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ROMOWIE  A  PROCESY  EUROPEIZACJI:
UNIWERSALIZACJA  TOŻSAMOŚCI  KULTUROWEJ

1..Globalizacja jako kontekst procesów uniwersalizacji kulturo-
wej Romów

„Globalizacja” jest pojęciem, które zdobyło w ostatniej dekadzie oszałamiającą wręcz
popularność. Fenomen określony tym pojęciem stanowi bardzo złożony zespół zja-
wisk: procesów przemian społecznych, modernizacji, urbanizacji, industrializacji,
wzrostu natężenia kontaktów międzykulturowych, pokonywania barier komunikacyj-
nych, kształtowania nowych rodzajów więzi i tożsamości kulturowej, ideologii, wyła-
niania nowych układów integracji politycznej i ekonomicznej. Globalizacja wyznacza
kontekst dla istnienia i funkcjonowania tego obszaru integracji społecznej, który okre-
śla się mianem „ponowoczesnego”, „postnarodowego”. Globalizacja oznacza pojawia-
nie się nowych, szerszych, nie tylko od lokalnych, regionalnych, etnicznych, ale i na-
rodowych typów więzi i tożsamości grupowej. Jednocześnie w procesach globalizacji
zacierają się granice grup kulturowych, rasowych, etnicznych, narodowych. Wyłaniają
się nowe przestrzenie i porządki kulturowe, ponadnarodowe, wielokulturowe, różno-
kulturowe formy pluralizmu, obejmujące połączone z sobą w różnych konfiguracjach
elementy kultur składowych. Takie typy integracji wyłaniają się, przykładowo, w prze-
strzeni amerykańskiej, europejskiej, latynoamerykańskiej, hinduskiej, ale także skan-
dynawskiej czy karaibskiej. Wszystkie kultury na globie ziemskim żyją w jednej,
zamkniętej, coraz bardziej „wspólnej”, kurczącej się przestrzeni. Dochodzi do „kom-
presji” nie tylko czasoprzestrzeni, ale także środowiska kulturowego, semantycznej,
aksjologicznej i ideowej przestrzeni, w której przenikają się z sobą i mieszają nie tylko
wytwory kultury materialnej, wzory organizacji grupowej, języki, elementy tradycji
etnicznej i narodowej, ale także obyczaje, elementy wierzeń religijnych i tożsamości
kulturowej różnych grup społecznych (Giddens 2001, Robertson 1992, Sztompka
2002).

Procesy globalizacji mają dwojaki sens: ontologiczny i epistemologiczny. Sens on-
tologiczny sprowadza się do pytań o status i zakres realności tego, co określa się mia-
nem globalizacji. Chodzi zwłaszcza o konsekwencje w zakresie przemian więzi i toż-
samości kulturowej. Dalej, kontrowersje związane z pytaniami o ontologiczny sens
zjawisk globalizacji prowadzą do pytań o zakres odrębności i samoistności nowej, czy
stanowiącej tylko kontynuację dotychczasowych procesów narodotwórczych zglobali-
zowanej rzeczywistości społecznej.



Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji14

Sens epistemologiczny odzwierciedla się w poszukiwaniu nowych paradygmatów,
teorii i sposobów opisu oraz wyjaśniania następstw szybkich przemian gospodarczych,
politycznych, komunikacyjnych, ideowych i kulturowych globalizacji. Pytania takie
formułuje i poszukuje na nie odpowiedzi cała humanistyka, szczególnie nauki społecz-
ne. Prób opisu i wyjaśnienia konsekwencji globalizacji dokonują jednak także ludzie
ich doświadczający, członkowie różnych grup kulturowych, w tym także lokalne, auto-
chtoniczne, rodzime zbiorowości kulturowe. Romowie, stanowiący szczególną grupę
kulturową o zasięgu globalnym, światowym, żyjąc w skupiskach funkcjonujących
w różnych społeczeństwach obywatelskich, cywilizacjach, stanowiąc składnik wielo-
kulturowych przestrzeni i układów pluralistycznych, podlegają na równi z innymi zbio-
rowościami etnicznymi czy narodami prawom procesów globalizacji. Jakie konse-
kwencje dla więzi grupowej, zwłaszcza rodowo-plemiennej, opartej na tożsamości
i tradycji etnicznej mają dla Romów procesy globalizacji, zwłaszcza europeizacji? Czy
Romowie podlegają globalizacji na równi z innymi grupami, w tym samym stopniu
i tempie? Czy mechanizmy kształtowania nowej strategii przystosowania się do wy-
mogów wielokulturowych, polimorficznych struktur społecznych krajów Unii Europej-
skiej napotykają bariery ideowe, obyczajowe, jednym słowem – kulturowe? Czy pro-
cesy przystosowania Romów zmierzają w kierunku społecznej, strukturalnej,
ekonomicznej i politycznej integracji, czy też asymilacji i akulturacji? W jakim stopniu
tożsamość kulturowa Romów pozostanie odrębna, w jakim zaś ulegnie uniwersalizacji
i zostanie poddana „europeizacji”? Co oznaczać będzie dla Romów europeizacja
w sensie kulturowym? Czy Romowie, jako rozproszona, żyjąca w diasporze, o odręb-
nych sposobach i wzorach przystosowania do różnych społeczeństw obywatelskich
grupa kulturowa, wytworzą własną, panetniczną, czy jednolitą, zuniwersalizowaną,
europejską tożsamość grupową? Jakiego rodzaju będzie to tożsamość? Podobna do
zasymilowanych ludów autochtonicznych Stanów Zjednoczonych tracących nie tylko
swój język, religię, ale większość z elementów dziedzictwa kulturowego na rzecz toż-
samości amerykańskiej? Czy raczej bliższa poddanych częściowej akulturacji skupisk
postimigracyjnych? (Ethnicity 1975, Paleczny 2005, Założenia teorii asymilacji 1980).

Przed przystąpieniem do próby poszukiwania odpowiedzi na te i wiele innych py-
tań, należy określić zakres oraz wpływ procesów globalizacyjnych na uniwersalizację
tożsamości kulturowej.

Zjawiska globalizacji obejmują cztery rodzaje podlegających modernizacji i trans-
formacji zjawisk.

Po pierwsze, zachodzą w sferze gospodarki, prowadzą do upowszechnienia pro-
duktów, wytworów ludzkiej działalności, zarówno materialnych, jak i duchowych.
Standaryzują sposoby produkcji, obrotu oraz użytków czynionych z tych produktów.
Wprowadzają rynkowy, konsumpcyjny porządek do systemu społecznego, konsolidu-
jąc rynki finansowe, sieci handlowe. Ujednolicają gusty, umasawiają sposoby zaspo-
kajania potrzeb, multiplikują nie tylko produkty w rodzaju napojów, samochodów, fast
foodów, ale także zabawki, perfumy, ubrania, dzieła sztuki, filmy, utwory muzyczne
i wiele innych. Globalizacja w sferze gospodarki zachodzi w błyskawicznym tempie,
wyprzedzając przejawy modernizacji w innych segmentach struktury społecznej.

Po drugie, są to zjawiska unifikacji politycznej, tworzenia międzykulturowych,
różnokulturowych, pluralistycznych systemów politycznych, w rodzaju Unii Europej-
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skiej, Ligi Państw Arabskich, Wspólnoty Niepodległych Państw czy Stanów Zjedno-
czonych Ameryki. Zjawiska unifikacji politycznej prowadzą powoli do osłabiania
funkcji państw narodowych na rzecz ponadnarodowych organizacji politycznych, mi-
litarnych i układów administracji.

Po trzecie, są to zjawiska wzrostu zasięgu i znaczenia informatycznej, globalnej
sieci komunikacyjnej. Świat staje się „globalną wioską”, słabną bariery językowe,
rasowe, religijne, choć – w sposób paradoksalny – mimo że gasną nacjonalizmy i słab-
ną konflikty międzynarodowe, intensyfikują się antagonizmy międzycywilizacyjne
i międzyreligijne. Społeczeństwo staje się coraz bardziej jednym globalnym systemem
wymiany informacji, wartości, elementów kultury (Postman 2006).

Po czwarte, są to zjawiska uniwersalizacji kulturowej, w tym języków, wartości,
obyczajów, głównie jednak wytworów kultury materialnej i duchowej (Paleczny 2007).

W artykule podejmuję wybrane zagadnienia dotyczące zjawisk uniwersalizacji
kulturowej Romów w globalizującym się świecie, rozpatrywanych w kontekście proce-
sów integracji europejskiej.

