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WPROWADZENIE
KILKA SŁÓW O LITERATURZE ROMSKIEJ (CYGAŃSKIEJ)
Literacka i plastyczna twórczość Romów (Cyganów) jest najsłabiej zbadanym
obszarem. Oprócz Bronisławy Wajs-Papuszy, zdaniem J. Ficowskiego pierwszej
świadomej poetki romskiej, romskimi poetami są m.in.: Edward Dębicki, Teresa
Mirga, Adam Andrasz, Karol Parno Gierliński, Agata Hoffmann-Włodarz, Stanisław
Stankiewicz Stahiro, Izolda Kwiek, Jan Mirga, Dariusz Mirga, Don Wasyl.
Termin „literatura romska (cygańska)” obejmuje głównie cygańskojęzyczne i
polskojęzyczne utwory literackie stworzone przez twórców romskich (cygańskich)
pochodzących z romskich grup żyjących w Polsce: Bergitka Roma, Polska Roma,
Kełderasza, Lowari, których twórczość romska społeczność uważa za własną.
Wymienieni wyżej autorzy publikują swe utwory na łamach „Rrom p-o Drom” w
rubryce Romani poezja, zaś niektórzy z nich mają już wydane tomiki poetyckie, takie
jak: Teresa Mirga Sowskie kawka?(Podkowa Leśna 1994); Pieśni z Czarnej Góry,
(Podkowa Leśna: Koło Podkowy – Spółka Poetów 1999); Izolda Kwiek (Żal,
Wydawnictwo Miniatura, Kraków 1995); Powrót do przeszłości (Tarnów 1997);
Tabor Izoldy. Antologia poezji Izoldy Kwiek (Ruda Śląska 2009); Gorzka miłość
(Tarnów 2011); Edward Dębicki Teł nango boliben. Pod gołym niebem. Wiersze
cygańskie (Szczecin 1993)1.
Broszura ta została poświęcona najważniejszym wydarzeniom z życia
najsłynniejszej polskiej poetki romskiej Bronisławie Wajs Papuszy. Ponadto Jak w
pigułce znajdują się w niej główne rysy jej twórczości poświęconej naturze,
przyrodzie, okrutnym i dramatycznym wydarzeniom z czasów II wojny światowej,
wędrówce taborów oraz akcji „produktywizacji”, czyli przymusowej akcji
osiedleńczej Romów w Polsce po II wojnie światowej, kiedy to „stanęły wodzy
kolorowej” i dla Romów nastąpił czas „Wielkiego Postoju”.
Serdeczne składam podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się
do powstania tego opracowania. Przede wszystkim dziękuję za wsparcie duchowe i
merytoryczne:
Paniom: Dagmarze Mrozowskiej oraz Emilii Komicz,
Panom: Adamowi Bartoszowi – Zastępcy Dyrektora Muzeum Okręgowego w
Tarnowie, Mateuszowi Alanowi Babickiemu, Andrzejowi Łuczakowi, Leszkowi

