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Na zdjęciu: romska orkiestra, Nowe Zamki, Węgry 
(ob. Słowacja), 1938 r. Fot. domena publiczna

MATERIAŁY EDUKACYJNE DO WYSTAWY ELEMENTARNEJ  „Zagłada Romów i Sinti w Europie” 

Uwaga!
Omawiając treść wystawy z uczniami przy opisie metod eksterminacji trzeba mieć na uwadze zasadę,  
że niedopowiedzenie jest lepsze niż nadmiar informacji, w tym wypadku drastycznych szczegółów. Wywoływanie 
zbyt silnych emocji u uczniów zmniejszy ich zdolności uczenia się/zapamiętywania.

Ze względu na drastyczność tematu wystawa nie jest rekomendowana  
dla uczniów poniżej 14 r.ż.

Materiały adresowane są do nauczycieli szkół ponadpodstawowych. To krótki przewodnik  
po wystawie, mający wspomóc jej wykorzystanie w procesie nauczania o zagładzie. Publikacja 
składa się z trzech części. Pierwsza z nich jest syntetycznym podsumowaniem historii pamięci/
niepamięci o zagładzie Romów w powojennej Europie, rozwoju badań i upamiętniania tego 
wydarzenia. Druga część zawiera poszczególne plansze wystawy uzupełnione o dodatkowe 
treści („Strefa edukacji”), nadające jej szerszy kontekst historyczny. Trzecia część  
to zestaw ćwiczeń dla uczniów ułatwiający zrozumienie i zapamiętanie treści wystawy.  
W broszurze umieszczono również kalendarium oraz bibliografię.
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HISTORIA NIEPAMIĘCI O ZAGŁADZIE ROMÓW

Historia losów Romów i Sinti w czasie II wojny światowej bywa niekiedy określana jako „zapomniany 
Holokaust” czy „niewidzialna zagłada”. Wynika to z faktu, że wydarzenie to przez kilka dziesięcioleci  
od zakończenia wojny znajdowało się poza obszarem pamięci zbiorowej Europejczyków. 

Na sytuację tę wpłynęło kilka czynników. Po pierwsze, prześladowania Romów w nazistowskich 
Niemczech, choć wynikały z uprzedzeń rasowych, oficjalnie prowadzone były pod hasłem walki  
z patologiami społecznymi. Stopień skomplikowania i niejasności sytuacji prawnej ludności romskiej w Rzeszy  
i na terenach okupowanych powodował, że w świadomości społeczeństw nie-romskich Romowie nie 
funkcjonowali w czasie wojny jako grupa etniczna skazana na zagładę, jak miało to miejsce w przypadku 
Żydów, wobec których nazistowska propaganda i prawodawstwo nie pozostawiały wątpliwości, że celem 
państwa jest ich fizyczne pozbycie się jako grupy etnicznej, a nie społecznej.

Kolejnym powodem powojennego zapomnienia był fakt, że zagłada skutkowała zerwaniem naturalnych 
więzi społecznych wśród społeczności romskiej – w obrębie rodzin, klanów. Poza tym brakowało wśród 
niej liderów, elit intelektualnych, które podjęłyby się gromadzenia i upowszechniania wiedzy o romskim 
ludobójstwie. Istniejący od wieków dystans między Romami a nie-Romami nie sprzyjał opowiadaniu  
o własnych doświadczeniach. Z drugiej strony, społeczność ta, rozproszona na całym obszarze Europy,  
w warunkach powojennych była marginalizowana przez poszczególne państwa, które tym samym nie 
dostarczały jej instrumentów do upamiętniania niedawnej tragedii. Przez długi czas Romowie i Sinti nie 
byli postrzegani przez powojenne społeczeństwa austriackie i niemieckie jako ofiary rasistowskiej polityki 
nazistów. 

Sytuacja uległa zmianie wraz z ukształtowaniem się romskiej inteligencji i rozwojem stowarzyszeń 
romskich w Europie Zachodniej, które od lat 70. publicznie upominały się o przywrócenie pamięci o zagładzie. 
Efektem tych działań było oficjalne uznanie w 1982 r. Romów i Sinti przez władze RFN za ofiary ludobójstwa  
z powodów rasowych. Moment ten zbiegł się z początkiem zbierania relacji ocalałych. Od lat 90. w wielu 
krajach europejskich prowadzone są badania na temat prześladowań Romów i Sinti w nazistowskich 
Niemczech i okupowanej Europie. Historia ich zagłady, będąca do niedawna tylko elementem historii 
Holokaustu, współcześnie stała się osobną dziedziną badań. 

W Polsce jednym z ich prekursorów na przełomie lat 50. i 60. był Jerzy Ficowski. Zagadnieniem tym 
zajmowała się również m.in. Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w ramach prowadzonych 
śledztw. Obecnie wiele działań archiwizacyjnych i komemoratywnych inicjują polskie stowarzyszenia romskie. 

Główną trudność w badaniach i edukacji o zagładzie Romów i Sinti stanowi niedobór źródeł. Kultury 
romskie charakteryzowała ustna tradycja przekazywania wiedzy o swojej przeszłości. W warunkach 
wojennych nie utrwalano więc na piśmie własnych doświadczeń, jak miało to miejsce w przypadku 
żydowskich ofiar Holokaustu. Najwięcej źródeł pochodzi od sprawców – akty prawne, korespondencja, 
statystyki, rozkazy itd. Ich wartość w odtwarzaniu historii pomniejsza okoliczność, że odgórne polecenia 
władz Rzeszy względem postępowania z ludnością romską były rozmaicie interpretowane przez lokalne 
szczeble administracji cywilnej i wojskowej. 

Część świadectw, zwłaszcza dotyczących pobytu Romów i Sinti na terenie gett, pochodzi ze źródeł 
żydowskich – kronik gettowych, dzienników czy powojennych wspomnień. Tak jest m.in. w przypadku 
historii obozu cygańskiego w getcie łódzkim czy obecności Romów w getcie warszawskim.

Unikatowym rodzajem źródła historycznego, pochodzącym od ofiar, jest romska pieśń ludowa, która  
w prezentowanym materiale znajduje się w części „Moduł edukacyjny”. 
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ŹRÓDŁA PRZEŚLADOWAŃ ROMÓW I SINTI W EUROPIE 
ZACHODNIEJ NA PRZEŁOMIE XIX I XX W.

W wielu krajach, m.in. Szwajcarii, Francji  
i Włoszech swobodne wędrowanie po Europie 
stało się podejrzane, poczytywane jako brak 
stabilności życiowej i nasuwające podejrzenie 
o szpiegostwo. Życie wbrew normom większości 
zaczęto uznawać za przejaw zacofania i patologii. 

