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KULTURA CZY KULTURY? RÓŻNORODNOŚĆ 
ROMÓW W POLSCE

Naukowe rozważania dotyczące kultury rozpoczęły się w chwili narodzin antropolo-
gii kulturowej. Wówczas w obszarze zainteresowań badaczy znajdowała się kultura 
ludzka. W miarę upływu czasu, wraz z rozwojem dyscypliny i tym samym badań 
empirycznych dowiedziono, że różnorodne społeczności ludzkie tworzą nie jednolitą 
kulturę, jak dotąd sądzono, lecz różniące się od siebie kultury. Patrząc w przeszłość, 
nasuwa się myśl, że być może wówczas łatwiej było prowadzić badania w tym zakre-
sie. Zwykle bowiem mówiono o kulturze trobriandzkiej, samoańskiej czy inuickiej. 
Współczesne procesy związane z globalizacją i procesami migracji znacznie to kom-
plikują. Bo jak odpowiedzieć na pytanie: czym jest kultura europejska, brytyjska lub 
francuska? Wydaje się, że współczesne „mieszanie” się ludzi powoduje, iż nie da się 
jednoznacznie opisać typowego przedstawiciela wybranej kultury. Owszem, istnieją 
pewne cechy charakterystyczne, ale są również znaczne odstępstwa od norm, których 
powodem jest owo wewnętrzne zróżnicowanie zbiorowości ludzkich. Rozważania te 
dotyczą ponadto społeczności romskich mieszkających w Europie, a także poza nią. 
Procesy migracji i wielość kontekstów, w których się znaleźli, istotnie wpłynęły na 
wewnętrzne zróżnicowanie tej społeczności nie tylko w wymiarze międzynarodo-
wym, ale i krajowym.

Europejscy Romowie od setek lat funkcjonują w rozmaitych środowiskach poli-
tycznych i ekonomicznych oraz w środowiskach odmiennych kulturowo. Stanowią 
grupę mniejszościową w każdym miejscu, w którym są obecni. A zatem ich sytuacja 
społeczno-ekonomiczna zawsze zależała i nadal zależy od większościowego konteks-
tu. Status grupy mniejszościowej powoduje również to, że jako społeczność odrębna 
kulturowo od większościowych grup, wśród których przyszło im żyć, kultura grup 
romskich jest zagrożona rozmyciem, a nawet zanikiem w ramach większościowego 
kulturowego kontekstu. Owo zagrożenie należy wiązać z egzystowaniem obok siebie 
grup odmiennych kulturowo, czego konsekwencją może być zjawisko synkretyzacji, 
kiedy to kultury stykających się odmiennych kulturowo grup ulegają „przemiesza-
niu” i „zlaniu się” w jedną całość. Dodatkowym niebezpieczeństwem zagrażającym 
kulturze Romów stała się atrakcyjność kultury otoczenia. Przejmowanie pewnych 
wzorów może się wydawać powierzchowne, ale może też doprowadzić do głębokich 
zmian w kulturze. Pomimo wielu niesprzyjających warunków zewnętrznych Romom 
udało się zachować kulturową odrębność. Stało się to możliwe dzięki wypracowaniu 
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sposobów interakcji z grupami większościowymi oraz umiejętności życia na pogra-
niczu dwóch światów: własnego (romskiego) oraz zewnętrznego (obcego). Z tego 
względu posiadanie umiejętności adaptacji do warunków społecznych, geografi cz-
nych oraz kulturowych w taki sposób, by nie zatracić własnej kultury, jest w tym kon-
tekście sprawą nadrzędną. Także silna organizacja wewnętrzna, solidarność grupowa 
oraz obowiązujące normy są w tym przypadku decydujące. Ponadto istnieje wyraźna 
granica oddzielająca świat Romów od świata nie-Romów. Jej przekroczenie niejed-
nokrotnie wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla osoby, która się tego dopuści. 
Najbardziej dotkliwą karą jest wykluczenie ze społeczności Romów, co przejawia się 
zakazem jakiegokolwiek kontaktu z osobą wykluczoną.