1

Por. M. Machowska, Bronisława Wajs Papusza. Między biografią a legendą, Kraków 2011, s. 19-26.
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Żulińskiemu, Adamowi Bartoszowi – Zastępcy Dyrektora Muzeum Okręgowego w
Tarnowie oraz Prezesowi Związku Romów Polskich Panu Romanowi Chojnackiemu.
Książkę tę dedykuję wszystkim członkom mojej rodziny, krewnym,
przyjaciołom, znajomym, miłośnikom historii oraz kultury polskiej oraz romskiej,
życząc miłej i owocnej lektury.
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BIOGRAFIA
Bronisława Wajs-Papusza (w języku Romów papusza znaczy lalka)
urodzona 17 sierpnia 1908 lub 10 maja 1910 w Lublinie2, zmarła 8 lutego 1987 w
Inowrocławiu) – była poetką piszącą w języku romskim. Papusza (romskie imię
poetki – to syrena z lasu, jak o sobie mówiła) pochodziła z grupy etnicznej Polska
Roma (polscy Romowie nizinni). Była jedną z niewielu kobiet romskich (Romni),
która samodzielnie nauczyła się pisać i czytać. Nigdy nie uczęszczała do szkoły.
Trudniła się wróżbiarstwem. Tabor, w którym się urodziła i wychowała, wędrował po
terenach Podola, Wołynia i w okolicy Wilna. Rodzina Wajsów składała się głównie z
muzykantów, harfistów. Jeździli po miastach i wsiach, grali w karczmach, na
jarmarkach, weselach.
W wieku 16 lat została wydana za mąż za o wiele starszego (o 26 lat) harfiarza
Dionizego Wajsa zwanego Dyśkiem (lub Dyźkiem). Nie mieli dzieci. W okresie II
wojny światowej ukrywała się wraz ze swoją grupą w lasach. Jej tabor wędrował po
terenach Zachodniej Ukrainy (Wołyń), ukrywając się przed Niemcami. Po wojnie
polscy Romowie polscy z Kresów przenieśli trasy swoich wędrówek na Ziemie
Odzyskane. Tak też zrobiła grupa Papuszy. Tuż po wojnie Papusza wzięła niemowlę
od Polki, która po romansie z Romem urodziła chłopca. Odtąd chodziła wróżyć z
zawiniętym w tobołek synem – Tarzanem. Debiutowała wierszem w „Nowej
Kulturze” w 1951 r. Jej odkrywcą i tłumaczem z języka romskiego był w roku 1949
Jerzy Ficowski3, któremu Romowie nadali przydomek: Sownakuno – Złoty jako
Data i miejsce urodzenia Papuszy jest trudna do ustalenia. Podawane były trzy różne daty
urodzin i kilka miejsc jej narodzin. Na nagrobku Papuszy widnieje następująca data urodzin:
17.08.1908. Urodziła się w wędrownym, romskim taborze.
3
Jerzy Tadeusz Ficowski (ur. 4 września 1924 w Warszawie, zm. 9 maja 2006 w
Warszawie) – polski poeta, eseista, autor tekstów piosenek, prozaik, tłumacz (z hiszpańskiego,
cygańskiego, rosyjskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, rumuńskiego), żołnierz Armii
Krajowej (ps. Wrak), uczestnik powstania warszawskiego, znawca folkloru żydowskiego i
romskiego. Podczas II wojny światowej mieszkał we Włochach pod Warszawą. Uczęszczał na tajne
kursy Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie. Był więźniem Pawiaka (1943). W
powstaniu walczył jako żołnierz AK „Baszta” na Mokotowie. Studiował filozofię i socjologię na
UW. Debiutował w 1948 tomikiem Ołowiani żołnierze. W latach 1948-1950 wędrował razem z
romskim taborem. Ponadto był członkiem angielskiego stowarzyszenia Gypsy Lore Society.
Przełożył i opublikował pieśni romskiej poetki Papuszy. Był znawcą ludowej poezji żydowskiej
(opublikowanej w tomie Rodzynki z migdałami, 1964) oraz specjalistą od twórczości Brunona
Schulza; specjalizował się także w poezji i tłumaczeniach Federico Garcii Lorki. Od 1960 roku
pisał też teksty piosenek, które zyskały popularność. Śpiewali je m.in. tacy artyści, jak m.in.:
Katarzyna Bovery, Anna German, Kalina Jędrusik, , Halina Kunicka, Państwowy Zespół Ludowy
Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Regina Pisarek, , Jerzy Połomski, Sława Przybylska, Randia, Maryla
Rodowicz, Irena Santor, Jarema Stępowski, Mieczysław Wojnicki. Na Międzynarodowym
2
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dowód przyjaźni, bliskości i zaufania. Obdarowanie nie-Roma romskim imieniem
jest wielkim zaszczytem i nominalnym aktem włączenia do społeczności. Poznał
wtedy złożony z 16 rodzin ich tabor oraz Papuszę, o której ziomkowie powiedzieli,
