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„Jadą wozy kolorowe…”
Trojaki był dom - kher - wędrujących Cyganów: wóz, namiot, i 
zwykły dach nad głową w czasie przerywającego wędrówkę, 
trwającego od jesieni do wiosny, zimowiska. Polscy Cyganie nizinni 
jeździli przeważnie wozami krytymi płótnem, naciągniętym na 
łukowate pałąki.
 
Taki wóz, nazywany przez nich vurden satrasa (wóz z budą), służy 
w zasadzie tylko do jazdy, nie stanowiąc mieszkania na postojach. 
W latach pięćdziesiątych wóz taki zaczyna zanikać wśród polskich 
Romów. Zamożniejsi spośród nich podróżują już w wozach 
mieszkalnych, krytych dachem i zaopatrzonych w okna. W swych 
wędrówkach Cyganie utrzymują kontakt między oddalonymi 
jednorodnymi taborami. Łączność ta zachowywana była m.in. przez 
pozostawienie cygańskich znaków orientacyjnych na drogach, 
rozstajach, na miejscach obozowisk. Cygańskie domki na kołach 
urządzone są wewnątrz jak jednoizbowe mieszkania: z miejscami 
do spania, nieraz ze stołem i kuchnią. 



  



  

Ubiór

Ubiór Cyganów - zwłaszcza kobiecy - który zachował się 
do dzisiaj, uchodzi powszechnie za typowo i odwiecznie 
cygański. Tak jednak nie jest; ubiór mężczyzn zatracił 
już doszczętnie swoje dawniejsze cechy, a kobiecy 
podlegał także w ciągu wieków znacznym przemianom. 
Chyba tylko trzy cechy stroju kobiecego można uznać za 
charakterystyczne. Są to: długa i fałdzista spódnica, 
chusta przewieszona przez jedno ramię i "ozdobność", 
będąca wynikiem zamiłowania do błyskotek i jaskrawych 
barw. W zależności od tego, czy Cyganie są biedniejsi, 
czy bogatsi, strój bywa okazalszy lub uboższy, ozdoby 
są złote, srebrne albo miedziane, a nawet składają się z 
kolorowych szkiełek. 



  

Kuchnia

Cygańska kuchnia ma pewne cechy charakterystyczne. 
Kełdrasze, lubiąc szczególnie ostre potrawy, wiele 
swoich przysmaków zapożyczyli od ludów bałkańskich. 
Niedozwolonym pożywieniem jest mięso końskie i psie. 
Natomiast najczęściej spotykaną potrawą mięsną jest w 
wędrownych taborach gotowana kura i rosół. Również 
swoiście cygańskim przysmakiem, uważanym za jedną z 
najsmaczniejszych potraw, był jeż. Poza jeżem typowo 
cygańskimi potrawami były także; zupa z pokrzyw, 
kwaśny barszcz z wiśni gotowany na mięsie oraz 
barszcz zaprawiany kwasem mrówkowym. Chętnie jadali 
Cyganie grzyby. Ulubionymi napojami Cyganów są piwo, 
wódka i wino. 



  

Posiłki

Przyrządzanie posiłków jest czynnością, w której 
obowiązuje Cygankę szczególna czystość i dbałość o 
higienę pożywienia. Specjalne naczynia służą do mycia 
mięsa, kur i innych produktów spożywczych; garnki są 
czyszczone aż do blasku. Potrawy dawniej były 
gotowane w kościołach umieszczonych na trójnogach 
lub zawieszonych nad ogniskiem. Potem garnki 
ustawiane były bezpośrednio w ognisku, czasem na 
podłożonych kamieniach lub na małych, żelaznych 
kuchenkach. Gotują wyłącznie kobiety, ale do jedzenia 
nie mają prawa zasiadać wraz z mężczyznami. Jędzą 
osobno, zazwyczaj dopiero wtedy, kiedy mężowie i 
bracia już się nasycili.



