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KULTURA ROMÓW W MUZEUM*

P

owstanie etnicznej tożs�oś�i był? w �p?łecznośó Romów pro�esem
złożonym, tak dawme.1, Jak 1 wspolczesme, detenmnowanym głowme
ich społeczną izolacją. Romowie na Słowacji tworzyli grnpę żyjącą na mar
ginesie społeczeństwa większościowego, które tradycyjnie dominowało nad
ludem odmiennym, różniącym się choćby cechami antropologicznymi. Lud
ten żył w rozproszeniu, w mniejszych lokalnych i endogamicznych skupi
skach. Wzajemne kontakty i tworzenie większej całości, ograniczały i potę
gowały różnice w statusie społecznym poszczególnych grnp czy sposobach
zaspokajania życiowych potrzeb.
W drngiej połowie XX wieku polityka państwa czechosłowackiego
ograniczała możliwości formowania się romskiej grnpy etnicznej. W uchwa
le Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłovvacji z roku
1958, O pracy wśród cygańskich mieszkańców Czechosłowacji, program
asymilacji Romów zalecał nieakceptowanie ich języka i kultury, ponieważ
„opóźnia to proces przebudowy obyczajów Cyganów, pomaga konsenvować
stary, prymitywny sposób żywota i izoluje Cyganów od reszty pracującego
ludu" 1• Jaroslav Sus w swoim ideologicznym podręczniku Problem cygań
ski w Czechosłowacji (1961 r.) twierdzi!: ,,Nie należy w żadnym przypadku
uważać specyfiki cygańskiej 'kultury' i folklorn za instnm1enty ideologii,
ponieważ formalnie i treściowo są one przejawem zapóźnienia. Budowanie
jakiejś socjalistycznej czy narodowej kultury cygańskiej nie może opierać
się na czymś, co jest w zasadzie bardzo prymitywne, opóźnione a często
i negaty.vne, bez postępowych tradycji"2.
Przedstawiciele Romów wystąpili w roku 1968 z propozycją uznania
narodowości romskiej, ale polityczne i pai'J.stwowe organa nie uznały tego
postulatu, czego wyrazem był zapis konstytucyjny, w którym zostały wy* Tekst w wersji rozszerzonej opublikowany został w: ,,Zbomik Slovenskeho Narod
neho Muzea v Martine", R. XCIX, 2005.
1. A Jurova, Vyvoj rómskejproblemattky na Slovenskupo roku 1945, Kosice 1993, s. 52.
2. J. Sus, Cikónskó otózka w ĆSSR, Praha 1961, s. 71.
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żeli uczestnictwo w grnpie mniejszościowej wywołuje u niego uczucie bez
sensu i poniżenia, w dodatku z negatywną samooceną, "vtedy własną kulturę
widzi jako zacofanie, przeszkodę w akceptacji przez grnpę większościową.
Stara się wówczas tmiknąć identyfikacji ze swoją zbiorowością, a kultura
większości spolecze11stwa jawi mu się jako wzór do naśladowania9.
Część Romów świadomie zapiera się swego pochodzenia i kultury, za
pomina o języku, ignornje tradycyjne obyczaje i v,rybiera drogę określonej
asymilacji. Są to ci, którzy osi ągnęli wykształcenie i lepszą pozycję spo
łeczną, dla przykładu: romscy profesjonalni muzycy z przełomu XIX/XX
wieku 10. Tożsamość etniczna w tych przypadkach zostaje zastąpiona iden
tyfikacją zawodową lub religijną. Większość Romów nie odczuwa jednak
potrzeby etnicznego samookreślenia, swoje działanie kiernje głównie na
rozwiązywanie problemów życiowych: pieniędzy dla rodziny, mieszkania,
załatwiania drewna na ogrzewanie w zimie, pożywienia i ubrania. Otóż ży
cie w biedzie i w socjalnej odrębności nie sprzyja poszukiwaniu jakiejkol
wiek tożsamości. W takim przypadku możemy mówić v-1prost o kryzysie
etniczności 11.
