Anita ADAMCZYK
Poznañ

Romni wœród Romów. Kobieta w kulturze romskiej

R

omowie w Polsce nale¿¹ do mniejszoœci etnicznych. Nie jest to grupa zbyt liczna.
Wg oficjalnych danych pochodz¹cych ze Spisu Powszechnego z 2002 roku, tworzy³o j¹ 12 855 osób (z czego 99% posiada³a polskie obywatelstwo)1. Cechami wyró¿niaj¹cymi tê populacjê spoœród innych przedstawicieli mniejszoœci narodowych i etnicznych
by³a m³odoœæ. Osoby w wieku od 0 do 17 lat stanowi³y 36,3%, a w wieku poprodukcyjnym jedynie 4,5%. Nie by³a to grupa sfeminizowana, poniewa¿ mê¿czyŸni liczyli
50,26% ogó³u spo³ecznoœci romskiej.
Mimo niewielkiej reprezentacji jest to spo³ecznoœæ wyalienowana. Poddawana marginalizacji i dyskryminacji na terenie Polski2. Postawy te wynikaj¹ z braku porozumienia, a to
z kolei ma zwi¹zek z utrzymuj¹cymi siê negatywnymi stereotypami na temat Romów, nieznajomoœci¹ w œrodowisku gadziów (nie Romów) tradycji i kultury romskiej oraz postêpuj¹c¹
pauperyzacj¹ (maj¹c¹ Ÿród³a w niedostatecznym wykszta³ceniu, braku pracy i trudnych warunkach mieszkaniowych).
Ograniczone kontakty miêdzy przedstawicielami grup romskich a osobami nieposiadaj¹cymi ich korzeni sprawiaj¹, i¿ wiedza gadziów o ¿yciu romskim jest niewielka. Opiera siê
ona najczêœciej na obiegowej opinii, a rzadko na publikacjach naukowych poœwiêconych Romom. Pozycji ksi¹¿kowych o tej mniejszoœci jest coraz wiêcej. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿
wiele z tych, które ukaza³y siê czterdzieœci czy piêædziesi¹t lat temu nie oddaj¹ ju¿ stanu faktycznego – rzeczywistej wiedzy o Romach z XXI wieku. Wiele zmieni³o siê od tamtych czasów. Przekszta³ceniu uleg³ styl ¿ycia, ubioru, choæ tradycje i podzia³ ról na to co mêskie
i kobiece pozosta³o.
Kobieta romska w œwiadomoœci Polaków uchodzi za osobê obdarzon¹ urod¹ o charakterystycznym stroju, posiadaj¹c¹ umiejêtnoœci taneczne i œpiewu oraz otoczon¹ gromadk¹ ha³aœliwych dzieci. Postrzegana jest tak¿e jako wró¿ka i z³odziejka. Spotkanie z ni¹ otoczone jest
magi¹ i strachem. Obserwuj¹c œrodowisko romskie mo¿na wysnuæ równie¿ wniosek, i¿ kobieta pe³ni rolê drugorzêdn¹ lub s³u¿ebn¹ wobec swego mê¿a3. Jest przez niego Ÿle traktowana i zdominowana.
Jaka jest zatem kobieta romska, czyli romni? OdpowiedŸ na to pytanie jest trudna, poniewa¿ Romowie w Polsce nie stanowi¹ jednolitej grupy. Dziel¹ siê na: Polska Roma, Bergitka
Roma, Ke³derasze, Lowarzy, Sinti. Ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ przede wszystkich stopniem przestrzegania zasad zawartych w moralno-etycznym kodeksie postêpowania (romanipen), który
okreœla regu³y ich zachowañ. Najwiêksz¹ swobod¹ charakteryzuj¹ siê kobiety pochodz¹ce

