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Streszczenie
W obecnych czasach kult ciała i nieskazitelnego wyglądu zewnętrznego staje 

się zjawiskiem globalnym. Presja posiadania idealnego wizerunku wywierana jest 
przede wszystkim przez różnego rodzaju środki masowego przekazu. Prezentowa-
ne tam kanony piękna, niejednokrotnie niedościgłe i nierealne dla większości osób 
sprawiają, iż kobiety krytycznie oceniają swoją urodę i przejawiają pragnienie jej 
poprawy. Ponadto pragnienie bycia atrakcyjnym fizycznie potęgowane jest faktem, 
iż tacy ludzie częściej osiągają sukces, większą sympatię, powodzenie i aprobatę 
i w grupie. Dlatego coraz więcej osób poddaje się zabiegom chirurgii estetycznej, 
nie bacząc na ich wysokie koszty finansowe i ponoszone ryzyko nieudanych ope-
racji. Jednak nie wszystkie kobiety ulegają tej presji. Co więcej istnieją grupy et-
niczne, w których prawo zwyczajowe lub zasady wynikające z wyznawanej religii 
nakazują szacunku dla swego ciała, zabraniając ingerencji „skalpela” w jego zmia-
nę. Tę społeczność stanowią Romowie, a konkretniej kobiety romskie. Romskie 
prawo zwyczajowe zawarte w kodeksie moralno-obyczajowym Romanipen stano-
wiące nie pisany zbiór zakazów i nakazów, do przestrzegania, których zobligowani 
są wszyscy członkowie tej grupy etnicznej, skutecznie przeciwstawia się obecnemu 
przymusowi spełniania przyjętych standardów piękna. Romanipen reguluje wszel-
kie aspekty związane z funkcjonowaniem Romni, włącznie z kwestiami jej wize-
runku zewnętrznego. Zatem, jaki jest obraz romskiej kobiety zobligowanej do prze-
strzegania wielopokoleniowych tradycji i praw, a równocześnie żyjącej w świecie, 
w którym ciało traktowane jako produkt stało się wyznacznikiem naszej wartości? 
Wyjaśnień na to pytanie udziela niniejszy artykuł, przybliżając specyfikę kultury 
romskiej w kontekście zajmowanej w niej roli kobiety.

Słowa kluczowe: Romowie, kobieta romska, Romni, kult ciała, juwenalizacja,  
uroda, piękno
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Roma women and the beauty pressure
Abstract

In recent years, the cult of the body and immaculate appearance has become 
a global phenomenon. The mass media significantly contribute to exerting the 
pressure of ideal appearance on people. The beauty standards presented in the 
media are often unattainable and unrealistic for most people, which makes 
women critical of their appearance and leads them to think of improving cer-
tain defects. What is more, the desire to be attractive can be multiplied by the 
fact that such people often achieve success and are popular with others. That 
is the reason why more and more people decide to undergo plastic and esthetic 
surgeries, despite the high costs and relatively high risk connected with them. 
However, there are also women who stay resistant to the pressure of the ideal 
image. Moreover, there are certain ethnic groups whose customary law or 
rules imposed by the religion require respect for the body and preclude the 
members of such groups from undergoing surgical corrections. One of those 
groups are the Roma people, and more specifically Roma women. Romanipen 
(an unwritten set of regulations that have to be obeyed by all members of this 
ethnic group) constitutes Roma customary law, which successfully objects to 
the pressure of meeting the contemporary standards of beauty. Romanipen 
regulates all the aspects of Romni’s life, including their outward appearance. 
What, then, is the image of Roma women who are obliged to obey the multi-
generational traditions and customs and, at the same time, live in a world in 
which the body, treated like a product, defines or value? I attempt to answer 
these questions in this paper whose main focus are women and their role in 
the Roma community.

Key words: Roma people, Roma women, Romni, cult of the body, juveni-
lization, appearance, beauty

WSTĘP 
W obecnych czasach kult ciała i nieskazitelnego wyglądu zewnętrznego 

nabrał na sile, stając się zjawiskiem globalnym. Powszechnie uważa się, iż to 
piękny wygląd, w głównej mierze, decyduje o jakości życia jednostki. Racje 
te potwierdzają badania CBOS, w których aż 72% badanych obywateli Polski 
zgodziło się z twierdzeniem, iż dobra prezencja człowieka sprzyja powodze-
niu w życiu osobistym i zawodowym. Co więcej, w tej samej ankiecie, 90% 
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respondentów przyznało się do przywiązywania dużej lub bardzo dużej wagi 
do własnego wyglądu (jego znaczenie doceniają zarówno mężczyźni (88%), 
jak i kobiety (92%). Dodatkowo 83% badanych uważało, iż wygląd innych 
stanowi dla nich sprawę dość istotną (Badania CBOS 2009).