2. Uniwersalizacja kulturowa

We współczesnym świecie istnieje co najmniej kilkanaście tysięcy odrębnych grup
kulturowych: od najmniejszych lokalnych, plemiennych, rodzimych, autochtonicznych
w rodzaju Maorysów w Nowej Zelandii czy Indian Zuni w Stanach Zjednoczonych,
poprzez grupy etniczne, takie jak Baskowie, Romowie czy Zulusi, narody, przykłado-
wo francuski, niemiecki, rosyjski i polski, po złożone, wielokulturowe społeczeństwa
obywatelskie Stanów Zjednoczonych, Indii, Chin, Brazylii, Kanady, Australii czy
Meksyku. Obok złożonych, pluralistycznych, wielonarodowych, wieloetnicznych,
mieszanych rasowo i religijnie społeczeństw obywatelskich, tworzących nie tylko po-
lityczne (państwowe), ekonomiczne, ale także kulturowe – w tym językowe, religijne,
ideowe – warunki integracji i więzi cywilizacyjnej, występują inne formy integracji
ponadnarodowej (postnarodowej, międzynarodowej, międzykulturowej) w rodzaju
skandynawskiej, karaibskiej czy euroazjatyckiej. Do cech specyficznych i wyjątko-
wych, odróżniających złożone, heterogeniczne społeczeństwa wielokulturowe od ho-
mogenicznych, jednorodnych narodów-państw i mniejszych grup kulturowych, w tym
romskich grup etnicznych w świecie, zaliczyć należy różnorodne procesy wzajemnego
przystosowania, akulturacji i asymilacji ludzi wywodzących się z różnych grup raso-
wych, etnicznych i religijnych.

Jednym z głównych wymiarów i zarazem komponentów zróżnicowania kulturowe-
go złożonych społeczeństw ponowoczesnych jest pochodzenie i przynależność rasowa
oraz etniczno-narodowa.

Odrębność rasowa utrzymuje się w heterogenicznych społeczeństwach Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Europy nie tylko w nielicznych, drugorzędnych
wymiarach odrębności oraz tożsamości etnicznej, lecz przejawia się również w kon-
fliktach i uprzedzeniach obejmujących największe, podstawowe grupy kulturowe. Sto-
sunki pomiędzy rdzennymi mieszkańcami Stanów Zjednoczonych a białą większością,
zdominowane przez procesy integracji obywatelskiej i akulturacji językowej oraz reli-
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gijnej, rozwijają się wolniej w sferze osobowości i postaw. Podobnie jak w stosunkach
międzyrasowych Indian z białymi obywatelami Stanów Zjednoczonych pojawiają się
postawy etnofobii i uprzedzeń, tak w relacjach pomiędzy Afroamerykanami i białymi
obecne są elementy konfliktu oraz dychotomii. Stosunki międzykulturowe pomiędzy
ludnością islamską o tureckim rodowodzie narodowym a Niemcami w Republice Fede-
ralnej Niemiec mają charakter nie tylko integracji i asymilacji, ale także utrzymujących
się trwałych dysproporcji położenia i dysonansu postaw. Ludność arabska we Francji
i muzułmańska w Wielkiej Brytanii jest dalece zintegrowana społecznie i zasymilowa-
na językowo, pozostaje jednak widoczną mniejszością nie tylko religijną, ale niejedno-
krotnie wyróżnianą w wymiarze rasowym. Podobnym charakterystykom, prowadzą-
cym często do dyskryminacji i nierównego traktowania, poddawani są Romowie,
wyróżniani często jako mniejszość nie tyle etniczna, ile posiadająca odrębne cechy
rasowe. W kontekście procesów zjednoczeniowych w Europie, w miarę wzrostu stop-
nia integracji ekonomicznej i politycznej, zanikają nie tylko prawne i polityczne przy-
czyny dyskryminacji Romów, ale także przyczyny kulturowe, w tym te oparte na ste-
reotypach i uprzedzeniach rasowych i etnicznych (Gorlewska 1999, Mirga i Mróz
1994). Wyodrębnianie Romów jako mniejszości plemiennej czy rasowej należy do
przeżytków nie tylko w sferze stereotypów, ale także osobistych, interpersonalnych
uprzedzeń. Do europejskich standardów należy postrzeganie i traktowanie Romów
jako odrębnej grupy etnicznej, której członkowie posiadają wszakże mieszaną, biwa-
lencyjną, a nawet poliwalencyjną tożsamość kulturową.

Do najważniejszych cech, tworzących heterogeniczne mozaiki wielokulturowych
społeczeństw obywatelskich w warunkach ponowoczesności, składające się z grup i ludzi
o różnorodnym pochodzeniu rasowym, etnicznym, narodowym oraz religijnym, zaliczyć
można unikatowe, niepowtarzalne w homogenicznych kulturach narodowych procesy
syntetyzacji, synkretyzacji, dyfuzji, hybrydyzacji, asymilacji i akulturacji, stanowiące
efekt wielostronnych interakcji interpersonalnych oraz międzygrupowych. Tego rodzaju
przestrzeń kulturowa, grupowy, międzykulturowy, postnarodowy wymiar integracji,
wyłania się w krajach postimigracyjnych, ale także w obszarze Unii Europejskiej.
W Europie zaczyna się wyodrębniać i utrwalać świadomość istnienia wspólnoty nie tylko
politycznej, gospodarczej, ale i kulturowej. Do najważniejszych procesów, kształtujących
charakter ponowoczesnych, złożonych społeczeństw wielokulturowych, w których ulo-
kowane są także etniczne wspólnoty romskie, zaliczyć należy:

1.  Nak ładanie się  na siebie i  wspó łwystępowanie różnych modeli
plural izmu kulturowego, od monizmu narodowego i etnicznego, poprzez mono-
centryzm bądź dwukulturowość (transkulturowość) hybrydalną, po pluralizm mecha-
niczny i organiczny, dominujący w coraz większym stopniu w kształtowaniu obecnego
systemu tożsamości Brazylijczyków, Australijczyków, obywateli Stanów Zjednoczo-
nych i, w pewnej mierze, krajów członkowskich Unii Europejskiej. Mechanizmy te
określić można mianem „transkulturowości”. Transkulturowość polega na wyłanianiu
się, w wyniku zachodzących licznych interakcji międzykulturowych (międzyrasowych,
interetnicznych i międzywyznaniowych), szerszej od natury elementów składowych,
amerykańskiej, europejskiej, arabskiej, latynoamerykańskiej czy zachodniej przestrzeni
cywilizacyjnej. Romowie w Polsce, Słowacji, Czechach i innych krajach członkow-
skich Unii Europejskiej zaczynają „dodawać” do swojej rdzennej, macierzystej tożsa-
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mości kulturowej, elementy nie tylko identyfikacji ze zbiorowościami narodowymi, ale
także coraz częściej z przestrzenią cywilizacji europejskiej. Proces ten zachodzi
w dwóch wymiarach: wyłaniania się i utrwalania panetnicznej, romskiej tożsamości
europejskiej pośród członków wszystkich romskich wspólnot lokalnych i krajowych
w społeczeństwach obywatelskich państw członkowskich UE oraz w stosunkach inter-
personalnych z uczestnikami innych kultur etnicznych i narodowych. Romowie budują
bardzo złożony, trzypoziomowy system tożsamości kulturowej, obejmujący w domi-
nującym stopniu elementy więzi rodowo-plemiennej i etnicznej, z dodatkiem kompo-
nentów kultur narodowych, w jakich romskie skupiska lokalne są osadzone, zawierają-
cy także składniki identyfikacji cywilizacyjnej, europejskiej.

W procesach uniwersalizacji kulturowej społeczeństw krajów europejskich oraz
utworzonych przez ich członków w następstwie procesów kolonizacji i imigracji, od-
grywały i nadal odgrywają swoją rolę – ze zmiennym natężeniem – mechanizmy
wszystkich wyróżnionych modeli stosunków interkulturowych. Monocentryczne, eks-
kluzywne grupy kulturowe ludów autochtonicznych, romskie wspólnoty plemienne
i etniczne, podlegały procesom uniwersalizacji w różnym stopniu i tempie. Niektóre
z tych wspólnot kulturowych całkowicie rozmyły się, rozpłynęły w kulturach więk-
szych, szerszych, innego rodzaju, przede wszystkim narodowych. Część lokalnych
wspólnot romskich uległa asymilacji. Zjawisko to dotyczy jednak nielicznych grup,
głównie z obszaru Rumunii, Węgier czy Bułgarii. Na terenie Polski, Słowacji czy
Czech akulturacji, polegającej także na utracie języka, obyczajów, tradycyjnej więzi
grupowej, uległ niewielki odsetek Romów. W zdecydowanej większości zachowali oni
poczucie więzi „podstawowej” z własną kulturą romską, „dodając” do swej tożsamości
poczucie przynależności do kultury narodowej, w jakiej funkcjonują. W następstwie
tych procesów większa część Romów jest w Europie dwukulturowa i dwujęzyczna,
zmierzając w kierunku przyjęcia trzeciej identyfikacji: europejskiej, panetnicznej, po-
limorficznej i wielokulturowej. Do najważniejszych mechanizmów kształtujących
tożsamość skupisk romskich w świecie, a zwłaszcza w Europie, należą, moim zdaniem,
trzy:

A) Mieszanie się  grup kulturowych i  powstawanie kategori i  i  zbio-
rowości  transgranicznych, mieszanych, wyłaniających typy tożsamości podwójnej:
romsko-polskiej, romsko-słowackiej czy także romsko-europejskiej. Zjawisko to za-
chodzi w obrębie wszystkich skupisk romskich w Europie, choć w nierównomiernym
tempie i stopniu. Istnieją środowiska romskie zachowujące duży zakres autonomii
i odrębności kulturowej, zarówno językowej, jak i obyczajowo-religijnej, jednocześnie
na poziomie więzi rodowo-plemiennej oraz etnicznej.

