tak czasami, że — nie obrażając mężczyznę — czasami, czasami jest kobieta
mądrzejsza od mężczyzny. [...] No, ona sobie tak przeprosi: czy mogę wujku, czy
wójcie słowo powiedzieć? Proszę bardzo. Jak byśmy tak zrobili czy tak — będzie dobrze? I mądre słowo powie, to przegaduje. Mówi: tak, masz rację. Jeżeli
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mądrze słowo powie [młoda kobieta], dobre słowo i mądrze, to ma do tego głos
[K.45.PR_19].

Inni informatorzy odwoływali się do przyczyn biologicznych lub religijnych.
Według badaczy, jak i samych Romów, stara kobieta traci swoją kobiecość,
staje się bardziej neutralna, w swoim statusie przypomina dziecko. Chociaż nadal pozostaje kobietą, nie ma już właściwości kalających. Z mężczyzną dzieje się
jakby coś przeciwnego. Staje się on jeszcze bardziej męski, tak jak gdyby wiek
i płeć uwydatniały męskie cechy.
Starsi ludzie są czyści — kobiety wraz z upływem wieku, menopauzą, zmianą wyglądu tracą status magerdo (marhime). Niektórzy z moich informatorów
twierdzili, że jest to zmiana bezwzględna i dotyczy każdej kobiety bez wyjątku,
inni utrzymywali, że nie każda kobieta ma status czystej, uznawana jest za pativali Romni. Oczywiście, nikt nie odbiera jej przywilejów wynikających z osiągniętego wieku, jednak nie pełni ona roli autorytetu. Aby kobieta (i mężczyzna
— ograniczenia te dotyczą również mężczyzn) mogła pełnić rolę autorytetu,
spełnione powinny zostać następujące warunki, przy czym pierwszy z nich jest
konieczny, pozostałe tylko zwiększają kobiecy autorytet:
1. Pozostawanie przez całe życie w jednym związku;
2. Nieuczestniczenie w żadnym skandalu;
3. Ojciec lub mąż kobiety pełni istotną funkcję, np.: wójta, Krisako Roma,
króla;
4. Pochodzenie z szanowanego rodu;
5. Mądrość.
Pierwszy warunek jest najważniejszy. Pojawia się w opisie idealnego Roma oraz
osób, które pełnią funkcje obrzędowe lub zajmują się władzą. Posiadanie kilku
mężów jest piętnowane u Polskich Romów i uniemożliwia kobiecie pełnienie
funkcji doradczych:
Może zajmować miejsce między nami, ale musi być nieskazitelna od młodych
lat do starości. Na przykład, taka kobieta nie ma między nami miejsca, która
ma trzech–czterech mężów. To wtedy jest bezwartościowa kobieta. Rozmawia
się z nią, bo się rozmawia, no jak z każdym człowiekiem, ale żeby tam zajmowała
jakieś miejsce miedzy nami, to tak nie ma [M.65.PR_JK_2];
Czy taka, która miała dwóch–trzech mężów [może wiązać ręce podczas ślubu]?
Jak jest starsza, to już się to nie liczy, mówię pani, jak jest taka, która miała z pięciu czy tam sześciu i była w wieku średnim padnięta, to ona nie może takich rzeczy robić. No bo jak, wie pani, jak kobieta miała 10 mężów, to u nas mówi się, że
jest padnięta już taka. A taka, jak miała jednego czy dwóch, to nie wchodzi w grę
[M.42.PR_1];
Nie, nie jest szanowana [starsza kobieta, która miała kilku mężów]. Ale ma za
swoje. No na przykład, ta kobieta, która miała pięciu–sześciu chłopów i się kurwiała. Już nie jest tak poważana co ta, co miała jednego czy dwóch [K.50.LO_30];
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Też jest czasem tak, że jak pierwszego męża ma i żyła cały czas, ona była porządna
kobieta z dobrej rodziny, to ona jest więcej szanowana między ludźmi itd., ale to
tylko każden ma w sercu i w głowie, że tak, ona dobra, zrobili dobrze to, ona była
naprawdę kobietą już taką, no, ona ma ten... ten, tytuł znaczy się. Ja to wiem, że
ona jest taka, taka. A jest taka, że ja wiem, że ona już 10 miała mężów, zostawiła
tego, dzieci zostawiła: o już jest, widzisz, inny ma szacunek u nas [M.75.KE_40];
A jeśli taka kobieta, która miała trzech–czterech mężów, to ona też inaczej jest
traktowana. Po latach to mija, te plotki, ale też już każdy pamięta, każdy wie. Bo
u nas, co się nie zrobi, czy po roku, czy po dwóch, zawsze wyjdzie na jaw i zawsze
to zostaje taka plotka, i zawsze powiedzą, i za 50 lat powiedzą: a to ta, co zrobiła
to... [...] Bo jeśli ona miała jednego męża i żyła w spokoju ze swoim mężem, czy
on jej zmarł, i ona jest dziewica z siebie, i szanowana, i mądra, to ona jest... Ona
może sobie przejść, na nią nie zwracają uwagi, nie patrzą na nią tak inaczej. Patrzą na nią jak na starszą kobietę, dają jej szacunek. A taka starsza nawet [...] to
ją już nie traktują tak... Stara, ale i tak robi to, co nie trzeba. To zależy też, jeśli
miała dwóch–trzech mężów, to zależy też, dlaczego, bo jeśli na przykład ma się
jednego męża, tak jak ja. Nie było życia i się go zostawiło, ożeniło się z drugim,
żeby sobie ułożyć życie, też nie wyszło, bo on tam jakiś narkoman był czy tam
coś tam zrobił, nie z mojej przyczyny mnie zostawił, nie z mojej przyczyny. Mogę
sobie wziąć trzeciego [K.24.LO_35].

Wierność małżeńska, przeżycie z jednym mężem kilkunastu czy kilkudziesięciu
lat sprawia, że kobieta jest zaliczana do grona osób wybitnie szanowanych:
Która przeżyła z mężem już kilka lat. To ona jest szanowana. To kobiety też szanowane są. Ale już jak kobieta jest żonata 40 ponad lat, po prostu ona jest szanowaną kobietą [K.60.PR_5].

Kobietą należąca do starszyzny, będącą autorytetem — według Polskich Romów — może być również wdowa, a jak pisze Kowarska — nawet rozwódka,
pod warunkiem jednak, że nie związała się z nikim ponownie. Informatorka
z grupy Polska Roma mówi:
Może być [rozwódką], bo nie zawsze rozwódka to jest winna. Rozwódka to nie
zawsze winna, może taki powód być, że mąż zostawił i to nie jest wcale jej wina,
więc to nie jest żaden problem [K.30.PR_3].

Wdowa, która się z nikim nie związała, jest dodatkowo szanowana za wierność:
Na przykład, mąż umarł i ona ponownie nie wyszła za mąż. To już się tak ją szanuje, że ona wierna była. Nie było jakiegoś słowa na niej. Ma te dzieci. Tu przychodzi i tak samo bierze udział w czymś. Jakaś sprawa jest, to też jest przy stole
i słucha. I czasami też coś powie [K.45.PR_19].

Kobieta, która w przeszłości miała wielu mężów, może poprawić opinię o sobie
dobrym i zgodnym z tradycją zachowaniem w starszym wieku.
Oprócz wierności, istotne jest postępowanie zgodne z zasadami romanipen,
a zatem prawdomówność i uczciwość. Rolę autorytetu może pełnić jedynie ta
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osoba, która nie była zamieszana w żadne skandale, nigdy nie była skalana ani
oskarżona o jakiś występek przeciwko romskiemu prawu. Do starszyzny zalicza
się bowiem osoby:
Opinię co mają bardzo dobrą [M.40.PR_20].