że składa pieśni z własnej głowy. To on namówił Papuszę, by zapisywała swoje
wiersze. Starszyzna cygańska miała to jej za złe. Jerzy Ficowski, którego Papusza
nazywała Braciszkiem pierwsze tłumaczenia wierszy Papuszy przesłał Julianowi
Tuwimowi, który doprowadził do ich publikacji. Po wielu latach wędrówek z
taborem w 1950 r. zamieszkała w Żaganiu. Przebywała tam przez cztery lata.
Kolejnym miejscem jej pobytu był Gorzów Wielkopolski. W Gorzowie mieszkała od
roku 1954, gdy na dobre zatrzymał się jej tabor. Przebywała w tym mieście aż do
1981 r. Ostatnie lata przeżyła u swej siostry Janiny Zielińskiej w Inowrocławiu, gdzie
zmarła w 1987 r. Pierwotnie pochowano ją z dala od cygańskich mogił. Dopiero
ponad 10 lat później trumnę z ciałem Papuszy przeniesiono na cmentarz św. Józefa
Festiwalu Piosenki w Sopocie otrzymał II nagrodę za piosenkę Woziwoda (1961) i III nagrodę za
Jadą wozy kolorowe (1970), a na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zdobył
wyróżnienie za Balladę cygańską (1963), a także nagrodę TVP (1970) za Jadą wozy kolorowe. Za
ten ostatni utwór został też nagrodzony przez czytelników „Głosu Wybrzeża” (1970). Wydano płytę
z jego utworami dla najmłodszych i muzyką Władysława Słowińskiego Dom, w którym śmieszy –
wiersze dla dzieci (LP, Muza SXL-1173). Jego najstarsza twórczość powstawała pod wpływem
wierszy Juliana Tuwima, później jednak nawiązywał do awangardy okresu międzywojennego,
groteski i elementów świata fantastycznej baśni. Następnie w jego poezji wyraźniejsze stały się
refleksyjne wątki moralno-społeczne. W 1977 dostał nagrodę polskiego Pen Clubu. Gdy w 1975
podpisał list 59, został objęty zakazem druku do 1980. Członek KOR i KSS KOR. Był także
członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski w 2004 roku.
Napisał: Poezja: Ołowiani żołnierze (1948), Zwierzenia (1952), Po polsku (1955), Moje
strony świata (1957), Amulety i defilacje (1960), Pismo obrazkowe (1962), Ptak poza ptakiem
(1968), Makowskie bajki (1959, w tym wydawnictwie zamieszczone zostały obrazy Tadeusza
Makowskiego), Odczytanie popiołów (1980, ukazał się w wydawnictwie podziemnym), Errata
(1981), Śmierć jednorożca (1981), Przepowiednie. Pojutrznia (1983), Inicjał (1994), Mistrz Manole
i inne przekłady (2004), Zawczas z poniewczasem, (2004), Pantareja (2006). Piosenki (wybór),
Andaluzyjska romanca (muz. Roman Sielicki); Ballada cygańska (Wezmę w drogę złoty księżyc;
muz. M. Święcicki); Ballada o niebie i ziemi (muz. R. Czubaty); Bezdomna muzyczka (muz. Marek
Sart), Cygańska letnia noc (muz. Stefan Rembowski), Cztery karty (muz. A. German), Dziewczęta z
Nowolipek (muz. Leszek Bogdanowicz), Furman (muz. Tadeusz Sygietyński), Jadą wozy kolorowe
(muz. S. Rembowski), Mój generał ołowiany (muz. A. German), Naga rzeka (muz. J. Horwath,
Andrzej Zaucha), Odejdziesz i tak (muz. Władysław Szpilman), Serenada, serenada (muz. Jerzy
Harald), Syg, Sygedyr (muz. M. Sart), Szlifierz warszawski (muz. S. Rembowski), Wiatr mieszka w
dzikich topolach (muz. M. Sewen), Woziwoda (muz. M. Sart), Znajoma uliczka (muz. J. Harald).
Utwory pisane prozą poetycką: Wspominki staro warszawskie (1959), Czekanie na sen psa
(1970).
Inne: Cyganie polscy (1953), Cyganie na polskich drogach (1965, 1974, 1985), Gałązka z
drzewa słońca (1961), Rodzynki z migdałami (1964), Regiony wielkiej herezji (1967; nowe,
uzupełnione wydania 1975, 1992, 2002), Okolice sklepów cynamonowych (1986), Demony cudzego
strachu (1986), Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje (1989). W 1998 roku Paweł Woldan
zrealizował dokumentalny film biograficzny – Amulety i definicje, czyli Szkic do portretu Jerzego
Ficowskiego. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Ficowski z 22.08.2013.
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do grobu swojego ojczyma Jana Wajsa. Na nagrobku umieszczono fotografię poetki,
znaną jako Papusza w koralach4.
Papusza została uznana za jedną ze stu kobiet w Polsce, które przyczyniły się
do rozwoju kultury5.
Julia Hartwig powiedziała o niej, że Papusza to nasza „poetka przeklęta”.