B) Nak ładanie się  na siebie świadomości  etnicznej  i  rasowej, przy za-
niku i redukcji wymiaru rasowego do etnicznego, określonego faktem pochodzenia
plemiennego, etnicznego bądź narodowego. Rezultatem tego procesu jest stosunkowo
szybki zanik zjawisk rasizmu i dyskryminacji, spowodowanych faktem odrębności
rasowej. Zjawisko synkretyzmu rasowego redukuje w coraz większym stopniu anty-
nomie rasowe na poziomie międzygrupowym, poprzez rugowanie ze stosunków mię-
dzykulturowych ideologii rasistowskich, oraz na poziomie osobniczym, interpersonal-
nym, przez wypieranie ze świadomości i tożsamości Amerykanów i Europejczyków
postaw ksenofobicznych, prowadzących do dyskryminacji i uprzedzeń. Romowie po-
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strzegani byli przez stulecia jako odrębna grupa nie tylko etniczna, ale i lokowana
w przestrzeni „obcości” ze względu na cechy wyglądu, fizjologii i przynależności ra-
sowej. Współcześnie Romowie niemal całkowicie – nie licząc sporadycznych przy-
padków dyskryminacji osobniczej – postrzegani są jako odrębna grupa kulturowa,
zachowująca status mniejszości etnicznej, lecz nie rasowej. Rasa i etniczność nakładają
się na siebie nie tylko w różnych formach autoidentyfikacji samych Romów, ale także
w świadomości członków społeczeństw, w których są oni osadzeni. Co prawda niektó-
re badania, prowadzone zwłaszcza na Słowacji, w Czechach i w Polsce, potwierdzają
jeszcze ślady rasowej dychotomii, w której Romowie traktowani są nadal jako odrębna
grupa rasowa (Nowicka 1999, Raport z badań „Romowie na rynku pracy” 2006). Jest
to jednak rudymentarna, reliktowa już forma stosunku innych grup kulturowych do
Romów. Dodać należy, że zabroniona prawem.

C) Wspó łwystępowanie podwójnej ,  podzielanej ,  symetrycznej  (bądź
asymetrycznej)  tożsamości  etniczno-narodowej wśród członków lokalnych
skupisk romskich. Jest to zjawisko bardzo rozpowszechnione wśród Romów należą-
cych do grup Bergitka Roma, ale także Sinti, Kełderasz, Lowari, Polska Roma, Sasytka
i Chaładytka (Lubecka 2005, Kowarska 2005). Zjawisko to dotyczy także Romów
zachodnioeuropejskich, choć tam poziom dwujęzyczności i dwukulturowości, zwłasz-
cza ze względu na stosunkowo niewielką liczebność wspólnot romskich we Francji czy
Szwajcarii, jest niższy. Romowie są w większości dwukulturowi. Posługują się co
prawda wciąż lepiej językiem romskim, odmianą właściwą dla własnej grupy rodowo-
-plemiennej i krajowej, traktując go w porównaniu z językim polskim czy słowackim
jako macierzysty. Niemniej jednak jest to najczęściej dwujęzyczność symetryczna, co
oznacza, że Romowie posiadają w większości zdolność komunikowania się między-
kulturowego w co najmniej dwóch językach, macierzystym i grupy większościowej.
Część Romów posiada – ze względu na międzynarodowe relacje pokrewieństwa
– poliwalencyjne, więcej niż dwujęzyczne i dwukulturowe rodzaje tożsamości. W nie-
mal wszystkich rodzajach tożsamości podwójnej lub wielokrotnej dominuje jednak
identyfikacja z kulturą romską, ze wspólnotą kulturową, której granice bazują na wię-
zach krwi i przynależności rodowo-plemiennej.

2.  Synkretyzm rel igi jny,  estetyczno-artystyczny oraz kulturowo-
-obyczajowy. W procesach uniwersalizacji kulturowej społeczeństw krajów post-
imigracyjnych i europejskich dochodzi do mieszania się i nakładania elementów, wie-
rzeń religijnych, sztuki, motywów muzycznych, symboli rasowych, etnicznych i naro-
dowych, a także innych elementów kulturowych, w rodzaju: tańców, potraw, stylów
architektonicznych, wzorów dziedziczenia, stylów życia i wielu innych. Symbolami
i elementami tego synkretyzmu stają się nie tylko składniki jadłospisu Amerykanów
czy Europejczyków, oparte na włoskiej pizzy, francuskim winie, niemieckim hambur-
gerze, szwajcarskim serze czy hiszpańskich oliwkach, ale absorbujące także góralski
oscypek czy żydowską macę. Elementy kultury romskiej, zwłaszcza muzyka, taniec,
składniki jadłospisu, styl życia, niektóre ludyczne obyczaje, przenikają – tak jak fla-
menco czy szynka po cygańsku – do kultur narodowych, stając się również częścią
dziedzictwa europejskiego. Jest to zarazem relacja dwukierunkowa: Romowie przej-
mują i asymilują elementy kultur sąsiednich. Zjawisko to najbardziej widoczne jest
w zakresie wartości religijnych i języka. Synkretyzm religijny Romów jest swoistym
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fenomenem, w którym tradycyjna obyczajowość romska, obejmująca elementy animi-
zmu, nakłada się na chrześcijański monocentryzm. Formy wierzeń i kultu religijnego
Romów stanowią funkcjonalną, synkretyczną całość, umożliwiającą „dopasowanie”
Romów do otaczającego środowiska społecznego i kulturowego w zakresie umożli-
wiającym integrację i adaptację, ale nienarzucającym konieczności akulturacji i pełnej
asymilacji.

3.  Polimorfizm rodowo-plemiennych,  etnicznych oraz regionalnych
romskich wspólnot  kulturowych w nowych,  plural is tycznych spo łe-
czeństwach. Różnorodność form organizacji kulturowej Romów wynika z faktu
osadzenia w odmiennych etnicznie, religijnie i narodowo społeczeństwach wielokultu-
rowych, dzielenia szerszej, obywatelskiej przestrzeni z innymi, zwykle większymi
grupami kulturowymi. W cywilizacjach amerykańskiej i europejskiej uczestniczą lu-
dzie wywodzący się z wielu różnorodnych grup kulturowych. W tym także Romowie.
Lokalne skupiska romskie stanowią stały element „pejzażu” kulturowego większości
krajów europejskich. Powoli zacierają się różnice plemienne i etniczne pomiędzy Ro-
mami wywodzącymi się z różnych krajów, a jednocześnie wzrasta wśród nich poczucie
„europejskości” oraz panetnicznej więzi międzynarodowej, międzykulturowej.

4.  „Glokalizm” tożsamości  etnicznej . Jest to syndrom postaw i tożsamości,
stanowiący złożony, wielowymiarowy system tożsamości globalnej, z różnymi rodza-
jami identyfikacji węższej, lokalnej, regionalnej, w wersjach przykładowo reprezento-
wanych przez Romów z grupy Bergitka w Czarnej Górze, Jurgowie, Czarnym Dunaj-
cu, Kełderaszów w Nysie, Prudniku i innych skupiskach lokalnych. Globalna
identyfikacja europejska zasadza się – w tych wypadkach, gdy staje się wyrazista – na
różnych elementach wspólnego wszystkim odrębnym grupom lokalno-etnicznym,
kulturowo-regionalnym oraz narodowym poczucia identyfikacji z nadrzędnym wobec
nich obszarem wspólnych wartości cywilizacyjnych. Takiego typu tożsamości naby-
wają imigranci polscy na Wyspach Brytyjskich, ale także Romowie zamieszkujący
ośrodki miejskie, przemieszczający się niejednokrotnie pomiędzy skupiskami romski-
mi w różnych krajach. Liderzy lokalnych wspólnot romskich stają się z jednej strony
„strażnikami” i wyrazicielami tradycji kulturowej, plemiennej, rodowej, etnicznej,
z drugiej strony zaś – wychodząc poza granice własnej grupy – przyswajają elementy
szerszej tożsamości europejskiej. Szczególnym instrumentem „europeizacji” Romów
są różne projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, mające na celu likwida-
cję lub choćby osłabienie barier edukacyjnych, zawodowych, ekonomicznych i kultu-
rowych w procesach integracji ze społeczeństwami obywatelskimi krajów osiedlenia.
Programy te nastawione są nie na akulturację i asymilację, lecz na integrację struktu-
ralną. Lokalne skupiska romskie mogą chronić dzięki tym środkom własne tradycje,
język, obyczaje, styl życia, przekraczając zarazem granice dzielnicy „nędzy”, getta
etnicznego, „rezerwatu” kulturowego, w jakich zamykały je narodowe większości na
Słowacji, w Czechach, w Polsce czy na Litwie.