Zachowywanie się zgodnie z tymi zasadami niezależnie od wieku generuje szacunek otoczenia. Informatorzy (Polscy Romowie i Lowarzy z Gliwic) twierdzą,
że w niektórych sytuacjach, gdy w rodzie lub zamieszkanej przez Romów miejscowości brak jest starych ludzi, rolę starszyzny pełnią ludzie młodsi, w sile wieku. Warunkiem jest, by były to osoby o nienagannej reputacji:
Jeżeli opinię ma taką lekką, to go nie słuchamy w ogóle [M.40.PR_20].

Dla bycia autorytetem kluczowe jest życie zgodnie z tradycją, ucieleśnianie
jej:
Jeżeli kobieta całe swoje życie żyła zgodnie z obyczajami, tradycją, jest kobietą
pełną szacunku, uznania, słowo takiej kobiety wiele znaczy. Nie tylko dla kobiety,
ale dla mężczyzn również. Ona ma prawo zabierać głos, ma prawo decydować
o pewnych rzeczach, nie zgadzać się z pewnymi rzeczami i ma już do tego prawo
[K.30.PR_3];
— To już te, które przeżyły ze swoim mężem ponad 30 lat, to oni się stawają sławne. Bo oni nie kłamią, uczciwe są, nie zdradzają [K.60.PR_5].
— Nigdy nie było jakieś tam skalanie na nich i taka sława pozostaje [K.21.PR_7].
— Taka czysta ona jest, kobieta, i ona pozostaje w swoim poziomie. To jest u nas
poważane [K.60.PR_5].

Na podobny warunek wskazują Lowarzy. Jedna z informatorka opowiada o swojej matce:
Ona jest sama, na przykład, odkąd tato umarł, to się dobrze trzyma, żadne takie
pogłoski na nią nie poszły, takie brzydkie, że tam kogoś ma albo się zadała z kimś
tam, prowadzi się po prostu tak, jak powinna się kobieta po mężu prowadzić...
[...] W niektórych rzeczach... to jest taka mądrzejsza, jak ma powiedzieć niektóre
słowa, to mądrzejsza ta starsza kobieta. [...] Już inaczej na taką kobietę patrzą.
[...] Ona jest taka, że jak ma powiedzieć coś, to ona powie prosto w oczy. Ona nie
lubi obgadywać. [...] Po prostu taki człowiek skryty, taki, który... takiego człowieka się poważa [...] W ogóle u nas takie kobiety starsze to są szanowane. Nie można powiedzieć, że ona musiała sobie zasłużyć na to, żeby ją szanować. Szanuje się,
bo jest starsza, jest sam ten szacunek dla tej starszej osoby, tak i mężczyzny, jak
i kobiety [K.38.LO_25].

Cechy, którymi charakteryzuje się matka informatorki, a które jednocześnie są
warunkiem bycia autorytetem, to: niezwiązywanie się z żadnym mężczyzną pomimo wdowieństwa, prawdomówność, szczerość, nieplotkowanie. Te ostatnie
cechy zostały wymieniane jako charakterystyczne dla „prawdziwego Roma”.
Starszy wiek jest wystarczającym warunkiem, by uzyskać szacunek młodszych
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Romów, przy czym nie ma różnicy między szacunkiem okazywanym starszym
kobietom i mężczyznom.
Posiadanie szanowanych przodków sprawia, że autorytet kobiety wzrasta.
Pochodzenie z rodu, w którym byli na przykład doradcy Szero Roma albo wójtowie, którego członkowie nie byli nigdy skalani, przekłada się na szacunek
dla niej:
Bo to już z dziada pradziada idzie. Jak matka jest szanowana i ojciec, to i dzieci
są szanowane [K.60.PR_5];
— To zależy w ogóle, jaka jest w swoim życiu, jak ona się prowadziła, jakiego
męża miała, z jakiej rodziny pochodzi. Na przykład, moja mama jest z takiej...
Jest z bardzo dobrej rodziny, ale niższej niż ta mojego taty. Ale ze względu na
to, że mój tato był z tej rodziny, moja mama jest inaczej traktowana. Tak, tyle lat
i każdy ją szanuje, i każdy kocha [K.24.LO_35].
— Zostaje to w spadku na nią [K.16.LO_32].
— No... samo to, jak powiem, z jakiego rodu pochodzę, kto był moim dziadkiem,
ja jestem inaczej traktowana [K.24.LO_35].

Ród, z którego pochodzi kobieta, powinien również być „czysty”, czyli nie powinny się z nim wiązać żadne skandale. Jednak i tak wszystkie te cechy są niczym, jeśli kobieta nie jest po prostu mądra.
Kobiety, które pełniły funkcje jonkarycy albo zastępcy króla, były bardzo inteligentne; informatorzy podkreślali ich umiejętności, zdolności, wiedzę oraz
przenikliwość. Przyzwoite zachowanie Romni w życiu prywatnym, postępowanie
zgodne z zasadami romskimi — cechy te gwarantują, że kobieta będzie umiała
prawidłowo ocenić sytuację, gdy zajdzie konieczność rozstrzygnięcia sporu lub
wyznaczenia kary.
Do cech stanowiących o autorytecie kobiety można również dodać dużą liczbę dzieci. Milena Hubschmannova, analizując życie Cyganów słowackich, pisze, że im kobieta miała więcej dzieci i lat, tym większy okazywano jej szacunek
(Hubschmannova 1997, s. 19).
Kobieta, która spełnia wszystkie wymienione warunki, może brać czynny
udział w naradach starszyzny, wpływać w pewnym stopniu na losy swojego rodu.
Większość kobiet poprzestaje jednak na biernym uczestnictwie, w charakterze
słuchaczek. Według Courthiade, kobiety nie zasiadają w krisie, ale mogą być
świadkami lub same inicjować zwołanie sądu (Courthiade 2008, s. 18). Są i takie,
które dzięki swojej inteligencji pełnią bardzo wysokie funkcje. Marushiakova
i Popov piszą, że w grupach zamieszkujących Europę Wschodnią opowiada się:
„Na poły mitologizowane opowieści o szczególnie szanowanych kobietach, które mimo naruszenia tradycji zapraszane były jako członkowie sądu cygańskiego,
ale zawsze były to wyjątki”. Ich informatorzy wspominali, że słyszeli o kobietach uczestniczących w sądach w przeszłości, podkreślali, że jest to możliwe, nie
potrafili jednak przytoczyć współczesnych przykładów (Marushiakova, Popov
2008, s. 50). Moi rozmówcy podali imiona kobiet z grup Lowara i Kełderasza,
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które według ich wiedzy były czynnymi uczestniczkami krisu (nie tylko świadkami). U Polskich Romów kobieta może zostać jonkarycą, czyli doradczynią Szero
Roma, u Lowarów — może zastępować króla, a nawet pełnić tę funkcję po jego
śmierci (do czasu, gdy nie zostanie wybrany nowy przywódca). Romni może też
dowodzić kumpanią i być głową rodziny. W ostatnim podrozdziale prezentuję
sylwetki kilku takich kobiet.
Kobiety należą również do starszyzny. W chwili przeprowadzania badań
w jednej z podłódzkich miejscowości rolę wójta pełnił mężczyzna, ale w starszyźnie oprócz niego i innych mężczyzn zasiadały trzy kobiety [K.30.PR_3]. Zakres
podejmowanych decyzji jest różny, zależy od kompetencji danej osoby. Potencjalnie starsza kobieta może uczestniczyć w sporach, rozstrzygać je, nakładać
kary, na ogół jednak dotyczy to spraw mniej ważnych. Kowarska pisze, że jeżeli
stara kobieta jest żoną przywódcy, może wypowiadać się na temat rodu i grupy.
Odzywa się jednak tylko zapytana.
Są jednak Romowie, którzy uważają, że kobieta nie może sama decydować,
że może jedynie pełnić funkcje doradcze:
Stara kobieta to inaczej matrona, jest poważana, ale jednak jej zdanie nie ma
wpływu na decyzje rady [M.40.PR_20].