Mimo iż odpowiedni wygląd zewnętrzny jest sprawą ważną dla obu płci, 
problematyka dotycząca cielesności i atrakcyjności fizycznej, najczęściej 
skoncentrowana jest w obszarze kobiecości. Wynika to z faktu, iż kobieta 
tradycyjnie kojarzona jest ze sferą cielesną, a jej tożsamość prawie zawsze 
jest na niej oparta (Woszczyk 2009). Ponadto posiadanie „ładnej buzi i ide-
alnej figury”, dla płci żeńskiej stanowi wartość znacznie istotniejszą, niż dla 
mężczyzn, o czym świadczy fakt częstszej, wśród pań, manipulacji swym 
wyglądem (Kościński 2007). Według danych Amerykańskiego Towarzystwa 
Chirurgów Plastycznych, w USA w roku 2012, na ok. 1,6 mln wykonanych 
operacji plastycznych, aż 286 tys. dotyczyło zabiegów powiększenia piersi 
(Możdżyński 2013). 

Warto zwrócić uwagę, iż „obowiązek” spełniania przyjętych kanonów 
piękna, wpajany jest już dzieciom od wczesnego dzieciństwa. Wielokrotnie, 
w modelu wychowania, szczególnie dziewczynek, dorośli, w myśl ludowego 
przysłowia „Jak cię widzą, tak cię piszą”, kształtują w dziecku przekonanie 
o tym, iż to wygląd w znaczącym stopniu decyduje o tym, jaka jest społeczna 
percepcja jego osoby. Owy pogląd, potocznie ujmując, doprowadza do tego, 
iż ludzie oceniają drugiego człowieka na podstawie tego, co „nosi” on na gło-
wie, niż tego co „w niej ma”.

Presja bycia piękną, jaka obecnie wywierana jest na kobietach, potęgowa-
na jest przede wszystkim przez różnego rodzaju środki masowego przekazu. 
Media powodują, iż życie społeczne staje się imitacją rzeczywistości ekranu. 
Mass media, jak pisze E. V. Sullivan, „stały się najpotężniejszym instrumen-
tem kształtowania systemu wartości” (Melosik 2003). Prezentowane tam stan-
dardy piękna, niejednokrotnie odległe od rzeczywistego wyglądu większości 
osób, powodują, iż kobiety krytycznie oceniają swój wygląd i deklarują chęć 
jego poprawy.  

Sytuacje sprostania przyjętym wymogom idealnego wizerunku, podsu-
mowuje Jacek Kurzępa, pisząc: „Współcześnie znaczysz tyle, jak wyglądasz! 
Jednostka została uprzedmiotowiona, jej wartość mierzona jest z jednej stro-
ny poprzez walory wyglądu (atrakcyjności), z drugiej – przyjemności, jakich 
może dostarczyć innym. Dlatego też, aby na tym „wybiegu” mieć jakieś szanse,  
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ciągle trzeba poddawać się różnym „zabiegom” wizerunkowym, upiększającym, 
nakładać kolejne „make-up” i próbować zyskać zwolenników” (Kurzępa 2012). 
W tym kontekście ciało potraktowanie jest jako towar, obiekt własności bądź 
przedmiot obróbki nieustannie poddawany instrumentalizacji. Coraz częściej 
ciało traktowane jest również jako kapitał, tym samym przesuwając jego akcent 
z wymiaru społeczno-kulturowego w stronę wymiaru prawno-ekonomicznego. 
W konsekwencji ciało i jego atrakcyjność może być rozważane w kontekście 
jego wartości, przydatności i posiadanych do niego praw (Jakubowska 2012).