STREFA EDUKACJI
Zwróć uwagę na:
�Przodkowie Romów pojawili się w X-XI w. w Bizancjum, skąd – już jako odrębna grupa etniczna – udali się do Europy 

Środkowej (XIV-XV w.) i Zachodniej (XV-XVI w.).  
�Prześladowania Romów w Europie Zachodniej mają swoją długą tradycję wynikającą m.in. z braku akceptacji 

ówczesnych elit władzy dla ich wędrownego trybu życia. Pierwsze antyromskie przepisy pojawiły się na przełomie 
XV i XVI w. Na przestrzeni kolejnych 300 lat wobec Romów stosowano dwojaką politykę: fizycznego pozbycia się 
ich z kraju (poprzez wypędzenia lub zorganizowane deportacje do zamorskich kolonii) lub wykorzystania ich jako 
przymusowej, bezpłatnej siły roboczej w rodzącej się gospodarce kapitalistycznej (manufaktury, galery). W niektórych 
krajach niemieckich Romowie zostali wyjęci spod prawa. To oznaczało zezwolenie na ich bezkarne zabijanie. 
�Polityka ta, zmuszająca Romów do ciągłej ucieczki przed represjami, umacniała ich wędrowny tryb życia. Ponadto 

powszechnie w Europie odmawiano im prawa do posiadania ziemi. 
�Przez stulecia na całym kontynencie funkcjonowały oskarżenia wobec Romów o czary, kradzieże, porywanie dzieci 

nie-romskich i szpiegowanie na rzecz innych państw.
�W epoce monarchii oświeconych pojawiały się próby przymusowej asymilacji ludności romskiej, m.in. w Austrii pod 

rządami Marii Teresy państwo odbierało dzieci romskim rodzicom i oddawało na wychowanie do nie-romskich rodzin 
oraz zakazywało małżeństw między Romami. To w Austrii po raz pierwszy przeprowadzono spisy i obserwację ludności 
romskiej pod kątem przestrzegania przez nią prawa. 
�Systematyczne prześladowania Romów na ziemiach polskich rozpoczęły się wraz z rozbiorami Rzeczpospolitej. 

Najsurowsze represje wprowadzono w zaborze pruskim, ale również w Królestwie Polskim pojawiły się próby 
zmuszenia wędrownych Romów do osiedlenia m.in. poprzez zakaz wędrowania i prowadzenie ich ewidencji. Choć 
działania miejscowej policji były mało skuteczne, obowiązujące prawo znacznie ograniczyło kontakty Romów z polską 
wsią, a tym samym pozbawiło tych pierwszych głównych źródeł utrzymania, jakimi było rzemiosło i handel.
�Kolejna wielka romska fala migracyjna w Europie miała miejsce w II poł. XIX w. po tym, jak w Rumunii zniesiono 

trwające od 400 lat niewolnictwo Romów. Uwolniona ludność skierowała się wówczas do Rosji, Austro-Węgier  
oraz przede wszystkim Zachodniej Europy. To nagłe pojawienie się na Zachodzie rzeszy wędrownej ludności o odrębnym  
od miejscowych Romów języku i obyczajach było równoczesne z procesami społecznymi opisanymi na panelu wystawy 
oraz z początkami rozwoju wśród społeczeństw europejskich nacjonalizmów zbudowanych na etnicznej wyłączności. 
Skutkiem koincydencji tych zjawisk była nowa fala ustaw antyromskich.

📖

Sinti to jedna z grup romskich, której członkowie 
preferują to określenie, a nie „Roma”. Mieszkają  
na terenie Niemiec, Austrii, północnych Włoch, krajów 
Benelux i północnej Francji. Romowie żyją głównie  
w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Polityka nazistowskich Niemiec wobec ludności 
romskiej miała swoje źródła w zjawiskach, 
jakie pojawiły się w Europie Zachodniej  
na przełomie XIX i XX w.:  powstanie nowocze-
snych społeczeństw, opartych na dyscyplinie  
i ujednoliconym trybie życia oraz popularność 
teorii „naukowego rasizmu”, dzielących ludzkość 
na rasy, które łączono z trwałymi cechami 
psychicznymi i fizycznymi człowieka.

Romska rodzina, Serbia, początek XX w.  
Fot. Augustus Frederick Sherman/domena publiczna.

Zorganizowany w trakcie I wojny światowej przez 
władze francuskie na terenie byłego klasztoru obóz 
internowania dla Romów z Alzacji, podejrzewanych  
o szpiegowanie na rzecz Niemiec. To oskarżenie wobec 
Romów pojawiało się w Europie bardzo często. Crest, 
1916 r. Fot. domena publiczna/ CC BY-SA 4.0
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SYTUACJA ROMÓW I SINTI W REPUBLICE WEIMARSKIEJ

STREFA EDUKACJI
Zwróć uwagę na: 
�Na przełomie XIX i XX w. aparat administracyjno-policyjny w Europie, zwłaszcza Zachodniej, podlegał szerokiej 

rozbudowie, obejmując społeczeństwa coraz ściślejszą kontrolą.
�Na początku XX w. w Europie Zachodniej pojawiły się dokumenty tożsamości i procedura przekraczania granic. 

Swobodne podróżowanie po Europie stało się niemożliwe.
�Teorie tzw. naukowego rasizmu z końca XIX w. przypisywały Romom genetyczną skłonność do przestępstw.  

To z kolei skutkowało włączeniem ich w obręb grup utożsamianych z patologią społeczną i zagrożeniem  
dla porządku publicznego. 

�Rosnąca kontrola państwa nad obywatelami motywowana była wolą uchronienia tzw. zdrowej tkanki społeczeństwa/
narodu przed patologiami społecznymi, jak przestępczość czy włóczęgostwo, czy każdy inny model życia nie 
mieszczący się w dominującym schemacie. Policja miała więc działać prewencyjnie, zapobiegać przestępstwu, 
typując domniemanych sprawców.

�Stąd masowe ewidencjonowanie podejrzanych grup, jak wędrujący Romowie, ale i włóczędzy, migranci oraz 
prostytutki. Poszczególnym z nich zakładano akta zapełniane coraz wnikliwszymi danymi, nie wyłączając tych 
wrażliwych, jak stan zdrowia. 

�W 1899 r. w bawarskiej policji powstał pion zajmujący się tylko Romami – Służba Informacyjna ds. Cyganów. 
Efektem jego działalności była pierwsza w historii tak szczegółowa ewidencja 3,5 tys. Romów przebywających 
na obszarze Bawarii. Ten spis ludności wraz ze zbiorem wszystkich przepisów prawa odnoszących się do ludności 
romskiej został wydany w formie książkowej i rozpowszechniany na terenie całego kraju.

�Z czasem instytucja ta koordynowała ewidencję ludności romskiej na całym obszarze Niemiec, stając się wzorem 
dla służb policyjnych innych państw, m.in. Francji, Szwajcarii i Włoch.

�Jedną z głównych przyczyn powołania w 1923 r. Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych (Interpol) było 
usprawnienie wymiany informacji na temat przemieszczających się Romów. 