O ile udział we władzy nie jest częsty, o tyle starzy ludzie pełnią zwykle charakterystyczną funkcję podczas ślubów. Stara kobieta, mężczyzna lub para wiąże ręce nowożeńców. Starszy Lowar wprowadza parę młodą na salę, a wiekowa
kobieta podaje jej chleb i sól oraz wiąże młodej mężatce chustkę na głowie. Taka
kobieta według Romów powinna być najstarsza (w całej rodzinie lub ze zgromadzonych na sali — babcia pana młodego lub, w razie jej braku, babcia panny
młodej) oraz najczystsza (musi mieć dobrą reputację). Zarówno kobieta, jak
i mężczyzna powinni mieć tylko jednego partnera (Kowarska 2005a, 118–119).
Wielokrotnie pojawia się określenie, że osoby te są „doskonalsze” — ze względu
na wierność, jak i znajomość romskich obyczajów:
Najstarszy facet, tak. Wprowadza. I taki ją wprowadza, który nie miał żonę, tylko
jedną. A ten, kto miał dwie, trzy żony nie może ją wprowadzić. Tylko jedną żonę
co miał, ich może przyprowadzać. A na drugi dzień chustkę jej zakłada, ściągają
welon, biorą ich i wlewają szampan. Dają jej na talerzyku sól i chleb, zjedzą, popija troszeczkę szampanem, no i kobieta, która jej tu chustkę wiąże, też musi mieć
tylko jednego chłopa. Żeby więcej chłopów nie miała, bo to jest dobrze u nas,
tylko która ma jednego mężczyznę, a która ma dwóch–trzech chłopów nie może
jej wiązać tą chustkę [K.50.LO_30].

Wyjątkowo mężczyzna może być wdowcem, który poślubił drugą kobietę.
W przypadku kobiety podkreśla się konieczność posiadania tylko jednego
partnera.
W niektórych grupach do kompetencji kobiet należało także leczenie oraz
odbieranie porodów. Sutherland pisała, że autorytet kobiety ma swoje źródło
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w zdolnościach do kontaktu z duszami przodków, w znajomości metod leczenia
oraz w zdolności kalania mężczyzn (Sutherland 1975, s. 102–103). W niektórych
rodach Polskich Romów i Lowarów stare, doświadczone kobiety były odpowiedzialne za odbiór porodu.

5.4. Sylwetki kobiet romskich
W podrozdziale tym przedstawione zostaną sylwetki kobiet romskich, które
— choć już nie żyją — nadal pozostają w pamięci Romów. Historie te zostały
opowiedziane przez informatorów z grup Lowari, Kelderari oraz Polska Roma;
podparłam je relacjami Ficowskiego i Bartosza. Opisane niżej kobiety pełniły
funkcje, które można nazwać „politycznymi” — były zastępcami Szero Roma
lub lowarskiego króla, na równi z mężczyznami sądziły Romów, nakładały kary
i decydowały o przyszłości swojego rodu czy grupy. Były to kobiety sławne na
cały ród, a nawet na całą grupę Romów. Wspominam także o kobietach, które
co prawda nie wsławiły się pełnieniem „męskiej” funkcji, ale za to posiadały
wielki talent, z którego inni Romowie są dumni; mądrość, która zaowocowała
sławnym czynem, lub niezwykłą odwagę, dzięki której w czasie wojny ocalało
wiele romskich dzieci.

5.4.1. Kełderasze
U Kełderaszów nazwy rodów pochodzą od imienia ich założyciela. Jeden z nich
— ród Bielkoni — zapoczątkowała kobieta, Bielka:
No i zwoła tych Cyganów, tych sędziów, no, i wtedy rozstrzygają tą sprawę,
trzech, dwóch wystarczy. Bo są takie Cyganie, które głowę mają. [Czy kobieta
może uczestniczyć w krisie? — pyt. MGG] Nie, ona może prawo jako świadka,
świadkiem być, że widziała, ona być może jako świadek. Było jedno, wypadek [że
kobieta rozstrzygała kris]. Moja prababcia, to tylko jeden wypadek, mojej matki
babcia, babcia. [...] To ona się nazywała Bielka — takie imię miała. To ją wołali,
a miała synów, miała zięciów, nie wołali ich, bo one za słabe byli troszkę do tego,
do takich spraw, to wołali ją. Ona poważna w wieku była, starsza kobieta, mądra
i ją wołali, i ona rozstrzygnęła z tymi drugimi. Ona rozstrzygała ta sprawę i ona
czasem lepsza była jak ci drudzy, co byli sędziowie. I to zostali po niej, nie mówili
na nich, przypuśćmy, jak u nas jest takie różne, my się nazywamy Bumbuleści, bo
nasz pradziadek był Bumbulo, się nazywał. To jest ród nasz. A jej się inaczej nazywali, jej rodzina, ale zostali przez nią, ten ród, te nazwisko: Bielkoni. Po kobiecie,
to tylko jeden wypadek właśnie, co ci mówię. Wiesz, jakbyś pytała się Cyganów
we Francji (tu w Polsce nie znają tego), to by ci każdy jeden powiedział: [została
wybrana] bo mądra była. Synowie i zięciowie, itd. mieli słabą głowę, nie mogli
z nich kogoś zawołać na sprawę. To tylko ona była, jedna pomiędzy... to wypadek
był jeden, że ona taka była w głowie dobra [M.75.KE_40].
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

432

Kobiety romskie — znaczenie dla tożsamości współczesnych Romów

Informator zarzekał się, że kobieta ta była wyjątkiem i nigdy przedtem ani potem Cyganka nie pełniła takiej funkcji ani nie była przywódcą taboru. Na sugestię, że może jednak taka wyjątkowa sytuacja miała jeszcze gdzieś miejsce,
protestował:
Nie, nie, nie wierz w to, nie słuchaj, nieprawda [...] nie było i nie ma. Ona była
właśnie ta jedna, ta moja prababcia. W tej chwili ja ją nie chwalę, bo to nie powinno tak być, bo to jednak kobieta była, ale jej się należało przez całe te Cygany,
którzy byli we Francji, one ją przyznali, że ona właśnie będzie tą sędziną [M.75.
KE_40].

Należący do starszyzny informator nie pochwala tego, by kobieta była „sędziną”. Był to wyjątek, o którym wprawdzie może wspomnieć, ale nie chciałby, żeby
sytuacja ta się powtórzyła.
Informatorka należąca do grupy Kelderari przedstawiła historię dwóch kobiet: Polskiej Romni i Stazy, przedstawicielki Kełderaszy. Pierwsza z nich ocaliła
dzieci cygańskie z wojennej zagłady — jej autorytet był równy męskiemu, druga wsławiła się swoją niezwykłą siłą fizyczną. Poniżej zamieszczam informacje
o Stazie:
To jedynie w Nysie była jedna Cyganka, druga, to były starsze kobiety, które miały głos chyba w całej Polsce, [...] Staza i Kaśka. To były takie kobiety, że nawet,
nawet mogły chłopa zbić i im nic nie zrobiono. [...] Babka Staza to nawet miała
zakazane bicie się z kobietami, bo miała niesamowitą siłę. Gdzieś tam kiedyś
uderzyła kobietę i mało nie zabiła. Ona się biła tylko z chłopami, ale i chłop jej
nie dał rady [K.40.KE_41].