Byłaby błędem zbytnia generalizacja, ponieważ nie wszystkie kobiety ule-
gają trendowi kultu ciała. Istnieją również grupy etniczne, w których prawo 
zwyczajowe lub zasady wynikające z wyznawanej religii, nakazują szacunek 
dla swego ciała, zabraniając jakiejkolwiek ingerencji w jego zmianę. Taką 
społeczność stanowi mniejszość romska, a dokładniej kobiety romskie – 
Romni. Wśród Romów ceni się naturalność i skromność, cechy, które są obce 
dla kultury zachodu.

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie specyfiki kultury romskiej w 
kontekście zajmowanej w niej roli kobiety. Podjęta zostanie próba nakreślenia 
sylwetki Romni, z ukazaniem dysonansu poznawczo-kulturowego, jaki może 
wywoływać w niej poczucie obowiązku przestrzegania wielopokoleniowych 
tradycji i praw nałożonych przez grupę etniczną, a jednocześnie funkcjono-
wanie w świecie, w którym ciało traktowane jako produkt, stało się wyznacz-
nikiem wartości jednostki. 

ROMNI – KOBIETA ROMSKA 
Każda kultura społeczna wytwarza własny ideał kobiecej urody, ciała, skła-

dający się na jej ogólną atrakcyjność. W zależności od czynników społeczno-
-kulturowych, ekonomicznych czy środowiskowych, na przyjęty kanon pięk-
na składać się będą inne elementy. W społeczeństwach wysoko rozwiniętych 
ekonomicznie, za kobietę atrakcyjną uznana zostaje osoba prezentująca takie 
cechy, jak: szczupła sylwetka, proporcjonalne wymiary ciała, długie nogi, jęd-
rna i zdrowa skóra, lśniące włosy czy pełne usta i mały nos (Woszczyk 2009). 

Wydawać by się mogło, iż Romowie, żyjąc w kulturze europejskiej, będą 
podzielać większość z obowiązujących tam standardów piękna. Tak się jed-
nak nie dzieje. Cechy urody, pożądane w kulturze zachodniej, w społeczności 
romskiej nie znajdują uznania. Zatem jak, według Romów, powinna wyglądać 
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„idealna” Romni? Co Romowie cenią u swoich kobiet? Zanim zostanie doko-
nana odpowiedź na te pytania, należy przywołać kilka faktów przybliżających 
specyfikę kultury samych Romów, bez znajomości, której nie sposób dokonać 
dalszej, rzetelnej, charakterystyki Cyganki.

Romowie stanowią jedną z czterech mniejszości zamieszkujących Polskę. 
Szacuje się, iż ich liczba wynosi od 20 000 do 25 000 tys. osób (dane pocho-
dzące ze strony Mniejszości narodowe i etniczne Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji). Mniejszość romska stanowi grupę hermetyczną i nieuległą na 
wpływ asymilacji społeczeństwa większościowego – polskiego. Od czasu kie-
dy Romowie przybyli na tereny Polski, tj. na przełomie XIV i XV wieku, wza-
jemny stosunek obu społeczeństw można określić jako relacje przechodzące 
od jawnej nienawiści do obojętności, a nawet sympatii. Romowie stanowią 
grupę zasadniczo różniącą się od społeczeństwa polskiego. Owe rozbieżno-
ści ujawniają się między innymi w obszarze obyczajowości, moralności oraz 
w systemie wyznawanych wartości.

 Na terenie Rzeczpospolitej wyróżnia się cztery główne grupy Romów: 
Polska Roma, Bergitka Roma, Lowarzy i Kełderasze. Na ich odmienności 
składają się inne zwyczaje, tradycje, wierzenia, dialekty językowe, uznawane 
zwierzchnictwo. Wśród czynników różnicujących, jedną z kwestii, która po-
zostaje tożsama u wszystkich czterech szczepów, stanowi osobliwy stosunek 
do kobiety i rozumienie jej roli w społeczności. 

 Rolę i pozycję Romni określają takie czynniki, jak: wszczepiony system 
norm, nakazów i sankcji oraz specyficzna struktura rodziny romskiej, w któ-
rej kobieta zajmuje podrzędną rolę. W opinii wielu Romów, Romni jest przede 
wszystkim gospodynią domową, a jej podstawowym obowiązkiem jest dbanie 
o rodzinę i męża. Ponadto do Cyganki należy wykonywanie takich czynności, 
jak: gotowanie, sprzątanie, pranie, wychowywanie dzieci oraz, bardzo często, 
zabezpieczenie finansowe rodziny (Sprawozdanie ze Zjazdu kobiet romskich). 
Dlatego w romskiej opinii publicznej idealna żona powinna posiadać takie ce-
chy, jak: ugodowość, troskliwość, wierność i posłuszeństwo (Adamczyk 2011). 