Wymienione czynniki mają niwelować wpływy otoczenia, które bywa po-
strzegane jako zagrożenie dla kultury grup romskich. Nie oznacza to jednak, że 
Romowie pozostali obojętni na wpływy zewnętrzne. Życie w społeczeństwach 
większościowych wpłynęło i wciąż wpływa na ogromne zróżnicowanie Romów 
między innymi w sferze języka, sposobie życia, zwyczajach, profesjach, religii. Ze 
względu na tę różnorodność nie można mówić o jednej pierwotnej czy modelowej 
kulturze romskiej, lecz o wielu kulturach społeczności romskich. Nie istnieją też 
uniwersalne kryteria, za pomocą których udałoby się opisać zróżnicowanie wszyst-
kich Romów. Ich obecność w danym kraju wiąże się z procesami adaptacyjnymi do 
społeczeństw większościowych. Bo przecież to większość stwarza warunki i two-
rzy przestrzeń, do której poniekąd dopasowują się mniejszości. Wspomniane pro-
cesy adaptacyjne przebiegają różnie i zależą od zewnętrznego kontekstu. Stosunek 
miejscowej ludności, a także obecna sytuacja polityczno-ekonomiczna na obsza-
rze, na którym zamieszkali, miały i nadal mają na te procesy zasadniczy wpływ. 
Duże znaczenie ma ponadto sposób życia poszczególnych grup romskich, bowiem 
osiadły tryb życia (charakterystyczny dla większości Romów w Europie), a co za 
tym idzie – wpływ otoczenia również w sferze kultury i wzorców życia sprzyjały 
pogłębianiu się procesów adaptacyjnych.

Zróżnicowanie społeczności romskiej w sferze języka jest jedną z konsekwencji 
procesów adaptacyjnych Romów do świata zewnętrznego. Zamieszkiwanie danego 
obszaru implikuje dwujęzyczność Romów, która z kolei sprzyja zapożyczeniom ję-
zykowym. Nowe zjawiska kultury wchodzące w horyzont poznawczy Romów często 
nie znajdują odpowiedników w języku romskim (romani), zatem przejmuje się termi-
ny z języków narodowych i modyfi kuje je zgodnie z gramatyką romani. Stąd też wie-
le wpływów języków narodowych w językach różnych grup cygańskich. Podkreś-
lając istotę zróżnicowania w sferze języka, należy dodać, że współcześnie zdarzają 
się sytuacje, w których Romowie z różnych krajów mają trudności komunikacyjne, 
nie znając podstaw języka kraju pochodzenia rozmówcy. Trzeba też wspomnieć, że 
istnieją grupy Romów całkowicie wchłonięte przez język kraju, w którym przebywa-
ją, i w ogóle nieposługujące się językiem romskim.

Religia jest kolejną sferą, w której Romowie stali się odzwierciedleniem otocze-
nia, w jakim żyją, bowiem zwykle przejmowali religię krajów, w których pozostawa-
li dłuższy czas. Są zatem wśród Romów katolicy, prawosławni, protestanci różnych 
konfesji, a także ci, którzy są wyznawcami islamu.
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Jeśli chodzi o wykonywane profesje, to linia podziału przebiega głównie pomię-
dzy byłymi wędrowcami a Romami, którzy od pokoleń są społecznością osiadłą. 
Sposób życia determinował wykształcenie się pewnych umiejętności zawodowych. 
Ci, którzy wędrowali, trudnili się głównie handlem, kowalstwem, kotlarstwem, mu-
zykowaniem – generalnie pracowali na własny rachunek. Romowie osiadli natomiast 
podejmowali pracę najemną, jak na przykład prace porządkowe czy tłuczenie kamie-
ni na drogach. W czasach współczesnych, gdy tradycyjne sposoby zarobkowania zo-
stały wyparte przez rozwój techniki, tym, co pozostaje niezmienne, jest zakorzeniona 
u byłych wędrowców skłonność do pracy na własny rachunek. Z kolei Romowie 
osiadli chętniej podejmują pracę najemną.