Pomnik Bronisławy Wajs Papuszy w Gorzowie Wlkp. Autorką rzeźby jest Zofia Bilińska.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gorzow_Wlkp-pomnik_B_Wajs-Papuszy.jpg z
21.08.2013.

4
5

Por. M. Machowska, Bronisława Wajs Papusza. Między biografią a legendą, Kraków 2011, s. 82-83.
Por. A. Samborska, Wieczór romski, w: Romano Atmo Nr 3, sierpień 2006, s. 21.
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Twórczość Papuszy rozpoczęła się w przełomowym dla polskich Romów
okresie – w latach odgórnie zarządzonego przez ówczesne polskie władze nakazu
osiedlenia. Akcję tę nazwano wychowawczym oddziaływaniem na ludność cygańską,
w kierunku porzucenia przez nią koczowniczego trybu życia i przejścia na tory
produktywnego życia osiadłego. Akcja rozpoczęła się w latach 50-tych XX w. jej
apogeum przypada na rok 1964 i lata następne, w wyniku czego zaprzestano wielkiej
wędrówki, a nastąpił dla Romów trwający do dzisiaj okres tzw. Wielkiego Postoju.
Realia „akcji osiedleńczej” układają się w historię zabiegów prowadzących w
konsekwencji do wynarodowienia, utraty tożsamości grupowej i etnicznej. Grozę
wydarzeń przysłaniały gesty propagandowe, oficjalne prasowe enuncjacje, z których
wyłaniał się obraz sukcesu i radosnej zgody samych Romów na ich
„produktywizację”.
Stąd m.in. głównym motywem twórczości Papuszy stał się utracony świat
wolności i wędrujących taborów. W środowisku romskim spotykała się z niechęcią,
ze względu na odstępstwo od tradycyjnej roli kobiety. Szykany, którym była
poddana, spowodowały wystąpienie u niej choroby psychicznej i konieczność
okresowego leczenia w zakładach psychiatrycznych. Ponad 30 lat przeżyła, będąc
wykluczoną ze społeczności romskiej. Nie opuścił jej tylko stary, schorowany mąż,
który sam wymagał opieki. Przestała pisać. Kilka swoich ostatnich wierszy
opublikowała w 1970 roku. Od 1962 r. należała do Oddziału Zielonogórskiego
Związku Literatów Polskich. Jej wiersze przekładane były na języki: niemiecki,
angielski, francuski, hiszpański, szwedzki, włoski. Zachowana spuścizna literacka
Papuszy to zaledwie około 40 utworów zapisanych przez nią własnoręcznie.
Pozostawiła też kilka tekstów pisanych prozą dotyczących jej romskiego życia.
Artyzm Papuszy dostrzegła poetka Wisława Szymborska (1923-2012), laureatka
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1996 r., która napisała, że ...takiej zażyłości
z lasem, jaką wyrażają jej pieśni, nie spotkamy w polskiej poezji ludowej. W zażyłości
tej odbija się najbardziej bezpośrednio i dramatycznie obraz życia wędrownego
cygańskiego obozu.
Upamiętniane są okrągłe rocznice śmierci poetki. Dwudziesta rocznica
zaowocowała wydanym przez Don Wasyla Szmidta tomikiem Pasażerowie
niebieskiego taboru, który częściowo został poświęcony Papuszy. Don Wasyl we
wstępie przyznaje, że Papusza już dość się nacierpiała, teraz czas na chwałę, która
właśnie Jej się należy. Chwała ta objawia się w upamiętnianiu. Poetka widnieje na
znaczku i kartce pocztowej, gorzowską bibliotekę zdobi rzeźba oraz pomnik Papuszy.
Środowisko gorzowskie upamiętniło również poetkę ulicą jej imienia oraz tablicą
pamiątkową na ulicy Kosynierów Gdyńskich 20, w domu, w którym mieszkała.
Poezja autorów o romskich korzeniach, np. Izoldy Kwiek czy Karola Parno
Gierlińskiego, inspirowana jest również talentem Papuszy. W ich twórczości
odnaleźć można liczne utwory poświęcone poetce. Pisarze lubuscy także dedykowali
Papuszy swoje wiersze, m.in. Janusz Koniusz Obiad u Papuszy (pod tym samym
tytułem ukazał się też jego szkic), Zdzisław Morawski Tabor Papuszy, Czesław
Sobkowiak Wiersz dla Papuszy, Henryk Szylkin Do Papuszy czy Kazimierz Furman
Spotkanie z Papuszą; reportaż. W roku 1992 powstał film Historia Cyganki według
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scenariusza i w reżyserii Gregorego Kowalskiego z muzyką Jana Kantego
Pawluśkiewicza.
Papusza otrzymała nagrody: Lubuską Nagrodę Kulturalną (1958), Nagrodę
Kulturalną „Nadodrza” (1978), Nagrodę Gorzowską (1978). W 1984 r. otrzymała od
Ministra Kultury i Sztuki PRL odznakę Zasłużonego Działacza Kultury.
Opublikowano jej tomiki wierszy (tłumaczenie Jerzego Ficowskiego): Pieśni
Papuszy (Wrocław, 1956), Pieśni mówione (Łódź, 1973), Lesie, ojcze mój
(Warszawa, 1990) oraz niemiecko-polski tomik pt. Papuscha w niemieckim
przekładzie Karin Wolff (Berlin, 1992). 24 czerwca 1994 r. w amfiteatrze na
krakowskich Błoniach odbyło się prawykonanie poematu symfonicznego autorstwa
Jana Kantego Pawluśkiewicza, zatytułowanego Harfy Papuszy, wykonanego w
języku Romów, z operową obsadą ze wspaniałą czarnoskórą gwiazdą z MET,
Gwendolyn Bradley na czele. Początkowo Jan Kanty Pawluśkiewicz planował
napisanie Mszy Cygańskiej, ta jednak rozrosła się do tak bogatej formy. Spektakl
reżyserował Krzysztof Jasiński, specjalista od wielkich widowisk plenerowych.
Jesienią w 2013 r. na ekrany kin wejdzie film fabularny „Papusza” według
scenariusza i w reżyserii Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze, ilustrowany
muzycznie Harfami Papuszy Jana Kantego Pawluśkiewicza. Chcąc m.in. upamiętnić
tę poetkę romską, Muzeum Okręgowe w Tarnowie organizuje Międzynarodowy
Konkurs Poezji Romskiej im. Papuszy O Złote Pióro Papuszy. W 2013 r., w czasie
zamknięcia sezonu cygańskiego w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie jest
planowane rozstrzygnięcie już III Międzynarodowego Konkursu Poezji Romskiej im.
Papuszy O Złote Pióro Papuszy, który w poprzednich latach (2007, 2010) cieszył się
ogromnym zainteresowaniem odbiorców. Na konkurs w 2013 r. wpłynęło 290
utworów od 119 autorów.
W biografii Papuszy występują pewne „przesunięcia”, które są definiowane
jako „częściowe lub całkowite pominięcie pewnych wydarzeń, jakie miały miejsce w
życiu autora relacji biograficznej i luki w narracji”. Stały się one jednocześnie kanwą
jej legendy literackiej.
Bronisława Wajs Papusza była samoukiem. Nigdy nie uważała siebie za poetkę
i nie marzyła o karierze artystycznej: Gdybym się nie nauczyła czytać i pisać, ja
głupia, byłabym dzisiaj szczęśliwa. Pragnęła pozostać anonimowa.
Po jej śmierci w 1987 r. w lokalnych Nowinach Inowrocławskich pisano: „Była
Papusza pierwszą, która odważyła się zapisywać cygańskie tęsknoty, radości i
niepokoje. W jej zawiłym losie mieściło się wiele bólu i rozczarowań. Przez lat
pielęgnowała swój iluzoryczny świat wyobrażeń o ludzkiej dobroci”6.
Jej odkrywca, pierwszy biograf, tłumacz jej poezji oraz inicjator publikowania
wierszy – Jerzy Ficowski, napisał, że w ludzkiej pamięci zachowała się jako
niezwykła w ogóle, nie tylko na cygańskim tle. Bystra, delikatna, taktowna,
inteligentna, obdarzona subtelnym poczuciem humoru, nietuzinkową wyobraźnią i
ogromną, jakże podatną na zranienie wrażliwością. Była Papusza człowiekiem
6

