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7

 Wstęp

Oddawany do rąk Czytelników tom studiów o tematyce romskiej 
stanowi kontynuację kilkutomowego przedsięwzięcia naukowego zainicjo-
wanego krakowską publikacją z roku 2007 (Romowie w Polsce i Europie pod 
redakcją Piotra Borka). Do tej pory ukazały się cztery tomy monografii zbioro-
wych, których autorzy należą do stosunkowo nielicznego gremium polskich 
badaczy zajmujących się tematem mniejszości romskiej w Polsce oraz innych 
państwach Europy. Trzeba w tym miejscu nadmienić, że większość uczo-
nych współpracuje na stałe przy realizacji podyplomowych studiów Romowie 
w Polsce – historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne (Uniwersytet Pedago-
giczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Profilowi dydaktyczne-
mu towarzyszy refleksja naukowa mająca na celu pogłębioną analizę przy-
czyn negatywnego stereotypu Roma, jaki krystalizował się w Polsce od kilku 
stuleci. Mamy nadzieję, że komparatystyczne rozprawy – napisane przez ba-
daczy reprezentujących różnorodne dziedziny humanistyki (kulturoznawcy, 
literaturoznawcy, etnografowie, socjolodzy, historycy sztuki itd.) – przyczy-
nią się do przełamywania uprzedzeń etnicznych oraz wszelkich przejawów 
dyskryminacji.

W książce pomieszczono rozprawy o charakterze ogólnym oraz studia 
analityczne skupiające uwagę na szczegółowych (niekiedy praktycznych) 
zagadnieniach i problemach, z jakimi boryka się mniejszość romska. Ujęciu 
diachronicznemu towarzyszy namysł nad strategiami działalności instytucji 
europejskich i polskich, mających na celu zachowanie tożsamości narodowej 
etnosu romskiego. Żywimy nadzieję, że Czytelnicy – zarówno ci, dla których 
tematyka romska stanowi przedmiot badań oraz kompetencji, jak i ci zainte-
resowani fenomenem cygańskiej kultury – zyskają rzetelną informację o me-
andrach współegzystencji polsko-romskiej na przestrzeni wieków. Liczymy, 
że książka zainteresuje również samych Romów – głównych bohaterów tego 
wieloautorskiego przedsięwzięcia. 

Piotr Borek
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