Zróżnicowanie kulturowe Romów nie dotyczy wyłącznie grup zamieszkujących 
różne kraje. Także Romowie, którzy od pokoleń zamieszkują obszar jednego pań-
stwa, nie stanowią grupy jednorodnej pod względem kulturowym, na co również 
wpłynął proces wcześniejszych migracji oraz sposób życia (nomadyzm/osiadłość). 
W tym kontekście trudno nie zgodzić się z Ewą Nowicką, która stwierdziła, że no-
madyzm i osiadłość są głównym czynnikiem różnicującym zbiorowości romskie1. 
W Polsce, gdzie żyją cztery grupy Romów, wspomniane zróżnicowanie istnieje po-
między Romami Karpackimi (Bergitka Roma, Romowie Górscy) a grupami o tra-
dycjach wędrownych: Polska Roma, Lowarami i Kełderaszami. Trzy ostatnie grupy 
kształtowały swoją tożsamość na podstawie prawa zwyczajowego Romanipen, które 
stanowi zbiór norm i zawiera najistotniejsze wzorce postępowania i zasady współży-
cia. Jest tradycyjnym prawem moralnym wyznaczającym granice etniczności. W tym 
sensie wśród wspomnianych grup romskich istnieje dychotomiczny podział życia 
i kultury na ten, który dotyczy grupy własnej, i ten związany z kontaktami ze światem 
nieromskim. Obowiązuje on bezwzględnie wszystkich członków grupy romskiej (np. 
w obrębie Polska Roma), natomiast nie wykracza poza wspólnotę romską. Pozwala 
na identyfi kację „innych” oraz określenie pozycji innego wobec siebie, przez co staje 
się regulatorem zachowań wewnątrz grupy i kontaktów ze społecznością nieromską, 
co miało szczególny sens, gdy prowadzili oni życie wędrowne. Wówczas stworze-
nie modelu interakcji ze światem zewnętrznym, który jednocześnie nie zakłóci we-
wnętrznego porządku, było sprawą nadrzędną.

Jedną z najważniejszych zasad Romanipen jest nakaz szacunku dla starszych, za-
równo kobiet, jak i mężczyzn. Szacunek powinien wyrażać się w powściągliwości 
w zabieraniu głosu w towarzystwie starszych (osoba młoda powinna zapytać o zgo-
dę, zanim zabierze głos) oraz w zachowaniu. W niektórych grupach przetrwał zwy-
czaj całowania w rękę starszych przez młodych. Zwracając się do starszych, nawet 
w przypadku braku pokrewieństwa, należy mówić „ciociu”, „wujku”, używając przy 
tym formy „wy”. Osoby starsze są uważane za ludzi posiadających doświadczenie 
i mądrość życiową, dlatego stanowią wzór dla ludzi młodych. W związku z wiodącą 
wśród społeczności romskiej rolą ludzi starszych można przyjąć za Margaret Mead, 
że Romowie są zorganizowani według zasad charakterystycznych dla społeczeństw 

1 T. Paleczny, J. Talewicz-Kwiatkowska (red.), Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 34–35.



108 Joanna Talewicz-Kwiatkowska

postfi guratywnych. Wewnątrz tego typu społeczności wyznacznikiem wiedzy i mą-
drości nie jest poziom wykształcenia jednostek, ale właśnie wiek. Wobec braku źró-
deł pisanych to starsi przekazują wiedzę młodym. Ponadto stoją na straży tradycji 
i kształtują osobowość oraz sposób myślenia ludzi młodych. Andrzej Mirga i Lech 
Mróz stwierdzili, że pomimo iż Romowie żyją wśród społeczności, które dawno już 
wyszły z etapu postfi guratywnego, nadal zachowali względnie archaiczny model 
społeczny.

Powszechną zasadą wśród Romów jest zasada ceremonialnej gościnności (patyw, 
pacziwa), będącej przejawem więzi społecznej i świadomości wspólnoty. Cechą cha-
rakterystyczną przyjęć jest bogactwo potraw i wystawność (bez względu na sytua-
cję materialną organizatora spotkania). Patyw organizuje się najczęściej przy okazji 
świąt, ślubów, pogrzebów, narodzin dziecka, spotkań rodzinnych etc. Ważne jest, by 
osoby zaproszone na przyjęcie odwzajemniły się tym samym, czyli zorganizowały 
następne spotkanie. Ten, kto tego nie uczyni, jest narażony na utratę dobrego imienia 
i szacunku.