Tożsamość etniczna, jako jedna z fom1 grnpowej identyfikacji, jest kon
strnkcją socjalną, która koncentrnje się na społecznym zróżnicowaniu ludz
kości. Etnicznością naz)"vamy zespól domniemanych własności, odróżnia
jącym jednostki jednej grnpy etnicznej od członków innych grnp społecz
nych, głównie pod względem emocjonalnym 12. Etniczna tożsamość jest bu
dowana, utrzymywana i rozwijana poprzez tworzenie pozytywnego obrazu
o sobie wewnątrz grnpy i deklarowanie go na zewnątrz. Dostrzeganie, doku
mentowanie i prezentowanie kultu ry romskiej pomaga wspierać ten proces.
Lecz gdy założymy, że etniczna tożsamość jest tylko fikcją, czy możemy
spodziewać się istnienia etnicznej kultury?
W masmediach i rozmaitych dyskusjach pojawia się od czasu do czasu
pogląd, iż tzw. ,,romski problem" wynika z zetknięcia się całkowicie od
miennych kultur (azjatyckiej i europejskiej), że Romowie kiernją się zupeł
nie odmiennym systemem wartości, w wyniku czego nie są w stanie przy
stosować się do społeczności większościowej, przez co współżycie tych obu
populacji nie jest możliwe. Niektórzy etnografowie doszukują się w romskiej
kulturze przejawów przedchrześcija11.skich elementów wierzeń (animizmu),
co miałoby potwierdzać ową odrębność. ,,Odmiem10ść kulturową" podkre9. V Baćova, Etnicka identita osobnosti - socialnopsychologicky pristup, ,,Slovensky
Narodopis" nr 4, R 34, 1990, s. 511-512.
10. A. B. Mmm, Rómski mesrski hudobnici [w:] P Salner, Z. Benuskova i in., Di}erenci
acia rnestskeho spolocenstva v kaidodziennom iivote, Bratislava 1999, s. 164-165.
11. Z. Uherek, K. A Novak,Etnicka identitaRondi [w:] Ćacipen pal..., s. 106.
12. Ibidem, s. 99-100.
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ślają także sami Romowie, chcący w ten sposób usprawiedliwić swoje emo
cjonalne nastroje. Ponieważ nie zgadzam się z przytoczonymi argwnentami
o niemożności współżycia członków obu grnp etnicznych w wyniku odręb
ności kulturowych, postaram się rozvvażyć, na czym polega specyfika kultu
ry jakiejś wspólnoty etnicznej, konkretnie, jakie są różnice i podobie11stwa
kultury romskiej i większościowej.
W przypadku, gdy na tym samym terenie żyją przez kilka wieków
członkowie różnych grnp etnicznych, dochodzi do akulturacji - wzajemnej
wymiany dóbr kultury i kulturowego przystosowania. Ważną rolę w tym
procesie pełni wielkość i status społeczny danej grnpy. Dominującą jest
zawsze grupa liczebniejsza i wyżej społecznie usytuowana. Romowie nie
uprawiali ziemi, oferowali tylko ushtgi mieszkaócom, od których potem
dostawali żywność, aby przeżyć. Stali się przez to ekonomicznie zależni
od grupy większościowej. Ich społeczne położenie było zawsze niższe od
miejscowych rolników. Rzutowało to na każdy typ współpracy i kienmek
kulturowego rozwoju. Zależność od większości odcisnęła się na sposobie
życia i różnych sferach romskiej kultury. Romowie znani są w całej Europie
jako muzycy, przy czym w poszczególnych krajach przejęli miejscowe typy
instrumentów. W Europie środkowej była to muzyka cymbałowa, na Bałka
nach instrumenty dęte blaszane, w Hiszpanii gitary. Przejmowali również
miejscowy repertuar i sposoby wykonywania. Na vvschodniej Słowacji od
końca XIX stulecia, romscy muzycy wyparli „białe" ludowe kapele, stali się
nosicielan1i słowackiego folkloru muzycznego, a swoją oryginalną interpre
tacją, choćby ozdobnikami, wpłynęli na kształt ludowej melodyki słowac
kiej. W wielu regionach Słowacji kultura muzyczna grupy większościowej
miała z kolei wpływ na styl romskiej muzyki. W każdym regionie Słowacji
,,romska muzyka" ma inny ,vyraz, przy czym wszędzie istnieje przekonanie,
że właśnie ich styl jest nąjwłaściwszy. Czasan1i wspaniali romscy muzycy
nie wykonują w ogóle romskich utworów.