Podział obowiązków na kobiece i męskie widać również w kwestiach 
wychowawczych. Na kobietach, w większej mierze, przynajmniej w począt-
kowej fazie życia dziecka, spoczywa wychowanie potomstwa. Dopiero po 
ukończeniu przez chłopca 10. roku życia, pieczę nad synem przejmuje ojciec. 
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Stanowisko społeczne Romni warunkuje wewnętrzny system prawno-
-obyczajowy, oparty na kodeksie Romanipen. Romanipen został wykształ-
cony przez wielowiekową tradycję, stanowiąc wewnętrzny, niepisany zbiór 
zasad współżycia, norm, wartości, obyczajów i reguł. Co więcej określa on 
między innymi role społeczne i sankcje, obowiązujące bezwzględnie wszyst-
kich członków danej grupy romskiej (Tradycyjna kultura Romów – artykuł 
internetowy). Romanipen, tłumaczony jako „cygańskość”, określany jest jako 
sposób, w jaki Romowie muszą postępować, co należy robić i jak żyć, żeby 
zasłużyć na miano prawdziwego Roma (Gerlich 2008). Skutkiem nieprze-
strzegania danych zasad jest skalanie – mageripen, które wiąże się z różnymi 
wymiarami kary, najcięższą stanowi wydalenie ze społeczności (Tradycyjna 
kultura Romów – artykuł internetowy).  

Kobiety, według zasad Romanipen, z samej natury są skalane, czyli nie-
czyste rytualnie (Adamczyk 2011). Z tego powodu muszą one uważać, aby 
przypadkiem „nie zanieczyścić” współdomowników lub innych osób przeby-
wających w ich pobliżu. Dlatego też w gestii każdej Romni leży zwiększona 
uwagę na to, jak chodzi i się porusza (Kowarska 2005). Dodatkowo w gru-
pach ortodoksyjnych tradycjonalistów Cyganki muszą dbać również o to, by 
ich bielizna nie była prana z rzeczami męskimi, oraz wystrzegać się siadania 
na stole bądź dotykania jego krawędzi dolną partią ciała (część ciała od pasa 
w dół jest rytualnie nieczysta). Unikanie styczności z dolnymi, nieczystymi 
częściami ciała tłumaczy noszenie przez Romni długich spódnic, a w prze-
szłości zakładaniu ich paru warstw. Do innych przykładów sytuacji zagrożo-
nych skalaniem zaliczyć można również te, gdy kobieta znajduje się nad męż-
czyzną (Adamczyk 2011). Jak czytamy u Ficowskiego, dawniej zdarzało się, 
iż Cyganie odmawiali przyjęcia przydzielonych im mieszkań w piętrowych 
blokach, gdyż byli świadomi, że nad nimi, na wyższych piętrach, mieszkają 
kobiety. Jeśli doszło do zamieszkania w budynku wielokondygnacyjnym, to 
wyłącznie na jego najwyższym piętrze (Ficowski 1989). 

W kwestii zachowań, Romni obowiązuje wiele restrykcji związanych 
z funkcjonowaniem w przestrzeni społecznej. Jedną z nich jest zakaz spotyka-
nia się romskich kobiet z nie-Romami, nie mogą one także, bez towarzystwa, 
podróżować czy wieczorem wychodzić same z domu. Cyganka nie może rów-
nież publicznie sprzeciwiać się, oraz wyrażać swoją opinię, jeśli wcześniej nie 
uzyska zezwolenia ze strony mężczyzn bądź starszyzny (Adamczyk 2011). 
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Zachowania wykraczające poza zakazy spotykają się z nieprzychylną opinią  
społeczności, i w konsekwencji prowadzą do „złej opinii” kobiety (Kowarska 
2005). 