�Większość Sinti w Niemczech prowadziła osiadły tryb życia. Utrzymywali się m.in. z handlu, rozrywki (np. występy 
muzyczne, prowadzenie kin), służyli w wojsku, zajmowali państwowe posady, a ich dzieci uczęszczały do szkół 
publicznych. Współtworzyli klasę średnią. Nierzadko zawierali małżeństwa z Niemcami. 

📖

Romska rodzina w obiektywie niemieckiego fotografa, 
XIX/XX w. Fot. Peter Scherer/domena publiczna 

Przed dojściem nazistów do władzy istniała już w Niemczech 
wieloletnia praktyka nadzoru policyjnego nad Romami i Sinti. 
Efektem tego była potężna baza ich danych osobowych, fotografii  
i odcisków palców oraz katalog najczęściej przez nich popeł-
nianych przestępstw. Równocześnie w poszczególnych miastach 
wytyczano na przedmieściach tereny tzw. obozów cygańskich, 
które pierwotnie były wyznaczonymi miejscami obozowania,  
a później zaczęły pełnić funkcje obozów koncentracyjnych. Wprowa-
dzano również pierwsze ustawy antyromskie, np. zakaz wstępu  
do parków czy łaźni publicznych.
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SYTUACJA ROMÓW I SINTI W III RZESZY 

Antyżydowskie ustawy norymberskie rozszerzono wkrótce na Romów i Sinti, m.in. zabraniając małżeństw  
z Niemcami. Z czasem zakazem objęto szereg tradycyjnych zawodów romskich, a osoby pochodzenia romskiego 
zwolniono z posad państwowych. Polityka antyromska  nie dotyczyła początkowo służby wojskowej.

Eva Justin, zastępczyni Roberta Rittera,  podczas zbierania informacji wśród rodzin romskich. Efektem jej tzw. badań był postulat masowej 
sterylizacji Romów, ok.1936-1940 r. Fot. domena publiczna/CC-BY-SA 3.0

Nowymi formami prześladowania ludności romskiej wprowadzonymi przez nazistów było 
traktowanie jej w kategoriach rasowych i stopniowe ograniczanie praw obywatelskich.  
Dla naukowego uzasadnienia swojej antyromskiej polityki i łatwiejszej identyfikacji naziści 
powołali Zakład Badawczy ds. Higieny Rasowej i Biologii Populacyjnej, którego zadaniem było 
wyodrębnienie „typowo cygańskich cech rasowych”. Romów poddano badaniu składu krwi, 
kształtu głowy, fizjologii oka oraz genealogii i uznano za dziedzicznie obciążonych skłonnością 
do przestępstw. Władze nazistowskich Niemiec ogłosiły Romów i Sinti  „obcymi rasowo” 
narodowej wspólnocie niemieckiej.

Pierwszy od prawej Robert Ritter, szef Zakładu Badawczego ds. Higieny Rasowej i Biologii 
Populacyjnej, podczas wywiadu z romską kobietą, 1936 r. Fot. domena publiczna/ CC-BY-SA 3.0
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SYTUACJA ROMÓW I SINTI W III RZESZY 

Fragment ogrodzenia z wieżą wartowniczą 
KL Buchenwald, b.d. Fot. AIPN

Romscy więźniowie obozów koncentracyjnych 
byli oznaczani czarnym trójkątem, symbolem 
więźniów „aspołecznych”. To oznakowanie jest 
ilustracją skomplikowanej polityki nazistów 
wobec Romów. Choć piętnowani jako obcy 
rasowo, w zakresie administracyjnym traktowano  
ich w kategoriach społecznych. 

Więźniowie obozu 
koncentracyjnego  
KL Buchenwald podczas 
pracy przy budowie linii 
kolejowej, 1943. Fot. 
domena publiczna

Uznając Romów i Sinti za zagrożenie naziści uczynili 
celem swojej polityki ich całkowite odizolowanie od reszty 
społeczeństwa. Podmiejskie obozowiska przekształcono  
w obozy internowania. Miało to ułatwić prowadzenie ich 
dalszej ewidencji i badań rasowych, a także stanowić 
rezerwuar bezpłatnej siły roboczej. Wkrótce Romowie 
i Sinti stali się jednymi z pierwszych więźniów nowo 
powstających obozów koncentracyjnych (m.in. Dachau, 
Buchenwald, Mauthausen). 

Romscy więźniowie, KL Dachau, 1938 r. 
Fot. domena publiczna/CC-BY-SA 3.0

Fale kolejnych aresztowań i deportacji Romów i Sinti do obozów 
koncentracyjnych były następstwem zaostrzającego się prawa, 
teoretycznie wymierzonego w osoby uchylające się od pracy, 
ale w praktyce dotykające Romów bez względu na zatrudnienie. 
Równocześnie rozpoczęto politykę ich przymusowej sterylizacji, 
której poddano m.in. wszystkie romskie więźniarki Ravensbrück 
- największego obozu kobiecego w III Rzeszy.
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STREFA EDUKACJI STREFA EDUKACJI

Zwróć uwagę na: 
�Antyromska polityka nazistów nie była nowym zjawiskiem w dotychczasowej praktyce państwa niemieckiego. Naziści 

wprowadzili do niej nowe, radykalniejsze elementy, m.in. izolację, przymusową sterylizację czy pozbawienie praw 
publicznych. Inaczej było w przypadku Żydów. Przed 1933 r. w państwie niemieckim nie prowadzono wobec nich polityki 
dyskryminacyjnej. 
�W II poł. XIX w. narodziła się  eugenika, postulująca selektywne rozmnażanie ludzi jako ochronę społeczeństw przed 

patologiami. W latach 20. i 30. XX w. koncepcja ta znajdowała entuzjastów nie tylko w Europie (w tym w Polsce), 
ale również w Stanach Zjednoczonych. W gronie polityków, antropologów, lekarzy popularne stało się przekonanie  
o konieczności przymusowej sterylizacji grup społecznych wchodzących w konflikt z prawem i równoczesne promowanie 
wielodzietności wśród grup uznanych za wartościowe społecznie.  
�Pierwsze ustawodawstwo dotyczące przymusowych sterylizacji pojawiło się w 1907 r. w USA. Dotyczyło osób 

niepełnosprawnych umysłowo. Do lat 70. XX w. jego ofiarą padło ok. 60 tys. osób.
�Pierwszym krokiem nazistów w kierunku przymusowej sterylizacji była uchwalona w 1934 r. „Ustawa o zapobieganiu 

narodzin potomstwa obciążonego chorobą dziedziczną”. Umożliwiała tzw. sądom zdrowia dziedzicznego wydawanie 
decyzji o przeprowadzeniu zabiegu na osobach powyżej 14 r.ż. cierpiących m.in. na schizofrenię, epilepsję czy alkoholizm. 
Do 1945 r. przeprowadzono w Rzeszy łącznie ok. 400 tys. przymusowych sterylizacji. 
�Ustawy norymberskie (1935) były pierwotnie wymierzone przeciwko Żydom. Ich zapisy objęły również ludność romską 

na podstawie dodatkowych rozporządzeń. 
�Działania wobec ludności romskiej w nazistowskich Niemczech prowadzone były wielotorowo, m.in: Centralny Urząd do 

