
1 

 

Gadzi, Romowie i inni... 

 

Ród cygański z każdego względu szczególniejsze wystawuje nam zjawisko: bądź że 

chcemy go uważać w mieszkaniach, zabawach i ucztach, bądź w fizjognomii twarzy, bądź w 

języku, charakterze, obyczajach i zwyczajach samych; wszystko w nim jest różne; a co 

dziwniejsza, bieg czasu, klima, i ciągłe odmienne przykłady, mały dotąd wpływ wywierały na 

rzeczonych przybyszów. (...) Cygan, wschodu potomek, z grubem pojęciem, przykuty do 

odziedziczonych nałogów, dostawszy się do Europy, nabożnem kłamstwem łudząc 

łatwowiernych, wyjednywał paszporta na swobodną wędrówkę. Głód zmuszał do  żebraniny 

lub wróżby; a czego te nie dokazały, kradzież pomogła1.  

Przywołane tu słowa te, wygłoszone w 1824 roku na powiedzeniu Cesarskiego 

Uniwersytetu Wileńskiego, nie straciły swej mocy do dziś, przyczyniając się do 

funkcjonowania najsilniej utrwalonych stereotypów społecznych dotyczących diaspory 

Romów. Stereotypy te są wykorzystywane niekiedy (jak we Florystce Katarzyny Bondy, 

2012, oraz Farmie lalek Wojciecha Chmielarza, 2013) do tworzenia portretu „obcego”, 

odpowiedzialnego za zło, jakie szerzy się w społeczności. Kontrast rzeczywistości znanej 

odbiorcy z doświadczenia pozalekturowego oraz wykreowany na potrzeby fabuły świat 

obrzędowości i życia Cyganów wzmagają odczucie egzotyczności, pozwalając zarazem 

wskazać na kozła ofiarnego (określenie René Girarda); jeśli trop rasowych resentymentów 

ostatecznie okaże się intencjonalnie mylny, rozwiązanie to należy do — właściwego 

literaturze kryminalnej — repertuaru „fałszywych śladów”, mylących protagonistę (a wraz z 

nim czytelnika). Do rzadkości należy jednak sytuacja, w której protagonistami są Romowie i 

to ich oczami oglądamy świat2. Z uwagi na tak obrany punkt widzenia na uwagę zasługuje 

Zupa z jeża Magdaleny Kozłowskiej (2013).  

Jest to powieść — jakkolwiek nie wolna od wad różnej natury (koncepcyjnych, 

artystycznych) — niezwykle istotna, została też rychło doceniona w odbiorze 

nieprofesjonalnym3. O jej randze decyduje zresztą nie tylko szczególna, wspominana tu, 

perspektywa. Jej protagonistami nie tylko są bowiem Romowie, lecz i rzeczywistość zostaje 

                                                           
1 I. Daniłowicz, O Cyganach. Wiadomość historyczna, czytana na posiedzeniu publicznem Cesarskiego 

Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno 1824, s. 5. 
2 Osobną kwestią pozostaje działalność niestrudzonego propagatora cygańskiej poezji, Jerzego Ficowskiego, 

który przybliżył twórczość Papuszy [właśc. Bronisławy Wajs] (zob.: Pieśni Papuszy. Wiersze w języku 

cygańskim, przekł. J. Ficowski, Wrocław 1956). Na uwagę zasługują również tomy autorstwa Teresy Mirgi: 

Pieśni z Czarnej Góry (Podkowa Leśna 1999) oraz Wiersze i pieśni (wyb. A. Bartosz, Tarnów 2006). 
3 Zob. entuzjastyczne wypowiedzi internautów na portalu „Zaczytani.pl”: 

http://zaczytani.pl/ksiazka/zupa_z_jeza,druk [dostęp 29.11.2013].  

http://zaczytani.pl/ksiazka/zupa_z_jeza,druk
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oddana tak, by zaakcentować ten szczególny — implikowany przez postacie bohaterów — 

sposób widzenia świata przedstawionego. Szczególnie wyraziście zaakcentowane zostaje to w 

scenach onirycznych (takich, jak otwierająca utwór). Interesująco pod tym względem wypada 

porównanie utworu Kozłowskiej i Starej Słaboniowej i spiekładuchów Joanny Łańcuckiej 

(2013); obie powieści kreślą świat przedstawiony jako domenę niesamowitego, w której byty 

nadprzyrodzone współistnieją z możliwymi do wytłumaczenia w sposób racjonalny. 

Godne uwagi jest zresztą nie tylko sięgnięcie do magicznych rytuałów; decyzja ta 

stanowi konsekwencję obranej perspektywy, z jakiej czytelnik spogląda na świat4. 

Interesująca pozostaje próba — nie zawsze udana, tym niemniej interesująca — takiego 

zrytmizowania języka narracji, aby zbliżał się on do poetyki tyleż cygańskich wierszy-pieśni, 

co gawędy. 