Kobiety romskie zobowiązane są również do przestrzeganie nakazów 
wynikających z Romanipen, a związanych z ich wyglądem zewnętrznym. 
W kwestii ubioru, podporządkowany jest on rygorom funkcjonalności i oby-
czaju (Jakimik, Parno-Gierliński 2009). Przede wszystkim w środowisku rom-
skim obowiązuje zakaz eksponowania kobiecości (Adamczyk 2011). Wyjątek 
stanowią dzieci, które mają pełną swobodę ubioru. Jednakże od dziewczyn-
ki przekraczającej 10 rok życia wymaga się już chodzenia w odpowiednim 
stroju, czyli w długiej spódnicy i halce, Cyganka nie powinna nosić spod-
ni  (Kowarska 2005). Poza tym spódnica bądź sukienka nie może być krótka 
(przed kolana), nie powinna być także zbyt wąska i obcisła, ponieważ w ten 
sposób podkreślałaby figurę Romni. Nie może mieć również zbyt szerokich 
rozcięć. Najodpowiedniejszym wzorem dla wielu Cyganek jest spódnica suto 
marszczona i bardzo szeroka (Lubecka 2005). 

Górna część stroju Romni nie podlega tak ścisłym ograniczeniom. Naj-
częściej stanowi ją bluzka, koszula czy sweter (Jakimik, Parno-Gierliński 

2009). Mimo to, bluzka nie może być wykonana z przezroczystego mate-
riału oraz zbytnio przylegać do ciała (Godlewska-Goska 2011). Wymagany 
ubiór powinien być skromny, zasłaniający ramiona, brzuch i dekolt (Jakimik, 
Parno-Gierliński 2009). Dopełnieniem stroju Cyganki są kolorowe chusty na 
głowę bądź ramiona, które obecnie stosowane są coraz rzadziej.

W  zależności od sytuacji finansowej i społecznej danej rodziny, kobiety 
ozdabiają swoje ciała różnego rodzaju złotą biżuterią, kolczykami, bransole-
tami, pierścionkami itp. Uwagę zwraca fakt, iż stroje kobiet romskich wystę-
pujących estradowo, nie są tożsame z ubiorami z dnia codziennego. Przede 
wszystkim, suknie estradowe są bogato zdobione, kolorowe, podkreślające 
naturalne piękno Romni. Jednakże tylko pokazy sceniczne są wyjątkiem, 
bowiem poza sceną Romni nie powinna zwracać na siebie uwagi innych  
(Godlewska-Goska 2011). 

Makijaż jest nieodłącznym elementem większości kobiet. Podstawowym 
jego zadaniem jest podkreślenie atutów urody i ukrycie tego, co jest w niej 
niekorzystne. Kobieta z makijażem, w ogólnych normach, wygląda atrakcyj-
niej, bardziej kobieco, seksowniej, zyskuje pewność siebie (Kościński 2007). 
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Natomiast u większości szczepów romskich, zwłaszcza tych konserwatyw-
nych jak Polska Roma, makijaż jest zakazany. Nie wszystkie jednak Romni, 
w równym stopniu, przestrzegają danej restrykcji; szczególnie zauważa się to 
pośród liberalnych postaw Lowarów. Mimo to, nawet w takich przypadkach, 
kobietę obowiązuje zasada, zachowania umiaru i wyczucia (Godlewska-Go-
ska 2011). 

Określonym regułom poddany jest także sposób uczesania i długość wło-
sów Romni. Głównym atrybutem kobiecości Cyganki, według Romów, są 
długie włosy, a ich posiadanie stanowi nośnik pewnych informacji np. jaki 
jest jej stan cywilny, a więc jaka jest jej rola społeczna. Według tradycji tylko 
małe dzieci i młode dziewczęta mogą nosić krótkie fryzury (Lubecka 2005). 
W grupie Polska Roma zwraca się również uwagę na sposób upięcia włosów. 
Rozpuszczone wyglądają wulgarnie oraz kojarzone są z seksualnością i uwo-
dzeniem. U Lowarek dopuszcza się luźno puszczone włosy, pod warunkiem, 
iż ich górna część zostanie spięta spinką. W innych szczepach Cyganki naj-
częściej zaczesują włosy do tyłu, upinają je w koczka lub warkocz. Fryzura 
nie może być krzykliwa i prowokująca (Godlewska-Goska 2011).

Jeżeli chodzi o kwestie farbowania włosów, zdarzają się przypadki tle-
nionych blondynek, aczkolwiek wykonanie takiej metamorfozy musi być 
uprzedzone pozwoleniem ze strony starszyzny. W większości Romni farbując 
włosy, najczęściej wybierają kolor ciemny, zbliżony odcieniem do swoich na-
turalnych (Godlewska-Goska 2011). 