Zwalczania Cyganów powołany w 1936 r. w ramach policji kryminalnej kontynuował ich dalszą ewidencję (95% Romów 
niemieckich zostaje spisanych), a  badania Roberta Rittera posłużyły do stworzenia systemu rasowej klasyfikacji Romów 
i Sinti („czysty Cygan”, „mieszaniec”).
�Badania krwi prowadzone przez nazistów były echem/konsekwencją wielowiekowego traktowania krwi w wielu kulturach, 

zwłaszcza w tradycji judeochrześcijańskiej, nie tylko jako płynu fizjologicznego, ale czynnika determinującego cechy 
psychiczne człowieka i jego pochodzenie. 
�Badania genealogiczne w III Rzeszy nie służyły badaniom historycznym, ale określeniu liczby tzw. aryjskich i niearyjskich 

przodków.
�W 1938 r. wprowadzono „Dekret o Walce z Plagą Cygańską”, który po raz pierwszy publicznie mocą autorytetu państwa 

przypisał Romom i Sinti odrębne cechy rasowe uniemożliwiające koegzystencję z etnicznymi Niemcami. 
�Na jego podstawie, w oparciu o klasyfikację rasową Roberta Rittera, wspomniana wyżej komórka policyjna decydowała, 

kto jest Romem, wydając specjalne dokumenty z adnotacją o przynależności rasowej. Ta rasowa ewidencja z czasem 
ułatwi organizację deportacji i osadzeń w obozach koncentracyjnych, za które odpowiadała ta sama struktura policji. 
Centralny Urząd do Zwalczania Cyganów pod zmienioną nazwą funkcjonował w ramach bawarskiej policji do 1970 r.

📖 📖

SYTUACJA ROMÓW I SINTI W III RZESZY 

Zwróć uwagę na: 
�Poza hierarchią rasową pomiędzy poszczególnymi grupami romskimi naziści wprowadzili też kryteria tzw. „czystego 

Cygana” i „mieszańca” z różnym stopniem krwi cygańskiej (wspomniany Robert Ritter). W praktyce okazało się, 
że niemożliwym jest stworzyć klarowny system identyfikacji rasowo-biologicznej (co decyduje o romskości?).  
To wprowadzało chaos w realizacji odgórnej polityki antyromskiej, a zarazem stwarzało dla szeregowych wykonawców 
szerokie pole do interpretacji poleceń i rozkazów (kogo uznać za Roma?). 
�W prawodawstwie nazistowskich Niemiec do grudnia 1938 r. nie istniały przepisy, które z powodów rasowych pozwalały 

na umieszczanie Romów i Sinti w obozach internowania czy koncentracyjnych. Interpretacje przepisów o zwalczaniu 
zachowań aspołecznych pozostawiano lokalnym urzędnikom i funkcjonariuszom policji, którzy kierowali się zwykle 
swoimi antyromskimi uprzedzeniami, dokonując aresztowań  i osadzeń.
�W 1938 r. na mocy specjalnego dekretu wymierzonego w „nałogowych przestępców”  i „element aspołeczny” Romów 

objęła szeroka fala aresztowań i zesłań do obozów koncentracyjnych. 
�W 1938 r. wprowadzono w Niemczech zakaz uczęszczania do szkół dla dzieci romskich. 
�Formalnie Romów i Sinti pozbawiono niemieckich praw obywatelskich w 1943 r. Do tego czasu odebrano im m.in. prawa 

wyborcze. 
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DEPORTACJE NA OKUPOWANE ZIEMIE POLSKIE

STREFA EDUKACJI
Zwróć uwagę na: 
�Wraz z rozpoczęciem okupacji ziem polskich Niemcy przystąpili do realizacji planu całkowitej germanizacji Niemiec  

i ziem polskich wcielonych do Rzeszy. Służyć temu miały masowe deportacje do Generalnego Gubernatorstwa 3 grup 
ludności: Polaków, Romów i Żydów. 
�W latach 1939–1941 wysiedlono z ziem polskich włączonych do Rzeszy ok. 420 tys. Polaków i ok. 140 tys. Żydów,  

co stanowiło około 1/3 planowanej liczby.
�Sprzeciw Hansa Franka wstrzymał wysiedlenia niemieckich Żydów, których planowano umieścić w rezerwacie na 

terenie GG (tzw. plan Nisko). 
�Do planów powrócono po ataku na ZSRS. Jesienią 1941 r. ponad 40 tys. Żydów z Czech, Luksemburga i Rzeszy zostało 

deportowanych do gett na ziemiach polskich, litewskich i łotewskich.
�Deportacje niemieckich Romów były podejmowane w kilku turach z powodu trudności organizacyjnych, a przede 

wszystkim sprzeciwu H. Franka przed przyjmowaniem kolejnych transportów na zarządzany przez siebie teren. 
�Nie wiadomo, ilu Romów wsiedlono do getta warszawskiego. Znana jest liczba tylko pierwszej grupy – ok. 200 osób.
Proces wsiedlania Romów do gett w GG zakończył się w połowie 1943 r. 

📖

DEPORTACJE NA OKUPOWANE ZIEMIE POLSKIE

Wkrótce po inwazji niemieckiej na Polskę 
zapadła decyzja o deportacji wszystkich 
Romów i Sinti z terenu Niemiec do Gene-
ralnego Gubernatorstwa. Zorganizowano  
3 akcje deportacyjne: wiosną 1940 r., jesienią 
1941 r. oraz wiosną 1943 r. Od 1942 r.,  
na wniosek lokalnych dygnitarzy niemieckich, 
rozpoczęto ich wsiedlanie do istniejących już 
gett żydowskich m.in. w Warszawie, Radomiu  
i Siedlcach oraz obozów pracy. W ciągu kilku-
nastu miesięcy Romowie podzielili los żydow-
skich współwięźniów – zostali zamordowani  
w obozach zagłady.