Inne przykłady: Romowie pomagając nie-Romom w budownictwie,
przyswoili sobie technologie i zastosowanie materiałów przy stawianiu
własnych mieszkaii. Pod górami budowali domy zrębowe, na nizinach kon
strnkcje z belek i gliny. Urządza1.1ie wnętrz zależało od darów pozyskanych
od miejscowej ludności, podobnie jak sposób ubierania. Dlatego też nie
możemy mówić o charakterystycznych typach ubraii u osiadłych Romów.
Również w dziedzinie pożyw·ienia tradycyjne potrawy romskie mają odpo
wiedniki w jadłospisach miejscowej ludności. Romska kiszka wieprzowa,
gója, jest znana jako „fałszywa kiełbasa" u Słowaków, romskie placki (pod
płomyki) sporządza1.1e z mąki i wody, marikl'a, ta najstarsza forma mącznego
pieczywa, jeszcze na początku XX wieku były regularnie spożywane przez
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drwali, węglarzy i pasterzy słowackich 13. Oba produkty były więc używane
przez ubogie warstwy grnpy większościowej. Jednak autorka Romskej ku
charki uważa kiszkę i podpłomyki za oryginalne romskie potrawy, nieznane
żadnemu innemu ludowi, które tylko Romowie przyrządzali i jedli przez
całe stulecia 14 •
Przenikanie elementów kulturowych zachodzi także w obrębie kultu
ry duchowej, choćby w działaniach przeciw urokowi. Czenvona wstążka
wokół nadgarstka niemowlęcia lub przyrządzanie tzw. uhlikovej vody (po
przez wrzucanie żarn do naczynia z wodą), albo wymiana nieochrzczonego
niemowlęcia - zjawiska znane (i czasami jeszcze praktykowane) w grnpie
większościowej 15. Bardzo ważne dla Romów czuwa.nie przy zmarłym, było
także znane reszcie społeczeństwa, najdłużej zachowało się u Rusinów na
wschodniej Słowacji 16. Okazuje się też, że, uważane za czysto romskie, za
wiązywanie rąk jako symbol połączenia mężczyzny i kobiety podczas za
wierania małżeństwa, romskie mangavipen, ma analogie w różnych kultu
rach naszego globu, także w kulturze katolickiej.
Izolowana grnpa społeczna zachowa.la więcej archaicznych elemen
tów swojej oryginalnej kultury. Staram się nie używać tem1inu „pierwotnej
kultury", dlatego że zbyt mało wiemy, jaka była kultura danej grnpy przed
stuleciem.
Typowym przykładem utrzymywania odległych tradycji są wędrovmi
Romowie olascy (olasski), którzy zachowali archaiczne przejawy w kulturze
społecznej (patriarchalny system), w kulturze duchmvej (ślub traktowa.ny
jako handlowa transakcja między rodzica.mi młodych) i w folklorze (brak
w użyciu instrnmentów muzycznych, hinduskie analogie w stylu i interpre
tacji pieśni). Ale i u nich znajdziemy liczne wpływy kultury europejskiej, na
przykład przy demonstracji knvi niewieściej na prześcieradle, jako części
weselnego obrzędu.
Czy można więc mówić o kulturze romskiej, czy innej - ,,etnicznej"?
Próby obiektywizacji znaków etnoidentyfikacyjnych okazały się nierealne.
Podobnie jak w przypadku deklaracji etnicznej przynależności podczas spi
su ludności, musimy uwzględniać tylko racje subiektywne. Znaczy to, że
13. R. Stolicmi, hasło: placka [w:] Encyklopedia 1.;udovej Kult111y Slovenska, T 2, l::lra
tislava 1995, s. 39.