Reasumując poprzez odpowiedni ubiór, maniery i zachowanie, Romni 
kontrolują swoją seksualność, która jest zawsze potencjalnie zanieczyszczają-
ca dla Cygana (Kowarska 2005). Cyganka ponadto manifestuje swoją przyna-
leżność etniczną, i szacunek dla tradycji. 

JUWENALIZACJA KONTRA „PATYWALI ROMNI”
Pozycja kobiety w otaczającym świecie, w głównej mierze, uzależniona 

jest od atrybutów piękna i obowiązującego kultu młodości – zjawiska juwe-
nalizacji. Juwenalizacja polega na eksponowaniu i traktowaniu jako pierw-
szoplanowych wartości i wzorów charakterystycznych dla życia młodzieży, 
mocno eksponuje postawy, takie jak: spontaniczność, idealizm, optymizm, 
krytycyzm, aktywność. Na jednostkę wywierana jest presja bycia atrak-
cyjnym fizycznie, oraz braku zgody na zachodzące, pod wpływem czasu,  
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biologiczne zmiany (Kubinowski 2006). We współczesnym społeczeństwie 
starość „nie jest modna”. Starsze pokolenia obecnie nie stanowią dla młodych 
źródła wiedzy. Dochodzi do odwrócenia tradycyjnego modelu przekazu kul-
turowego w zakresie nowoczesnej wiedzy i umiejętności. M. Mead określa to 
działanie jako „kulturę prefiguratywną”, w której to dzieci stają się nauczy-
cielami dorosłych. Szczególnie charakterystyczna jest ona dla społeczeństw 
nowoczesnych, dynamicznie rozwijających się technologicznie (Kubinowski 

2006). 
W romskiej tradycji zjawisko kultu młodości jest czymś obcym. Dla mło-

dych kobiet fakt, iż nie posiadają one większych praw, oraz są podporządko-
wane mężczyznom, jak i starszyźnie, w tym starszym Cygankom, jest sytu-
acją normalną. Romni dopiero gdy osiągają wiek podeszły, zyskują pozycję 
i prestiż w grupie. Wówczas też dostają miano „Patywali Romni”, będące ty-
tułem nobilitującym i dający im szczególne godne miejsce w środowisku. Do-
datkowo Cyganka nabywa praw do publicznego wyrażania zdania, a jej opinia 
staje się często ważniejsza aniżeli innego Roma (Jakimik, Parno-Gierliński 

2009). Aby jednak być patywa, tj. godna szacunku, Romni musi odznaczać 
się nieskazitelną opinią wśród społeczności romskiej. Oprócz tego powinna 
mięć tylko jednego męża, wychować dzieci zgodnie z tradycją i stronić od 
jakichkolwiek skandali (Adamczyk 2011). 

Z powyższego opisu można wysnuć wniosek, jakoby starość z pozycji ko-
biety romskiej była stanem pożądanym, a nie wstydliwym, jak ma to miejsce 
w kulturze globalnej. Romni dopiero w okresie starości traktowana jest jak 
równoprawny członek grupy. 

ZAKOŃCZENIE 
Atrakcyjność fizyczna będąca wyznacznikiem szczęścia i sukcesu, jak pisał 

J. Kurzępa, zmusza jednostkę do utrzymania się na „wybiegu”, „popychając” 
ją w stronę modyfikacji i sztucznego upiększania własnego ciała. Sytuacja ta 
przyczynia się do tego, iż ludzie zaczynają stawać się niejako niewolnikami 
sprostania obowiązujących wymogów pięknego wyglądu, wierząc, iż bez tego 
nie są pełnowartościowymi członkami globalnego świata. Czy zatem kobieta 
romska także należy do tego grona osób?
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Charakterystyka Romni, dokonana z perspektywy pozycji i roli jaką 
zajmuje ona w swojej grupie etnicznej, uprawnia do postawienia pewnych  
wniosków i skategoryzowania ich w trzech grupach: odmiennego systemu 
wartości, odmiennego rozumienia pożądanych cech u kobiety, pozycji spo-
łecznej zajmowanej przez Cygankę. Owe wnioski stanowią jednocześnie ar-
gumenty dowodzące słuszności tezy, jakoby kobiety romskie nie ulegały pre-
sji oraz nie dążyły do realizacji obowiązującego kanonu piękna.