O Stazie słyszał również Polski Rom ze Śląska:
— Proszę panią, ja słyszałem o jednej. Nie wiem, czy żyje jeszcze. Ta pani mieszkała w Nysie. Ona się nazywała Staza [M.40.PR_20].
— Nie żyje już [K.45.PR_19].
— Nie żyje. Z taką dużą fają, proszę panią. Ona potrafiła trzech, czterech chłopów upić na śmierć, proszę panią. A jak nie, to jeszcze wpierdziulić im. To była
baba — Herod. I jej się bali. Jej tabór, ten nyski, się jej po prostu bał. Jak ona
powiedziała, to było święte [M.40.PR_20].

Interesujące jest to, że kobieta ta autorytet i szacunek zyskała dzięki sile, z którą
tradycyjnie kojarzeni są mężczyźni. Wprawdzie Yoors pisał, że stare kobiety były
agresywne i kiedy zaszła taka potrzeba, mogły zaatakować nawet żandarmów
kontrolujących obozowisko, ale można odnieść wrażenie, że były to tylko zachowania „na pokaz”, a przy tym dotyczyły nie–Romów (Yoors 1973).

5.4.2. Lowarzy
Lowarzy opowiadali o trzech niezwykle sławnych kobietach. Jedną z nich była
Szurki, żona lokalnego króla lowarskiego. Charakteryzowała się ona wielką mąDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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drością — mężczyźni jej słuchali, często doradzała swojemu mężowi, a w czasie
jego nieobecności prowadziła krisy:
Król Cyganów, jak miał wyjazdy, to jak było coś, się działo w kompanii cygańskiej,
jakaś tam zdrada albo coś, to potrafiła kłaść stół sama, bez męża i zrobić naradę,
tak jak król Cyganów, i każdy mówił, że była mądrzejsza jeszcze [K.24.LO_35].

Drugą kobietą była Zaga. Pochodziła ona z grupy Polska Roma, ale związała się z Lowarem. Jej mąż był jednym z 30 dzieci założyciela rodu, lokalnego
króla Lowarów, Fassiego (wg innej relacji miał on 31 dzieci). Żaden z synów
Fassiego nie przejął jego stanowiska. Dlatego Zaga, po urodzeniu pierwszego
syna, modliła się, by to jej dzieci dostąpiły zaszczytów i „rządziły Cyganami”.
Jej prośby zostały wysłuchane, a starania przywróciły świetność rodowi. Jednak
nie tylko synowie Zagi zasiadali w starszyźnie — dostąpiła tego także jej córka
Tiro, która regularnie brała udział w krisach. Przez niektórych uważana za mądrzejszą od króla, nie tylko prowadziła romskie narady i rozstrzygała spory, ale
także charakteryzowała się odwagą, fantazją oraz szacunkiem wśród Lowarów,
Kełderaszów i Polskich Romów:
I była też bardzo mądrą kobietą, bardzo mądrą. Że ona była w sprawach tych
cygańskich... [Z zasady kobiety nie mogły brać w nich udziału]. Nie, a ona brała,
bo ona była bardzo mądra. Bardzo mądra, nie wiadomo, ona była mądrzejsza czy
jej bracia. Taka była mądra. Strasznie [K.50.LO_30].

W książce Ficowskiego Demony cudzego strachu odnalazłam informację o wdowie Zerfi, która pełniła funkcję wrocławskiego króla Lowarów (po śmierci
swojego męża, do 1980 r.) (Ficowski 1986, s. 127). Przypuszczam, że można ją
utożsamiać z Szurki, która również była żoną króla i jako osoba poważana i posiadająca autorytet prowadziła romskie narady. W tym miejscu wypada przypomnieć, że u Lowarów władza zdaje się nie być tak scentralizowana jak u Polskich
Romów. Jak wynika z moich badań, każde zamieszkane przez Lowarów miasto
ma swojego króla. Także Jerzy Ficowski pisał, że w tym samym czasie nad polskimi Lowarami może panować kilku królów (każdy w innej okolicy).
Inna informatorka sugerowała, że Zerfi należała do poznańskich Lowarów:
Zdarzały się [kobiety na krisie], była nawet jedna, w Poznaniu mieszkała, co ona
nawet robiła. [...] Wiem, że na imię miała Zerfi, stara Zerfi. Bardzo mądra. U nas
z pokolenia na pokolenie to szło, ta opowieść [K.38.LO_25].

Pozostałe Lowarki wprawdzie orientują się, że w przeszłości zdarzały się bardzo
mądre kobiety, ale nie są w stanie udzielić na ten temat dokładniejszych informacji. Na pytanie, czy starsze Cyganki mogą brać udział w krisie, jedna z nich
odpowiedziała:
Nie. Były kiedyś, dawno, dawno, dawno. Ja też nie pamiętam, tylko z usłyszenia,
że ona lepiej prowadziła te krisy jak niektóre chłopy. Pani kochana, kupa lat do
tyłu. Chyba po wojnie. [...] Wie pani, kiedyś dawno, dawno temu to były naprawdę
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kobiety wierne. Naprawdę... i kobiety właśnie prowadzili te krisy, wszystko [K.40.
LO_33].

Z kolei informator należący do rodu Jankeści, zapytany o sławne, pełniące
polityczno–przywódcze role Cyganki, stwierdził, że takich kobiet nigdy nie było.
Czy oznacza to, że mężczyznom trudniej jest przyznać, że kobieta może być równa królowi, czy też po prostu ów informator nie słyszał o takich przypadkach?
Są kobiety sławne z powodu swojej mądrości, jak i takie, których pozycja ma
źródło w ich talencie. Jedną ze szczególnie cenionych przez Romów zdolności
jest śpiew. M., lowarska pieśniarka, jest bardzo znana ze względu na swoje możliwości wokalne:
Śpiewaczka — śpiewa, najbardziej i najładniej. Jeszcze nikt jej nie potrafi pobić.
Same sentymentalne, nie to takie... sentymentalne, piękne piosenki i ona... My
młodzi to za nią szalejemy, ale starszyzna! Powiedziała, że nie do pobicia. Dlatego mówię, że od historii przeszła [K.24.LO_35].

Inna Romni słynęła ze swojej czystości — w taborach, za czasów wędrownych
było to cecha bardzo ważna, jedna z tych, które wymienia się mówiąc o Cygance
idealnej:
Babcię też wszyscy znają, każdy mówi o niej. Tak samo jej córka, też nie żyją, to
ona była, każdy o niej mówił, że chyba najczyściejsza Cyganka w historii. Bardzo
czysta była. Przy sobie i tam wszędzie. Bo jak byli na barakach, to, to widać, kto
jest czysty, kto jest brudny, po poszewkach. To o niej też tak często mówią [K.24.
LO_35].