1
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ 2002 w zakresie deklarowanej narodowoœci
oraz jêzyka u¿ywanego w domu, www.stat.gov.pl/gus/5840_4520_PLK_HTML.htm (5.07.2009).
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Wiêcej na ten temat: A. Adamczyk, Problematyka dyskryminacji w Polsce (na przyk³adzie Romów), „Sprawy
Narodowoœciowe” 2005, z. 26.
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E. A. Jakimiak, K. Parno Gierliñski, Kobieta w œrodowisku romskim, Szczecinek, s. 5.
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z Bergitki Roma, a najmniejsz¹ z Ke³deraszy i Lowarów. Jednak ich role i pozycje s¹ podobne. Zmianie mo¿e ulec jedynie stosunek do nich ze strony mê¿a czy teœciów. Przynale¿noœæ
do wy¿ej wspomnianych grup ma zwi¹zek z pochodzeniem matki4.
W jêzyku romani, który funkcjonuje w Polsce w szeœciu dialektach, okreœleñ odnosz¹cych
siê do kobiet jest wiele. Zwi¹zane s¹ one z wiekiem, powinowactwem w rodzinie oraz ich rolami. Wœród nich mo¿na wyró¿niæ:
— æhaj lub œaj – córka, dziewczyna,
— romni – kobieta, ¿ona,
— romanduni – mê¿atka,
— daj – matka,
— chu³ani – gospodyni,
— kirwi – ciocia (kuma),
— mami – babcia,
— phuri daj – starsza kobieta, matrona.
Pozycja i rola kobiet w œrodowisku romskim uzale¿niona jest przede wszystkim od wieku.
Bêd¹c ma³¹ dziewczynk¹ spêdza beztroskie dzieciñstwo. Ma pe³n¹ swobodê. Wychowanie
romskie charakteryzuje siê bowiem ogromn¹ tolerancj¹ wobec dzieci. Rodzice nie opuszczaj¹
ich i zawsze im towarzysz¹. Wiek dzieciêcy dla dziewczynki koñczy siê jednak szybko. Od
oko³o 10 roku ¿ycia zaczyna uczyæ siê swojej nowej roli. Jej nauczycielk¹ jest mama, wspomagana przez ciocie, starsze siostry i innych cz³onków rodziny. Poznaje swoje obowi¹zki
jako kobiety, czyli przysz³ej ¿ony i matki. Zg³êbia zasady obowi¹zuj¹ce w swoim œrodowisku, poznaje maniery, aby w przysz³oœci swoim zachowaniem czy sposobem ubioru ich nie
naruszyæ. Proces socjalizacji m³odej romni jest odmienny od przygotowañ ch³opca do wejœcia
w doros³oœæ. Matka odgrywa jedn¹ z najistotniejszych ról w wychowaniu córki, ale to jednak
do ojca nale¿y podejmowanie znacz¹cych decyzji o jej przysz³oœci.
Dziewczynka od dzieciñstwa buduje swój wizerunek. Powinna charakteryzowaæ siê
skromnoœci¹, troskliwoœci¹ i wstydliwoœci¹. Ponadto wa¿na jest tak¿e jej obowi¹zkowoœæ
oraz szacunek do starszych. Jej czas bycia æhaj koñczy siê wraz z osi¹gniêciem dojrza³oœci
p³ciowej, czyli z chwil¹ pierwszej menstruacji. Od tego momentu rodzina dba o to by by³a patyvali romni. Pod pojêciem tym rozumie siê kobietê godn¹ szacunku oraz dziewicê5. Taka
romni jest dum¹ rodziny. Ura¿enie jej czci mo¿e skoñczyæ siê skalaniem.
Dojrza³a dziewczyna nie mo¿e przebywaæ sama poza domem. Musz¹ towarzyszyæ jej
cz³onkowie rodziny, aby nie zosta³a pos¹dzona o niew³aœciwe zachowanie. Jej postêpowanie
nie mo¿e kojarzyæ siê z seksualnoœci¹. Nie mo¿e chodziæ na basen czy pla¿ê. Obecnoœæ w tych
miejscach wymaga odkrycia wielu czêœci cia³a, co jest naruszeniem podstawowych zasad
romskich. Nie mo¿e tak¿e nosiæ okularów (przez ca³e ¿ycie), bo to rzuca cieñ na jej rodzinê.
Najczêœciej w tym okresie koñczy siê jej edukacja. Ryzyko uprowadzenia m³odej dziewczyny przez Roma (mê¿czyznê) jest bardzo du¿e. Jest to istotne, poniewa¿ gdyby do tego
dosz³o, to zgodnie ze zwyczajem po spêdzonej wspólnie nocy jest ju¿ jego ¿on¹. Gdyby jednak rodzice zgodzili siê na kontynuowanie przez ni¹ edukacji, to nie mo¿e ona aktywnie
uczestniczyæ w zajêciach z wychowania fizycznego. Ma to zwi¹zek z tradycj¹ romsk¹, która
nie pozwala kobietom na pokazywanie nóg, które nale¿¹ do strefy nieczystej.