Przede wszystkim system wartości Romów jest odmienny od systemu in-
nych społeczeństw. Wartości cenione wśród kobiet europejskich, tj. wykształ-
cenie, sukces, prestiż itp. dla większości Cyganek są obce i mało znaczące. 
Dla kobiety romskiej najważniejsza jest rodzina, w kolejności: mąż – dzieci – 
ja. Romni jest przede wszystkim żoną i matką. Swoją osobę i potrzeby stawia 
na końcu. Ponadto Cyganki, w przeciwieństwie do choćby Polek, nie czują się 
zobowiązane do samorealizacji, Romni budują własną wartość opartą na jako-
ści wypełniania swojej funkcji społecznej w rodzinie i grupie etnicznej. 

Innym uzasadnieniem dla twierdzenia o nieuleganiu przez Romni presji 
kultu ciała, jest budowanie przez nią poczucia własnej wartości na podstawie 
cech osobowościowych, charakteru, a nie wyglądu zewnętrznego. Ponadto 
o tym, jak Cyganka postrzegana jest przez grupę, warunkuje jej zachowanie, 
to jaką jest gospodynią, żoną, matką, czy przestrzega tradycji i zasad Romani-
pen. Romowie również zwracają uwagę na urodę kobiety, jednak przy wybo-
rze żony częściej kierują się takimi kryteriami, jak: czy potencjalna partnerka 
uważana jest za osobę dobrą, pracowitą, godną zaufania, jaki status społecz-
no-finansowy posiada jej rodzina, czy cieszy się dobrą opinią środowiska, 
posiada umiejętności w prowadzeniu domu, przestrzega norm i zasad oraz 
oddaje należytą atencję starszyźnie. Bardzo pożądanymi cechami jest natural-
ność i skromność, a nie atrybuty piękna zewnętrznego. 

Ostatnim aspektem składającym się na obraz Romni jest jej miejsce 
w romskiej „drabinie społecznej”. Jak już wspomniano powyżej, młoda Cy-
ganka zajmuje pozycje podporządkowaną względem mężczyzn, bez prawa 
zawierania głosu na forum publicznym. Sytuacja ulega zmianie wtedy, gdy 
Romni osiągnie sędziwy wiek. Wraz z latami zyskuje ona szacunek i uznanie 
wśród swoich braci Romów. Dlatego różnorakie sposoby zamaskowania czy 
zatrzymania biologicznych skutków upływu czasu, dla romskiej kobiety są po 
prostu nie opłacalne. 

Społeczna rola i pozycja kobiety romskiej zdecydowanie różni się od sta-
nowiska pozostałych kobiet w kulturze globalnej. Większość europejskich 
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krajów reprezentuje kulturę indywidualistyczną, w której jednostka dąży 
do wyróżniania się z tłumu i samospełnienia. Atrakcyjność fizyczna, sukces 
i szczęście w życiu zawodowym i prywatnym są warunkami koniecznymi 
do uzyskania aprobaty społecznej, a jest to możliwe wyłącznie, jeżeli jest 
się pięknym według ogólnie przyjętych standardów urody. Na popularności  
zyskuje kolokwialne stwierdzenie, iż „ładnemu w życiu zawsze jest łatwiej”. 

W społeczności romskiej obserwuje się zjawisko przeciwstawne. Zasada 
skromności nakazuje wtopić się w tłum, pozostając przy tym integralną częś-
cią grupy etnicznej, a nie jej odrębnym, indywidualnym elementem. Na pod-
kreślenie zasługuje fakt, iż mimo że współczesne młode Romni najczęściej 
są dwukulturowe i w większym stopniu przyjmują elementy kultury global-
nej, niż ich babcie i matki, nadal większość z nich żyje według zasad i norm 
usankcjonowanych przez społeczność, której czują się członkami. Dezaproba-
tę wobec presji bycia piękną zauważa się również w trakcie indywidualnych 
rozmów z przedstawicielkami tej grupy etnicznej. Tak jak zostało już zazna-
czone, Cyganki swoją osobę rozpatrują przede wszystkim, poprzez pryzmat 
jakości swojego funkcjonowania na polu społeczno-rodzinnym. Dla Romni, 
szczęście nie polega na byciu atrakcyjnym fizycznie, a dzieleniu się swoim 
„pięknem wewnętrznym” (badania własne, Lublin 2013). 