5.4.3. Polska Roma
Wspominana już wcześniej Kaśka zaczęła być znana w okresie II wojny światowej — pomogła przetrwać ten trudny czas dzieciom romskim, które straciły
rodziców. Była bardzo mądra, jej słowo liczyło się często bardziej niż męskie,
toteż zapraszano ją na zebrania i narady, by sądziła Romów. Poważana była
także u Lowarów i Kełderaszów:
Ona mieszkała tam koło nas. [...] I to ona znowu była taka, że ona miała głos
niesamowity... wśród Polskich Cyganów czy nawet Kełderaszów, czy Lowarów to
ona miała niesamowity głos, niesamowity głos miała. I jej głos był decydujący. Jak
ona powiedziała „tak”, to choćby 10 innych chłopów „nie”, to i tak było tak, jak
ona powiedziała. To nawet przyjeżdżali po nią, zabierali i jechali. Czy nawet wesele było, jak to daje chłop, starszyzna daje ślub — to moja babka dawała śluby.
Ona była sławna na całą Polskę. No bo była wyjątkowo mądrą kobietą. A jednak
mądrość to jest potęgą wszystkiego [K.40.KE_41].

Pisałam już, że autorytet kobiety często jest wywołany lub wzmocniony autorytetem męża. Według uzyskanych przeze mnie informacji, mąż Kaśki nie pełnił
znaczących funkcje, jej autorytet miał źródło w czynach — po wojnie zaopiekoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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wała się dziećmi swoich braci i sióstr (jej własne zmarły). Nie wyszła ponownie
za mąż:
Nie, babka sama... Ona była w Oświęcimiu, później jeszcze męża jej zabili Niemcy... Ona miała rodzeństwa trochę, także na wojnie dużo to rodzeństwo, nie wiem,
czy Niemcy pozabijali, czy co. Część zmarła na tyfus i ona temu rodzeństwu dzieci
wychowywała. Jej dzieci zmarły na tyfus i ona praktycznie już nie miała swoich
dzieci, to ona chyba 12 dzieci nie swoich wychowała, tym dzieciom dzieci wychowała i tym sobie zyskała szacunek. Nie, nie miała. Była do końca sama kobieta,
wychowywała dzieci swojego rodzeństwa, tym dzieciom jeszcze dzieci i była bardzo religijna. [...] Ogólnie... bardzo wielki szacunek miała i ostatni głos się do niej
zawsze liczył [K.40.KE_41].

Niekiedy Romnie oficjalnie dzierżyły wysokie stanowiska. Chyba najwyższym, jakie dotąd u Polskich Romów osiągnęła kobieta, była rola jonkarycy
— zastępczyni Szero Roma:
Akurat teraz mi nie wpada nic do głowy, ale rzeczywiście jest takich, jeśli chodzi
o kobiety odważne, wspaniałe, jest wiele takich historii, gdzieś tam mi się obijają
o uszy. [...] Z historii można powiedzieć, że jedną z kobiet pierwszych, która zastępowała Szero Roma, która pomagała mu, to była właśnie kobieta. [...] To była
bardzo sławna osoba. W historii Romów, bardzo mądra. Zresztą jej mądrość,
czyli taka doradczyni to kobieta. W okresie zaraz powojennym. [...] Ale słyszałam
to z ust, na pewno jest to w historii, była doradczynią i wiem, że była taka kobieta.
Jeżeli, to bardzo rzadko [zdarzało się, by kobiety były doradcami]. Ale tutaj się
ona okryła sławą i mądrością. Także jako kobieta [K.30.PR_3].

Kobieta ta nie była żoną Szero Roma — należała do tzw. rady starszych:
[Była] Kimś, co byśmy teraz nazwali z rady, prawda? W takiej radzie najstarsi zasiadają, najstarsi Romowie. Właśnie wyjątkiem była. To był ten wyjątek. Czyli kobieta, która jest jak gdyby nieskalana, jeśli chodzi o ród, nigdy przeciwko niej nie
toczyły się żadne rozprawy, czyli po prostu taka czysta. W tego słowa znaczeniu:
niesądzona. I okryła się mądrością jak gdyby, w taki sposób bym to powiedziała,
że jej mądrość jest oceniana przez wszystkich za bardzo wartościową i wtedy ona
może poproszoną być o doradzanie. [...] Jej ród powinien być sławny z tego, że
nigdy nic takiego nie było, co by mogło kalać jej rodzinę. [...] Ta kobieta, o której mówię, ma specjalną nazwę, czyli doradcy Szero Roma. Nazywali się jonkarzy
— jonkar. A ona była jonkaryca, czyli w odmianie kobiety. Czyli taka kobieta,
która doradza, stoi po prawicy Szero Roma. To jest o tyle ważne, czyli brała udział
w naradach, w decyzjach pewnych podejmowanych. To jest piękne [K.30.PR_3].

O jonkarycy Mani wspomniał także Bartosz. Mania (Leokadia Waszkowska)
była zastępcą Szero Roma do swojej śmierci w roku 2001. Tak jak Szero Rom,
rozsądzała kłótnie i nieporozumienia oraz nakładała kary. „Opowiadał mi świadek, jak bibi [ciotka] Mania, już schorowana, leżąc na łóżku, kazała się winowajcy pochylić, żeby łatwiej jej było uderzyć go w twarz. Za co winny dziękował,
całując bibi w rękę” (Bartosz 2004, s. 188).
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Romowie opowiadają sobie także o kobietach, które są szczególnie cnotliwe.
Jedną z cnót jest posłuszeństwo wobec męża. Od jednej z informatorek usłyszałam historię kobiety, która wolała się upokorzyć, ale wypełnić wolę męża, niż
pozwolić, by to on został upokorzony:
Ja się przekonałam, słuchając opowiadań starszych ludzi i na wsi, i w mieście, że
jeżeli miała być kobieta poniewierana, to nie tylko w społeczności romskiej. Bo
jeżeli był ktoś źle wychowany i traktował człowieka jak psa, to obojętnie jakiej
narodowości by był, i tak by poniewierał tę osobę. Ale rzeczywiście były przypadki
straszne, o których się nasłuchałam, jak to mężczyźni poniewierali kobiety. Ale
też się nasłuchałam nie tylko w społeczności romskiej, ale w innych społecznościach, to do tej pory, co mnie bardzo dziwi, jak to kobieta była poniewierana,
nieszanowana. Ale też słyszałam wiele opowieści innych, jak to kobieta była szanowana, jaka była odważna, a na przykład przeszła do historii. Też, która była tak
posłuszna mężowi, wypełniła jego polecenie, ale zaraz potem poszła od niego.
Przeszła do historii opowieść o kobiecie. To znaczy miał władzę, ale tylko kiedy
ona chciała. Kiedyś mężczyzna, który pił przy stole, powiedział, że jego kobieta jest bardzo posłuszna i co by jej nie powiedział, to ona zrobi. Nawet gdyby
powiedział jej, żeby przyszła nago, to ona przyjdzie. Ale mężczyźni pijący z nim
przy stole powiedzieli, że to jest niemożliwe, że coś się przechwala. Więc posłał chłopca po swoją żonę, powiedział, żeby przyszła nago. Na początku długo
nie przychodził, kobieta przyszła owinięta w samo prześcieradło, nago. Przyszła
w prześcieradle. Pokazała się w drzwiach, powiedziała, że wypełniła jego polecenie, wróciła do domu i odeszła. To, co uczynił mężczyzna, on sobie zdawał później
sprawę, ten moment. [...] Ta opowieść przeszła z pokolenia na pokolenie. Moja
mama to słyszała od kogoś, jeszcze jak była dzieckiem, i to przetrwało. Jest to
opowieść o kobiecie, która była tak posłuszna, a zarazem miała swoje własne zdanie i swój własny honor. Ona czuła, że on ją bardzo obraził. Bo coś takiego, przechwalanie przed kolegami, że ona wypełni wszystko, co on jej powie, i taka rzecz,
żeby przyjść nago przed mężczyznami, to jest coś nie do pomyślenia. Ona jakoś
chciała wybrnąć, dopełnić tego słowa swojego męża, więc rozebrana nago i owinięta w prześcieradło przyszła. Czyli nie złamała słowa swojego męża, ponieważ
on zapewnił innych mężczyzn, ona jest taka posłuszna... Więc nie mogła zrobić
coś takiego jak to teraz: niech się sam rozbierze! Nie, ona była na tyle posłuszna,
ale na tyle świadoma, że ją bardzo obraził. Ten mężczyzna najprawdopodobniej
później zdał sobie sprawę że źle uczynił [K.30.PR_3].