M. Machowska, Bronisława Wajs Papusza. Między biografią a legendą, Kraków 2011, s. 83.
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wyjątkowym, jednym z najciekawszych i najwartościowszych, jakich mi była oddane
kiedykolwiek spotkać7.
Niektórzy w jej życiu wydzielają dwa okresy: do roku 1939 i po roku 1949.
Papusza do roku 1939 to według legendy osoba, do której pasują takie peryfrazy, jak
mądra, zaradna, szczęśliwa, śliczna, cygańska wróżka. Po 1949 r. wciągnięto Papuszę
i uwikłano w politykę osiedleńczą państwa polskiego wobec Romów. W wyniku
publikacji Jerzego Ficowskiego Cyganie polscy – szkice historyczno obyczajowe
(Warszawa 1953), w której opisał ich wierzenia, prawa moralne i zamieścił słownik
romskich wyrażeń. Papusza odrzucona z powodu bezpłodności, została oskarżona
przez starszyznę plemienną o zdradę plemiennych tajemnic i działanie na szkodę
społeczności cygańskiej, w wyniku czego została wykluczona ze społeczności
romskiej. Stała się skalana. Tajemnicze słowo falorykta w języku Romów oznacza
wyrok, potępienie, karę za ujawnianie tajemnic romskich ludziom spoza własnej
kultury. Papusza bała się odrzucenia przez Romów, co sprawiało, że sama nie
uważała się za poetkę, lecz jedynie za wróżkę. Żyła w biedzie. Przed dożywotnim
wydaleniem poza społeczność cygańską uratowała ją choroba psychiczna. Przestała
pisać. W wyniku tych tragicznych wydarzeń spaliła 300 nieopublikowanych wierszy i
listy od J. Tuwima. Należy pamiętać, że w latach powojennych w środowisku Polska
Roma obowiązywał rygorystycznie przestrzegany zakaz udzielania obcym
jakichkolwiek informacji o tajnikach romskich tradycji, obrzędów, zakazów
obyczajowych i romskiego języka.
Oskarżenia ze strony współbraci, łącznie z groźbami włóczenia jej końmi,
poparte kilkakroć rękoczynami, poetka przypłaciła chorobą psychiczną. Nigdy jednak
nie oceniała źle decyzji Jerzego Ficowskiego o publikacji jej cygańskiej poezji. Nadal
uważała go za najbliższego przyjaciela, a w listach nazywała Braciszkiem (Pszałoro),
on ją Siostrzyczką (Pheniori)8.

7
8

Tamże.
A. Kuźniak, Papusza, Wołowiec 2013, s. 85.
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TWÓRCZOŚĆ
Papusza zadebiutowała wierszem przetłumaczonym z języka romskiego w
„Nowej Kulturze” w 1951 r. Pierwsze przekłady J. Ficowski przesłał Julianowi
Tuwimowi, który doprowadził do ich publikacji.
Patrzę tu, patrzę tam jak się księżyc myje w ciepłych wodach,
niby w strumieniu pod lasem
Cyganeczka młoda.
Cóż to się dzieje
Wszystko się chwieje.
To świat się śmieje.
[Patrzę tu, patrzę tam (Dikchaw daj, dikchaw doj), 1951]