Niemieccy Romowie i Sinti w oczekiwaniu na deportację 
do Generalnego Gubernatorstwa. Za nielegalny powrót 
do Niemiec groziła im sterylizacja i umieszczenie  
w obozie koncentracyjnym. Obóz zbiorczy w Asperg 
(Niemcy), 1940 r. Fot. domena publiczna/ CC-BY-SA 3.0

Fragment muru getta, Warszawa, 1941 r. 
Fot. AIPN
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POCZĄTEK MASOWEJ EKSTERMINACJI EUROPEJSKICH 
ROMÓW I SINTI

STREFA EDUKACJI
Zwróć uwagę na: 
�W momencie wkraczania Niemców na tereny ZSRS nie istniała – jak w przypadku Żydów – konkretna dyrektywa co do losu 

Romów. Polityka romska na tym obszarze kształtowała się dopiero w trakcie działań wojennych.
�Funkcjonariusze Einsatzgruppen rozstrzeliwujący Romów i Żydów na Wschodzie często mieli za sobą doświadczenie 

mordowania polskiej inteligencji i działaczy społecznych w ramach Intelligenzaktion przeprowadzanej na ziemiach 
włączonych do Rzeszy na przełomie 1939 i 1940 r.
�Żaden z funkcjonariuszy uczestniczący w rozstrzeliwaniach, który odmówił wykonania rozkazu, nie został skazany na śmierć. 

W rzadkich przypadkach odmowy przenoszono funkcjonariusza do innego oddziału.
�Tzw. kwestią cygańską na byłych terenach ZSRS zajmowało się niezależnie od siebie kilka różnych niemieckich instytucji: 

Einsatzgruppen, SS, policja, armia i cywilna administracja okupacyjna. Skutkowało to chaosem i niespójnością działań 
antyromskich. Najwięcej Romów zginęło na terenach administrowanych przez wojsko. Z kolei administracja cywilna była 
bardziej zainteresowana w wykorzystaniu ich jako przymusowej siły roboczej.
�Pierwotnie rozkazy mordowania Romów nie pochodziły z Berlina, ale od miejscowych władz niemieckich i dotyczyły 

ludności prowadzącej nomadyczny tryb życia. W praktyce żołnierzom i funkcjonariuszom niemieckim łatwiej było odnaleźć 
w okolicach działań frontu wschodniego osiadłych Romów i to oni przede wszystkim stali się ofiarami rozstrzeliwań. 
�Wobec braku ewidencji sowieckich Romów (w przeciwieństwie do Romów niemieckich), to poszczególni dowódcy 

niemieckich oddziałów decydowali, kogo uznać za Roma.
�Romów mordowano na Wschodzie z powodów rasowych, choć nigdzie w dokumentach nie usprawiedliwiano tego motywami 

rasowymi, ale społecznymi lub wojskowymi (szpiegowanie). 
�Rozstrzeliwania Romów na tym obszarze nasiliły się w 1942 r. Latem tego roku Ministerstwo Rzeszy ds. Okupowanych 

Terenów Wschodnich przygotowało projekt okólnika „Traktowanie Cyganów na Okupowanych Terytoriach Wschodnich”.  
Okólnik proponował jednakowe traktowanie Romów wędrownych i osiadłych, a także „czystych rasowo” i „mieszańców”. 
Następnie treść tego okólnika była długo dyskutowana, a w toku dyskusji, które ciągnęły się do początku 1943 r., 
odchodzono od pierwotnych sformułowań. Wreszcie Heinrich Himmler odrzucił projekt Ministerstwa. Według niego 
Romowie osiadli powinni być traktowani jak inni mieszkańcy, a wędrowni Romowie mieli być przetransportowani do obozów 
koncentracyjnych. Warto zwrócić uwagę, że ta decyzja miała charakter czysto teoretyczny, a w praktyce wszystko zależało 
od decyzji lokalnych władz niemieckich.
�W 1931 r. polska policja przeprowadziła akcję liczenia społeczności romskiej przebywającej w granicach Rzeczpospolitej. 

Spisywano nazwiska oraz przewidywany czas pobytu w Polsce. Przedsięwzięcie nie objęło jednak wszystkich Romów,  
a raporty z akcji uległy zniszczeniu w czasie okupacji niemieckiej. Dziś badacze szacują liczbę Romów w II Rzeczpospolitej 
na nieprzekraczającą 30 tys. osób.
�Polscy Romowie, na których Niemcy organizowali obławy, często uciekali z transportów jadących do obozów i gett. 

Dzięki wędrownemu trybowi życia znali dobrze leśne obszary. Dlatego z czasem Niemcy zaprzestali osadzania ich  
w gettach i zdecydowali o ich rozstrzeliwaniu w miejscu zatrzymania.

📖

Rozstrzeliwanie Żydów przez Einsatzgruppen  
na Ukrainie, 1942. Fot. domena publiczna

Ludobójstwo Romów w Europie rozpoczęło się latem 1941 r. 
wraz z inwazją niemiecką na ZSRS. Podążające za armią 
oddziały Einsatzgruppen rozstrzeliwały w masowych 
egzekucjach miejscowych Żydów oraz Romów, działając 
nierzadko we współpracy z lokalnymi oddziałami policji 
pomocniczej (Ukraina, kraje bałtyckie).
Rok później przystąpiono do eksterminacji polskich 
Romów w Generalnym Gubernatorstwie. Większość z nich 
została rozstrzelana w trakcie obław na wędrujące tabory 
i osady romskie. Szacuje się, że Niemcy przeprowadzili  
ok. 200 takich akcji. 
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LOS AUSTRIACKICH ROMÓW

STREFA EDUKACJI
Zwróć uwagę na: 
 Na obszarze Burgenlandu program NSDAP zyskiwał szybko na popularności, a postulaty miejscowych działaczy 

partyjnych dotyczące rozwiązania tzw. kwestii cygańskiej wpłynęły na radykalizację i ostateczny kształt antyromskiej 
polityki w Berlinie. 
�Wraz z przyłączeniem Austrii do Niemiec rozpoczęły się masowe deportacje do obozów koncentracyjnych 

burgenlandzkich Romów zdolnych do pracy. Na miejscu pozostały pozbawione żywicieli rodziny. Ciężar ich utrzymania 
spadł na lokalną opiekę społeczną, która rozpoczęła zabiegi nad pozbyciem się romskich podopiecznych z obszaru 
jej działań.  
�Zabiegi te zbiegły się z podjęciem przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy ponownej próby deportacji wszystkich 

Romów i Sinti z terenów Rzeszy. 