5.  Rosnący udzia ł  z łożonych,  biwalencyjnych i  poliwalencyjnych
typów tożsamości  kulturowej, będących komponentami szerszej identyfikacji
z kulturą polską, niemiecką, hiszpańską, bądź cywilizacją europejską. Typ romskiej
tożsamości rodowo-plemiennej w coraz większym stopniu uzupełniany jest przez nie
tyle alternatywne, ile komplementarne rodzaje identyfikacji romsko-polskiej, romsko-



Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji20

-andaluzyjskiej czy romsko-europejskiej. Są to stosunkowo rzadkie jeszcze rodzaje
tożsamości kulturowej w środowiskach romskich, zdominowane przez homogeniczne,
etniczne lub – w sporym odsetku – przez biwalencyjne, dwukulturowe, dwujęzyczne
rodzaje identyfikacji grupowej. Tożsamość podzieloną, łączną, romsko-polską, etnicz-
no-narodową, ale także rodowo-plemienno-europejską, reprezentują najczęściej osoby
wychodzące poza lokalne skupiska romskie, uczestniczące w projektach finansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej, studiujące w szkołach wyższych, współpracujące
z prasą, radiem i telewizją. Do otwierania się Romów na inne, szersze przestrzenie
kulturowe przyczynia się w coraz większym stopniu Internet. W domach zamożniej-
szych Romów pojawiają się komputery. Programy edukacji integracyjnej dzieci rom-
skich przynoszą mniejsze od spodziewanych rezultaty, ale przyczyny tego stanu rzeczy
w coraz mniejszym stopniu tkwią w tradycji grupowej, w coraz większym zaś w czyn-
nikach ekonomicznych, barierach komunikacyjnych, stwarzanych przez postawy
oparte na uprzedzeniach i dyskryminacji.

3. Typy tożsamości kulturowej Romów w procesach globalizacji

Główne mechanizmy procesów uniwersalizacji kulturowej Romów, nabywania przez
nich elementów otaczających ich kultur narodowych, „europeizacji” postaw i zacho-
wań w sytuacji pluralizmu i heterogenicznego charakteru społeczeństw wielokulturo-
wych, sprowadzają się do nakładania się na siebie w obrębie lokalnych skupisk trzech
podstawowych rodzajów tożsamości kulturowej:

I .  Wąskiej ,  ekskluzywnej,  partykularnej ,  lokalnej ,  rodowo-plemien-
nej . Ten typ tożsamości romskiej wyrasta z faktu endogamii, pokrewieństwa, tworze-
nia wspólnot opartych na jednorodnym dziedzictwie genetycznym, a zatem i kulturo-
wym. Ekskluzywny, „rdzenny”, autochtoniczny wymiar identyfikacji kulturowej
Romów wyraża się w różnorodności regionalnych i lokalnych wspólnot rodowo-
-plemiennych: Pachowiaków, Bosaków, Warmiaków, Toniaków, Galicjaków, Płonia-
ków i wielu innych (Kowarska 2005: 10). Do tej przestrzeni kulturowej zaliczyć można
stosunkowo liczne mniejszości romskie w krajach postkomunistycznych. W krajach
zachodnich wspólnoty lokalne, o dominującym rodowo-plemiennym, ekskluzywnym
typie tożsamości są zjawiskiem rzadkim, choć także występują. Tożsamość kulturowa
członków wspólnot lokalnych, rodowo-plemiennych, obejmuje również tradycje reli-
gijne, obyczajowe, zwłaszcza związane z cyklem życia: narodzin, małżeństwa i śmier-
ci, językowe, ludyczne, w zakresie uprawianych form śpiewu, tańca, kulinarne i diete-
tyczne, związane ze sposobem ubierania się, mieszkania, organizacji przestrzeni etc.
Tożsamość rdzenna, macierzysta członków wspólnot romskich obejmuje także wzory
strukturalne, nie tylko małżeństwa i rodziny, ale też schematy władzy, relacji między-
płciowych i międzypokoleniowych, systemów organizacji wewnętrznej i kodeksów
postępowania wewnątrz i na zewnątrz grupy. Tożsamość kulturowa Romów tego typu
nakłada się ściśle na reguły skalań megaripen. Jest to zamknięta, wewnętrzna tradycja,
chroniona przed ludźmi z zewnątrz, w tym także przed najbliższym otoczeniem: śro-
dowiskiem wiejskim, sąsiadami „zza płotu”, mieszkańcami tego samego osiedla, jeżeli
nie są Romami. Duża część Romów tkwi wciąż w skupiskach o dominacji tego typu
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tożsamości wąskiej, ekskluzywnej, wyłączającej innych, urodzonych poza grupą, po-
zostających poza schematami pokrewieństwa i powinowactwa.

II .  Homogenicznej ,  jednorodnej ,  monowalencyjnej  tożsamości  kul-
turowej typu etniczno-obywatelskiego,  identyfikacji  z  grupą  krajową
bądź  językową . Jest to tożsamość węższa od narodowej, polskiej, niemieckiej czy
węgierskiej, lecz przybierająca postać identyfikacji z wszystkimi Romami zamieszku-
jącymi pojedynczy kraj europejski, zakulturowanymi częściowo do tradycji węgier-
skiej, rumuńskiej, polskiej, rosyjskiej czy, przykładowo, niemieckiej. Nie wszystkie
grupy romskie na poziomie organizacji i tożsamości ponadlokalnej, „krajowej”, etnicz-
nej, da się jednoznacznie przyporządkować do tej kategorii identyfikacyjnej, opartej na
ekskluzywnych etnicznych i szerszych narodowych komponentach odrębności kultu-
rowej, w tym więzi terytorialnej, językowej i państwowej. W tym sensie „romskość”
staje się elementem składowym „polskości”, komponentem polskiej tradycji narodowej
i elementem społeczeństwa obywatelskiego, pozostając wszakże w dominującym stop-
niu i przeważającej mierze głównym rodzajem identyfikacji i orientacji postaw Romów
na wartości. Jednocześnie „romskość”, jako ekwiwalent pojęciowy dla tożsamości
i kultury etnicznej, ulega interterytorializacji i przybiera w znacznej części postać
komponentu szerszej, europejskiej, zachodniej cywilizacji. W Europie mieszka obecnie
około 10 milionów Romów, rozproszonych w różnych krajach i regionach kulturo-
wych, podzielonych na odrębne wspólnoty nie tylko językowe, rodowo-plemienne, ale
także zbiorowości krajowe (Zimmerman 2007). Sasytka Roma to grupa zakulturowana
w części przez wpływy kultury niemieckiej, Chaładytka – rosyjskiej, Polska Roma
– polskiej, Kełderasze – węgierskiej, Grekuria – greckiej. Różnorodność form i sposo-
bów przystosowania Romów do dominujących kultur narodowych sprawia, że kryteria
podziałów rodowo-plemiennych, lokalnych i państwowych nakładają się na siebie
i z sobą krzyżują w różnych konfiguracjach. Podziały krajowe sprawiają także, że
członkowie romskiej grupy etnicznej w Polsce, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech
i w innych krajach europejskich posługują się odmiennymi dialektami czy odmianami
języka macierzystego.

III. Szerokiej ,  globalnej ,  międzynarodowej,  panetnicznej ,  heteroge-
nicznej ,  charakteryzującej  w pewnej mierze wszystkich europejskich
Romów. Proces integracji europejskiej, obejmujący także lokalne wspólnoty rodo-
wo-plemienne Romów i krajowe grupy etniczne, nakłada się na międzynarodowe, prze-
kraczające granice polityczne i społeczne, historycznie ukształtowane rodzaje tożsamości
romskiej Manuszów, Sinti, Gitanos w krajach Europy Zachodniej, bądź Bergitka Roma
w rejonie Karpat. Synkretyczne religijnie, złożone, dwujęzyczne i w większości co naj-
mniej dwukulturowe wspólnoty Romów, odnajdują w procesach europeizacji wzory
przydatne w legitymizacji swojej odrębności etnicznej, osadzanej już nie tylko w kontek-
stach krajowo-narodowych, państwowo-obywatelskich, lecz także w międzynarodowych,
heterogenicznych, wielokulturowych przestrzeniach cywilizacji europejskiej. Uniwersa-
lizacja tożsamości kulturowej części Romów nie wyrywa ich z macierzystego, etniczne-
go środowiska, nadaje jedynie grupowej identyfikacji bardziej uniwersalny, nie zawsze
jednak akceptowany przez pozostałych członków grupy, charakter.

Wymienione wyżej rodzaje tożsamości kulturowej Romów nakładają się i krzyżują
z sobą w toku złożonych procesów asymilacji narodowej i cywilizacyjnej, synkretyza-
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cji religijnej i częściowo, choć wciąż w stosunkowo rzadkich wypadkach, amalgamacji
etnicznej, prowadząc z jednej strony do wyłaniania się nowych rodzajów tożsamości
wielokulturowej (międzykulturowej, różnokulturowej: plemienno-etnicznej, etniczno-
-narodowej, etniczno-cywilizacyjnej), z drugiej zaś do utrzymywania się odrębności
rodowo-plemiennej i etnicznej na poziomie lokalnych wspólnot. Romowie są stałym,
bardzo ważnym – w sensie ilościowym oraz ze względu na unikatowość własnych
grupowych wzorów przystosowania i akulturacji – komponentem wielokulturowych
społeczeństw obywatelskich w poszczególnych krajach europejskich. Przekraczając
granice kultur narodowych, przekształcają się w swoich etnicznych, rodowo-
-plemiennych „kokonach” kulturowych w obywateli Europy. „Europejskość” Romów
obejmuje w różnych konfiguracjach warianty wszystkich podstawowych modeli teo-
retycznych pluralizmu kulturowego.