Romanipen nakłada na Romów o tradycjach wędrownych obowiązek manifesto-
wania romskości, solidarności grupowej, zakaz wypierania się swojego pochodze-
nia oraz nakaz posługiwania się językiem romani w kontaktach międzygrupowych. 
Równie ważne jest przestrzeganie tradycyjnych obrzędów i rytuałów. W społeczno-
ści romskiej istotny jest podział ze względu na płeć. Patrylokalność i patriarchalność 
romskich rodzin powoduje, że to mężczyźni odgrywają dominującą rolę. Są głowami 
rodzin, rodów i to na nich spoczywa odpowiedzialność podejmowania kluczowych 
decyzji. Ponadto kobieta przez większość swojego życia jest istotą nieczystą, co 
wpływa na jej podrzędność względem mężczyzn. Podział według płci uwidacznia 
się na przykład podczas organizowanych przyjęć okolicznościowych i spotkań ro-
dzinnych. Wtedy to kobiety siedzą po jednej, a mężczyźni po drugiej stronie stołu. 
Kobiety nie zasiadają po stronie mężczyzn i odwrotnie. Jeśli jest to możliwe, przy 
okazji organizowania spotkań w szerszym gronie przygotowuje się dwa stoły: jeden 
dla kobiet, a drugi dla mężczyzn.

Podstawowym elementem tworzącym strukturę społeczną Romów jest rodzina, 
którą Romowie defi niują jako grupę spokrewnionych z sobą osób (rodzice, dzieci 
– także z poprzednich związków, dziadkowie). Są to osoby silnie z sobą związa-
ne. Natomiast inni krewni oraz ich dzieci są określani jako członkowie rodu. W ro-
dzinach romskich szczególną wagę przywiązuje się do wychowania dziewczynek. 
Od najmłodszych lat uczą się one, jak zachowywać się w określonych sytuacjach, 
by w przyszłości móc godnie wypełniać rolę żony i matki. Naucza się je dobrych 
manier, skromności i delikatności. Kiedy dojrzałość dziewczyny staje się widoczna, 
powinna ona chodzić odpowiednio i skromnie ubrana (długa spódnica, zakryte ra-
miona). Dziewczynie nie wolno siadać przy stole, kiedy siedzą przy nim mężczyźni, 
przechodzić przez sztućce, gdy te upadły. Nie powinna wieczorami opuszczać domu 
ani wychodzić w towarzystwie chłopców, bowiem takie zachowanie jest źle odbiera-
ne. Do ślubu winna pozostać dziewicą, natomiast po ślubie musi być wierna mężowi, 
dbać o dom i potomstwo, być zaradna i skromna. W wychowaniu chłopców duży 
nacisk kładzie się na wpajanie im zasad, jak być głową rodziny i jak ją reprezentować 
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w kontaktach z innymi Romami. Chłopcy od najmłodszych lat uczą się, jak stać na 
straży tradycyjnych zachowań kobiety i innych mężczyzn. Istotne jest wykształcenie, 
zarówno u chłopców, jak i dziewczynek, zasad oraz form okazywania szacunku star-
szym, ponieważ to starsi ustanawiają hierarchię w grupie. Dobrze wychowane dziec-
ko to takie, które zna obyczaje romskie, okazuje szacunek starszym, dba o dobre imię 
swojej rodziny oraz w sytuacjach koniecznych staje w jej obronie. Rodzina jest dla 
Romów najwyższą wartością, bowiem całe życie społeczne toczy się na jej forum. To 
właśnie rodzina utrzymuje ciągłość kultury poprzez edukowanie potomstwa na temat 
istotnych dla grupy wartości, a jej starsi członkowie kontrolują zachowania społecz-
ne krewnych tak, by nie odbiegały one od powszechnie przyjętych norm.