📖

Romowie - mieszkańcy miasta Oberwart w Burgenlandzie, Austria, 
lata 30. XX w. Fot. Hans Karner/domena publiczna CC BY-SA 3.0

Podobnie jak w Niemczech, również w Austrii władze policyjne prowadziły  
od lat 20. rejestr wszystkich miejscowych Romów. Najwięcej z nich mieszkało  
w Burgenlandzie, regionie we wschodniej części kraju, który znalazł się  
w granicach Austrii po I wojnie światowej. Niedługo po przyłączeniu Austrii  
do Niemiec (tzw. Anschluss) naziści skierowali do obozów koncentracyjnych 
pierwsze transporty austriackich Romów. Wybuch wojny wstrzymał kolejne 
deportacje, a lokalne władze umieściły pozostałą ludność romską w miejscowych 
obozach internowania.  
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OBÓZ CYGAŃSKI W GETCIE ŁÓDZKIM

STREFA EDUKACJI
Zwróć uwagę na: 
 W przeciwieństwie do praktyki stosowanej później w innych gettach, w Łodzi Romowie zostali odizolowani od więźniów 

żydowskich podwójnym płotem oraz rowem.
�W chwili przybycia transportów obóz nie był przygotowany na przyjęcie więźniów. Brakowało w nim podstawowej 

infrastruktury: latryn, kuchni, łaźni, a nawet pryczy. Do końca istnienia obozu nie rozwiązano większości z tych 
problemów.
�Nikt z więźniów obozu nie przeżył. Nie zachowały się również żadne świadectwa ofiar. Jedyne relacje na temat obozu 

pochodzą od żydowskich więźniów getta: administracji gettowej i lekarzy oddelegowanych do pomocy Romom.
�Obóz w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof) był pierwszym uruchomionym przez Niemców ośrodkiem masowej zagłady. 

Mordowanie rozpoczęto 8 grudnia 1941 r. Pierwszymi ofiarami byli Żydzi z gett w pobliskich miejscowościach. 
�Ruchome komory gazowe były wykorzystane wcześniej do uśmiercania osób niepełnosprawnych w ramach akcji T4.
�Współcześnie szacuje się, że w obozie Kulmhof zamordowano ok. 200 tys. osób. Zdecydowana większość ofiar  

to więźniowie getta w Łodzi. 

📖

Wnętrze jednego z pomieszczeń wraz z pozostawionymi 
przez więźniów rzeczami osobistymi, Łódź 1942 r.  
Fot. Mendel Grossman, Archiwum Państwowe w Łodzi.

Znaleziony po wojnie w okolicach Chełmna 
samochód-komora gazowa. Fot. domena publiczna

Ponad połowę z przybyłych do łódzkiego obozu 
Romów stanowiły dzieci. 

Teren po zlikwidowanym obozie cygańskim na terenie getta, Łódź 
1942 r. Fot. Mendel Grossman, Archiwum Państwowe w Łodzi.

Mendel Grossman był fotografem zatrudnionym  
w żydowskiej administracji getta. Wkrótce po likwidacji 
obozu cygańskiego z własnej inicjatywy wykonał serię 
fotografii tego miejsca. To jedyne zdjęcia tego obiektu.

W obozie Kulmhof ofiary mordowano w specjalnych 
samochodach-komorach gazowych: w tylnej części, 
szczelnie zamykanej, znajdowała się instalacja 
doprowadzająca do wnętrza wozu spaliny silnikowe. 

W listopadzie 1941 r. ponad 5 tys. Romów z austriackiego 
Burgenlandu zostało przewiezionych do utworzonego 
na  terenie getta żydowskiego w Łodzi specjalnego 
obozu. Wśród wygłodzonych ludzi, przetrzymywanych 
w skrajnie trudnych warunkach sanitarnych wkrótce 
wybuchła epidemia tyfusu. Rosnąca liczba ofiar  
i zarażenie niemieckiego komendanta wpłynęły  
na decyzję Niemców o likwidacji obozu cygańskiego.  
Na przełomie 1941/1942 r. blisko 4300 ludzi wywieziono  
do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof). 
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OBÓZ CYGAŃSKI W KL AUSCHWITZ

Na początku 1943 r. Niemcy zorganizowali na terenie Auschwitz II-Birkenau tzw. rodzinny obóz 
cygański, do którego przywieziono łącznie ok. 23 tys. osób z 14 krajów europejskich, głównie Niemiec, 
Austrii i Czech. W ciągu pierwszych 6 miesięcy istnienia obozu zmarło w nim z głodu i chorób  
ok. 7 tys. więźniów. Część, przede wszystkim dzieci, stała się ofiarami eksperymentów pseudomedycznych 
przeprowadzanych m.in. przez obozowego lekarza dr. Josefa Mengele. Rodzinny obóz cygański został zlikwi-
dowany 2 sierpnia 1944 r. Niemcy zamordowali wówczas w komorach gazowych pozostałe jeszcze przy życiu  
około 4 tys. osób.

Fotografia lotnicza KL Auschwitz II–Birkenau 
wykonana przez alianckich lotników w 1944 r. 

Kolorem czerwonym zaznaczono obszar byłego 
rodzinnego obozu cygańskiego.  

Fot. domena publiczna

STREFA EDUKACJI
Zwróć uwagę na: 
�Pod koniec 1942 r. szef SS i policji Heinrich Himmler wydał rozkaz tzw. Auschwitz-Erlaß nakazujący umieszczenie 

w obozie koncentracyjnym Auschwitz wszystkich Romów i Sinti z Rzeszy i krajów okupowanych, z wyjątkiem m.in. 
żołnierzy i ich rodzin oraz osób zupełnie zasymilowanych ze społeczeństwem niemieckim. Przy wykonywaniu tego 
rozkazu nastąpił chaos w jego interpretacji, dlatego zdarzały się sytuacje osadzania w obozie również romskich 
żołnierzy Wehrmachtu przebywających na urlopie. 
�Więźniowie romscy byli ofiarami eksperymentów pseudomedycznych także w innych niemieckich obozach 

koncentracyjnych, m.in. w Buchenwaldzie i Dachau.
�W Auschwitz badaniom dr. Józefa Mengele poddawane były m.in. romskie dzieci, zwłaszcza cierpiące na nomę 

lub mające różne kolory tęczówek oczu oraz kobiety w ciąży. Jego szczególne zainteresowanie budziły bliźnięta. 
Na potrzeby eksperymentów u więźniów wywoływano choroby lub celowo zakłócano leczenie tych występujących 
samoistnie. Część badań była bardzo bolesna. Po zakończeniu eksperymentu więzień był natychmiast mordowany.
�Badania prowadzone w obozach cieszyły się poparciem oficjalnych gremiów naukowych w Rzeszy.
Dr J. Mengele odpowiadał w obozie również m.in. za selekcję przybyłych do Auschwitz II-Birkenau Żydów. 
�W przededniu pierwszej próby likwidacji obozu cygańskiego polski więzień działający w obozowym ruchu oporu 

poinformował o tych planach romskich więźniów. Dzięki tej informacji przybyli nazajutrz do baraków SS-mani 
zastali Romów uzbrojonych w łopaty, kije, kamienie i noże, nie reagujących na komendę opuszczenia baraków. 
Skonsternowani Niemcy odstąpili tymczasowo od likwidacji obozu. Zanim przystąpili do ponownej próby, przenieśli 
młodszych mężczyzn z cygańskiego obozu rodzinnego do innych obozów w głębi Rzeszy. Ostatnie badania historyków 
wskazują, że opisany bunt mógł mieć inne okoliczności – SS-mani organizowali transport spośród więźniów romskich 
do pracy w innym obozie. Wobec niedawnej akcji wywiezienia pod pretekstem pracy poza Auschwitz żydowskich 
więźniów do komór gazowych, prawdopodobnie Romowie obawiali się podobnego losu i odmówili dobrowolnych 
zgłoszeń. Ostatecznie wywieziono siłą w głąb Rzeszy tych, którzy wyglądali na zdrowych i silnych. Do czynnego oporu 
doszło 2 sierpnia 1944 r., w chwili przystąpienia SS-manów do wypędzania więźniów z baraków obozu cygańskiego. 
Według relacji innych więźniów, tego dnia Romowie zamknęli barak od środka i atakowali wdzierających się Niemców. 