4
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Ibidem, s. 10.
A. Bartosz, Nie bój siê Cygana. Na dara Romestar, Sejny 2004, s. 175.
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Niedostateczne wykszta³cenie Romów jest jedn¹ z najwiêkszych ich bol¹czek, które rzutuje na obecne po³o¿enie. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn. Wed³ug danych Spisu
Powszechnego z 2002 roku jedynie 0,14% legitymowa³a siê wy¿szym wykszta³ceniem6.
Œwiadectwo ukoñczenia szko³y œredniej posiada³o z kolei 2,62% Romów. Liczni ukoñczyli
szko³ê podstawow¹ – oko³o 40%, a najwiêksze grono czyli 51% skoñczy³o edukacjê tylko na
poziomie trzeciej lub czwartej klasy.
Wykszta³cona kobieta w œrodowisku romskim nale¿y do rzadkoœci. Jej podstawowym
obowi¹zkiem jest bowiem dbanie o rodzinê i mê¿a, a nie zajmowanie siê nauk¹ lub karier¹ zawodow¹. Istnieje pewna grupa profesji, których wykonywanie jest zabronione. Romni (lub
Rom) nie mo¿e byæ na przyk³ad lekarzem, po³o¿n¹, pielêgniark¹, policjantk¹ lub pracowaæ
w firmie zajmuj¹cej siê oczyszczaniem miasta. Zawody te zaliczone s¹ do nieczystych.
Romni ma najczêœciej jednego mê¿a. Gdyby jednak rozwiod³a siê to jej matrymonialne
zainteresowania mog¹ dotyczyæ tylko wdowców lub rozwodników. Ceremonia œlubna odbywa siê zazwyczaj poza koœcio³em lub urzêdem stanu cywilnego. Ma³¿eñstwo postrzegane jest
jako umowa miêdzy rodzinami. Œlubu udziela najczêœciej najstarszy z rodu. ¯onê mo¿na porwaæ (czêsto za jej zgod¹) lub kupiæ. W tej drugiej formie p³aci siê za jej dziewictwo. Sprawdzenie jej czystoœci ma miejsce podczas wesela. W trakcie uroczystoœci para m³oda nie mo¿e
sobie okazywaæ uczuæ. Kobiety ucztuj¹ same podobnie jak mê¿czyŸni. Gdyby m¹¿ po œlubie
zostawi³ swoj¹ wybrankê, a ona by³a cnotliwa, to musi za to zap³aciæ. Rozwód zatem jest mo¿liwy i akceptowany we wspólnocie. Tradycyjnie to m¹¿ go proponuje. Rozwód mo¿na otrzymaæ na przyk³ad w przypadku zdrady przez ¿onê, niedba³oœci jej o mê¿a czy bezp³odnoœci
kobiety. Do rzadkoœci nale¿¹ sytuacje, w których to romni zostawia swego mê¿czyznê.
Kobiety romskie doœæ szybko wychodz¹ za m¹¿. Czêsto s¹ jeszcze dzieæmi, które nadal
wymagaj¹ opieki. Jest to zgodne z prawem romskim, ale narusza normy prawa obowi¹zuj¹ce
w pañstwie polskim. Znane s¹ ju¿ przypadki oskar¿enia mê¿czyzn pochodzenia romskiego
o obcowanie p³ciowe z nieletni¹. Jednym z nich by³ osiemnastoletni Rom, który w 2003 roku
poœlubi³ piêtnastolatkê (a rok póŸniej na œwiat przysz³o ich dziecko)7. Zosta³ on skazany na
osiem miesiêcy pozbawienia wolnoœci. S¹d jednak karê zawiesi³ na okres trzech lat i podda³
go pod nadzór kuratora. Inny akt oskar¿enia o pedofiliê w 2006 roku wystosowano wobec
dwudziestoczterolatka, który dopuœci³ siê wspó³¿ycia seksualnego z dwunastoletni¹ dziewczynk¹ romsk¹. Takich spraw jest jednak niewiele. Spo³ecznoœæ romska ¿yje we w³asnym
œwiecie i nie informuje o tym gadziów.
Kobiety wydaj¹ na œwiat kilka dzieci, co wi¹¿e siê z romsk¹ maksym¹ im wiêcej dzieci tym
wiêcej szczêœcia. Do po¿¹danych cech ¿ony nale¿¹: ugodowoœæ, troskliwoœæ, wiernoœæ
i pos³uszeñstwo. M¹¿ ceni sobie jej urodê oraz dba³oœæ o tradycjê.
W towarzystwie innych nie zachowuje siê jak jej partner. Ma³¿onka nie mo¿e publicznie
mu siê sprzeciwiæ. Dopiero, gdy wokó³ nich nie ma nikogo kobieta mo¿e liczyæ na zrozumienie i pomoc ze strony mê¿a. Jest to dowodem na dwoistoœæ w traktowaniu kobiet. To co widzimy na zewn¹trz ró¿ni siê od œwiata ich kontaktów ma³¿eñskich.
Po œlubie m³oda mê¿atka przenosi siê do domu swojej teœciowej. Wynika to przede wszystkim z m³odego wieku ma³¿onków, którzy nie s¹ w stanie samodzielnie siê utrzymaæ. Decyzja ta
zwi¹zana jest równie¿ z przygotowaniem kobiety przez teœciow¹ do bycia ¿on¹ swego syna.
M³ode ma³¿eñstwo mo¿e siê usamodzielniæ wówczas, gdy pojawi siê ich potomstwo.
6