  

Medycyna

Ziołolecznictwo jest w niektórych grupach 
cygańskich tradycyjnie kultywowaną dziedziną 
ludowej wiedzy. Z trującego grzyba sromotnika 
robią nalewkę do smarowania bolących miejsc, z 
młodych majowych pędów i pączków sosen - 
nalewkę od kaszlu. Cygańska medycyna ludowa 
nie ogranicza się oczywiście do ziołolecznictwa, 
ale dysponuje szerszym zakresem środków, 
wśród których mieści się i żywa ropuch, 
przywiązywanie do ropiejącej rany w celu 
"wyciągnięcia gorączki"... " 



  

Narodziny

Przyjście na świat dziecka jest świętem, 
budzącym radość w taborze, ale jednocześnie 
poród uważany jest za jeden z najbardziej 
"nieczystych", kalających przejawów życiowych. 
Zadowoleniu z przybycia nowego członka taboru 
- zwłaszcza jeśli urodził się chłopiec – 
towarzyszy separacja matki wraz z dzieckiem, 
obawa przed skalaniem, które spadłoby na 
osobę stykającą się z położnicą. 



  

Poród

• "Skalanie porodowe", jest skalaniem 
ciężkim, szczególnie pilnie 
respektowanym. Nie izoluje ono tak ściśle 
dziecka, jak matkę, ale w każdym razie 
dotyczy narodzonego już na samym progu 
życia. W osobnym namiocie odbywa się 
poród. Udział w nim brać może 
bezpośrednio akuszerka, a starsza 
Cyganka może przy nim asystować. 



  

Dzieci i zabobony
•

           Dzieci w rodzinie cygańskiej jest wiele, rodzice pragną, aby 
ich było jak najwięcej. Miłość macierzyńska jest wśród Cyganów 
przysłowiowa, każe dbać o dzieci nie tylko matkom, nie tyko ojcom i 
starszemu rodzeństwu, ale także duchom opiekuńczym.

          Jedynym ze środków zapewnienia szczęścia i odpędzania 
nieszczęść są amulety i talizmany, które przydają się zwłaszcza 
dzieciom, jako istotom szczególnie narażonym na wpływ czyjegoś 
"złego spojrzenia", które zadaje urok. Najczęściej spotykany jest tu 
woreczek z zielem i żelazem. Obrzęd chrztu - jedyny sakrament 
praktykowany przez wszystkich Cyganów w Polsce - odbywa się 
rozmaicie w różnych ugrupowaniach cygańskich.



  



  

Opieka

Już od wczesnego dzieciństwa chłopcy są 
w rodzinie bardziej uprzywilejowani niż 
dziewczynki i otacza się ich zazwyczaj 
większą dbałością. Jeśli matka wiąże 
chłopcu wstążkę we włosach, cyganie 
mówią, że kiedy dorośnie, będzie spadał z 
konia. Przez długi czas dzieci karmione są 
piersią.  



  

Zycie erotyczne

 Życie erotyczne jest dla Cyganów dziedziną 
wstydliwą, nieczystą. Ten uświęcony przez 
cygańskie prawa obyczajowy stosunek do spraw 
płciowych sprawia, że na ogół panuje tu 
wszechwładnie pierwotny prymitywizm, a gorący 
temperament cygański pozwala sobie na 
zrzucenie obyczajowych wędzideł jedynie w 
sporadycznych wypadkach, w których partnerem 
czy partnerką jest ktoś spoza społeczności 
cygańskiej. 



  

Małżeństwo

Wśród polskich Cyganów monogamia jest dziś w 
zasadzie ściśle przestrzegana, choć przechowują oni 
jeszcze w pamięci czasy, kiedy wielożeństwo było 
dopuszczalne i zdarzało się niejednokrotnie. Obecnie 
jednak Cyganie mają po jednej żonie i na ogół nie 
zdarzają się już odstępstwa od tej reguły.

Wierność małżeńska kobiety jest bardzo surowo 
przestrzegana. Bywało, że schwytaną na zdradzie czy 
na ucieczce z kochankiem zamężną Cygankę mąż 
piętnował, pozostawiając jej znak aż do śmierci. 