Konsekwencją odstępstwa od zasad jest tabuiczne skalanie (Mageripen) osoby, 
która nie przestrzegała tradycyjnych norm postępowania. Mageripen to niepisany 
kodeks czynów zakazanych. W rozumieniu Romów o tradycjach wędrownych ska-
lanie rozdziela świat na sfery czyste i sfery nieczyste i dotyczy wyłącznie członków 
danej grupy romskiej. Mówiąc o czystości i nieczystości, należy podkreślić, że istotą 
nie jest brud fi zyczny, lecz brud w sensie rytualnym, którego można pozbyć się po-
przez odbycie wyznaczonej kary i powtórne rytualne włączenie w obręb wspólnoty 
romskiej2. Prócz niedopuszczalnych czynów, takich jak nieuczciwość wobec innego 
Roma czy zabójstwo Roma, nieczystość mogą powodować pewne części ciała ludz-
kiego: jego wydzieliny, plwociny, włosy, odchody, a także to, co się od ciała oddziela, 
ponieważ zgodnie z wnioskami, do jakich podczas swoich badań doszła Judith Okely, 
istnieje dychotomiczny podział ciała na ciało zewnętrzne oraz wewnętrzne. Dlatego 
niebezpieczny, bo kalający, jest kontakt z kobietą w czasie menstruacji lub po poro-
dzie. Ze względu na „bycie wewnątrz” ciała kobiety niebezpieczny (zanieczyszcza-
jący) jest również kontakt z nowo narodzonym dzieckiem. Nieczystość obejmuje dół 
ciała kobiety (od pasa w dół) oraz wszystko to, co się z nim styka (obuwie, bielizna, 
spódnica)3.

Kontakt z osobą skalaną (nazywaną przez Romów z Polska Roma magerdo, 
a u Lowarów i Kełderaszów – mahrime) jest niewskazany ze względu na jej właści-
wości kalające, które mogą dotknąć każdego wchodzącego z nią w interakcję. Dlate-
go osoba skalana jest separowana czasowo lub dożywotnio (w zależności od czynu, 
jakiego się dopuściła) od reszty społeczności romskiej i nie może ukrywać swojego 
statusu. Dzieci oraz osoby starsze są wyłączone z kręgu osób zagrożonych skala-
niem. Okres bezpieczeństwa u dzieci kończy się wraz z osiągnięciem dojrzałości 
płciowej i wejściem w związek małżeński.

Nad przestrzeganiem tych zasad czuwają tradycyjne instytucje romskie. Tym 
samym konfl ikty, odstępstwa od normy oraz wszelkie niejasne sytuacje pozostają 
sprawami wewnętrznymi. Najwyższym sędzią i zwierzchnikiem Polska Roma jest 
Szero Rom, natomiast u Kełderaszów i Lowarów funkcję tę pełni Romano Kris, czyli 
Rada Starszych. Szero Rom (Šero-Rom, Baro-Šero) orzeka o winie bądź niewinności 

2 A. Kowarska, Polska Roma. Tradycja i nowoczesność, DiG, Warszawa 2005, s. 38.
3 J. Okely, Gypsies Women. Models in Confl ict [w:] S. Ardener (red.), Perceving Women, Malaby 

Press, London 1975, s. 57–69.
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oskarżonego. Jest jedynym, który może nakładać i ściągać skalania, stając się tym 
samym niekwestionowanym przywódcą i autorytetem. Współcześnie zdarzają się sy-
tuacje, w których podważany jest autorytet i wola zwierzchnika, na skutek czego spo-
ry są rozwiązywane w polskich sądach. Niemniej należy podkreślić, że wciąż są to 
sporadyczne sytuacje, bowiem, jak już wspomniano, zgodnie z zasadami Romanipen 
konfl ikty i spory w grupie Romów należących do Polska Roma są sprawą wewnętrz-
ną. Szero Rom jest wybierany spośród przywódców poszczególnych rodów podczas 
zjazdu głów rodzin romskich Romano Celo. Zjazdy odbywają się w nieregularnych 
odstępach czasowych, także wówczas, gdy zaistnieje potrzeba omówienia ważnych 
dla grupy spraw. W spotkaniach uczestniczy Szero Rom. Od ponad dwudziestu lat 
funkcję Szero Roma pełni mieszkający w Nowym Dworze Mazowieckim Henryk 
Kozłowski.

Analogiczna do instytucji Szero Roma jest dla Lowarów i Kełderaszów Rada 
Starszych zwana Kris. Kris jest, podobnie jak Szero Rom, rodzajem romskiego sądu, 
z tym że rola sędziego nie jest jednostkowa, bowiem pełni ją kilkunastu bądź kilku-
dziesięciu przywódców rodów, których głos jest równoprawny. Spośród członków 
Rady Starszych wybierany jest starszy, który pełni funkcję przewodniczącego, a jego 
głos jest decydujący w kwestiach spornych. Kris, tak jak Szero Rom, podejmuje de-
cyzję o nałożeniu skalania na winnego bądź przesądza o jego niewinności. W kompe-
tencji Kris leży również ściąganie skalania. Oprócz wyroków skazujących winnego 
na wydalenie poza społeczność romską, u Kełderaszów stosuje się także grzywny, 
których część wypłaca się poszkodowanemu, a część przeznacza się na przyjęcie dla 
uczestników Kris.