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ 2002..., op. cit.
S. Sykuna, Kiedy prawo zderza siê z tradycj¹ i obyczajami..., w: To¿samoœæ kulturowa Romów w procesie globalizacji, pod red. T. Palecznego, J. Palewicz-Kwiatkowskiej, Kraków 2008, s. 87.
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W œrodowisku romskim, przeciwnie do œwiata gadziów, nie wolno mówiæ, ¿e kobieta spodziewa siê dziecka. Jest to temat tabu, poniewa¿ wi¹¿e siê z seksem, o którym rozmowa jest
kalaj¹ca. Dopiero, gdy ci¹¿a jest widoczna mo¿na przekonaæ siê o brzemiennoœci kobiety.
Gdy romni jest w ci¹¿y, to nie mo¿e uczestniczyæ w pogrzebie lub byæ jego œwiadkiem. Poza
tym, istniej¹ inne czynnoœci, których nie mo¿e wykonywaæ kobieta, aby chroniæ swoje dziecko8. Podobnie, jak o ci¹¿y nie rozmawia siê publicznie o porodzie. Kobietom zakazuje siê dokonywania aborcji. Akt ten uchodzi za niemoralny i wymierzony przeciwko ¿yciu innego
cz³onka spo³ecznoœci romskiej.
Wspomniany ju¿ wczeœniej kodeks postêpowañ czyli romanipen wprowadzi³ pojêcie czystoœci rytualnej. Przekroczenie jej mo¿e spowodowaæ skalanie i stan nieczystoœci. Sytuacja ta
mo¿e byæ wywo³ana przez pewne czêœci cia³a wraz z ich wydzielinami9. Do nieczystych nale¿y cia³o kobiety od pasa w dó³ wraz z bielizn¹ i obuwiem (bêd¹cymi w bezpoœrednim kontakcie z cia³em). Kobieta ma moc kalaj¹c¹ od pierwszej menstruacji a¿ do menopauzy. Kontakt
mê¿czyzny z tym czêœciami wraz z przylegaj¹cych do nich rzeczami mo¿e skoñczyæ siê skalaniem. Skutkuje to samotnoœci¹ i wykluczeniem. Nikt z takim mê¿czyzn¹ nie bêdzie rozmawia³, spo¿ywa³ wspólnie posi³ków, siedzia³ przy stole do czasu œci¹gniêcia skalania. Skalany
Rom nazywa siê magerdo. O d³ugoœci trwania kary i jego przebiegu decyduje Siero Rom czyli
g³owa lub król romski albo Kris (s¹d romski) u Lowarów i Ke³deraszy.
Z uwagi na moc kalaj¹c¹ kobiety, pochodz¹ce z grup przestrzegaj¹cych surowo wszystkich zasad, musz¹ dbaæ równie¿ o to by ich bielizna nie by³a prana z rzeczami mêskimi. Ponadto maj¹ zakaz siadania na stole i dotykania krawêdzi sto³u doln¹ parti¹ cia³a. W dawnych
czasach noszenie kilku spódnic przez kobietê mia³o oddzielaæ jej nieczyst¹ czêœæ cia³a od
œwiata czystego. Kalaj¹ca jest równie¿ sytuacja, gdy kobieta znajduje siê nad mê¿czyzn¹. Zatem zgodnie z tradycj¹ Rom mo¿e zajmowaæ tylko najwy¿sz¹ kondygnacjê w budynku, by
unikn¹æ sytuacji przebywania nad nim kobiety. Projekt domu jest równie¿ tak przemyœlany,
aby spi¿arnia nie znalaz³a siê pod kuchni¹. W niej najczêœciej przebywa kobieta, która przemieszcza siê nad ¿ywnoœci¹ przechowywan¹ w tym pomieszczeniu i tym sposobem czyni j¹
niejadaln¹. Dotyczyæ to mo¿e tak¿e sytuacji, w której dochodzi do awarii samochodu. Mê¿czyzna wejdzie pod samochód tylko wtedy, gdy kobieta z niego wyjdzie.
Kodeks postêpowañ dzieli skalania na ma³e (tikne mageripena) i du¿e (bare mageripena).
Dotycz¹ one miêdzy innymi relacji miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹. Wywieraj¹ wp³yw na ni¿sz¹
pozycjê kobiet w œrodowisku romskim. Zak³adaj¹, ¿e kobieta z samej natury jest nieczysta.
Powoduj¹, i¿ przez wiêkszoœæ czasu jest ona skalana. Romanipen wymienia cztery rodzaje
skalañ. Do nich zalicza siê10:
— DŸuvlitko Mageripen. Jest to skalanie odnosz¹ce siê do intymnej sfery ¿ycia. Dotyczy
okresu od pierwszej menstruacji a¿ do menopauzy. Wi¹¿e siê ono z seksem i wszelkimi odchyleniami od normy w stosunkach seksualnych (ca³owanie nieczystych czêœci
cia³a ¿ony). Prawdopodobieñstwo zostania skalanym w tym przypadku nie jest du¿e.
Zachowania te nale¿¹ bowiem do sfery prywatnoœci i dopiero, gdy ktoœ bêdzie œwiadkiem takich czynów lub ¿ona fakt taki upubliczni, to jest podstawa do wykluczenia
i mê¿czyzna staje siê magerdo;