📖

Wnętrza baraków mieszkalnych w obozie zagłady  
KL Auschwitz II-Birkenau po zajęciu przez Armię Czerwoną,  
1945 r. Fot. AIPN

W Auschwitz zginęło łącznie z powodu głodu, chorób, eksperymentów pseudomedycznych oraz w komorach gazowych 
ok. 21 tys. Romów. Jest to trzecia co do wielkości, po Żydach i Polakach, największa grupa etniczna wśród ofiar obozu. 
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ZAGŁADA ROMÓW W PAŃSTWACH SOJUSZNICZYCH

Prześladowania i eksterminacja Romów prowadzona była również w państwach sojuszniczych 
III Rzeszy. Drugim, największym miejscem ludobójstwa Romów w czasie wojny w Europie był 
obóz Jasenovac zorganizowany przez władze Niezależnego Państwa Chorwackiego. Szacuje się, 
że w tym kompleksie obozów koncentracyjnych śmierć poniosło ok. 100 tys. osób, m.in. Serbów, 
Żydów, w tym. ok. 16-25 tys.  Romów. 

Część przybyłych Romów została natychmiast zamordowana przez zarządzających obozem ustaszy, 
pozostałych umieszczano w tzw. podobozie cygańskim i zmuszano do ciężkich prac fizycznych.  

STREFA EDUKACJI
Zwróć uwagę na: 
�W czasie II wojny światowej większość europejskich Romów żyła poza obszarem Niemiec i krajów okupowanych, 

głównie na Bałkanach. Inaczej było w przypadku Żydów, których zdecydowana większość po zajęciu Polski  
i ataku na ZSRS znalazła się na terenach zarządzanych przez Niemców. 

�����Wśród państw sojuszniczych wobec Niemiec część przyjęła aktywny udział w prześladowaniach Romów. M.in.:
-  rząd Vichy włączył się w organizację obozów tranzytowych i transportu miejscowej ludności romskiej  

do niemieckich obozów koncentracyjnych;
-  władze Rumunii przesiedliły 35 tys. miejscowych Romów do Naddniestrza, terenu niedawno przyłączonego  

do kraju, gdzie większość przesiedlonych zmarła w wyniku wygłodzenia i chorób. Mimo to większość rumuńskich 
Romów nie doznała prześladowań.

�W odróżnieniu od niemieckich obozów zagłady, w chorwackich obozach egzekucje zwykle poprzedzały tortury,  
a mordów dokonywano za pomocą karabinów, noży, kijów, siekier i pił do drewna. W 1942 r. władze Niezależnego 
Państwa Chorwackiego ogłosiły, że udało im się unicestwić wszystkich miejscowych Romów i Żydów. 

�Na Węgrzech rząd Miklosa Horthy`ego nie prześladował miejscowych Romów. Prześladowania rozpoczęły się 
po wkroczeniu na Węgry armii niemieckiej i przejęciu władzy przez Strzałokrzyżowców, m.in. ok. 5 tys. Romów zostało 
deportowanych do obozów koncentracyjnych i pracy na terenie Rzeszy. 
�Również Bułgaria nie prowadziła polityki prześladowania Romów.
�Na terenie okupowanych Czech, w Hodoninie i Letach, funkcjonowały obozy cygańskie, początkowo  

o charakterze obozów pracy. Więzionych tu ok. 2 600 Romów deportowano do KL Auschwitz. Komendantami  
i strażnikami byli czescy policjanci. 

📖

Kolumna romskich i serbskich 
więźniów w drodze do obozu 
Jasenovac, Chorwacja, 
czerwiec 1942 r.  
Fot. domena publiczna

Kontrola osobista nowo 
przybyłych więźniów, obóz 
Jasenovac, Chorwacja, b.d. 

Fot. domena publiczna
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LICZBA OFIAR

Przez kilka dziesięcioleci po zakończeniu II wojny światowej tragedia europejskiej społeczności 
romskiej była nieobecna w powszechnej świadomości. Ich eksterminacja nie znalazła się w akcie 
oskarżenia podczas procesu norymberskiego.

Szacunkowy odsetek ofiar wśród Romów i Sinti w podziale na kraje

Ogólna liczba ofiar wśród europejskich Romów nie jest znana. Szacunki badaczy oscylują między 
100 tys. a 500 tys. osób. 

STREFA EDUKACJI
Zwróć uwagę na: 
�W odróżnieniu od ofiar żydowskich w przypadku Romów i Sinti nie powstał jeden, centralny plan ich całkowitego 

wymordowania. Ich zagłada była wynikiem serii decyzji podejmowanych przez urzędników niższych szczebli 
administracji/władzy w duchu obowiązującej powszechnie polityki rasowej (czyli oficjalnego stanowiska państwa  
w sprawie niższości rasowej Romów). 
�Problemem w ustaleniu całkowitej liczby ofiar jest brak dokładnych danych m.in. na temat obszaru ZSRS  

i Serbii.
Pierwszy pomnik na terenie Niemiec poświęcony zagładzie Romów i Sinti odsłonięto w 2012 r.
Od 1997 r. 2 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów.
W 2011 r. Sejm RP uchwalił 2 sierpnia Dniem Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti.

📖

CZECHY 

ŁOTWA

AUSTRIA

ZSRR

ESTONIA

POLSKA

UKRAINA

RUMUNIA

NIEMCY

90% 90% 80%

75% 70% 60%

45% 35% 10%
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MODUŁ EDUKACYJNY

ĆWICZENIE PRZED LEKTURĄ WYSTAWY

ĆWICZENIE – KRÓTKA HISTORIA PRZEŚLADOWANIA X

CELE:
Wiedza – uczeń_nnica: 
�opisuje, kim byli Romowie i Sinti oraz przedstawia historię zagłady tych grup
tłumaczy, skąd brała (bierze) się niechęć do tych grup ludności
charakteryzuje zjawisko stereotypu i myślenia stereotypowego
wyjaśnia, w jaki sposób można uwolnić się od takiego myślenia

Umiejętności – uczeń_nnica: 
�wnioskuje z historii zagłady do czego mogą doprowadzić uprzedzenia
nazywa i ocenia postawy stereotypowe
tworzy (własny?) system obrony

Postawa – uczeń_nnica: 
�przeciwstawia się postawie stereotypowej wobec grup mniejszościowych 
ma świadomość procesów, które doprowadziły do zagłady i nie chce powtórki

Ćwiczenie warto przeprowadzić przed omawianiem historii zagłady Romów i Sinti (przed obejrzeniem 
wystawy). Można je wykorzystać na lekcji wychowawczej, etyki, WOS – gdzie poruszane są tematy 
dyskryminacji i rasizmu. Dopiero na koniec ćwiczenia należy poinformować uczniów, że grupą X są Romowie.
Zastosowane metody: dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem
Materiały: wyświetlony lub powielony materiał „Krótka historia prześladowania grupy X” 
Czas trwania: 25 min.

