


 

 

Lenkijos, o dar plačiau Europos kultūroje paraleliai funkcionuoja du stereotipai apie 

romus. Ankščiau buvo pastebimas paplitęs neigiamas požiūris, kuris vaizduodavo romus kaip 

gudrius, baisius žmones, kurie valkatauja ir nenori gyventi sėsliai, vienoje vietoje. Nuo 

apšvietos amžiaus, romantizmo epochos susiformavo kitoks šios tautos vaizdinys. Menininkai 

pradėjo vaizduoti romus kaip laisvus ir talentingus žmones, turinčius gražią ir nepriklausomą 

sielą, gyvenančius kartu su gamta, laisvus nuo kasdienių rūpesčių, negalvojančius apie politiką 

ar etninius ginčus, taip pat mėgstančius parodyti savo turtą. Romės moterys buvo 

vaizduojamos gražios, aistringos, ne pernelyg manieringos. Vyrai taip pat buvo gražūs, drąsus 

ir aistringi meilėje. Tokie stereotipai formavo romų įvaizdį įvairiuose meno kūriniuose, šie 

pasiekė ir padarė įtaką daugumai žmonių.  

Jau švietimo epochoje romus aprašydavo remiantis kaimiškąja, poetine ir romentine 

perspektyvomis. 1786 metais Frančeskas Dionizas Kniazninas pastatė operą „Čigonai“ 

(muziką operai parašė Michalas Kazimieras Oginskis). Į pasaulinę literatūrą buvo įtraukta ir 

Aleksandro Puškino poema „Čigonai“ (1824), o vėliau George‘o Bize opera „Carmen“, kuri 

buvo sukurta pagal Prospero Merimeeno novelę tuo pačiu pavadinimu (1873). Neužilgo buvo 

pristatyta ir iki šiol žinoma operetė „Čigonų baronas“ (1885). Lenkijoje populiariausiu 

pasakojimu tapo Ignacio Kraševskio „Namas už kaimo“ (1852), taip pat žmonės  žavėjosi 

Juzefo Korzeniovskio spektakliu „Čigonai“ (1857).  

Antrosios pusės XIX amžiaus žurnalai dažnai publikuodavo romantinius pasakojimus, 

kuriuose buvo vaizduojamos gražios romų tautybės merginos, scenos prie laužo, romų 

stovyklavietės. Romų tematika įkvėpė geriausius Lenkijos dailininkus. Paveikslų ciklą, kuris 

iliustravo sėslų romų gyvenimą sukūrė Antoninas Kozakievičius (1841-1929). Stanislavas 

Maslovskis (1853-1926) padarė daug akvarelinių studijų po apsilankymo romų stovykloje. 

Pranciškaus Kostrzevskio (1826-1911) paveikslai buvo naudojami dienraščiuose, kaip ir 

Henryko Pillatego (1832-1894), Voitiecho Gersono (1831-1901), Hipolito Lipinskio (1846-

1884) ir Liudviko Kurellio (1834-1902). Romų stovyklas ir portretus piešė Vincentas 

Smokovskis (1797-1876), Karolis Mlodnickis (1833-1900), Juzefas Ignacas Kraševskis (1812-

1887), Arturas Grottgeris (1837-1867), Voitiechas Gersonas (1831-1901), Julius Kossakas 

(1824-1899), Maksimilianas Gierymskis (1846-1874), Antoninas Piotrovkis (1853-1924), 

Aleksandras Kostis (1836-1877), Juzefas Brandtas (1841-1915) ir Vladislavas Podkovinskis 

(1866-1895). 

Dėl sklandančių istorijų apie spalvingą ir laisvą romų gyvenimą, avangardo menininkai 

sukūrė ir ėmė naudoti terminą cyganeria, kuris gimė XIX amžiaus 30 dešimtmetyje Paryžiuje. 

Ten romus dar vadindavo bohema (iš pranc. bohemien -  romas).  

 

ROMAI MENE 
 



Romų tematikos paveikslų paroda, kuri buvo pristatyta Decjušo Viloje yra iš Tarnovskio 

Etnografinio Muziejaus (Apskrities Muziejaus padalinys), kur nuo 1990 metų egzistuoja pirma 

pasaulyje nuolatinė paroda apie romų kultūrą ir istoriją. Tame muziejuje yra keli šimtai daiktų, 

kurie susiję su romų tematika, taip pat labai daug paveikslų. Tarp parodos paveikslų yra daug 

portretų, daugiausiai pavaizduotos romės, taip pat yra šeimos scenų portretai, vaizduojami 

tipiniai ir romantiniai romų stovyklos vaizdiniai, vežimai kelyje, scenos iš gyvenimo tabore, 

scenos, kur romai bendrauja su vietiniais gyventojais (pvz. būrimas taboro svečiams). 

Tarp paveikslų autorių yra ir žinomų Lenkijos menininkų: Voitiechas Veissas, Ježys 

Potrzebovskis, Feliksas Vygrzyvalskis, taip pat mažiau žinomų menininkų, tokių kaip Alojzys 

Majcheris, Tarnovskio tapytojas. Tautos tapybą reprezentuoja žymi tapytoja iš Tarnovos 

regiono Anna Lekava, romantiškojo paveikslo „Romų būrimas“ autorė. Romų menininkų 

grupę reprezentuoja tapytojai Edvardas Majevskis, tapytoja ir flamenko šokėja Boguslava 

Delimata, taip pat Ferdynandas Kocis, albanų kilmės romas, gyvenęs Lenkijoje. 

Knygos autoriai siekia paskatinti žmones susipažinti su Tarnovskio muziejine paroda, 

skirta pristatyti romų, dar vadinamų paskutiniais Europos klajokliais, kultūrą ir istoriją.  

 

Adam Bartoš 

 
























































