8

Wiêcej o tym: A. J. Kiwerska, Polska Roma. Tradycja i nowoczesnoœæ, Warszawa 2005, s. 61–63.
Ibidem, s. 178.
10
Opracowane na podstawie J. Ficowski, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Warszawa 1989, s. 61–63; A. J. Kiwerska, Polska Roma..., op. cit., s. 37.
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— PodŸitko Mageripen, czyli spódnicowe skalanie (podŸa oznacza spódnicê). Ta czêœæ
garderoby jest nieczysta. Pe³ni rolê broni, której mo¿e u¿yæ kobieta (w obronie swego
dobrego imienia) przeciwko mê¿czyŸnie. Skalanie to polega po prostu na celowym
uderzeniu mê¿czyzny spódnic¹. Wykluczeniem mo¿e zakoñczyæ siê tak¿e przypadkowe dotkniêcie spódnicy kobiety przez mê¿czyznê;
— Terachitko Mageripen (od s³owa terach, czyli pantofel). Jest to trzewikowe skalanie,
które ma miejsce po celowym dotkniêciu mê¿czyzny butem kobiety. Zaliczane jest
ono do kolejnych mo¿liwoœci samoobrony kobiety przed mê¿czyzn¹;
— Mamitko lub Mamiakro Mageripen. Skalanie to dotyczy nieczystoœci kobiety podczas
porodu, po porodzie (od 3 tygodni do pó³ roku11) i w czasie menstruacji. Sam akt wydawania dziecka na œwiat jest ju¿ nieczysty i powinien odbyæ siê poza miejscem zamieszkania rodziny (domem, mieszkaniem). Kobietom romskim nie towarzysz¹ wówczas ich
mê¿owie (gdyby do tego dosz³o byliby magerdo). Kobieta w wymienionych sytuacjach odsuniêta jest od zajêæ domowych (nie przygotowuje posi³ków, nie sprz¹ta)
i korzysta z wydzielonych naczyñ. Jest izolowana od reszty domowników. Jej azylem
jest pokój, w którym przebywa wraz z dzieckiem (maj¹cym równie¿ w³aœciwoœci kalaj¹ce. Dlatego te¿ ojciec dziecka nie bierze go publicznie na rêce przez parê tygodni).
Kobieta sama lub po zasiêgniêciu opinii starszej od siebie podejmuje decyzjê o powrocie do spo³ecznoœci.
Kobiecoœæ w œrodowisku romskim nie mo¿e byæ eksponowana. Jej atrakcyjnoœæ lub seksualnoœæ nie jest przedmiotem publicznych rozmów.
Kobiety romskie dopiero w wieku dojrza³ym (oko³o 60 roku ¿ycia) zas³uguj¹ na szacunek
i równouprawnienie. Phuri daj mo¿e zasiadaæ z mê¿czyznami przy jednym stole i braæ udzia³
w dyskusji. Wysoka pozycja takiej kobiety wi¹¿e siê z tym, i¿ nie jest ju¿ przyczyn¹ czêœci
skalañ. Poza tym Romowie obdarzaj¹ ogromnym szacunkiem ludzi starszych niezale¿nie od
stopnia pokrewieñstwa12. Tak¹ kobietê musi cechowaæ nieskazitelna opinia œrodowiska romskiego. Musi byæ zatem patywa (godna szacunku)13. Powinna mieæ tylko jednego mê¿a, wychowaæ dzieci zgodnie z tradycj¹ i stroniæ od jakichkolwiek skandali14. Poza ni¹ autorytet
wœród Romów ma tak¿e ¿ona przywódcy (króla).
Wspó³czesne kobiety s¹ czêœciej dwujêzyczne ni¿ ich matki czy babcie. Czêœciej wchodz¹
w kontakt z gadziami, chodz¹ do szkó³ i zdobywaj¹ wykszta³cenie. Czêœciej tak¿e zdaj¹ sobie
sprawê z drugorzêdnej roli i d¹¿¹ do osi¹gniêcia w³asnych celów. Efektem zmian w œwiecie
romni z prze³omu XX i XXI wieku jest wyd³u¿enie wieku zam¹¿pójœcia, wiêksza troska o swój
wygl¹d polegaj¹ca na robieniu makija¿u, noszeniu modnej odzie¿y, ods³oniêciu cia³a (spódnice s¹ krótsze i nie zakrywaj¹ ju¿ ca³ych nóg). Nowoczesne romni w wielu przypadkach zostaj¹ wspó³ma³¿onkami gadziów. Chc¹ mieæ wp³yw na to kto zostanie ich mê¿em.
Proces emancypacji nie ma jednak charakteru powszechnego. Tradycja zbyt mocno jest
zakorzeniona. Kobiety nie d¹¿¹ do ca³kowitego zniesienia zasad i tym samym zrównania
praw z mê¿czyznami. Zmierzaj¹ przede wszystkim do uelastycznienia obowi¹zuj¹cych norm,
szacunku i wiêkszej otwartoœci na zewn¹trz. Nadal pozostaj¹ stra¿niczkami tradycji oraz du¿¹
rolê przywi¹zuj¹ do rodziny.