Na koniec pozostaje zadać pytanie czy, ci wszyscy, dążący do idealnego 
wyglądu, wraz z jego osiągnięciem, jednocześnie zyskają poczucie perma-
nentnego szczęścia i zadowolenia? Należy pamiętać, iż kanony urody także 
ulegają przeobrażeniom, a na przemijający czas, w ostatecznym rozrachunku 
nie mamy wpływu…

B I B L I O G R A F I A :
Adamczyk A., 2011 – Romni wśród Romów. Kobieta w kulturze romskiej. „Przegląd 

Politologiczny” nr 2, Poznań: 37–44.
Ficowski J., 1989 – Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje. Wydawnictwo Interpress, 

Warszawa.
Gerlich M. A., 2008 – Romanipen czy McŚwiat. [w]: T. Paleczny, J. Talewicz-Kwiat-

kowska (red.). Tożsamość kulturowa Romów w procesie globalizacji. Wydawni-
ctwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 107–115.

Godlewska-Goska M., 2011 – Kobiety romskie – znaczenie dla tożsamości współ-
czesnych Romów. [w]: M. Godlewska-Goska, J. Kopańska (red.). Życie w dwóch 
światach. Tożsamość współczesnych Romów. Wydawnictwo DiG, Warszawa: 
213–440.



104

Jakimik E. A. i Parno-Gierliński K., 2009 – Kobieta w środowisku romskim. Wydaw-
ca: Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, Szczecinek.

Jakubowska H., 2012 – Ciało jako przedmiot badań socjologicznych – dylematy, po-
minięcia, możliwości. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom VIII nr 2, Łódź: 
12–31. 

Kubinowski D., 2006 – Nowe procesy i zjawiska kulturowe jako wyzwanie dla 
współczesnej pedagogiki kultury – wprowadzenie. [w]: D. Kubinowski (red.). 
Pedagogika kultury t. 2. Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin: 9.

Kościński K., 2007 –  Atrakcyjność twarzy: biologiczne podłoże, społeczne konse-
kwencje. Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine nr 2, Warszawa: 36-40.

Kowarska A.J., 2005– Polska Roma. Tradycja i nowoczesność. Wydawnictwo DiG, 
Warszawa.

Kurzępa J., 2012 – Młodzi, piękne i niedrodzy… Młodość w objęciach seksbiznesu. 
Wydawnictwo Rubikon, Warszawa.

Lubecka A., 2005 – Tożsamość kulturowa. Bergitka Roma. Księgarnia Akademicka, 
Kraków.

Melosik Z., 2003 – Edukacja, młodzież, kultura współczesna. Kilka uwag o teorii 
i praktyce pedagogicznej. „Chowanna” t. 1 (20), Katowice: 19–37.

Woszczyk P., 2009 – Ciało, kosmetyki, ubranie...: atrakcyjny wygląd w opiniach starszych 
kobiet. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 34, Łódź: 185–204.

Źródła internetowe:
Kozioł M., 2014 - Współczesna pogoń za utraconą młodością, http://www.etnologia.

pl/wspolny-worek/teksty/wspolczesna-pogon-za-utracona-mlodoscia.php 
      [dostęp: 11.02.2015]. 
Możdżyński B., 2013 - Dobry nastrój spod skalpela, http://life.forbes.pl/operacje-pla-

styczne-przymus-nowoczesnosci-,artykuly,164541,1,1.html [dostęp:10.02.2015].
Subda A., 2009 - Brutalnie tuczą siedemnastolatki!, http://www.papilot.pl/lu-

dzie/5532/Brutalnie-tucza-siedmiolatki.html [dostęp: 07.02.2015].
Tradycyjna kultura Romów, http://www.stowarzyszenie.romowie.net/index.php/czyt-

nik-artykulow/items/101.html [dostęp: 07.02.2015].
Badania CBOS przeprowadzone w roku 2009 pt. Jak cię widzą, tak cię pi-

szą – Polacy o znaczeniu wyglądu w życiu,  http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2009/K_112_09.PDF

Dane dotyczące mniejszości romskiej, pochodzące z Programu zamieszczonego na 
stronie Mniejszości narodowe i etniczne Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 
http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/ [dostęp: 26.01.2015]

Sprawozdanie ze Zjazdu kobiet romskich
http://www.romowie.com/modules.php?name=News&file=article&sid=962.


