
ko t l a r s t wo
Przybycie kotlarzy na tereny polskie przypada na drugą połowę 
xix w., kiedy to z terenów obecnej Rumunii dotarli tu Kełde-
rasze. Powstające w zawrotnym tempie centra przemysłowe 

stanowiły potężny rynek zbytu dla ich umiejętności. Do czasu 
ii wojny światowej byli oni monopolistami w swojej dziedzinie 
nie tylko na polskim rynku. 

 Cechą charakterystyczną typowych warsztatów kotlar-
skich były kowadła w kształcie kuli, umocowanej na grubym 
stalowym pręcie. Właśnie tym wędrowne warsztaty różniły się 
od kuźni stacjonarnych, będących udoskonaloną formą kuźni 
celtyckich. Kełderasze potrafi li nie tylko cynować kotły, ale 
wiele innych rzeczy, na przykład „na zimno” spawać miedzianą 

blachę czy produkować świdry z rozklepanych pałąków od 
wiader. Dużym powodzeniem cieszyły się też ręcznie wykonane 
patelnie i naczynia miedziane, cynowane od wewnątrz.

Pod koniec xx wieku, w związku z pojawieniem się naczyń 
wytwarzanych przemysłowo, nastąpił gwałtowny spadek po-
pytu na usługi i produkty kotlarskie. Obecnie obserwujemy 
oznaki odradzania się zawodu. 

kowa l s t wo
Kowalami byli Romowie na dalekiej Syberii, w Andaluzji, na 
Bałkanach, a także w Polsce. Słynne są wyroby andaluzyjskich 
mistrzów: misterne bramy, ogrodzenia i lampy są ozdobą naj-
znakomitszych pałaców i świątyń. W ich sztuce zachowały 
się elementy zdobnicze, których indyjski rodowód jest bardzo 

czytelny, jak również motywy charakterystyczne dla kultury 
arabskiej. 

Prawie do czasów współczesnych wierni zawodowi kowala 
pozostali polscy Romowie z grupy Bergitka Roma. Ich przepięk-
ne wyroby w niczym nie ustępowały dziełom  pobratymców 
z Andaluzji.

O zawodowej biegłości romskich kowali decydowało wie-
lowiekowe doświadczenie, a także intuicja, którą nazywają 
czasem szóstym zmysłem. Wędrowny czy wiejski kowal obser-
wował iskrę powstałą w wyniku uderzenia kawałkiem metalu 
o kamień i już miał całą potrzebną wiedzę o surowcu.

 
druc i a r s t wo 

Romowie z terenów środkowej Słowacji w xix w. i jeszcze 
w pierwszym trzydziestoleciu xx w. wyspecjalizowali się w na-
prawach sprzętów gospodarstwa domowego. 

W powszechnym użyciu były kamienne garnki, misy i dzba-
ny, które często z powodu nieuwagi gospodyni ulegały uszko-
dzeniu. W sukurs przybywał 
wtedy mistrz drutownik. 
Oplatał miękkim, stalowym 
drutem popękane naczynie, 
ubytki uzupełniał masą przy-
gotowaną na bazie kaolinu 
i wody szklanej. Garnek wra-
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W latach 60. i 70. xx wieku, w dokumentach 
sporządzanych przez władze prl, większość 
Romów, a także Sintów, jako zawód miała wpi-
sane „kotlarz”, ewentualnie „muzyk”.

Dokument wystawiony przez Wojewódzką Radę Narodową 
w Poznaniu w 1965 r. opisuje grupę Sintów zamieszkujących 
baraki przy ul. Bałtyckiej. Znałem ich wszystkich osobiście, 
dlatego łatwo mi porównać jego zapisy z rzeczywistością.

Paweł F., określony jako muzyk, przed ii wojną światową 
ukończył szkołę handlową w Złotowie. Bernard F., w dokumen-
cie odnotowany jako kotlarz, w rzeczywistości był cenionym 

tokarzem. Marian H., według dokumentu kotlarz, był zdolnym 
różdżkarzem i studniarzem. Nie wymienia się tam bratanków 
Pawła F., ponieważ ich zawody (technik gastronom, technik 
mechanik oraz pracownik biurowy) nie mieściły się w wyobra-
żeniach urzędnika o Cyganach.