Nie sposób w tym miejscu pominąć sylwetek dwóch kobiet, które znane są nie
tylko Romom, ale także nie–Cyganom — Papuszy oraz Alfredy Markowskiej.
Papusza (Bronisława Wajs) była romską poetką, współpracującą blisko z Ficowskim. Urodziła się w pierwszej dekadzie XX wieku, w czasach, kiedy analfabetyzm u Romów był czymś powszechnym. Dzięki własnej determinacji nauczyła się pisać i czytać. W 1949 roku poznała Jerzego Ficowskiego, prowadzącego
wśród Cyganów badania. Dzięki tej przyjaźni zaczęła zapisywać swoje teksty. Po
osiedleniu tworzyła coraz więcej, dzięki staraniom Ficowskiego jej pieśni były
drukowane (Ficowski 1985, s. 252). Niestety, doświadczyła także ostracyzmu ze
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strony Romów, przekonanych, że ujawnia cygańskie sekrety i zwyczaje. Upłynęło dużo czasu, zanim spadło z niej odium „zdrajczyni tajemnic romskich”.
Obecnie Romowie są niezwykle dumni z jej talentu, z uznania, jakie zdobyła
wśród Polaków. O Papuszy, podkreślając ambiwalencję jej postaci, a także o Ficowskim mówią informatorzy z grupy Polska Roma:
— Ja znam taką [sławną] kobietę, ona się nazywała Papusza [K.30.PR_2].
— Ale ona u Cyganów była niesławna [M.42.PR_1].
— Ale później się to zmieniło, potem się dowiedzieli... taka osoba, którą ja znałam, była Papusza, bo ona pisała wiersze, później była potępiona przez Cyganów,
Cyganie ją potępili... Cyganie ze swej niewiedzy, z tego, że są analfabetami, że nie
umieli czytać, dowiadywali się od osób trzecich, co tam pisze, oskarżyli ją bezpodstawnie, że język nasz zdradziła [M.42.PR_1].
— A ona w sumie nic... [K.30.PR_2]
— Ale zdradziła też język. [...] Ona szerzej poszła, bo ona przetłumaczyła język
cygański na polski, wydała taką broszurę [M.42.PR_1].
— Ale Ficowski był, w taborze cygańskim ukrywał się, ukrywał się przed Niemcami. Cyganie go do siebie przyjęli, on się nauczył języka cygańskiego i ona opowiadała, a on pisał sobie w języku cygańskim, ona nie umiała pisać [K.30.PR_2].