14. L. Olahova, Nejen rvmska kuchafka!Na ba romani kucharka, Praha 2000, s. 22, 26.
15. A;fagicka ochrana novorodenca u Rómov na Slovensku [w:] M. Kovac,A. B. Mann,
Boh vsetko vidi/O Del sa dikhel. Duchovny svet Rómov na Slovensku, Bratislava 2003,
s. 85-101.
j
16. Obycaje pri mh:vom a pohreb Rómov na Slovensku [w:] Obyca ove tradicie pri
itmrti a pochovavanź na Slovensku s osobitnyrn zretel'om na etnicM a kojesionalnu mnoho
tvamost', zebrał J. Botik, Bratislava 2001, s. 109-119; Podczas czuwania Rusini zabawiają się
w różne gry pod wspóh1ą nazwą lopatky.
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romskie jest wszystko, z czym się Romowie identyfikują i co uważają za
znaki swojej kultury, choćby romskie goja i marikla. Uświadomienie so
bie znamion własnej kultury jest jednym z przejawów etnicznej tożsamości,
lecz zbiór „etnicznych przejawów kultury" nie jest stabilny. Wspomniana
powyżej autorka romskiej książki kucharskiej zaliczyła znane na Słowacji
kapuściane gołąbki do romskich daó. 17 . Rodzice autorki, którzy przybyli do
Czech ze Słowacji, nie określiliby gołąbków jadłem romskim, ale w Cze
chach, gdzie nie były znane, stały się charakterystycznym znakiem etnicz
ności dla współczesnych Romów.
Zajmując się ponad dwadzieścia lat profesjonalnie życiem i kulturą
Romów, coraz bardziej nabieram przekonania, że różnice między Romami
i nie-Romami nie mają charakteru kulturowego, lecz socjalny. W romskiej
kulturze znajdujemy zjawiska, które znane były w większościowym spo
łeczeó.stwie. W grupie większościowej fi.mkcje wielu zjm,visk kulturowych
przesw1ęly się do podświadomości, lub zupełnie zniknęły z kulturowego
kontekstu, zaś u Romów pemily i dalej pełnią role w życiu społecznym.
Kultura Romów zachowała często składniki, które są v,rynikiem przeszło
pięćsetletniego współżycia obu grup etnicznych. Ten stan pokazuje kulturo
we i socjalne opóźnienie Romów w przeszłości. Wraz ze wzrostem poziomu
socjokulturowego Romów w konkretnych lokalnych warunkach, zanikają
także kulturowe różnice między obiema grupami mieszkaó.ców. Możemy to
obserwować w sferze kultury mieszkania, higieny i struktury demograficz
nej. W niektórych miejscowościach struktura wiekowa Romów zbliża się do
składu „białych", rośnie przeciętna dhtgość życia, stosunek do wykształce
nia itd.
Celem muzeów regionalnych jest zbieranie, opisywanie, przechov.ry
wanie, prezentacja dokumentów kultury i sposobów życia mieszka.11ców.
W przypadku muzeów mniejszości narodowych zakłada się także dziala.11ie
wychowawcze - wzmocnienie etnicznej lub narodowej świadomości człon
ków da.11ej etnicznej społeczności. Tak rozumie posła.11ie romskiego muzeum
historyczka, Jana Horvathova. Po zniesieniu barier politycznych może dojść
do etnicznej emancypacji Romów i, jak wynika z bada.11, chęci zachowa.11ia
- muzealizacji własnej kultury, jako wyrazu samodzielności romskiej gmpy
etnicznej 18. Należy przypomnieć, że podobne cele miała rodząca się w XIX
wieku słowacka muzeologia, która szukała etnicznych właściwości i podkre
ślała „przetrwanie starożytnych fonn narodowych" u Słowaków. W muzeum
romskiej kultury, rodzi się jednak problem możliwości przekonania znacznej
17. L. Olahova, op.cit., S. 58.
18. J Horvathova,Ja/,y je zajem Romu o uchovóni vlastni kultu1y'! (i\;Juzeo-sociologicl,y
pn1skum na tema Romove a muzealizace), ,,Etnologicke rozpravy" nr 2, R. 8, 2001.
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części romskiej populacji, co do akceptacji swojej kultury, która często jest
przez nich oceniana negatywnie. Naukowa metoda i emancypacyjna działal
ność wychowawcza mogą się okazać dysk ryminujące, przy prezentowaniu
przejawów kultury i życia Romów.