Jak na tysiącletnią, a według innych źródeł sześćsetletnią, 
historię Romów i Sintów w Europie, zachowało się niewiele 
wiarygodnych dokumentów oraz elementów kultury mate-
rialnej, dających się jednoznacznie zakwalifi kować jako dzieła 
romskich rzemieślników. Dlatego musimy opierać się głównie 
na tym, co jest zapisane w zbiorowej pamięci.

„Jedni z wielu” to kampania zmieniająca nastawienia Polaków do mniejszości 

romskiej. Nasze uprzedzenia często blokują Romom drogę do integracji spo-

łecznej. Bariery, które nas odgradzają, rodzą się przede wszystkim z niewiedzy. 

W dodatku tym przedstawiamy tradycyjne romskie zawody. Niektóre z nich 

przetrwały do dziś, inne odradzają się wraz z nowymi trendami w europejskiej 

kulturze. 
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cał do użytku i – jak głosiła opowieść – wytrzymywał dłużej 
niż nowy. 

Druciarze oferowali szerszy zakres usług: ostrzyli noże i no-
życzki, szklili okna i w tym celu wozili ze sobą kit. No i jeszcze 
umieli ciekawie opowiadać...

lu t n ic y
Znanych mi romskich lutników policzyłbym na palcach jednej 
ręki. Ostatni, o ile jeszcze żyje, Szejny, ma z dziewięćdziesiąt 
parę lat. Jeszcze Bambul i nieżyjący już Baszno...

Lubiłem obserwować, jak Szejny siadał do pracy w kącie 
kuchni swojego małego mieszkania w Gnieźnie. Wyposażenie 
warsztatu przypominało pracownię jubilerską: mieszanina 

różnych szczypiec i skrętaków, wszystko schludnie poukładane 
i lśniące niczym narzędzia chirurgiczne. Na minitokarce wy-
taczał z twardego drewna okrągłe elementy, małymi dłutami 
rzeźbił motywy roślinne, głowy ludzkie, zwierzęce lub maszka-

rony. To wszystko sklejał, łączył w całość i cieszył się na koniec 
jak dziecko. 

Najmłodszy ze znanych mi romskich lutników, Cacek, absol-
went technikum budowy fortepianów, niedawno wyemigro-
wał do Wielkiej Brytanii i według ostatnich informacji pracuje 
w sklepie muzycznym. 

Drobne zabiegi lutnicze wykonują romscy skrzypkowie, prze-
stawiając między innymi „serce” w skrzypcach. 

m u z y k a nc i i  m u z yc y
Muzyka zawsze towarzyszyła Romom, jednak nie dla wszyst-
kich stanowi ona źródło utrzymania. Większość Romów muzy-

kuje dla własnej przyjemności i we własnym gronie. Ten rodzaj 
muzykowania nie jest zawodem. 

Na Węgrzech w czardach przygrywają małe, kilkuosobowe 
kapele zatrudnione na stałe, są też zespoły zawodowych mu-
zyków występujących w teatrach i salach koncertowych oraz 
wędrowne kapele. W Polsce wędrowne kapele tworzą przeważ-

nie Bergitka Roma, lecz zawodowym muzykowaniem trudnią 
się też Romowie z innych grup. Poza kapelami istnieje kilka 
zespołów estradowych, z których najdłuższym, ponad pięć-
dziesięcioletnim stażem może się pochwalić zespół „Terno”. Są 
też znani wokaliści, tacy jak Randia, Masio albo bracia Burano 
i Wit Michaj.

c y r kowc y 
Nie ma takiej dyscypliny w sztuce cyrkowej, której by Romo-
wie nie uprawiali. Na arenie często osiągali sławę i dzięki niej 
czasami fortunę. 

Od Bałkanów po Skandynawię wędrowali i wędrują romscy 
niedźwiednicy. Można powiedzieć, że jest to jedno z najpopu-
larniejszych zajęć uprawianych od pokoleń. 

Do dziś występy z niedź-
wiedziami należą do sztan-
darowych elementów sztuki 
cyrkowej i chyba nie ma na 
świecie szanującego się ze-
społu, w którym nie byłoby 
Romów i pokazu tresury tych 
groźnych zwierząt.