  

Porywanie i kupowanie żony

Ceremonia porwania – Przyszły mąż wraz z przyjaciółmi 
zarzuca Cygance chustę na głowę i prowadzi 
oblubienicę do siebie, a towarzyszący mu Cyganie 
potrząsają nad nią woreczkami pełnymi żołędzi, co ma 
jej zapewnić płodność i zdrowie.

Kupowanie żony to stary cygański obyczaj, zanikający 
gwałtownie po drugiej wojnie światowej. Kupowanie 
dziewczyny nie było prostą transakcją handlową, ale 
wymagało wielu zwyczajowych kroków wstępnych i 
obrzędowych ceremonii. Najpierw odbywały się 
zaręczyny , a właściwie próba zaręczyn, której pomyślny 
czy niepomyślny rezultat nie był nigdy wiadomy z góry. 



  

Zaślubiny

Przy uroczystości zaślubin potrzebna jest woda. Kiedy 
młodzi drużbowie wprowadzają dziewczynę do domu – 
lub namiotu męża, polewają ją wodą. Panna młoda 
zwana jest wówczas “owca”. To miano, przysługujące 
pannie młodej przed połączeniem się z mężem, nie jest 
obraźliwe, lecz zaszczytne. Po nocy, nazajutrz, zwie się 
już “synowa” i na znak porzucenia stanu panieńskiego 
wiąże sobie na głowie jak najjaskrawszą, najczęściej 
czerwoną chustkę. Od tej chwili Cyganka musi już ją 
nosić przez całe życie.



  

Wiara w życie pozagrobowe

Przyczyną rozbudowania obrzędowości pogrzebowej, 
jest wiara Romów w istnienie duszy (mulo) i w życie 
pozagrobowe. W kulturze romskiej funkcjonuje 
przekonanie, że umierający nie powinien odejść, nie 
rozliczywszy się wcześniej z bliskimi i znajomymi. Jeśli 
tak się stanie, może on wrócić jako duch, upiór, wampir i 
pod taką postacią realizować przerwane przez śmierć 
zamierzenia. Wszelkie czynności podejmowane po 
śmierci kogoś bliskiego mają więc ochronić rodzinę i całą 
społeczność przed negatywnym oddziaływaniem 
zmarłego.



  

Przygotowanie do pogrzebu

Przygotowanie zmarłego do pogrzebu to pierwszy etap 
czynności pogrzebowych a zarazem okres, kiedy to w 
szczególny sposób okazuje się zmarłemu szacunek. 
Wszelkie czynności związane z przygotowaniem 
zmarłego do pochówku są wykonywane w pełnym 
skupieniu, z uwagą, by niczego nie zaniedbać.

Kupno potrzebnych rzeczy, czyli ubiór, zamówienie 
trumny i opłacenie placu należy do kobiet. Również 
kobiety myją nieboszczka i ubierają go. W czasie 
przygotowywania zmarłego do pogrzebu, do trumny 
kładzie się ulubione przedmioty zmarłego.



  

Czuwanie

Kolejnym etapem uroczystości pogrzebowych 
jest czuwanie nad zmarłym, którego celem 
naczelnym jest zapewnienie rodzinie i 
społeczności ochrony przed ingerencją 
zaświatów w codzienność. Romowie zwlekają 
dość długo z dopełnieniem pochówku, ponieważ 
istnieje prawdopodobieństwo, że dusza w tym 
czasie zmieni swój zamiar i powróci do ciała.



  



  

Pogrzeb
Czuwanie jest jednocześnie początkiem żałoby. Przez ten cały czas zwłoki 
nie są ruszane. Pozostawia się je nietknięte. W ostatnią noc czuwania 
nikomu z rodziny nie wolno spać. Żałobnicy piją, wspominają zmarłego, 
omawiają aktualnie toczące się spory.