Obecnie wielu Romów chwali się, że łączą ich z Papuszą więzy pokrewieństwa
(choćby nawet nie była to prawda). Ona sama jest jedną z najbardziej znanych
wśród Polaków Cyganek.
Alfreda Markowska — bibi Noncia — urodziła się w 1926 roku w taborze
w okolicach Stanisławowa. Mając 15 lat, wyszła za mąż. W 1941 roku prawie
cały tabor został wymordowany przez Niemców — uratowało się zaledwie kilka osób, w tym Alfreda i jej mąż. Dalsze miesiące obfitowały w aresztowania,
Nonci udało się jednak ich uniknąć; uratowała przy tym 50 dzieci — romskich
i żydowskich. Jak informuje oficjalna strona Prezydenta RP: „Dowiadując się
o kolejnych pogromach, odwiedzała okolice straceń w poszukiwaniu dzieci,
które przeżyły. Ocalonych przewoziła do «bazy», wyrabiała im fałszywe dokumenty, oddawała naturalnym opiekunom, a inne umieszczała w rodzinach
cygańskich lub wychowywała sama” (Wyjątkowe bohaterstwo...). W 2006 roku
została odznaczona przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim z Gwiazdą za bohaterstwo i szczególne zasługi w ratowaniu życia ludzkiego
podczas II wojny światowej. Przez całe życie cieszyła się niezwykłym szacunkiem
Romów. Alfreda Markowska jest bohaterką filmu Agnieszki Arnold Puri Daj
(Jakimik, Gierliński 2009, s. 18; Wyjątkowe bohaterstwo...).
Podsumowując, starość jest okresem, kiedy kobieta cieszy się największym
szacunkiem. Jest autorytetem dla swoich dzieci, wnuków, jak i całej społeczności romskiej. Jest to dla Romni czas wolności od statusu marhime (magerdi)
i zagrożeń skalaniami. Niektóre kobiety dzięki nabytej władzy mogą również
wpływać na los Romów ze swojego rodu, czy to w ograniczonym stopniu — jako
doradczynie rządzących mężczyzn, czy też same pełniąc funkcje decyzyjne.
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W swoim tekście starałam się przedstawić jak najwięcej aspektów związanych
z byciem kobietą romską — od modeli zachowań i zachowań rzeczywistych po
obrzędowość rodzinną i władzę.
W kulturze romskiej, pomimo zachodzących w niej przemian, nadal sposób zachowywania się Romów, relacje między płciami, role społeczne, sposób
funkcjonowania w społeczeństwie większościowym, podejmowanie pracy czy
edukacja określane są przez zasady romskości (romanipen/romanimo). W życiu
Romów kluczową rolę odgrywają dwa podziały — na to, co czyste i nieczyste
(łuzio i marhime, magerdo), oraz na to, co zgodne z zasadami cygańskości (a zatem czyste), i niezgodne (czyli skalane). Cyganie muszą postępować tak, by nie
mieszać ze sobą przeciwstawnych kategorii. Niezastosowanie się do tej zasady,
czy innych regulacji wynikających z romanipen, prowadzi bowiem do skalania
— kary, której Romowie chcą uniknąć. Skalanie ma dwa wymiary, a tym samym
niesie za sobą dwa rodzaje konsekwencji. Skalanie spowodowane złamaniem
romskich zasad jest stanem kary dla Roma, wygardzenie spowodowane fizjologią
jest w pewnym sensie profilaktyczną izolacją. Oba stany objawiają się podobnie
— przymusową separacją i zakazem jedzenia z nieskalanymi Romami. Chociaż
w wyniku badań ujawniły się różnice w kulturze Polskich Romów i Lowarów,
dotyczące między innymi sfery obrzędowości oraz niektórych norm i zakresu
działań objętych skalaniami, podstawowe zasady porządkujące świat Romów są
takie same. Zachowanie zgodne z nimi gwarantuje szacunek, dobrą reputację,
podczas gdy postępowanie wbrew nim wywołuje złą opinię, szykany, czasami
wręcz wyrzucenie poza nawias grupy. Najbardziej zasady te wpływają na życie
kobiet, które — ze względu na swoją fizjologię — są szczególnie podatne na stan
skalania. W rezultacie Romnie od okresu późnego dzieciństwa aż do momentu
osiągnięcia starości podlegają licznym ograniczeniom. Zasady cygańskości nie
są jednak — jak wynika z badań — stosowane ściśle. Romowie rozumieją, że
istnieją sytuacje życiowe łagodzące skutki ich łamania; niektórzy Cyganie negują wręcz zasadność pewnych zwyczajów, choć publicznie niewielu ma odwagę manifestować swoje poglądy — ewentualne odstępstwa popełniane są bez
świadków, w najściślejszym gronie rodzinnym.
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Status Romów (zarówno kobiet, jak i mężczyzn), ich pozycja społeczna
— wszystko to jest wypadkową kilku czynników. Zależy od płci, etapu życia,
w którym znajduje się dana osoba (status jest zmienny w czasie), faktu bycia lub
nie skalanym (lub zagrożonym skalaniem — jak dojrzała płciowo kobieta) oraz
autorytetu, jaki dana osoba ma u Cyganów. Romnie (po upływie kilkutygodniowego skalania połogowego) do wieku mniej więcej 11 lat znajdują się w fazie
neutralnego dzieciństwa. Jest to czas nieskrępowany nakazami i zakazami, czas,
kiedy płeć nie wywiera jeszcze wielkiego piętna na młodej Cygance (chociaż
poznaje ona już kobiece obowiązki). Po wejściu w okres dojrzewania kobieta
zaczyna podlegać licznym ograniczeniom, z których większość będzie ją obowiązywała do końca życia. Młoda Romni (która, będąc panną, pozostawała pod
kontrolą rodziny), stając się żoną, przechodzi pod opiekę męża i teściów. Jak
wynika z literatury i co potwierdza część moich rozmówców, młoda mężatka ma
najniższą pozycję w rodzinie. Gdy mieszka w domu teściów, jest obciążona wieloma obowiązkami, musi spełniać życzenia swojej nowej rodziny. Od momentu zamążpójścia (u Lowarów) lub pierwszej menstruacji (u Polskich Romów)
kobieta zyskuje moc kalania, wtedy również rozpoczyna się okres cyklicznych
skalań związanych z ciążą i połogami. Dojrzała kobieta, będąca już matką, ma
wyższy status, ma również możliwość decydowania o życiu swoich dzieci, chociaż nigdy nie jest tak niezależna jak mężczyzna. Jej los jest zależny od postanowień krewnych, ich decyzjom musi się podporządkować. Wyjątkiem są wdowy
lub rozwódki (często samodzielnie wychowujące dzieci) — kobiety, które chcąc
nie chcąc musiały zacząć „nosić kapelusz” (czyli przejąć męskie obowiązki).
Dopiero po menopauzie (kiedy ustaje jej status marhime/magerdi i posiada już
atrybuty starości) kobieta staje się czysta, jej pozycja znacząco wzrasta. Jako
phuri daj nie musi już zachowywać reguł, które do tej pory ją ograniczały — oficjalnie nie współżyje już ani nie miesiączkuje, a zatem znika źródło skalania.
Romni osiąga status niemal równy statusowi mężczyzny (niektóre kobiety mogą
wręcz być szanowane bardziej niż przeciętny mężczyzna), staje się uosobieniem
romanipen, autorytetem społecznym, osobą w pełni ukształtowaną, która w swoim postępowaniu opiera się na przeżytych doświadczeniach i lepiej niż młodsze
Cyganki orientuje w świecie.
Współcześnie, podobnie jak i w przeszłości, kobiety skoncentrowane są na
wypełnianiu ról matek, żon oraz dbaniu o dom, do których to obowiązków
wdrażane są od najmłodszych lat. Dawniej Romnie odgrywały kluczową rolę
w zapewnianiu rodzinie podstaw do życia. Dzisiaj również aktywnie uczestniczą
w utrzymywaniu rodzin, jakkolwiek można zaobserwować relatywnie nowe zjawisko — utrzymywanie kobiet przez mężów (zmiana ta dotyczy jednak niewielkiego odsetka najbogatszych rodzin). Tradycyjne role kobiece wzbogaciły się
o role liderek stowarzyszeń, pracowniczek firm, działaczek na rzecz społeczności romskiej. Większość Cyganek spełnia się oczywiście przede wszystkim w roli
matek i żon, niektórym jednak udaje się łączyć wiele funkcji. Wraz ze wzrostem
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statusu starsze kobiety stają się autorytetami, uzyskują uprawnienia decyzyjne.
Phuri Romni może uczestniczyć w romskich naradach, a jeżeli jest wyjątkowo
mądra i do tego pochodzi z szanowanego rodu — pełnić wysokie funkcje.
Według romskich zasad kobiety powinny odznaczać się skromnością, wiernością, szczerością, uległością wobec rodziców, męża i teściów, ogólnie — postępować zgodnie z romanipen. Od kobiet w każdym wieku oczekuje się określonych
zachowań i postaw, życie w zgodzie z nimi jest warunkiem zostania autorytetem
w starszym wieku. Wyjątkowa dbałość o czystość kobiet i ich dobrą reputację
wynika z faktu, że to kobiety uczestniczą w przekazywaniu kolejnym pokoleniom zasad cygańskości (romanipen, romanimo), są odpowiedzialne za czystość
swoich rodzin, partnerów i — co szczególnie ważne — to od nich zależna jest
fizyczna reprodukcja grupy. Rozmowy z Romami dokumentują istnienie rozziewu między oczekiwaniami wobec kobiet (modelem kobiecości) a tym, jakie są
one w rzeczywistości. Chociaż nie brakuje kobiet „tradycyjnych”, które starają
się uosabiać ideał romskiej kobiecości, coraz więcej Cyganek dąży do samostanowienia o swoim losie. Kobiety te nie godzą się na to, by o ich życiu decydowali
rodzice czy mąż, starają się — w ramach istniejących ograniczeń — zarządzać
swoim życiem, buntują się przeciwko tradycji, podejmują działania prowadzące
do przesuwania granic. Romowie jednak, niezależnie od indywidualnego podejścia do zwyczajów, powszechnie uznają, że najważniejsze dla przetrwania ich
społeczności jest postępowanie zgodnie z tradycją. A za jej przekazywanie odpowiedzialne są w ogromnym stopniu właśnie kobiety.
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Zakończenie
(Marta Godlewska–Goska, Justyna Kopańska)