Natomiast wspomniany przeze mnie Baszno, ubrany w strój 
Indianina, wzbudzał zachwyt i zarazem dreszczyk emocji, kie-
dy demonstrował perfekcyjną sprawność w rzucaniu nożami 
i lassem albo kiedy bat w jego rękach stawał się precyzyjnym, 
wręcz zegarmistrzowskim narzędziem.

h a n dl a r z e i  hod owc y kon i 
Na stepach Azji czy na węgierskiej Puszcie, wszędzie gdzie 
można było swobodnie przepędzać tabuny koni, tam pojawiali
się Romowie – hodowcy.

Azjatyckie plemiona Luli i Bosza zamiast romskiego używają 
języka, który sami nazywają „arabcza”, ale i oni nie odeszli od 

tradycyjnego sposobu życia i zawodu przodków. Tak samo wę-
gierscy Lowarzy, mistrzowie hodowli koni. 

U wszystkich Romów zwierzę to cieszy się szczególnymi 
względami. Nie wolno pod groźbą skalania uderzyć konia me-
talowym przedmiotem, nie wolno poić z naczyń uznanych za 
„nieczyste”. Zupełnie naturalne jest podawanie koniom wody 
z wiader, z których piją ludzie.

Obecnie w Polsce, podobnie jak w niektórych innych krajach 
europejskich, obserwujemy renesans zawodu hodowcy koni.

r ę kod z i e l n ic t wo
To pojęcie mieści w sobie wiele profesji. Do niedawna snycer-
stwo uprawiali Romowie na własny użytek, nie traktując tego 

zajęcia jako źródła dochodów. W Bułgarii ci sami rzemieślnicy, 
którzy wytwarzają sita, z wierzbowego drewna robią łyżki i ło-
patki, bardzo przydatne w kuchni. 

Po dawnych twórcach pozostały wspomnienia i bardzo 
niewiele ich dzieł. Ci autentyczni artyści, tworzący z potrzeby 
serca, sami nie zdawali sobie sprawy z materialnej wartości 
tworzonych prac.

Do niepowtarzalnych dzieł należą wykonane przez domoro-
słych jubilerów pierścienie czy kolczyki. Bezimienne pozostają 
mistrzynie igły, które przy świetle ogniska lub księżyca szyły 
zaprojektowane przez siebie fantazyjne stroje. 

Na szczęście coraz więcej profesjonalnych, dobrze wykształ-
conych romskich artystów w swojej twórczości nawiązuje do 
motywów estetycznie bliskich bezimiennym przodkom, zapo-
mnianym koczownikom.

Człowiek – najlepsza inwestycja.
Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czy w iesz że:

Dla grupy Polska Roma niedopuszczalnym jest, aby 

szanujący się Rom pracował jako rakarz, grabarz 

albo hycel. Do zawodów zakazanych należą też: 

lekarz, położna, pielęgniarka, policjant i strażnik 

więzienny. Część tych zakazów powstała w zamierz-

chłej przeszłości i miała swoje rzeczowe uzasadnie-

nie. Obecnie mają one charakter obyczajowy, ale 

w dalszym ciągu są respektowane.

Większość Romów Większość Romów 
muzykuje dla własnej muzykuje dla własnej 
przyjemności i we przyjemności i we 
własnym gronie.własnym gronie.
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w kolejnym numerze...
Poznacie Romów, którzy własnym przykładem burzą ste-
reotypy, prowadzą szczęśliwe i ciekawe życie oraz inspirują 
znanego amerykańskiego fotografa Chada Evansa Wya� a.

uwaga konkurs!
Weź udział w konkursie i wygraj nagrody, m.in. album ROMARISING. Bohaterowie kampanii społecznej Jedni z wielu w obiektywie 
Chada Evansa Wya� a. 
Odpowiedz na pytanie: Czym zajmuje się lutnik? Odpowiedź oraz swoje dane kontaktowe prześlij e-mailem w terminie 5 dni od daty 
 ukazania się dodatku na adres: konkursjzw@gmail.com, w tytule wiadomości wpisując „konkurs_2”. 
Pełny regulamin oraz wyniki konkursu: www.jednizwielu.pl.