Po opublikowaniu w 1956 r. tomiku Pieśni Papuszy poetka stała się sławna.
Nadal jednak żyła skromnie, wręcz ubogo, utrzymując z wróżbiarstwa siebie,
chorego męża i przygarniętego na wychowanie chłopca, którego pieszczotliwie
nazywała Tarzanem.
Kiedy Tuwim, znając sytuację materialną Papuszy, postarał się dla niej o
honoraria za wiersze, a później o stypendium twórcze, poetka wzdragała się przed ich
przyjęciem: Proszę nie gniewać się na mnie, przecie ja nie jestem uczona, żebym
brała nagrodę. Nie sądziła, że można było brać pieniądze za pisanie pieśni.
Papusza nie nauczyła się poprawnie pisać. Ficowski odcyfrowywał jej
pośpieszne, niewyraźne rękopisy, pełne błędów i słów, w których brakowało całych
sylab. Nie chcąc jej zrazić do pisania, nigdy nie prosił o pomoc w rozszyfrowywaniu
niejasności.
Jej poetycki dorobek nie jest może zbyt obszerny, ale jest bardzo
zróżnicowany. Cała zachowana spuścizna literacka Papuszy to tylko około
czterdziestu własnoręcznie zapisanych utworów. Analizując jej wiersze, można
mówić o tekstach agitacyjnych, do których należy zaliczyć utwór Ziemio moja –
jestem córką twoją, tekstach wspomnieniowych, w których głównym wątkiem jest
rozpamiętywanie czasu wędrówek; tekstach dokumentalnych, dotyczących
romskiego Holokaustu w czasie II wojny światowej; tekstach z dominującym nurtem
biograficznym oraz liryce refleksyjno-filozoficznej.
Pozostawiła też kilka tekstów prozą opisujących romskie życie. Nie pisała na
zamówienie, lecz jedynie z potrzeby serca.
Za najlepszy jej utwór, wysoko oceniony między innymi przez J. Tuwima,
uważa się Pieśń cygańską z Papuszy głowy ułożoną:
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W lesie wyrosłam jak złoty krzak,
w cygańskim namiocie zrodzona,
do borowika podobna.
Jak własne serce kocham ogień.
Wiatry wielkie i małe
wykołysały Cyganeczkę
i w świat pognały ją daleko...
Deszcze łzy mi obmywały,
słońce, mój ojciec cygański, złoty,
ogrzewało mnie
i pięknie opaliło mi serce.
Z modrego zdroju nie czerpałam sił,
tylko przemyłam oczy...
Niedźwiedź po lasach się włóczy
jak srebrny księżyc,
wilk boi się ognia,
nie ugryzie Cyganów.
[…] Oj, jak pięknie przy namiocie,
śpiewa sobie dziewczyna,
płonie wielkie ognisko!
Oj, jak pięknie, ludzie, z daleka
wielkanocnych pieśni ptaków słuchać,
kwilenia dzieci, i tańca, i śpiewania
chłopaków i dziewczyn.
[…] Oj, jak pięknie szumi nam las to on mi śpiewa piosenki.
Oj, jak pięknie odpływają rzeki,
to one mi serce cieszą.
Jak pięknie wpatrzeć się w toń rzeki
i powiedzieć jej wszystko.
Bo nikt mnie nie zrozumie,
tylko lasy i wody.
To, co tu opowiadam,
wszystko, wszystko już dawno minęło
i wszystko, wszystko ze sobą wzięło i moje lata młode.
[Pieśń cygańska z Papuszy głowy ułożona (Gili romani Papuszakre szerestyr utchody),
1950/1951]
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Kształt poetyckiej biografii przybrała powyższa pieśń. W niej podmiot
liryczny, niby w uniesieniu, śpiewa pieśń o leśnym romskim życiu. Z pamięci zostają
przywołane okruchy romskiej codzienności: ogień, wiatr, deszcz, słońce, modry
zdrój, niedźwiedź, wilk, koń, wiewióreczka, czarne jagody, ptasie pieśni, woda,
gwiazdy, księżyc, las, rzeka i cygańskie dzieci. Żywioły służąc Romom umożliwiają
im przeżycie, a las i woda odnoszą się do nich jak rodzice do dzieci: wiatry silne i
małe / wykołysały cygańską dziewczynę / […] las mi pieśni śpiewa. Las i rzeka stają
się jedynymi powiernikami romskiej dziewczyny; są jej przyjaciółmi. Słońce zaś
zostaje nazwane złotym cygańskim ojcem; woda ze zdroju, daje życie i w magiczny
sposób przywraca wzrok. A do czego służy noc? Nocą chadza się nad wodę, żeby
ryby zimne jak chłodna woda / w ręce brać / słuchać żab jak pięknie grają oraz
ptasich pieśni, płaczu dzieci i śpiewu dziewczyny. Zwierzęta przyjaźnie odnoszą się
do Romów. Zwyczajne, codzienne czynności nabierają odświętnej mocy, być może
przywołując magiczną wizję świata, w której granice między tym, co zwyczajne, a
tym, co nacechowane obecnością sacrum zawsze są bardzo płynne. W kulturze
ludowej trudno jest wyznaczyć ostre granice między tym, co przynależy do sacrum, a
tym, co jest tylko „zwyczajne”, profaniczne. Anna Kamieńska trafnie określiła
charakter wiersza, twierdząc, że jest on ułożony jakby na jednym oddechu, na jednym
szlochu miłości do życia, które odchodzi. Bystroń uważa, że można zaryzykować
tezę, iż światem romskiej pieśni są lasy, rzeka, łąka i droga, których obecność jest
wynikiem codziennego doświadczenia takiej właśnie przestrzeni. Wynika to zapewne
z ludowego typu myślenia i języka, które cechuje konkretne, przedmiotowe, a nie
abstrakcyjne obrazowanie9.
Romowie byli tymi, którzy widzieli siebie jako cząstkę natury. Byli tymi,
którzy rozmawiali ze wszystkimi zjawiskami przyrody ożywionej i nieożywionej. Ich
tożsamość to przede wszystkim „bycie skądś”, a nie „bycie kimś”. Tragedia Romów
zaczęła się w momencie odchodzenia przez nich od dawnego modelu życia. Co
związane było z odizolowaniem ich od natury. Dopóty, dopóki ich myśli, uczucia,
ciała związane były ze zwierzętami i roślinami – ich istnienie było całościowe.
Wiersze te nie tylko opisują odejście Papuszy, ale rozstanie się całego ludu
romskiego za wędrownym życiem. Ale tylko Papusza, dla której las był „ojcem”,
ośmiela się tak do niego zwracać. Jej następcy postrzegają go jako symbol
tożsamości Romów i utraconej wolności. W poetyckim zapisie powtarzają się słowa:
wygnanie, wygnańcy, pustka. Dwa głosy – poety i anonimowego mieszkańca osady
romskiej – mówią o tym samym: o pogwałceniu wolności wyboru stylu życia i
niezgodzie na to (Edward Dębicki, Zimny wiatr: Panowie z lasów wygnali mnie / nie
pytali nikogo. Społeczność romska musiała przyjąć nieznany, niechciany, obcy model
życia i „wejść w nowe prawa”10.
Tomiki wierszy w tłumaczeniu Jerzego Ficowskiego:
9

Por. M. Machowska, Bronisława Wajs Papusza. Między biografią a legendą, Kraków 2011, s. 261-263.
Por. Tamże, s. 268-270.
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Pieśni Papuszy (Papušakre Gila – łącznie z tekstami oryginalnymi), Wrocław
1956, Pieśni mówione, Łódź 1973, Lesie, ojcze mój, Warszawa 1990.11
ANALIZA INNYCH WIERSZY PAPUSZY
W wierszach Papuszy widać szczególny szacunek Romów do ziemi,
traktowanej przez nich jako sakralna przestrzeń, w czasie wędrówek i jako ich matkaopiekunka. Na planie poetyckim wyraża to podmiot liryczny, który zwracając się do
lasu i rzeki – opiekunów bezdomnych nomadów – jak matki i ojca, dziękuje im za
wychowanie romskich dzieci (Leśna pieśń, Las) oraz użyczenie im swej przestrzeni
na „dom” (Pieśń cygańska z Papuszy głowy ułożona, Krwawe łzy). Bóg w tej poezji
istnieje leksykalnie, choć Papusza nie uprawia gatunków tradycyjnie należących do
liryki religijnej (psalm, modlitwa). Najgłębiej zakorzeniona jest w jej wierszach wizja
Boga chrześcijańskiego, dostępnego ludzkim doświadczeniom jako Bóg
panteistyczny. Tworzywem tej wizji pozostanie wiedza biblijna, natomiast jej
znaczenie określa utożsamienie Boga z materią przyrody: Bóg jest drzewem (Tam,
gdzie wiatr) i ptakiem (Zima biała nastała) , tym samym wyrażenia Bóg – drzewo,
Bóg – las, Bóg – ziemia stają się metonimią12 natury.
Na planie realnym, swój szacunek dla ziemi Romowie wyrażali m.in. przez
nierozpalanie ognia w lesie, niezanieczyszczanie rzeki i strumieni, niewycinanie
drzew na ognisko, lecz raczej zbieranie gałęzi oraz na traktowanie ziemi jako
podstawy wielu hierofanicznych manifestacji. Pojmowanie ziemi jako istoty czującej,
świętej, witalnej i opiekuńczej w stosunku do człowieka jest znane w kulturach
archaicznych, gdzie ziemia, wydająca z siebie życie i przyjmująca je po śmierci, jest
Wielką Matką. Tradycja indoeuropejska łączy ziemię z pierwiastkiem żeńskim. W
ludowej charakterystyce świata i jego relacji z człowiekiem kosmos jest ożywiany
11