Heterogeniczne europejskie społeczeństwa wielokulturowe pozostają zintegrowane
terytorialnie, prawnie i społecznie. Wyłaniają obszary wspólnoty kulturowej, opierają-
cej się nie tylko na fakcie urodzenia i socjalizacji w pewnej przestrzeni obywatelskiej,
ale także podzielania wartości, języka, obyczajów, stylów życia i innych elementów
dziedzictwa ponadrasowego, międzyetnicznego, transkulturowego, określanego mia-
nem ponowoczesnego. Rozwijające się nowe tożsamości kulturowe w Europie stano-
wią zarazem sumę i iloczyn kultur składowych, od najprostszych, lokalnych grup auto-
chtonicznych, poprzez terytorialne wspólnoty i eksterytorialne zbiorowości etniczne
o imigracyjnym rodowodzie, ukształtowanych w pełni, homogenicznych narodów,
złożone, heterogeniczne, bardziej uniwersalne obszary więzi synkretycznej, brytyjskiej,
skandynawskiej, po tożsamość europejską. Oryginalne konfiguracje kultur składowych
stanowią następstwo kombinacji różnych czynników i procesów politycznych, spo-
łecznych i kulturowych, w tym religijnych, językowych czy terytorialnych. Romowie,
jako eksterytorialne, nieautochtoniczne grupy kulturowe wyzbywające się stopniowo
statusu mniejszości etnicznych, stają się komponentem szerszych układów integracyj-
nych zarówno na poziomie wielokulturowych, złożonych społeczeństw obywatelskich,
jak i w szerszej, europejskiej przestrzeni cywilizacyjnej.

Lokalne i krajowe wspólnoty romskie zaczynają funkcjonować w Europie w kon-
tekście międzynarodowym, międzykulturowym, międzykrajowym, wchodząc ze
swoimi członkami i cechującymi ich tożsamościami do wspólnoty europejskiej nie
jako instytucji, lecz wspólnego obszaru integracji politycznej, ekonomicznej i kulturo-
wej. Romowie nabywają w związku z tym poczucia przynależności – i subiektywnej
więzi – nie tylko do kultury słowackiej, czeskiej, polskiej czy niemieckiej, ale także
zachodniej, europejskiej, chrześcijańskiej.

Konsekwencją podwójnego lub wielokrotnego uczestnictwa Romów i różnokultu-
rowego oddziaływania na nich pluralistycznych środowisk społecznych są różne ro-
dzaje orientacji oraz sposoby osobowościowej reakcji, od pozytywnych, afirmujących
kontekst wielokulturowości, po negatywne, odrzucające go. Przebieg procesów dosto-
sowania postaw i osobowości Romów do sytuacji europejskiej wielokulturowości zale-
ży od wielu czynników społecznych i psychicznych, w tym od rodzaju ideologii grupy,
wielkości lokalnej lub krajowej wspólnoty, zakresu jej wewnętrznej spójności i inte-
gracji, poziomu rozwoju technologicznego, stopnia zamożności, historycznej ciągłości,
systemu organizacji politycznej i gospodarczej, a także od umiejętności, temperamen-
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tu, wykształcenia, wieku, nastawienia ich członków. Przy całej złożoności tych od-
działywań, istnieją dominujące wzory przemian tożsamości i osobowości Romów pod-
dawanych w coraz większym stopniu wielokulturowym wpływom.

I. Wciąż dominujący, podstawowy dla charakterystyki Romów w krajach europej-
skich jest wzór kszta ł towania postaw i  osobowości  etnocentrycznych,
typu monocentrycznego,  jednorodnego. W tym modelu kształtowania tożsa-
mości występuje orientacja zarówno konserwatywna, jak i orientacja innowacyjna.
Konserwatywny typ postaw prowadzi do kultywowaniu tradycji jednej tylko, wyłącz-
nej i ekskluzywnej wspólnoty rodowo-plemiennej. Konserwatywnie zorientowani Ro-
mowie chronią własną tradycję, separują się (i sami ulegają wyłączeniu oraz margina-
lizacji) od szerszego społeczno-kulturowego otoczenia, wybierając życie w obrębie
wspólnoty, ale także w swoistym getcie etnicznym. Sytuacja taka występuje bardzo
wyraziście pośród członków lokalnych wspólnot romskich w Rumunii, na Słowacji,
w Czechach i Polsce, ale także, choć w mniejszym zakresie, w innych krajach Europy.
Orientacja innowacyjna polega na budowie nowego rodzaju kulturowej tożsamości
romskiej, uzupełnionej o elementy tożsamości narodowych i europejskich. Typ kon-
serwatywnej, monocentrycznej, homogenicznej tożsamości jest dominujący wśród
członków lokalnych wspólnot romskich w krajach europejskich. Prowadzi do separacji
przestrzennej, kulturowej izolacji, społecznej marginalizacji, upośledzenia zawodowe-
go i edukacyjnego. Stanowi jednak podstawę odrębności kulturowej Romów w Europie
i w świecie.

Przy przyjęciu takiej orientacji w stosunku do sytuacji wielokulturowości europej-
skiej, osobista strategia Romów może polegać albo na przyśpieszonym procesie
kształtowania tożsamości uniwersalnej, zawierającej węższe typy tożsamości rasowej,
etnicznej i językowej, albo na zamykaniu się w granicach jednej kultury, trwanie przy
monocentrycznej tożsamości kulturowej.

Pośród dominujących rodzajów tożsamości monowalencyjenj Romów, jednorodnej
kulturowo, opierającej się na wyłącznym albo dominującym poczuciu identyfikacji
z własną grupą kulturową, występują dwa główne typy – monowalencyjnego tradycjo-
nalisty i monowalencyjnego pluralisty.

A) Monowalwencyjny tradycjonalista . Jest to typ tożsamości i orientacja
kulturowa cechująca Romów osadzonych w jednorodnym, homogenicznym środowi-
sku, o wyrazistych cechach odrębności rodowo-plemiennej, etnicznej i językowej.
Monowalencyjny, tradycjonalistyczny typ tożsamości, jako dominujący, cechuje Ro-
mów należących do ekskluzywnych, zamkniętych, izolujących się od innych wspólnot
lokalnych, jakich występuje wiele w małych miasteczkach Europy Środkowo-
-Wschodniej, poczynając od najmniejszych, rodów, poprzez grupy plemienne, po zin-
tegrowane krajowe społeczności romskie. Bardzo silnym elementem takiej tożsamości
kulturowej jest poczucie odrębności obyczajowej, oparte na długiej tradycji i nakłada-
jące się na grupowy etnocentryzm. Romowie o takim typie tożsamości wykluczają
możliwość zawierania związków małżeńskich z członkami innych kultur, stawiają opór
wysiłkom asymilacyjnym ze strony grupy dominującej, bronią swoje dzieci przed
wpływami socjalizacyjnymi narodowej większości, wybierają życie w zamkniętych,
odizolowanych skupiskach, przybierających funkcje getta, „rezerwatu” kulturowego.
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B) Monowalencyjny pluralis ta . Jest to typ postaw i osobowości „liberała”,
członka dominującej romskiej grupy kulturowej, akceptującego i tolerującego odmien-
ność kulturową ludzi sytuujących się nawet w najbliższym otoczeniu. Monowalencyj-
ny romski pluralista, najczęściej dwukulturowy, dopuszcza możliwość związku mał-
żeńskiego z reprezentantem innej grupy kulturowej, pod warunkiem że partner
przyjmie jego kulturę, w tym język, tożsamość i obyczaje. Monocentrycznymi plurali-
stami staje się większość młodych Romów europejskich, uczestniczących poprzez
proces edukacji w szerszym niż tylko własna tradycja środowisku kulturowym. Ro-
mowie o takim typie tożsamości choć są mocno przywiązani do własnej kultury,
przyjmują elementy kultur sąsiednich, głównie narodowych. Poprzez ograniczoną, ale
jednak dopuszczalną amalgamację, stają się podatni na zjawiska akulturacji, prowadzą-
cej do wyłaniania się tożsamości „europejskiego”, „zachodniego”, „cywilizowanego”,
„transkulturowego” Roma.

II .  Wzór budowy tożsamości  jednorodnych,  etnocentrycznych typu
syntetycznego.  Następstwem dzia łania tej  s trategii  budowy tożsamości
wielokulturowej jest  synkretyczna lub hybrydalna forma identyfikacji
kulturowej Romów. Hybrydalność postaw i tożsamości jest pewnym wariantem
synkretyzmu kulturowego. Tożsamość synkretyczna rodzi się w wyniku łączenia
w osobowości Romów i w ich tradycji grupowej wpływów co najmniej dwóch syste-
mów kulturowych (religijnych, etnicznych, językowych). Synkretyzm jest pewną for-
mą oportunizmu, czyli takiego wzoru kształtowania postaw i osobowości w procesie
asymilacji, która polega na przejmowaniu i łączeniu przypadkowych często, ale funk-
cjonalnych dla położenia Romów w społeczeństwach obywatelskich elementów za-
wartych w nich kultur. Romowie o takim typie tożsamości nie próbują dostosować się
przede wszystkim do wzorów dominujących w nowej kulturze, lecz raczej przystoso-
wać je do własnych potrzeb i wymogów macierzystej wspólnoty. Przy przyjęciu syn-
kretycznej formy tożsamości jest im łatwiej funkcjonować w środowisku lokalnym,
tworząc oryginalne, niespotykane wcześniej i nigdzie indziej środowiska kulturowe. Są
to typy tożsamości charakteryzujące Romów głównie o biwalencyjnej tożsamości kul-
turowej. Posiadają oni asymetryczne, dwukulturowe i dwujęzyczne kompetencje, przy
czym tożsamość polska, czeska, słowacka czy węgierska są „dodane” do identyfikacji
z macierzystą grupą, ułatwiając funkcjonowanie w szerszym środowisku społecznym.
Dwukulturowość pozwala wyjść poza grupę rodowo-plemienną, bez porzucania silnej
więzi z nią, jako kulturą dominującą. Ułatwia, czy wręcz umożliwia integrację oraz
asymilację zawodową i obywatelską. Romowie o takim typie tożsamości stanowią
większość pośród lokalnych wspólnot rodowo-plemiennych w Europie Środkowo-
-Wschodniej (Romowie o sobie i dla siebie 2003).