11
12
13
14

A. J. Kiwerska, Polska Roma..., op. cit., s. 70–71.
Ibidem, s 177.
Ibidem, s. 31.
Ibidem, s. 31–32.
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Przemiany w œwiecie kobiet romskich doprowadzi³y do powo³ania typowo kobiecych organizacji. Jedn¹ z nich jest Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce z siedzib¹ w Krakowie
(za³o¿one w 2000 roku). Na jego czele stoi Krystyna Gil. Wœród wielu celów cz³onkinie tej organizacji postawi³y przed sob¹ wskazywanie dróg do samodzielnego myœlenia i sterowania
swoim w³asnym ¿yciem15. Inn¹ instytucj¹ skupiaj¹c¹ romni jest Stowarzyszenie Kobiet Romskich Kcher, powsta³e w 2004 roku w Tarnowie ze Zdzis³aw¹ Kudl¹, jako przewodnicz¹c¹.
Spoœród czterdziestu trzech organizacji dzia³aj¹cych na rzecz spo³ecznoœci romskiej, kobiety przewodnicz¹ dziesiêciu z nich. Mo¿na powiedzieæ tylko tyle lub a¿ tyle. Poza wy¿ej
wymienionymi s¹ wœród nich: Izabela Jaœkowiak (przewodnicz¹ca Romskiego Stowarzyszenia Oœwiaty Harangos), Teresa Skrapska (stoi na czele Stowarzyszenia Romów w Legnicy),
Ewa Krzy¿anowska (Stowarzyszenie Nowa Roma w Lublinie), Helena Laski (Stowarzyszenie Romów i Innych Narodowoœci w Nysie), Krystyna Markowska (Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce z siedzib¹ w Pabianicach), Anna Markowska (Fundacja
Bahta³e Roma – Szczêœliwi Cyganie w Poznaniu), Zofia Czarnecka (Stowarzyszenie Niepe³nosprawnych Romów w Œwiecie), ¯aneta Nowicka (Towarzystwo Rodziców Uczniów
Romskich Nelo Dom – Nowa Droga we Wroc³awiu)16. Zmiany w œrodowisku romskim zaowocowa³y wejœciem kobiet do Zespo³u do spraw Romskich wchodz¹cego w sk³ad Komisji
Wspólnej Rz¹du i Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych17. Na dwudziestu ich cz³onków jest
szeœæ kobiet (Stanis³awa Mirga – kierownik przedszkola romskiego, Inga Mirga, Sylwia Maroñ – asystentki edukacji romskiej, Krystyna Markowska – Centrum Doradztwa i Informacji
dla Romów w Polsce, Ewa Krzy¿anowska – Stowarzyszenie Nowa Roma, Izabela Jaœkowiak
– Romskie Stowarzyszenie Oœwiaty Harangos).
Aktywnoœæ romni widoczna jest tak¿e w dziedzinie oœwiaty. Zostaj¹ one asystentkami
romskimi w szko³ach. Wspomagaj¹ edukacjê dzieci opóŸnionych w nauce, s³u¿¹ pomoc¹
przy odrabianiu lekcji i rozwi¹zywaniu sytuacji konfliktowych w palcówkach oœwiaty. Towarzysz¹ im przy wycieczkach, zabawach. Spo³ecznoœæ romska obdarza je zaufaniem i szacunkiem, na czym korzystaj¹ przede wszystkim dzieci (których œrednia ocen podnosi siê
i zmniejsza siê absencja). Kobiety romskie wchodz¹ ponadto do œwiata mass mediów. S¹
dziennikarkami, jak Agnieszka Gabor – wspó³pracowniczka programu Etniczne klimaty i redaktorami naczelnymi czasopism – Karolina Stankiewicz miesiêcznika Rrom po Drom. Piastuj¹ równie¿ urzêdy pañstwowe, czego przyk³adem mo¿e byæ El¿bieta Mirga-Wójtowicz
(pe³nomocnik wojewody ma³opolskiego ds. mniejszoœci narodowych i etnicznych).
Poza wy¿ej wymienionymi kobietami wiele innych romni chcia³yby zdobyæ zawód i pracowaæ. Na przeszkodzie nadal stoi nieufnoœæ wobec Romów, niedostateczne ich wykszta³cenie
oraz nieznajomoœæ regu³ obowi¹zuj¹cych przy zak³adaniu w³asnej dzia³alnoœci. Problemem
jest tak¿e podtrzymywanie tradycji wêdrowania. Zmiany miejsca pobytu nie sprzyjaj¹ wype³nianiu obowi¹zków w pracy zawodowej. Ponadto k³opotliwe mo¿e byæ tak¿e oddanie siê
pracy kosztem dba³oœci o dzieci i mê¿a, które jest nakazem ¿ony.
Na pomoc kobietom (i mê¿czyznom) wychodzi obecnie wiele organizacji romskich oraz
instytucji non-profit. Korzystaj¹c ze œrodków unijnych, na przyk³ad w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki, przygotowuj¹ ró¿nego rodzaju kursy. Czêsto jednak nie przy15