Oczywistością wydaje się prezentowanie archaicznych fonn mieszka11
Romów, ziemianek i półziemianek, które można było spotkać na Słowacji
jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku. Także jednoizbowych dom
ków (chatrce) bez odprowadzenia dymu, pokrytych zardzewiałymi blacha
mi w beczek po asfalcie, z otwartymi szczytami, nieotwieranymi oknami
i brakiem wody, które są po dziś dzie11 charakterystyczne dla romskich osad
we wschodniej Słowacji. Z punktu widzenia zwiedzającego muzealną eks
pozycję, Roma lub nie-Roma, jest to pokazywanie kulturowego zastoju I
Tradycyjnym rzemiosłem, wykonywan ym przez Romów jeszcze
w pierwszej połowie XX wieku, było kowalstwo. Nąjczęściej kowale rom
scy wytwarzali najprostsze przedmioty, szczególnie gwoździe do przybija
nia gontów, ła6cuszki, kliny, zawiasy i motyki. Większość z nich nie osią
gała poziomu profesjonalnych, nieromskich wiejskich kowali. Wyjątek sta
nowi Dtmajska Luzna, znana z artystycznych poszukiwa11 romskich kowali.
Jest potrzebne i możliwe wystawiać wysoko profesjonalne i artystycznie
doskonałe wyroby romskich kowali z Dunajskej Luznej koło Bratysławy,
ale dopuścimy się wtedy kłamstwa idealizacji istniejącego stanu rzeczy. Za
chowując ścisłe reguły nazewnictwa nie możemy zakładać, że wzbudzimy
zainteresowanie własną kulturą i wzmocnimy przez to etniczną świadomość
Romów. Wręcz odwrotnie, takie postępowanie może pogłębić negatyv,rny
stosunek do własnej kultury i odrzucenie projektu „romskiego muzeum" 19.
Pewne możliwości widzę w porównaniu poziomu kultury romskiej z kulturą
gmpy większościowej w konkretnym czasie i miejscu.
Wspomniane wyżej ziemianki były jeszcze stale używane w połowie
XX wieku na zachodniej Słowacji przez Słowaków, były zasiedlane ja.ko
przymusowe siedziby dla pogorzelców, lub podczas wojen światowych,
a na.wet aktualnie budują je leśni robotnicy na Orawie. Ziemianka. nie ko
jarzyłaby się wtedy z wyposażeniem tylko romskiej gmpy etnicznej, a.le
ukazywała.by owo „za.trzymanie kulturowe" Romów· na tle rozwijającej się
kultur gmpy większościowej.
Narodowa. emancypacja. Romów zachodzi obecnie w wyniku działa.11
części romskiej elity, ale także w wyniku nacisku większości mieszka.11.ców,
którzy etniczną identyfikację pojmują jako konieczny składnik swojej kul
tury i wymagają tego od reszty spolecze11stwa20 . Jeżeli budowanie i rozwija19. J. Horvathova, op.cit., S. 30--49.
20. Z. IB1erek, K. A. Novak, op.cit., s. 108.
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nie romskiej tożsamości etnicznej pomoże przezwyciężyć negatywną ocenę
samych Romów przez siebie i przyśpieszy wyrówna.nie dystansu do więk
szości, wtedy będzie odgrywa.Io pozytywną rolę. Lecz dążenie do etnicz
nej identyfikacji zawiera w sobie niebezpieczeństw·o wzajemnej nieufności,
„etniza.cję" społeczeństwa.. W miejsce oczekiwanej integracji może dojść
do międzyetnicznej segregacji. Tu dostrzegam poważny problem, który to
warzyszy budowaniu „etnicznych muzeów", w naszym przypadku muzeum
kultury romskiej. Pomóc w tym mogla.by uważna i delikatna. państwowa. po
lityka. kultura.Ina..
Tłum. Wojciech Dudziak
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Arne B. Mann
E RROMENQERI KULTURA AND-O MUZEUM
Anda jekhe muzealone ekspoziciaqero konteksto o avtóro pućhlarel pes pa
l-i definicia, save elemente e kulturaqere śaj te iklón sar specifik 1rnmane. Aresel
k-o agoripen, so paśti sa i vastukani (materialo) kultura e Rromenqeri, thaj vi jekh
baro kotor lenqere bivastukane thaj socialone kulturaqero, si line e trnjalipnasqere
kulturen0ar, thaj buteder preciz andar lenqere ćorreder sfere. Kada naj sos0ar te khi
nas amen kerindor ekspozicie nesave ćhumunenqere ja kulturalone isimatenqere,
save xatam si specifiko e Rromenqe. Kampel te akharas „rromano" so o Rroma
kórkorre dikhen sar rromano.