Pośród różnych rodzajów tożsamości podzielanych, dwukulturowych, dominują na-
stępujące typy identyfikacji kulturowej Romów.

A) Znacjonalizowany Rom. Jest to typ tożsamości charakteryzującego spolo-
nizowanego członka grupy Polska Roma lub zhungaryzowanego Kełderasza. Typ toż-
samości etnicznej romsko-polskiej, romsko-węgierskiej czy romsko-niemieckiej, po-
mimo upływu wielu pokoleń, nie przekształca się jednak – poza rzadkimi przypadkami
– w jednorodną tożsamość typu narodowego. Jest to tożsamość bliższa identyfikacji
z regionalną grupą kulturową, wspólnotą etniczną, niż narodową. „Znacjonalizowany”
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Rom w Polsce, Czechach, na Słowacji czy na Węgrzech posługuje się swobodnie
i biegle zarówno językiem romskim, jak i narodowym. Pośród młodszych członków
znacjonalizowanych wspólnot etnicznych Romów znajomość języka romskiego słab-
nie, a nawet coraz częściej zanika. Typ znacjonalizowanego Roma jest stosunkowo
rzadki, chociaż im bardziej na południe Europy, przykładowo w Rumunii czy Serbii,
tym częściej spotykany, a nawet dominujący.

B) Biwalencyjny tradycjonalista . Jest to typ częściowo zasymilowanego,
przykładowo spolonizowanego Roma, członka grupy rodowo-plemiennej, ulegającego
w jakiejś mierze akulturacji, wyzbyciu się macierzystego języka i części dziedzictwa
kulturowego, w tym religii, ale trwającego przy tradycyjnych obyczajach grupy kulturo-
wej, często rodowo-krewniaczej. Podobny typ tożsamości nie do końca „zuniwersalizo-
wanej”, zasymilowanej, reprezentują Romowie w Polsce i innych krajach europejskich.

Kluczem do każdej kultury jest język. Dlatego wszyscy, którzy uczą się języków
obcych, wybierają języki uniwersalne, zwłaszcza angielski, bo umożliwia on korzysta-
nie z dorobku i dziedzictwa kulturowego wielu grup kulturowych, nie tylko brytyjskiej
(szkockiej, irlandzkiej, walijskiej i angielskiej), amerykańskiej, kanadyjskiej, australij-
skiej, ale także za pośrednictwem tego języka wielu innych, składowych kultur cywili-
zacji amerykańskiej. Nie dziwi zatem chęć nauczenia się języka angielskiego, bo na co
komu przyda się język kaszubski albo romani? Chyba tylko potrzebny jest tym, którzy
rodzą się i wzrastają w tych kulturach.

Romowie europejscy i polscy należą przeważnie do pierwszej kategorii ludzi dwu-
kulturowych. Przyszło im żyć w innym, co nie znaczy obcym, kontekście kulturowym.
Polska jest ich krajem. Dla wielu Romów jest ojczyzną ideologiczną od kilkunastu
pokoleń. Dla nielicznych, pozbawionych możliwości swobodnego podróżowania, od-
ciętych od taboru, od niedawna. Ich ojczyzną prywatną, nie w sensie terytorialnym,
lecz kulturowym, jest romska przestrzeń kulturowa. Do przestrzeni tej należy nie tylko
taniec, śpiew, muzyka, wierzenia, obrzędy, ale także pewna struktura grupowa, styl
życia, rodzaje aktywności, sposoby zawierania małżeństw.

Niezależnie od wymogów polskiego prawa, od tradycji katolickiej, Romowie po-
siadają utrwalone od pokoleń zasady dobierania małżeństw, ustalania hierarchii waż-
ności członków w grupie, kryteria dzielenia wytworów materialnych i niematerialnych
grupy, w tym prestiżu i władzy. Te właśnie zasady wyróżniają ich ze społecznego
i kulturowego kontekstu, ale także język i zdolność do korzystania z wytworów dwu
kultur, własnej, rodowej, plemiennej, znanej, swojskiej, i polskiej, narodowej, katolic-
kiej, prawnej. Romowie godzą z sobą te dwa, niekiedy sprzeczne porządki uspołecz-
nienia. Radzą sobie dobrze z wzajemnym dopasowaniem obu tradycji kulturowych.
Niekiedy znajdują się pod presją wyboru, które zasady winny ich obowiązywać naj-
pierw: ich własne, prywatne, intymne, romskie, czy polityczno-prawne polskie.

C) Zuniwersal izowany monista. Rzadki typ tożsamości, charakteryzujący
nielicznych Romów o dominacji identyfikacji z cywilizacją zachodnią, deklarujących
swoją europejskość. Europejczyk romskiego pochodzenia to zjawisko niemal jeszcze
nie występujące, ale zalążki tego typu tożsamości kształtują się wśród Romów wcho-
dzących coraz odważniej do europejskich organizacji społecznych i kulturowych, po-
nadetnicznych, międzynarodowych, wielokulturowych. Zuniwersalizowany, europejski
monista będzie – gdyż wciąż właściwsze wydaje się stosowanie czasu przyszłego
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– najczęściej mieszkańcem wielkich skupisk wielkomiejskich, intelektualistą, liderem
społeczności romskiej, ekspertem, osobą, której staje się „ciasno” w dotychczasowych,
etnicznych czy narodowych granicach kulturowych. Rom o takim typie tożsamości
w niewielkim stopniu (albo w zasadzie wcale) będzie się różnić od zuniwersalizowa-
nego pluralisty, odwołując się do tej samej ponadnarodowej, europejskiej, cywilizacyj-
nej, a nie etnicznej czy narodowej tożsamości.

III. Wzór uniwersal izacj i,  integracji  tożsamości  romskiej  typu plura-
l is tycznego,  jednostek otwartych na wielokulturowość  i  odmienność,
konstruujących postawy w rodzaju zintegrowanego lub zuniwersal izo-
wanego plural is ty. Romowie o tym typie tożsamości i orientacji wielokulturowej są
stosunkowo nieliczni. Należą do nowego rodzaju elit i środowisk opiniotwórczych
wewnątrz grupy, napotykając opór tradycyjnie zorientowanych Romów. O ile do
utrzymania jednorodnej, monowalencyjnej tożsamości rodowo-plemiennej Romów
potrzeba dużo samozaparcia oraz motywacji etnocentrycznej, o tyle budowa plurali-
stycznych typów tożsamości jest obecnie i w przyszłości nieuchronnym procesem,
postrzeganym zarazem jako naturalna reakcja ideologiczna i kulturowa na wymogi
grupowej różnorodności Romów w poszczególnych krajach europejskich. Przyjmowa-
na z rezerwą nowa strategia „asymilacyjna” Romów europejskich opiera się nie na
chęci porzucenia macierzystej, „wyjściowej” tożsamości grupowej i przyjęciu tożsa-
mości kulturowej grup dominujących, lecz raczej polega na budowie nowego rodzaju
subiektywnej panetnicznej więzi łączącej wszystkich Romów w Europie. Coraz czę-
ściej liderzy lokalnych i krajowych wspólnot romskich posługują się pojęciem narodu
lub ludu, stosując przymiotnik „transkulturowy” lub „międzykrajowy” (Barany 2002).
Wzór kształtowania tożsamości biwalencyjnej lub poliwalencyjnej, pluralistycznej, jest
zjawiskiem wśród Romów długotrwałym, napotykającym wiele barier natury społecz-
nej i kulturowej. Nabiera jednak coraz większego znaczenia, w kontekście nowych
procesów globalizacyjnych w Europie, przy czym droga do budowy i utrwalenia nowej
tożsamości panetnicznej, wspólnej dla wszystkich Romów europejskich, jest najeżona
barierami językowymi, rodowo-plemiennymi, państwowo-narodowymi, ale nabiera
ważności i przyspieszonego – w kontekście procesów uniwersalizacji europejskiej –
tempa. Wydaje się, że Romom będzie łatwiej nabyć tożsamości romsko-europejskiej
niż romsko-polskiej, romsko-węgierskiej czy romsko-słowackiej. Pogodzenie kultury
wspólnoty macierzystej z wymogami i wartościami społeczeństw przyjmujących przy-
czyniało się wśród Romów do konfliktu postaw i tożsamości oraz dyskomfortu psy-
chicznego, prowadząc niejednokrotnie do dramatycznych wyborów w rodzaju, czy
podporządkować się normom wspólnoty lokalnej, wymogom grupy etnicznej, czy ją
opuścić i podporządkować się wyłącznie nowym, bardziej uniwersalnym kanonom
kulturowym. Tożsamość tego typu jest zachodzącą w sferze osobowości oraz psychiki
jednostki reakcją na sprzeczne niejednokrotnie wymogi środowiska kulturowego.