http://kobietyromskie.free.ngo.pl/x/index.html (2.05.2011).
Opracowanie na podstawie http://harangos.pl/organizacje-romskie (2.05.2011).
17
Zosta³a ona utworzona na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym (Dz. U. 2005, Nr 17, poz. 141). Komisja uznana zosta³a za organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów. Romów reprezentuj¹ Roman Chojnacki i Robert Bladycz.
16

PP 2 ’11

Romni wœród Romów. Kobieta w kulturze romskiej

43

staj¹ one do rzeczywistych potrzeb. Przyk³adem mog¹ byæ szkolenia komputerowe czy menad¿erskie. Umiejêtnoœci zdobyte podczas tygodniowego lub trzygodniowego takiego kursu nie
pomog¹ im w znalezieniu pracy. Przy braku elementarnej wiedzy (nie ukoñczona szko³a podstawowa, analfabetyzm), zawodu i utrzymuj¹cych siê negatywnych stereotypów ich szanse s¹
niewielkie.
Kobiety romskie s¹ ofiarami przemocy domowej i seksualnej. Rzadko jednak informacje
te wychodz¹ poza ich œwiat. Sytuacja ta ma zwi¹zek z tym, i¿ seksualnoœæ jest uznawana za temat tabu. Decyduj¹ce znaczenie ma równie¿ inna z zasad romskich, która nie pozwala donosiæ na innego Roma Policji czy wytoczyæ mu postêpowania przed s¹dem. Podejmuj¹c decyzjê
o zg³oszeniu przestêpstwa narusza kodeks postêpowania i nara¿a siê na wewnêtrzne odrzucenie (gdy sprawc¹ jest osoba pochodzenia romskiego).
Romni doœwiadczaj¹ równie¿ przeœladowañ i dyskryminacji ze strony gadziów. O wielu
przypadkach niew³aœciwego zachowania wobec nich donosz¹ raporty przygotowywane przez
polskie, jak i miêdzynarodowe instytucje. Najobszerniejszy z nich opracowany zosta³ przez
Europejskie Centrum Praw Romów. W nim odnotowano na przyk³ad: incydenty pobiæ kobiet
romskich na ulicach polskich miast i niszczenia ich mienia (mieszkañ), bezczynnoœæ Policji
w sytuacjach zastraszania romni, odrzucania ich podañ w sprawie przyznania mieszkania komunalnego, odmówienia udzielenia pomocy lekarskiej, niechêæ do zatrudniania kobiet romskich, dyskryminowanie ich w dostêpie do pomocy spo³ecznej18.
Po³o¿enie romni na terenie Polski i innych pañstw europejskich nie jest zadawalaj¹ce.
Przyk³ady licznych form ich dyskryminacji oraz chêæ poprawy ¿ycia leg³y u podstaw wydania
przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie sytuacji kobiet romskich w Unii Europejskiej19. W dokumencie tym wezwano miêdzy innymi do: poprawy warunków mieszkaniowych,
wiêkszej dostêpnoœci kobiet do s³u¿by zdrowia, podniesienia wspó³czynnika scholaryzacji
wœród romni, wspierania samozatrudnienia kobiet romskich i rozwoju ich przedsiêbiorczoœci.
Uzupe³nieniem tego aktu jest rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej
strategii dotycz¹cej Romów z 2008 roku.
Bycie romni w XXI wieku jest bez w¹tpienia trudne. Wi¹¿e siê to z ¿yciem na pograniczu
dwóch œwiatów i kultur, co mo¿e rodziæ dyskomfort i problemy to¿samoœciowe. Nie jest to