Pomimo odrębności naszych badań, wnioski do jakich doszłyśmy, dopełniają
się. Kwestie omówione w drugiej części książki, związane z małżeństwem, dziewictwem oraz skalaniami, pokazują, jak istotna jest rola kobiety w zachowaniu
tożsamości grupy — o której z kolei traktuje pierwsza część pracy. Ograniczenia, których doświadczają kobiety w związku z regułami czystości, chociaż mogą
być traktowane jako przejaw niższego statusu i mniejszych praw, dowodzą, jak
istotna jest ich rola w utrzymaniu owej spoistości grupy i jej granic. Zachowanie
kobiet ucieleśnia istotę romskiej kultury, a czyhające na nie zagrożenia są zagrożeniem dla całej społeczności. Jak zostało to pokazane, chociaż to mężczyzna
romski jest głową rodziny, odpowiedzialność za zachowanie tożsamości rodu
i całej grupy spoczywa na kobietach. To od nich zależy czystość członków rodziny i ich honor, to one są gwarantem reputacji mężczyzn. Trzeba tu jednocześnie
zaznaczyć, że przywiązanie do tradycji jest bardzo ważnym czynnikiem solidaryzującym Cyganów. Tymczasem, jak pisze Mróz: „Współczesność, rywalizacja
w sferze politycznej i ekonomicznej stawiają całkowicie różne, niesprzyjające
solidaryzmowi wymagania” (Mróz 2007, s. 226). Dlatego — podkreślmy kolejny
raz — Cyganie cały czas stają przed dylematem. Niezwykle trudne bowiem jest,
jak pokazano w pierwszej części książki, zachowanie tożsamości i tradycji i jednocześnie bycie człowiekiem nowoczesnym — takim, który uczestniczy w życiu
społecznym i politycznym, jest dobrze wykształcony, potrafi odnaleźć się na rynku pracy (w cechach tych Romowie dostrzegają zagrożenie dla romanipen).
Współcześnie Romowie z jednej strony chcą być po prostu pełnoprawnymi
obywatelami kraju, w którym mieszkają, chcą żyć nie obok danej społeczności, lecz razem z nią, z drugiej — chcą zachować swoje dziedzictwo kulturowe, pozostać wiernymi tradycji. Jeśli chcą się zintegrować z większością, muszą
pójść na kompromis, spróbować pogodzić tradycję z wyzwaniami, jakie niesie
współczesność. Są to zawsze trudne decyzje — skupiają się wokół pytania, czy
„wzbogacić” własną tożsamość o elementy kultury większości. Cyganie znajdują
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się zatem między przysłowiowym „młotem a kowadłem”. Jak bowiem poprawić swoją sytuację, przestać być członkiem pogardzanej mniejszości, zachowując jednocześnie kodeks romanipen, którego przestrzeganie pozwoliło romskiej
społeczności przetrwać? Sytuację tę niezwykle trafnie oddał Jagiełło: „Romowie
stają w tej chwili na rozdrożu: albo zamkną się w swej grupowej oazie, skazując
się tym samym na gettowość i życie na marginesie społeczeństwa, albo zaczną
w pełni korzystać z faktu bycia członkami wielogrupowego narodu romskiego
i zarazem obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. Polska Roma musi sama rozstrzygnąć ten dylemat. Tu nie ma łatwych wyborów. Jest jednak szansa wyważenia racji stojących za trwałością pewnych cech uznawanych za esencję cygańskości i za koniecznością zmian służących mądremu przystosowaniu się Romów do
nowych realiów Polski” (Jagiełło 1993, s. 300). Mimo iż od czasu, kiedy Jagiełło
pisał ten artykuł, upłynęło 18 lat, można odnieść wrażenie, że Romowie nadal
stoją na rozdrożu. Isztok podkreśla, że dylemat ten jest szczególnie widoczny
wśród romskiej młodzieży. Pisze, że musi ona wybierać między „tradycją a nowoczesnością, asymilacją a ekskluzywizmem, otwartością a wyalienowaniem,
uczestnictwem a marginalizacją” (Isztok 2005c, s. 13). Wybór ten jest bardzo
trudny — od niego zależy przyszłość Romów, a nikt nie jest w stanie przewidzieć
jego konsekwencji.
W niniejszej publikacji przedstawione zostały dwie perspektywy czasowe:
współczesność oraz przeszłość, do której informatorzy odwoływali się, tłumacząc genezę zachowań lub ilustrując zachodzące zmiany. Od czasów, kiedy Romowie wędrowali, zmieniło się bardzo wiele. Przede wszystkim zmianie uległy
warunki życia. Romowie zostali zmuszeni do osiedlenia się, wozy zamienili na
mieszkania lub domy, co oznacza, że niejako naturalnie zmniejszyła się kontrola
społeczna. Własne mieszkanie zwiększyło znacznie stopień intymności. W zaciszu domowym, w obecności bliskich krewnych czy przyjaciół Romowie mogą
ignorować niektóre zasady. Przestrzegają ich jednak skrupulatnie w obecności
starszyzny cygańskiej. Zmianie uległy również aktywności i zawody romskie,
a do pewnego stopnia także model rodziny i podział obowiązków. W wyniku
wspomnianych wyżej zjawisk reguły romanipen są modyfikowane, dostosowywane do realnych warunków życia. Jak pisze Kowarska, nie jest to bezmyślnie
powielanie, ale adaptowanie (Kowarska 2005a, s. 230).
Romowie mają ambiwalentne podejście do „dawnych” przepisów. Z jednej
strony stanowią one ideał, wzór. Ich zachowywanie jest wyznacznikiem doskonałości. Postępowanie zgodne z romanipen jest niezbędne, by zostać uznanym
za autorytet i być szanowanym. Jednocześnie jednak niektóre z tych reguł są
uważane przez Romów za anachroniczne i nielogiczne, kwestionuje się ich zasadność. Oprócz zmian w sposobie bytowania, Romowie mają też ciągły dostęp
do polskich mediów, w wyniku czego młode, ale i starsze pokolenie mogą obserwować nowe wzory zachowań. Miejscem kontaktu z innymi modelami zachowań jest również szkoła, do której uczęszczają młodzi Romowie. Postępowanie
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wbrew romskim zasadom jest uważane przez nich często za bardziej racjonalne.
Z drugiej strony Romowie są świadomi, że stanowi to zagrożenie dla ich tożsamości i kultury. Wróżą rychły koniec odrębności romskiej, jeżeli tendencja do
„rozluźniania obyczajów” utrzyma się.
Mamy nadzieję, że z niniejszej pracy wyłania się spójny obraz współczesnych
Romów i ich obyczajowości. Warto jest pogłębić rozpoczęte badania, analizując
kwestie związane z tożsamością — kobiecością oraz męskością — w różnych
grupach romskich. Jednocześnie trzeba pamiętać, że — co wielokrotnie podkreślałyśmy — nawet Romowie z grupy Polska Roma mają różne zwyczaje, w zależności od tego, do którego rodu należą.
Na koniec raz jeszcze pragniemy podkreślić, że w książce tej zaprezentowane
zostały jedynie opinie naszych rozmówców, zatem wyciągniętych z nich wniosków nie można uogólniać na całą społeczność romską (Romów z innych grup
lub zamieszkujących inne kraje).
Prowadzone przez nas badania były interesującym doświadczeniem. Obfitowały w niespodzianki, rozwoju wypadków nigdy do końca nie dało się przewidzieć (podobnie jak terminu ukończenia badań). Każda wizyta w romskim
domu to obcowanie z tajemnicą. Spotykały nas również porażki. Wielu Romów
odmówiło udziału w badaniach, inni nie chcieli rozmawiać na interesujące nas
tematy, więc kończyło się na kawie i pogawędce o rodzinie. Jednak nawet takie
spotkania były dla nas niezwykle cenne i interesujące. Choć trudno powiedzieć,
że wkroczyłyśmy do romskiego świata (bo przecież wciąż jesteśmy gadziami lub
w najlepszym wypadku dwoma miłymi rakli), to jednak miałyśmy okazję znaleźć się bliżej niego, spróbować go poznać. Nie można bowiem mówić o pełnym
zrozumieniu tak odmiennych wartości, jak zasady romanipen, tym bardziej że
wciąż szukamy odpowiedzi na wiele pytań. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że
nasze prace prezentują jedynie mały wycinek romskiej kultury, mamy nadzieję,
że przybliżą one czytelnikom świat żyjących w Polsce Romów, pozwolą zapoznać się z sytuacją romskich kobiet i zrozumieć, jak trudne dla Cyganów jest
godzenie różnych wartości — wartości świata romskiego i polskiego. Wierzymy,
że Polacy chętnie sięgną po tę lekturę, chcąc lepiej poznać Romów — ludzi,
którzy żyli obok nas „od zawsze”, bohaterów romantycznych opowieści naszych
babć i dziadków.
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