G łównym charakterystycznym dla tego wzorca budowy tożsamości
kulturowej typem identyfikacji  jest  typ plural is ty. Jest to typ tożsamości
złożonej, więcej niż dwukulturowej, mieszanej etnicznie, narodowo, religijnie, języ-
kowo, niekiedy rasowo, w zasadzie we wszystkich wymiarach zróżnicowania. Typ
tożsamości pluralistycznej występuje w coraz większym zakresie w społeczeństwach
wieloetnicznych o kolonialnej i migracyjnej genezie, takich jak Stany Zjednoczone,
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Kanada, Brazylia, Australia. Pojawia się także często w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii
i innych krajach Europy Zachodniej. Mieszanie i łączenie w osobowości i postawach
jednostek elementów więcej niż dwóch kultur przyjmuje najczęściej postać potrójnej
orientacji kulturowej: romskiej-etnicznej, romskiej-narodowej (przykładowo – pol-
skiej), romskiej-europejskiej (transkulturowej). Dzielenie i łączenie w świadomości
Romów więcej niż dwóch kultur jest zjawiskiem niezwykle rzadkim z kilku powodów.
Po pierwsze, osoba posiadająca nawet więcej niż podwójne dziedzictwo kulturowe
nawiązuje kontakt z kulturą poprzez żywych członków rodzin, dziadków i rodziców,
przyjmując bezpośrednio od nich elementy ich tradycji, w tym języka, religii, obycza-
jów. Po drugie, typ tożsamości wielokrotnej wymaga odpowiednich predyspozycji
intelektualnych i duchowych jednostki, nie tylko w sensie akceptacji wielokulturowego
dziedzictwa, ale także zdolności do ich przyjęcia i syntezy. Typ tożsamości plurali-
stycznej posiada następujące podtypy:

A) Zdezintegrowany pluralis ta . Nieliczni Romowie o tym typie tożsamości
przeżywają wewnętrzne rozterki i konflikty postaw. Nie potrafią jednoznacznie się
określić kulturowo ani połączyć w zintegrowaną osobowość elementów dziedzictwa
więcej niż dwóch kultur. Zwykle jest to sytuacja przejściowa, towarzysząca procesom
akulturacji, ale prowadzić może do psychodewiacji, marginalizacji i alienacji.

B) Zintegrowany plural ista . Zintegrowanym pluralistą jest, przykładowo,
Skandynaw czy Europejczyk, uświadamiający sobie fakt własnego wielokulturowego
dziedzictwa: etnicznego pochodzenia, narodowo-państwowej przynależności, europej-
skiej identyfikacji. Może to być w przyszłości typ Europejczyka-Roma, czy europej-
skiego Roma, łączącego w swojej tożsamości kulturowej elementy tradycji lokalnej,
rodowo-plemiennej, etnicznej, narodowej i cywilizacyjnej.

C) Zuniwersal izowany plural ista . Odpowiednim ekwiwalentem pojęciowym
dla tego typu postaw i tożsamości kulturowej jest określenie „kosmopolityzm”. Ro-
mowie wyposażeni w taki rodzaj orientacji kulturowej, o ile istnieją, czują się obywa-
telami świata, nie utożsamiają się z jakąś konkretną, realną grupą kulturową, postrze-
gając samych siebie w złożonym kontekście etniczno-rasowym jako nienależących do
żadnej z grup.

Przemiany tożsamości kulturowej Romów w procesach europeizacji są zjawiskiem
podobnym do tych, jakim podlegają Polacy, Słowacy czy Czesi. Inna jest jednak siła
więzi realnej i odczuwanej w lokalnych skupiskach romskich, od tej, z jaką działa
„idea europejskości” na świadomość kulturową imigrantów polskich w Wielkiej Bry-
tanii czy Katalończyków w Hiszpanii. Tradycyjne lokalne wspólnoty romskie „sta-
wiają” opór swym członkom, pragnącym wyjść poza granice własnej przynależności,
inaczej traktują ludzi o dwukulturowych, szerszych od wąskiej, partykularnej, rodowo-
-plemiennej charakterystykach. Opór ten jednak, funkcjonujący na mocy tradycji
i swoistej, płynącej z doświadczenia grupowego i jednostkowego Romów, słabnie.
Romowie otwierają się coraz bardziej na nowe typy integracji i asymilacji, prowadzące
do pojawiania się dwukulturowych, a nawet wielokulturowych rodzajów tożsamości.
Coraz lepiej funkcjonują w przestrzeni międzynarodowych, wielokulturowych społe-
czeństw obywatelskich krajów członkowskich Unii Europejskiej ci Romowie, którzy
wychodzą poza granice lokalnej, opartej na więzach krwi tożsamości wspólnotowej.
Najlepiej udaje się to tym zamalgamowanym członkom grupy, cechującym się miesza-
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nym pochodzeniem kulturowym, których jedno z rodziców, prawie we wszystkich
przypadkach matka, nie jest Romem. Nakazy endogamii grupowej są jedną z najsil-
niejszych barier w procesach asymilacji i uniwersalizacji kulturowej Romów. Miesza-
ne kulturowo małżeństwa są jednak zjawiskiem wśród Romów coraz częstszym. Po-
dobnie, jak rośnie liczba Romów przekraczających granice własnej tradycji,
podejmujących studia na uczelniach lokujących się w „zewnętrznej”, „obcej”, niejed-
nokrotnie zakazanej przez normy grupowe przestrzeni kulturowej. Romowie ci nie
wyrzekają się własnego dziedzictwa, nie porzucają rodzimej tradycji, poszerzając jed-
nakże granice własnej przynależności kulturowej.

4. Od różnokulturowości do wielokulturowego uniwersalizmu
europejskiego

Romowie europejscy żyją od pokoleń w tradycyjnych, zamkniętych skupiskach kultu-
rowych, stanowiących komponenty złożonych, wielokulturowych społeczeństw oby-
watelskich Hiszpanii, Francji, Słowacji, Czech, Polski, w zasadzie wszystkich krajów
członkowskich Unii Europejskiej. W „zewnętrznych” względem nich kulturowo proce-
sach narodotwórczych w Europie przyjęli strategię mobilizacji etnicznej, separacji
przestrzennej, ekskluzywizmu kulturowego i językowego, endogamii, ochrony własnej
tradycji rodowo-plemiennej. Rozproszeni w wielu lokalnych, opartych na więzi po-
krewieństwa wspólnotach rodowo-plemiennych, funkcjonowali w relatywnie wysoce
odrębnych kulturowo „rezerwatach” monoetniczności, lokując się w nich częściowo
dobrowolnie, częściowo pod przymusem ze strony otaczających ich większości typu
narodowego. Przejawiali niezwykłą umiejętność szybkiej, często tymczasowej, po-
wierzchownej integracji ze społeczeństwami przyjmującymi, oraz niechęć i opór wo-
bec wszelkich przejawów akulturacji, zagrażających ich odrębności grupowej. Cecho-
wali się tożsamością „wędrowców”, ludzi pozostających w drodze, członków grup
kulturowych „przejściowych”, tymczasowych w kulturze krajów, w których przeby-
wali krócej lub dłużej. Natura procesów narodotwórczych w Europie doprowadziła do
tego kulminacyjnego momentu w dziejach wędrownych wspólnot romskich, w których
zostały one zmuszone do zajęcia trwałego, osiadłego, ustalonego prawnie, struktural-
nie, ale także kulturowo miejsca w społeczeństwach obywatelskich. Kraje europejskie
w zawansowanej fazie homogenizacji narodowej, monocentryzmu i nacjonalizmu stały
się „więzieniami” dla lokalnych kultur romskich, spychając ich członków na margines
życia politycznego, ekonomicznego i kulturowego dominujących grup większościo-
wych. Przemiany, jakie nastąpiły w Europie po II wojnie światowej, zamykanie się
kultur narodowych w zamkniętych politycznie i ekonomicznie granicach państwo-
wych, postawiły członków licznych, różnorodnych wspólnot romskich w Europie
przed dramatycznym dylematem, czy chronić nadal własną tradycję grupową i krew-
niacze wyrastające na więzi biologicznej zasady odrębności, czy otwierać się na ze-
wnętrzne, „obce” wpływy kulturowe. Większość lokalnych skupisk romskich, wie-
dziona wielowiekowymi doświadczeniami, wybrała strategię etnocentryzmu,
„wycofania”, ochrony własnego dziedzictwa. W obawie przed dyskryminacją, uprze-
dzeniami, nierównym traktowaniem, Romowie szukali schronienia w obrębie za-
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mkniętych, lokalnych, ekskluzywnych wspólnot rodowo-plemiennych. Sami wybierali
życie w swoistych „rezerwatach monokulturowości”, decydując się na życie w kultu-
rowym getcie, pozbawieni większych szans na awans społeczno-ekonomiczny. Po-
wstanie Unii Europejskiej stworzyło członkom wszystkich grup kulturowych, zarówno
narodowych, jak i regionalno-etnicznych nowe możliwości integracyjne i asymilacyj-
ne. Jest to w długiej perspektywie historycznej, w międzykulturowym doświadczeniu
Romów zjawisko nowe, w pewnym sensie szokujące. Romowie dostrzegają szansę,
nową drogę do przekroczenia barier społeczno-kulturowych, jakie stoją na przeszko-
dzie ich awansu zawodowego, edukacyjnego, społecznego, na skali prestiżu, władzy,
poziomu życia, zajmowanych pozycji i odgrywanych ról. Jest to proces, który już się
zaczął, wprowadzający członków lokalnych wspólnot romskich do przestrzeni już nie
kultur narodowych, lecz cywilizacji europejskiej. Rządzą w niej inne prawa, od tych,
jakie panowały w relatywnie wysoce homogenicznych, monocentrycznych, nacjonali-
stycznie zorientowanych narodach-państwach. Romowie stają się, na równi z Niemca-
mi, Polakami, Czechami, Szwedami, członkami wszystkich kultur etnicznych i naro-
dowych w Europie, współtwórcami nowej przestrzeni integracyjnej, międzykulturowej
(ponadetnicznej, ponadnarodowej). Ich macierzysta kultura staje się komponentem
wzbogacającym różnokulturową strukturę pluralistycznych społeczeństw obywatel-
skich. Zanim jednak Romowie oswoją się w pełni z nową sytuacją, dostosują do wy-
mogów uniwersalizacji kulturowej w kontekście procesów globalizacyjnych, ich poło-
żenie społeczne oraz tradycja wyznacza im szczególne miejsce pośród innych grup
kulturowych w Europie i na świecie. Miejsce to lokuje Romów europejskich na trzech
płaszczyznach, determinujących nie tylko ich położenie społeczne, ale także tempo
i zakres przemian tożsamości kulturowej. Te trzy płaszczyzny to:

A) Stratyfikacja kulturowa. Oznacza – wynikającą z odrębności rodowo-
-plemiennej i etnicznej – nierówność położenia na skalach bogactwa, wykształcenia,
władzy i prestiżu. Nierówności te nie są jednak ani powszechne, ani dominujące, są
nierównomierne pośród członków rozmaitych lokalnych wspólnot regionalnych i kra-
jowych, przybierając postać lokalnych, klasowo-warstwowych skal gradacji pomiędzy
ludnością romską i członkami otaczających je kultur dominujących w rejonach ich
miejsc koncentracji przestrzennej. Skrajne, przeciwległe strony skali zajmują najbied-
niejsi i najzamożniejsi Romowie, lecz dychotomia ta nie nakłada się w całości na kry-
terium podziałów kulturowych, rodowo-plemiennych, etnicznych czy narodowych.
Stratyfikacja etniczna Romów zastępuje w części dychotomię lub gradację rasową
bądź religijną, jak dzieje się to w przypadku ludności arabskiej we Francji lub imi-
grantów tureckich w Niemczech, stając się elementem pozytywnej dwukulturowości,
dwujęzyczności, a nie tylko negatywnej dyskryminacji i nierówności. Niemniej jednak
najzamożniejsi nawet Romowie, najbardziej przedsiębiorczy członkowie lokalnych
wspólnot, działający w granicach rynkowych, prawnych reguł właściciele firm, należą
do odrębnej kategorii ludzi, inaczej traktowanych. Przynależność do grupy romskiej
kojarzy się zazwyczaj z ubóstwem, brakiem kwalifikacji zawodowych, niskim pozio-
mem wykształcenia, bezrobociem, zjawiskami wielodzietności, ale i – w myśl nieuza-
sadnionego najczęściej stereotypu – ze zjawiskami patologii (Paleczny 2003, Zimmer-
man 2007). Zamożni Romowie, szczególnie gdy ich dobrobyt nie koreluje
z zajmowaną w społeczeństwie obywatelskim pozycją zawodową, wykształceniem lub
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usytuowaniem w hierarchii władzy, lokowani są „poza” funkcjonującymi skalami
stratyfikacji społecznej. Na zasadzie mechanizmów kategoryzacji i atrybucji, lokuje się
Romów poza skalami społecznych podziałów, bardziej z uwagi na ich przynależność
i tożsamość kulturową niż zajmowaną pozycję społeczną. Zjawisko stratyfikacji kultu-
rowej Romów łączy się bardzo wyraźnie ze stereotypami na temat ich kultury. Polityka
socjalna, kulturowa i ekonomiczna Unii Europejskiej zmierza do zniesienia zasady
stratyfikacji kulturowej, „uwolnienia” Romów z narzuconej im zasady strukturalizacji,
marginalizującej nie tylko pojedynczych Romów, ale całe ich skupiska.

B) Regionalizacja kulturowa. Regionalizacja występuje w perspektywie spo-
łeczeństw narodowych oraz globalnej społeczności europejskiej, w podziałach pomię-
dzy, przykładowo, „peryferyjnymi” przestrzeniami kultur lokalnych, autochtonicznych,
oraz „centralnymi”, pluralistycznymi środowiskami wielkomiejskimi. Zjawiska regio-
nalizacji kulturowej w Europie wynikają z długiej tradycji historycznej, z odmiennych
dróg kształtowania się składu etnicznego, językowego i religijnego ludności w po-
szczególnych układach terytorialnych i segmentach struktury społecznej. Regionaliza-
cja kulturowa dzieli Europę nie tylko na państwa narodowe, ale także na „prywatne
ojczyzny” Basków, Flamandów, Retoromanów, Łemków, Romów czy Kaszubów.
Zjawiska regionalizacji są zjawiskiem uniwersalnym i powszechnym w procesach
budowy społeczeństw pluralistycznych. Znamienna jest rola, przykładowo, Śląska czy
Alzacji, jako międzykulturowych, w tym międzynarodowych, międzyreligijnych
i interetnicznych, przestrzeni integracji ludzi wyposażonych w różne rodzaje tożsamo-
ści etnicznej, narodowej i ponadnarodowej, w budowaniu nowej, tożsamości europej-
skiej. Taką samą rolę odgrywały w procesach budowy amerykańskiej tożsamości
kulturowej regiony pogranicza kulturowego „protestancko-katolickiego”, „chrześcijań-
sko-żydowskiego”, języka angielskiego i hiszpańskiego. Romowie, jako pozbawiona
więzi terytorialnej, poczucia związku z „prywatną ojczyzną” grupa etniczna, wyłamują
się z tego historycznego modelu kształtowania relacji międzykulturowych. Zjawiska
regionalizacji kulturowej odnosi się do lokalnych wspólnot romskich dla uwypuklenia
ich niezwykłego, eksterytorialnego statusu. Romowie traktowani są przez członków
społeczeństw obywatelskich – pomimo wielopokoleniowej obecności – zazwyczaj tak
samo jak imigranci, tymczasowi osiedleńcy, ludzie „obcy”, niezakorzenieni, tolerowa-
ni na mocy prawa i politycznej poprawności. Regionalizacja kulturowa przyjmuje
w odniesieniu do Romów swoisty kształt, polegający na zamykaniu ich w enklawach
terytorialnych gett etnicznych, w dzielnicach nędzy, slumsach, nadawaniu im statusu
odseparowanych, segregowanych kulturowo, endogennych skupisk lokalnych. Rom-
skie wspólnoty lokalne, mimo że pozbawione historycznego prawa do ziemi traktowa-
nej jako własne, macierzyste terytorium ojczyste, funkcjonują w bardzo wyrazistych,
precyzyjnie wyznaczonych granicach przestrzennych, ekologicznych i społeczno-
-kulturowych.

C) Zróżnicowanie i  wzajemne przenikanie się  przestrzeni  kulturo-
wych, w jakich Romowie funkcjonują w Europie. Lokalne wspólnoty romskie, rela-
tywnie wysoce odrębne i odseparowane społecznie i kulturowo, są jednakże elementa-
mi społeczeństw obywatelskich, komponentami wielokulturowych mozaik krajowo-
-państwowych, częściowo zakulturowanymi, warunkowo akceptowanymi uczestnikami
narodowych układów integracyjnych, w końcu zaś składnikami cywilizacji europej-
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skiej (Mirga i Gheorge 1998). Pomimo dążenia do etnicznej monocentryczności, kultu-
rowej homogeniczności, dominacji więzów krwi, Romowie są niezbywalnym i waż-
nym komponentem nowej, europejskiej cywilizacji, wraz z różnorodnymi odmianami
tożsamości kulturowej, cechującej członków lokalnych wspólnot kulturowych (Mróz
1995).

Pojęcie „ponowoczesnego europejskiego społeczeństwa wielokulturowego” mieści
w sobie zarówno pojęcie kultury, jak i państwa, plemienia, grupy etnicznej, jak i cywi-
lizacji, regionu autochtonicznego, jak i wspólnoty eksterytorialnej o imigracyjnym
rodowodzie, mieszanej rasowo kategorii czy zbiorowości, jak i jednorodnej rasowo
wspólnoty, religii oraz grupy wyznaniowej, kultu bądź sekty, ale także, a może zwłasz-
cza, różnorodnych rodzajów tożsamości kulturowej jednostek (Bauman 2005, Clewett
1999, Paleczny 2007, Sztompka 2002). Rodzące się dopiero ponowoczesne społeczeń-
stwo europejskie tworzy nowy model pluralizmu, z uwzględnieniem romskich wspól-
not kulturowych, które bardzo skutecznie łączą z sobą zasady integracji oraz jedności
rodowo-plemiennej, etnicznej z heterogenicznością więzi pomiędzy różnorodnymi
społecznościami narodowymi.