z pewnoœci¹ dla nich nowa sytuacja. Jednak wspó³czeœnie w dobie globalizacji, postêpuj¹cej
technologii i zmieniaj¹cym siê otoczeniu trwanie przy tradycji wymaga wiêkszego wysi³ku.
Poza tym obserwuje siê powoli rosn¹c¹ otwartoœæ obu stron (Romów i gadŸiów), a to
równie¿ mo¿e zwiastowaæ pewne zmiany. Kobiety romskie czêœciej ni¿ kiedykolwiek przejmuj¹ inicjatywê i s¹ aktywne zawodowo. Tworz¹ organizacje i reprezentuj¹ je na zewn¹trz.
Ich obraz i pozycja ulega przekszta³ceniu. W zwi¹zku z tym nasuwa siê kilka pytañ. Interesuj¹ce jest na przyk³ad z jakich grup i rodzin owe kobiety pochodz¹? Czy na ich postawê
wp³yw wywar³a rodzina czy otoczenie? Jaka jest reakcja mêskiej czêœci ich œrodowiska? Jak
bêd¹ wychowywaæ swoje córki?
W globalizuj¹cym siê œwiecie jedynie analfabetyzm, s³abe wykszta³cenie, brak znajomoœci jêzyka polskiego, odciêcie od nowoczesnych mediów oraz trwanie w tradycji i przestrzeganie romanipen nie zmieni szybko romskich kobiet. Nadal bêd¹ skromne i uleg³e, a ich
decyzje bêd¹ mia³y drugorzêdn¹ rolê. Byæ mo¿e takie ¿ycie, jakie toczy³y ich matki i babcie
18
Granice solidarnoœci. Romowie w Polsce po roku 1989, Warszawa 2003 oraz A. Adamczyk, Romowie problem
krajowy czy europejski? Sytuacja Romów w œwietle wybranych raportów, w: Unia na rozdro¿u. Wybrane problemy,
pod red. A. Adamczyk, Poznañ 2008.
19
www.rownetraktowanie.gov.pl/files/dokumenty/Rezolucje PE/REZ_P6_TA(2006)0244.pdf (2.05.2011).
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im odpowiada. Lokalne wspólnoty zabiegaj¹ o to, aby jak najmniej cz³onków ich zbiorowoœci
wysz³o poza granice tego co romskie i czyste. Dotyczy to szczególnie kobiet, które s¹ noœnikami tradycji.

Summary
Romni among the Romani. Women in Romani Culture
The paper discusses the position of women in Romani society. The author presents the various roles a romni (Romani for woman) plays. She refers to the rules of the moral and ethical
code (romanipen) that significantly affects female behavior, determines the relationship between females and males, and assigns women a lower position in society than men. The paper
also discusses the ‘impurities’ that constitute a specific weapon Romani women can wield
against men.
The author observes the changes that are taking place in the world of modern romnis. They
are increasingly more educated, professionally active and make independent decisions concerning their own future. It should be borne in mind, however, that they continue to live in
a closed community that guards its traditions, language and privacy. To change the life of
Romani women would mean their leaving this community and abandoning the fundamental
principles of Romani life, which is difficult. Romani women do not struggle for these principles to be abandoned completely, thus giving them equal rights. They continue to guard their
traditions and hearth and home.