General, phenel o man, o Rroma naj len intereso and-o publikacie pal-i rromani
tematika, naj dikhen sosqe lenqere ćhave te siklón rromanes miśtes, thaj o rroma
ne dada thaj daja na kamen te 3anen lenqere ćhave khanć pal-o rromanipen. Na
3anav sos0ar e man-uśesqe avel ćud, kana savorre anda lesqeri phuv śeliberśern;ar
kuśle sa so si rromano, te na phenav kana marde aj mudarde Rromen. Iklól athóska
o pućhipen pal-i relacia e Rromenqeii karing pesqeri xodutni etnikani identifikacia.
A si lenqe vasni kadaja identifikacia? And-o nakhlipen, dikhenas negativ penqeri
identiteta, sar jekh ć01Tipen, jekh bangipen, thaj 3i adadives buteder len0ar kada di
khen la. Śaj te xoxaves keti manges, naj te xolanól o parno lil ja o por e papinaqero.
Jekh kotor e Rromenqero garnven penqeri origina aj kultura, bistren penqeri diaqeri
ćhib, na kamen te 3anen pala penqere tradicionalo aćara aj zakóna thaj alosaren
e asimilaciaqero drom. Kadala si Rroma, save aresle te siklón thaj te xutren laćheder
pozicia and-o dostipen.
O 33nipen aj halóvipen tire kulturaqero si jekh manifestacia tire etnikane identi
tetaqeri, a adaj maśkar Rromen0e, naj definuime o savorripen e „kulturaqere etnika
ne manifestaciaqero". I emancipacia e Rromenqeri vazdinól akana katar-i aktiviteta
jekhe kotoresqeri andar-i rromani elita thaj vi katar-o jizdipen e ga3enqero, save
dikhen anda penqeri etnikani identifikacia jekh vasno elemento penqere kulturaqero
thaj mangen i vipal koncepcia e Rromen0ar. A.daj o avtóro dikhel phare probleme,
so śaj anel o vazdipen „etnikane muzeumenqere" - and-amaro suro „rromane mu
zeumenqere". Sa kampel te kerdól anda jekh but xarani thaj xakardiver politika
e kulturaqeri p-e Themesqero nivelo.
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ROMA CULTURE IN THE MUSEUM

In the context of museum exvosition space the author attempts to define which ele
ments of culture are to be considered specifically Romani. He comes to conclusion
that nearly the entire materiał culture of Roma people as well as major parts of its
spiritual and social components have been absorbed from the !ower stratum of the
surrotmding cultures. It is then qui te futile to try to isolate some particularly unique
complex of objects or cultural features as symptomatic of the Roma. One should
regard as Romani, whatever the Roma think of as such.
The Roma are in generał not interested in Roma related publications, they do
not tend to will to educate their children in the Roma language and even the Roma
parents do not wish their children to know anything about the Roma. The question
hence arises about the attitude the Roma have towards their own etlmic identity. Is
it of any importance to them at all? In tl1e past they exverienced their identity ne
gatively - as a handicap and tl1e majority of them still feel tlmt way today. Some of
tlle Roma deliberately deny its background and culture, forget their language, ignore
traditional customs and choose to assimilate. They are tl1ose who gained education
and a better social position.
Becoming aware of tl1e traits of one's culture is one of the manifestations of
etllnic identity but tlle set of „culture's etlmic traits" is not predefined. The natiom!
emancipation of Roma is currently being brought about by tl1e efforts of members
of tlle Roma elite but also by encouragement coming from tl1e generał population
which consider etllnic identity to be a crncial component of their culture and who
demand it from the rest of the society. Here is where the author recognizes serious
problems that result from establishing „etlmic musewns" - tl1e Roma ones in tllis
case. Tllis should be accompmlied witl1 cautious and sensible cultural policy on na
tional level.