W odróżnieniu od Romów o tradycjach wędrownych, Romowie Karpaccy nie 
kształtowali swojej tożsamości na podstawie Romanipen. Zasady, które są funda-
mentalne dla Romów o tradycjach wędrownych, nie mają tego samego znaczenia dla 
Romów Górskich. Zmiany wynikające z adaptowania się do otoczenia zewnętrzne-
go, jako że Romowie Karpaccy od wieków są społecznością osiadłą, żyjącą w blisko-
ści przestrzennej ze społecznością nieromską, implikowały utratę tych cech kultury. 
W tym kontekście można się zgodzić z Ewą Nowicką, która twierdzi, że nomadyzm 
i osiadłość stanowią najistotniejsze czynniki podziału wśród Romów, co jest elemen-
tem świadomości społecznej współczesnych grup romskich.

W świadomości Romów Karpackich nie istnieje podział świata na sfery czyste 
i nieczyste, a co za tym idzie – nie ma znaczenia instytucja Szero Roma czy Kris. 
Jerzy Ficowski stwierdził, że jeszcze do niedawna instytucje te były dla Romów Gór-
skich czymś nieznanym4. W przeszłości kontakt z Romami Karpackimi był zabronio-
ny pod groźbą skalania, ponieważ uważano ich za nieczystych. Jednym z powodów 
zakazu kontaktów pomiędzy Bergitka Roma a grupami o tradycjach wędrownych 
było spożywanie przez tych pierwszych mięsa końskiego. Romowie Górscy uważają, 
że koń jest zwierzęciem najczystszym i dlatego powinno się go spożywać, co z kolei 
u Romów o tradycjach wędrownych jest niedopuszczalne i wiąże się ze złamaniem 
tabu. Ponadto Romów Karpackich oskarżano o konsumpcję psów, co wśród byłych 

4 J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985, s. 152–163.
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wędrowców również jest surowo zabronione. Kolejnym powodem dystansu dzielą-
cego grupy romskie są zawody wykonywane przez Romów Karpackich, które pod 
groźbą skalania są zabronione wśród pozostałych grup żyjących w Polsce, bowiem 
są one sprzeczne z zasadami czystości. Należą do nich prace porządkowe (np. zamia-
tanie ulic, praca przy obsłudze toalet publicznych), praca w szpitalach – ze względu 
na kontakt z nieczystościami ludzkimi, z dolnymi partiami ciała, zwłokami, a także 
praca w policji. Dla Romów Karpackich zawody te są zgodne z wyznawaną przez 
nich zasadą tak zwanej dobrej pracy (laćhi bući), która przynosi dochody i uznanie. 
Zgodnie z kodeksem obowiązującym wśród Romów o tradycjach wędrownych, oso-
ba wykonująca powyższe zawody jest wykluczona na stałe ze społeczności romskiej.

Na stosunki pomiędzy Romami Karpackimi a pozostałymi grupami wpływ ma 
także strój kobiet z grupy Romów Bergitka, dla których noszenie spodni jest nor-
malne i powszechne, co z kolei dla Romów o tradycjach wędrownych jest niezgodne 
z zasadą czystości i skromności.