Sama fabuła zostaje nakreślona w sposób tak skonwencjonalizowany, że zdaje się 

zaledwie pretekstem. Co ciekawe, autorka odwołuje się do literatury gatunkowej, 

kontaminując jej różne nurty; pisarka czerpie przede wszystkim z powieści o dojrzewaniu, 

kryminalnej i fantastyki grozy. Oto w pożarze spowodowanym celowym podpaleniem ginie 

starsza Cyganka. Jej wnuczka, podczas tradycyjnego obrzędu czuwania przy zwłokach, 

wspomina opowieści zmarłej. Rychło jednak okazuje się, że dziewczynka nie jest tak 

bezbronna, jak mogłoby się wydawać. Moc, którą włada, może jednak obrócić się nie tylko 

przeciwko niej, ale i społeczności romskiej, toteż starszyzna ostrzega ją przed nadużyciem sił, 

których natury nie rozumie. Jednak to sama zainteresowana musi podjąć decyzję oraz 

pogodzić się z jej konsekwencjami. Całość — zgodnie z przewidywaniami czytelnika — 

kończy się oczywiście happy endem: zło zostaje ukarane, dobro nagrodzone, zaś 

protagonistka zwycięsko przechodzi próby, prowadzące ją do emocjonalnej dojrzałości. 

Walorem powieści Kozłowskiej nie jest jednak, o czym wyżej, oryginalna fabuła. 

Tym, co nie pozwala zapomnieć o Zupie z jeża (mimo skonwencjonalizowanych rozwiązań), 

pozostaje sposób potraktowania konwencji baśni, w którą wplecione zostały wątki romskich 

wierzeń i obyczajowości. Czy można opowieść o cygańskim losie potraktować (na wzór 

Arkadii Iwony Michałowskiej, 2013) jako okrutną baśń, odległą od skonwencjonalizowanych 

wyobrażeń na temat sielskiego życia w drodze, od których niewolna jest również poezja 

                                                           
4 Przekonanie o magicznych uzdolnieniach Cyganów to kolejny stereotyp, współtworzący ich portret w 

imaginarium communis, o czym przekonuje m.in. lektura opracowań socjologicznych. Zob. np.: A. Bartosz, Nie 

bój się Cygana, Sejny 2004, s. 67‒73; A. Górska, (De)konstruowanie stereotypu Roma, [w]: Jak się dzielmy i co 

nas łączy? Przemiany wartości i więzi we współczesnym społeczeństwie, red. M. Głowacka-Grajner, E. Nowicka, 

Kraków 2007, s. 179‒186. 
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romska? A może jest to raczej summa XX-wiecznych doświadczeń polskich Romów, które 

legły u podstaw — jak wynika z badań Elżbiety Chromiec — ich tendencji do społeczno-

kulturowej alienacji5?  

Zaproponowana tu perspektywa zdaje się uprawniona tym bardziej, że autorka dąży do 

uogólnień, posiłkując się w tym celu metaforyzacją obrazowania; kluczem interpretacyjnym z 

tej perspektywy pozostaje z pewnością opowieść snuta przez wnuczkę6. Powieść ta jest 

zarazem — co zbliża ją do koncepcji literatury regionalnej — obrazem poszukiwań własnego 

miejsca na ziemi. Tym, co czyni ową realizację szczególną, pozostaje świadomość, iż 

protagonistami są Cyganie, identyfikowani z trybem życia właściwym nomadom (wyjątkiem 

pozostaje grupa Bergitka Roma, jakkolwiek i w niej funkcjonowała instytucja wędrówki, 

jakkolwiek realizowana w szczególny sposób7); świadczą o tym m.in. przysłowia zebrane 

przez Jerzego Ficowskiego: Nie wszyscy ludzie są podobni do drzew, oraz Pies, który 

wędruje, znajdzie sobie kość8.  

Bohaterowie Zupy z jeża żyją jednak w epoce „postnomadycznej”; pozostają rozdarci 

między przywiązaniem do własnej tradycji i świadomością nieodwracalności przemian, jakie 

nastąpiły od epoki „Wielkiego Postoju” (tj. przymusowego osiedlania i asymilacji Cyganów 

przez władze w latach pięćdziesiątych XX wieku). Dlatego też — oprócz poczucia ciągłości 

tradycji, przekazywanej w opowieściach — istotna staje się dla nich świadomość 

zakorzenienia; jednak już nie tylko w wędrówce, ale i lokalnej społeczności, która potrafiłaby 

uszanować odmienność romskiej diaspory, dostrzegając w sąsiedzie nie tyle Cygana/Roma, 

co człowieka (którym, w myśl etymologii nazwy własnej, Rom pozostaje9). 

 

Adam Mazurkiewicz 

Autor: Magdalena Kozłowska  

Tytuł: Zupa z jeża 

Wydawca: Wydawnictwo Innowacyjne NovaeRes 

Miejsce wydania: Gdynia 

                                                           
5 Zob.: E. Chromiec, Społeczność romska w Polsce a szanse integracji społecznej, [w]: Sytuacja prawna i 

społeczna Romów w Europie, red. A. Frąckowiak-Adamska, A. Śledzińska-Simon, Wrocław 2011, s. 97‒98. 

Dodajmy, iż nie bez znaczenia pozostają pod względem dążenia do przełamań tendencji izolacjonistycznych 

inicjatywy Stowarzyszenia Romów w Polsce, które doprowadziło do zaistnienia Romów w świadomości 

politycznej (zob.: A. Mirga, Romowie w historii najnowszej Polski, [w]: Mniejszości narodowe w Polsce, red. Z. 

Kurcz, Wrocław 1997, s. 178). 
6 Zob.: M. Kozłowska, Zupa z jeża, Gdynia 2013, s. 176-178. 
7 Zob.: A. Lubecka, Bergitka Roma. Tożsamość kulturowa, Kraków 2005, s. 125‒225. 
8 J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Kraków 1986, s. 246. 
9 Zob.: A. Caban, K. Kwiatkowski, Kultura romska w pigułce, Radom 2013, s. 10. 
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