12

http://www.culture.pl/baza-literatura-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/k3Ps/content/papusza z 24.07.2013.

Metonimia (zamiennia) – figura retoryczna mająca na celu zastąpienie nazwy jakiegoś
przedmiotu lub zjawiska nazwą innego, pozostającego z nim w uchwytnej zależności.
Rodzaje metonimii:
metonimia przyczyny, np. czytam Słowackiego zamiast czytam utwory Słowackiego
metonimia skutku, np. pot zamiast wysiłek
metonimia miejsca, np. Biały Dom ogłosił... zamiast Prezydent USA ogłosił...
metonimia narzędzia, np. najlepsza trąbka w historii zamiast najlepszy trębacz w historii
metonimia zawartości, np. kufel zamiast piwo
metonimia oznaki, np. berło zamiast król
metonimia konkretu, np. głowa zamiast rozum
W ogólniejszym sensie, w rozumieniu nurtu myślenia zwanego strukturalizmem, metonimia
to zgrupowanie pojęć i przedmiotów według związków między nimi, np.: zdanie jest utworzone z
części mowy zgodnie z pewnymi regułami tworzenia (związek zgody, związek rządu, itd.),
konkretny strój składa się z pewnych części garderoby, konkretna linia melodyczna składa się z
dźwięków, motywów, fraz itd.
Pojęciem dopełniającym jest metafora. Dualizm metafora-metonimia po raz pierwszy został
zaproponowany przez Romana Jakobsona w 1956 r., a w tak ogólnym znaczeniu spopularyzowany
przez antropologa Claude Lévi-Straussa. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Metonimia z 20.08.2013.
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przez współdziałanie pierwiastka żeńskiego, będącego Ziemią – Matką i męskiego,
związanego ze słońcem, niebem i ogniem. W taki symboliczny szkic świata,
„odziedziczony” z ludowej tradycji kulturowej, wpisana jest Ziemia moja, choć
próżno szukać w tekście obrazowań będących manifestacją ludowego, choć może
lepiej byłoby powiedzieć – magicznego czy archaicznego, a także pragmatycznego
pojmowania ziemi jako źródła urodzaju. Papusza tylko w dwóch miejscach mówi o
cielesności ziemi i jej urodzie brzemiennego czarnego ciała i są to jedyne sygnały
przedstawienia ziemi jako źródła życia. Zatem antropomorficzny opis ziemi w
wierszach Papuszy wydaje się wyrastać z tradycji ludowych, z nakierowaniem na
wskazanie jedności wszechświata i człowieka, a nie jest – jak wskazywali na to
recenzenci – osobliwością przypisaną tylko kulturze romskiej z jej szczególnym
stosunkiem do przyrody, utożsamianej z matką i ojcem13.
Do popularnych w latach pięćdziesiątych XX w. wierszy-agitek można
zaliczyć takie utwory jak: Na dobrej drodze i Aj Cyganie, co robicie? oraz
nieopublikowane: W nowym mieście i Moją pieśń. Wzywały one do porzucenia
koczownictwa i osiedlenia się, do porzucenia starych, wędrownych szlaków, podjęcia
stałej pracy i wysłania dzieci do szkoły. Przypominały o możliwych represjach w
razie oporów.
Jerzy Ficowski napisał, że Papusza jest wyrazicielką spraw cygańskich, jej
wiersze są w swej tematyce wyłącznie cygańskie. Dochodzą w nich do głosu
skłonności emocjonalne, będące specyfiką wędrowniczego życia Cyganów, znajdują
tu także swój wyraz sprawy i tendencje nowe, jak pęd do oświaty, przełamywanie
nawyków koczowniczych, potrzeba twórczości. Czasem w jednym i tym samym
utworze występują obok siebie: pochwała życia osiadłego i przywiązanie do
wędrówek, walcząc ze sobą i przecząc sobie nawzajem14.
W wierszach wspomnieniowych Papusza pisze o wędrowaniu po osiedleniu
się. Tęsknota za latami włóczęgi tak odmiennymi od życia w jednym miejscu
połączyła się u Papuszy z nostalgią za młodością, która także minęła. Wiersze opisują
nie tylko odejście, ale także rozstanie się Romów z wędrownym życiem, a więc tak
naprawdę – z kulturowymi podstawami ich egzystencji. W wierszu Woda, która
wędruje poetka mówi: Już dawno przeminęła pora Cyganów, którzy wędrowali.
Świadomość końca pewnego świata i stylu życia jest wyraźna. Ten motyw powraca
nieustannie i zawsze rozpatrywany jest na tle żywej, beztroskiej, wolnej przyrody,
która „przyciąga oczy”, jak np..: w wierszu (W maju). Sobkowiak twierdzi, że cała
poezja Papuszy zbudowana jest zasadniczo na apostrofie, w której Papusza rozmawia
z ziemią, z lasem, z rzeką wręcz dosłownie15. Poza tym trzeba zauważyć, że cała jej
poezja opisuje jakiś rodzaj cierpienia, które dotyka lub dotknęło Romów. Staje się
rzeczniczką ich spraw. Pewne wiersze adresuje bezpośrednio do ludzi w formie
apelu, są próbą wywołania reakcji u ludzi, zachętą do odmiany swojego losu, np.
Przychodzę do was, Nie chcemy bogactw. Wolna przyroda płacze z Cyganami, którzy
13