Pomimo istotnych różnic kulturowych należy podkreślić, że dystans dzielący 
grupy romskie i separowanie Romów Karpackich od pozostałych grup żyjących 
w Polsce zmniejsza się. Trudno dokładnie określić początek tego trwającego wciąż 
procesu, ale wydaje się, że nie bez znaczenia w tym kontekście było przymusowe 
osiedlenie się wędrujących Romów w latach sześćdziesiątych XX wieku. Żyjący do 
tej pory w separacji przestrzennej Romowie w wielu przypadkach zostali zmuszeni 
do zamieszkania w sąsiedztwie, dzieląc wspólny status, jako że dla społeczeństwa 
większościowego byli i są po prostu Cyganami. Bardzo istotny wpływ na niwelowa-
nie dystansu międzygrupowego mają również ludzie młodzi, którzy życie wędrowne 
znają jedynie z opowieści starszych, gdyż sami urodzili się już jako ludzie osiadli. 
Tym samym pewne zasady czy reguły nie mają już dla nich takiego samego znacze-
nia jak dla starszych członków rodziny. W wielu przypadkach wzajemna niechęć, 
którą czasem młodzi ludzie wynoszą z domu, zostaje zweryfi kowana przez życie 
codzienne (uczęszczanie do tych samych szkół czy klas, borykanie się z podobny-
mi problemami). Bliższa Romom Karpackim stała się też wiedza na temat zasad 
obowiązujących w grupach o tradycjach wędrownych, co w niektórych przypadkach 
prowadzi do nawiązywania do nich przez Bergitka Roma. Adam Bartosz uważa, że 
jest to sposób na dowartościowanie grupy własnej i próba podniesienia jej prestiżu5. 
Poczucie związku z byłymi wędrowcami uwidacznia się ponadto w przejmowaniu 
symboli życia wędrownego przez Romów, którzy nigdy nie byli nomadami. Za przy-
kład niech posłużą pielgrzymki Romów i imprezy kulturalne organizowane między 
innymi przez Romów Karpackich, podczas których odtwarzane jest życie taborowe, 
jakiego sami nigdy nie prowadzili.

Zmiany związane z relacjami grup Romów wędrownych i Romów Karpackich 
uwidaczniają proces zmian zachodzących w kulturze Romów. W przeszłości bliż-
szy kontakt członków tych grup był w zasadzie niemożliwy i nie był akceptowany, 
zwłaszcza ze strony Romów o tradycjach wędrownych. Romowie Górscy znajdo-
wali się w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji, bowiem z jednej strony byli Cyganami 

5 A. Bartosz, Nie bój się Cygana, Pogranicze, Sejny 2004, s. 172.
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i z tego powodu spotykali się z niechęcią ze strony społeczeństwa większościowego, 
a z drugiej dla Romów o tradycjach wędrownych byli ludźmi, z którymi kontakt 
był niewskazany, a nawet zabroniony. Jak już wspomniano, przymusowe osiedle-
nie wędrowców, a także zmiany cywilizacyjne spowodowały znaczne przekształce-
nia w kulturze Romów. Niektóre tradycje, zwyczaje i obyczaje w życiu osiadłym 
straciły swoje pierwotne znaczenie, dlatego uległy i wciąż ulegają modyfi kacjom. 
Innego rodzaju czynniki wpływające na wewnętrzne zróżnicowanie Romów wiążą 
się z różnicą pokoleń. Młodzi ludzie, których kontakt z nieromskim otoczeniem jest 
znacznie intensywniejszy niż ten, który mieli ich rodzice czy dziadkowie, inaczej 
niż oni interpretują obowiązujące dotąd zakazy czy nakazy. Coraz częściej młodzi 
ludzie wybierają edukację i karierę niż wczesne zakładanie rodziny. Chcą żyć jak 
ich nieromscy koledzy i koleżanki, z którymi stykają się od najmłodszych lat. Ko-
rzystają z dobrodziejstw współczesnego świata i dlatego nie zawsze spotykają się 
z aprobatą starszych przedstawicieli społeczności romskiej. Powodem tego jest fakt, 
iż często wybory młodych kolidują z tradycją i nadrzędnymi, obowiązującymi we-
wnątrz społeczności romskich zasadami. Mimo to wyedukowani młodzi Romowie 
zdają sobie sprawę, że warunkiem przetrwania w tak zwanym nowoczesnym świecie 
są wybory, których dokonują, a które kłócą się z romskimi wartościami. Być może 
rację miał starszy Rom, który podczas jednej z naszych rozmów powiedział: „Romo-
wie od zawsze żyli w otoczeniu innym, często obcym. Nasza kultura, język, tradycja 
przetrwały wojny i totalitaryzmy. Wciąż istniejemy, nie rozmyliśmy się wśród innych 
społeczeństw. Ale czy tak pozostanie? Mieliśmy wielu wrogów, ale nigdy takiego jak 
ten, który nazywany jest nowoczesnością”.