Następnego dnia odbywa się pogrzeb, którego forma ma świadczyć o 
powadze zmarłej osoby i autorytecie, jakim cieszyła się za życia. Trzeciego 
dnia po południu zwłoki zostają wyniesione do kaplicy na cmentarz, gdzie 
odbywa się nabożeństwo za grzeszną dusze zmarłego. Pogrzeb zostaje 
przeprowadzony w porządku katolickim. Trumnę wynoszą z domu 
mężczyźni, podobnie jest na cmentarzu, gdy trzeba przenieść zwłoki z 
kaplicy na miejsce pochówku.

Bogate przystrojenie karawanu i obecność muzykantów oraz liczba osób 
uczestniczących biernie bądź czynnie w pochówku, podkreślają uroczystość 
i powagę chwili, a także wyjątkowość postaci zmarłego.



  



  

Profesje

Muzykanctwo to odwieczna profesja cygańska. 
Cygańscy grajkowie muzykowali nie tylko po weselach i 
karczmach, ale także na dworach królów polskich. Każdy 
wielki bojar miał swoją cygańską kapelę. Obok 
muzykanctwa odwiecznym, już ginącym zajęciem 
Cyganów, jest kowalstwo. Wyrób siekier, noży, gwoździ, 
a także metalowych ozdób począł zanikać z chwilą 
narodzin fabrycznej produkcji. Przypuszcza się, że 
muzykanctwo, kowalstwo i handel końmi przynieśli 
cyganie z Indii lub z Azji Mniejszej, w każdym razie są to 
najstarsze ich profesje obok wróżby i "czarowania".



  

Małe i wielkie skalania

Niepisany "kodeks' zakazów obyczajowych, których 
nieprzestrzeganie zagrożone jest " skalaniem" - stanowi 
podstawę respektowania i nadzorowania 
wewnątrzspołecznej praworządności w grupach polskich 
Cyganów. Kodeks ten, zasadzający się na cygańskim 
poczuciu prawa, jest tradycyjnym, wyrosłym z 
wielowiekowego doświadczenia społecznego zbiorem 
nie tyle przepisów postępowania, ile wyliczeniem, czego 
cyganom czynić nie wolno. Zakazy te są przez samych 
Cyganów podzielone hierarchicznie na dwie kategorie 
Wielkich Skalań i Małych Skalań. Rozstrzygał to od 
niepamiętnych czasów urząd Naczelnego Sędziego, 
urząd ten powierzany był na zasadzie dynastycznej.



  

Nieczystość
Najcięższe wykroczenia przeciw cygańskim prawom przerastają 
kategorie zwykłego skalania i są przedmiotem szczególnego 
potępienia, niepodlegającego amnestii. Sprowadzają one na 
winowajcę dożywotnie i całkowite wyłączenie ze społeczności 
cygańskiej. Do Wielkich skalań zalicza się wykroczenia dotyczące 
"nieczystości" kobiety i kalającej mocy takich elementów jej odzieży, 
jak spódnica i pantofle. Wszystkie odchylenia od normalnych w 
rozumieniu cyganów stosunków płciowych, jak również, np. 
całowanie żony w szczególnie "nieczyste" miejsca są karane. 
Cyganie nie chcą zgodzić się na to, by nad nimi, na wyższej 
kondygnacji, mieszkały kobiety, gdyby tak się stało mężczyzna 
znalazłby się niżej niż kobieta, niejako pod nią i nie uniknąłby 
skalania. Wzbronione są kontakty seksualne z chorymi. Nie wolno 
jeść psiego ani końskiego mięsa. 



  

Nakazy i zakazy

Do działu Małych Skalań należą: zakaz 
zadawania się z prostytutkami, dotyczące 
także Cyganek "nieporządnych". Kto 
uwiódł żonę Cygana siedzącego w 
więzieniu, podlega skalaniu, skalana bywa 
też niewierna żona uwięzionego. Podczas 
bójki nie wolno używać noża, siekiery, ani 
żadnego przedmiotu z żelaza.



  

Wg Jerzego Ficowskiego 
„Cyganie na polskich drogach”

Iwona Pawłowska
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