Por. M. Machowska, Bronisława Wajs Papusza…dz. cyt., s. 232-237.
Tamże, s. 238.
15
Por. Tamże, s. 244.
14
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siedzą w domach i od wolności odgradza ich szyba: siedzę w domu i widzę przez
okno, / jak ptak przefruwa i bije skrzydłami (wiersz W maju).
W wierszu Nie pragniemy żadnych bogactw (My nie chcemy bogactw – ma
cztery wersje), który powstał w 1950 r. podobno w czasie ostatniej majowej
wędrówki taboru Wajsów. W nim ukazany jest żal za prawdziwą „cygańszczyzną” i
smutek z racji, czy Romowie powrócą na stare ścieżki. Napisała: Las za lasem
przeszukałam, / naszych śladów nie spotkałam, / tylko jeden ślad ogniska: / tu
siedziała kiedyś przy nim / Cyganeczka biedna. / Został znak cygański po niej.
Wypalone miejsce po ognisku i romski znak16 pozostawiony przez biedną
cyganeczkę są jedynymi śladami tego, że tabory kiedyś przemierzały lasy i drogi.
Pozostaje nadzieja, że wolne ptaki zaniosą światu piosenkę przekazaną przez Romkę
o przeszłości jej narodu: Wy – mnie, ja – wam zaśpiewam piosenki, / byście innym je
poniosły.
W innych wierszach Na śladach ognisk grzyby wyrósł czy Okno w gałęziach
też istnieje ta nostalgia za wędrówką. Utwór Już moja noga nie postanie z 1952 r.
zamyka grupę wierszy wspomnieniowych. Ten tekst można czytać jak pieśń-klątwę
rzuconą na przeszłość. W tym dialogu ze słuchaczami poetka odsłania codzienną
głodną i chłodną prawdę o cygańskim życiu. Nie ma w niej kolorowych wozów ani
szczęśliwych, wolnych Romów.
Innymi utworami są teksty dokumentalne o tematyce związanej z II wojną
światową i holokaustem. W nich często pojawia się motyw ptaka, który jest nie tylko
symbolem wolności, ale występuje też jako łącznik między dwoma światami:
łagrowym i „pozadrutowym”. W 1951 r. powstaje Smutna pieśń, rok później Gruzy
wszystko przypominaj i Krwawe łzy, a także Co za Niemców przeszliśmy na Wołyniu
w 1943 i 44 roku. W każdym z tych utworów jest motyw śmierci. Występuje on w
różnych ujęciach – od wspomnienia odejścia najbliższych (rodziców, rodzeństwa), aż
po obrazy z lat wojny. Pojawiają się obrazy śmierci z wycieńczenia, dziesiątkującej
ukrywające się w lasach cygańskie rodziny oraz masowych egzekucji Romów.
Jedynie przyroda im pomaga. Las-ojciec pomaga przetrwać, dając jagody, grzyby i
zioła. W chwilach największej bezradności niebo i rzeka pozwalają im się wypłakać.
Las rodzi piosenki i przechowuje te, zapomniane przez Romów. W lesie rozsiane są
„kamienne serca”, które tam porzucili wypędzeni Romowie, bo serca przecież pośród
lasów wyrastały / I wśród lasów skamieniały”. Serca – kamienie stają się strażnikami
przeszłości, jej milczącymi świadkami i znakami „cygańskości” lasu.
Poczucie tożsamości poetki kształtuje się poprzez pamięć miejsc stanowiących
mapę jej doświadczenia biograficznego, które przynależą przede wszystkim do czasu
jej młodości oraz wieku dojrzałego: czasu wędrówek i życia w grupie. Przeszłość
wypełniają obrazy i ludzie (np.: Braciszek (Nie mam szczęścia, Ja biedna Cyganka,
16

Znak romski (cygański) zwany szpera romani – to znak orientacyjny, np. z : powróseł ze słomy,
odpowiednio umieszczanych szmatek, wiązanych gałązek, układanych kamyków, kości, rysunków
na ziemi, znaków na korze drzew itd. Znaki te pozostawiali Romowie na rozstajach dróg, w pobliżu
leśnych obozowisk, w celu powiadomienia innych o szlakach wędrówek, o aktualnym miejscu
pobytu taboru. Por. Tamże, s. 246-247.
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Na dobrej drodze), Tuwim (Pieśń Cygańska z Papuszy głowy) oraz Romowie (Na
śladach ognisk, Gałęzie, Smutna pieśń, Kolczyk z liścia, Już moja noga nie
postanie…, Krwawe łzy…), to „teraz” jest puste i samotne, wpisane w figurę
oczekiwania i wypatrywania przez okno (Gałęzie, W maju)17.
Opracował: Andrzej Sochaj
Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu działający przy
Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku
Szczecinek, 06.08.2013 – 22.10.2013, we wspomnienie Bł. Jana Pawła II,
papieża.

17

Por. Tamże, s. 277.
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