Wiedza – uczeń_nnica: 
1.  Zastanówcie się, co łączy waszą grupę (klasę). Może są to wspólne zainteresowania, przeżycia albo pogląd na 

jakąś sprawę? Na ile wpływa to na wasze poczucie przynależności, poczucie bezpieczeństwa, wrażliwość na 
drugą osobę w tej grupie?

2.  Pomyślcie (indywidualnie), jak byście się poczuli, gdyby wam to odebrano, zakazano identyfikować się pod 
tym hasłem.

3. Przeczytajcie tekst „Krótka historia prześladowania grupy X”. 

4. W grupach, a następnie na forum odpowiedzcie na pytania:
�Co byście czuli, gdyby w ten sposób została potraktowana wasza grupa – ta, którą opisaliście na początku 

ćwiczenia?
Co, według was, jest szczególnie trudne dla społeczności, która doświadczyła tego prześladowania? 
Co byście czuli, gdyby ktoś zaprzeczał zagładzie waszej grupy? 
5. Na koniec ćwiczenia zastanówcie się, dlaczego prześladowanie Romów jest tak słabo znane. Czy powszechna 
wiedza o tym mogłaby coś zmienić w postrzeganiu tej grupy współcześnie? 

1890 W Niemczech odbywa się konferencja na temat „X szumowin”. Wojsko dostaje zadanie kontrolowania 
przemieszczania się X.

1909 Odbywa się konferencja policyjna na temat „kwestii X”. Zaleca się oznakowanie wszystkich X dla łatwiejszej 
identyfikacji. 

1920 Dwóch naukowców wprowadza pojęcie „życia niegodnego życia”, sugerując, że X powinno się sterylizować i eliminować.

1922 (lata 20.) Fotografuje się i pobiera odciski palców wszystkich X na terytorium Niemiec.

1926 Przyjęta zostaje ustawa w sprawie kontroli „plagi X” (jest wbrew konstytucji niemieckiej).

1927 W Bawarii powstają specjalne obozy dla X. Trafia do nich 8 tys. X.

1928 Wszyscy X znajdują się pod stałym nadzorem policji. Pewien profesor publikuje dokument, zgodnie z którym  
„to właśnie X wprowadzili do Europy obcą krew”. Powstają kolejne obozy dla X.

1934 Sterylizuje się X zastrzykami i poprzez kastrację, wysyła do obozów w Dachau, Dieselstrasse, Sachsenhausen  
i innych. Dwie ustawy przyjęte w tym roku zakazują Niemcom małżeństw m.in. z X.

1938 W dniach 12-18 czerwca setki X w Niemczech i Austrii zostaje aresztowanych, pobitych i uwięzionych. X są pierwszą 
grupą ludności, której zakazuje się uczęszczania do szkół. 

1939 Zakład Higieny Rasowej wydaje oświadczenie, zgodnie z którym „wszystkich X należy traktować jak dziedzicznie 
obciążonych – jedynym rozwiązaniem jest ich eliminacja” jako „upośledzonego elementu populacji”.

1940 Pierwsze masowe ludobójstwo podczas zagłady: 250 dzieci X służy jako króliki doświadczalne w badaniach nad 
cyjanowodorem w obozie koncentracyjnym Buchenwald. W tym samym roku wprowadza się zakaz zatrudniania X. 

1941 W lipcu rozpoczyna się realizacja hitlerowskiego ostatecznego rozwiązania – w tym zabicia wszystkich X. Zaczyna się 
zagłada. Ośmiuset X ginie podczas jednej akcji nocnej 24 grudnia na Krymie. 

1944 2 sierpnia 4 tysiące X zostaje zagazowanych i spalonych w Auschwitz-Birkenau podczas jednej masowej akcji. 

1945 Do końca wojny niemieccy naziści mordują 70-80% wszystkich X. Na procesie norymberskim nie zeznają X ani nikt 
inny w ich imieniu. Ludność X nie otrzymuje żadnego odszkodowania za zbrodnie wojenne.

1950 Pierwsze z wielu oświadczeń niemieckiego rządu, że ludności X nie należą się żadne odszkodowania za zbrodnie 
wojenne.

Zredagowana wersja „Krótkiej chronologii Zagłady Romów” wg Iana Hancocka.
Ćwiczenie oprac. na podstawie: E. Keen, M. Georgescu, ZAKŁADKI, Przeciwdziałanie mowie 

nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka, Warszawa 2015.

ZAŁĄCZNIK: KRÓTKA HISTORIA PRZEŚLADOWAŃ X
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ĆWICZENIA PO LEKTURZE WYSTAWY 

ĆWICZENIE – KRÓTKA HISTORIA PRZEŚLADOWANIA X

Ćwiczenie warto przeprowadzić przy podstawowej wiedzy uczniów o prześladowaniu Romów i Sinti. 
Zastosowane metody: praca z tekstem, dyskusja, praca w grupach 
Materiały: wyświetlony lub powielony materiał „Geneza i przebieg nazistowskich prześladowań Romów i Sinti” 
Czas trwania: 25 min.

PRZEBIEG: 
1. Obejrzyjcie wystawę „Zagłada Romów i Sinti w Europie”. Przyjrzyjcie się fotografiom.
2.  Zastanówcie się, co wiecie o Romach i Sinti. Wypiszcie wszystkie skojarzenia na tablicy. Wspólnie  

z nauczycielem zweryfikujcie ich poprawność. 
3.  Jeżeli pojawiły się skojarzenia pozytywne / neutralne i negatywne – podzielcie je na te dwie grupy  

(np. zaznaczając kolorem).
4. W kilkuosobowych grupach wypiszcie, jakie mogły być powody prześladowania Romów i Sinti. 
5.  Przeczytajcie tekst „Geneza i przebieg nazistowskich prześladowań Romów i Sinti”. Porównajcie podane tam 

przyczyny z waszymi przykładami. 
6. Wspólnie odpowiedzcie na pytania:
Które z wymienionych przyczyn łączą się z uprzedzeniami, stereotypami wobec ludności romskiej? 
�Dlaczego Romowie / Sinti „urodzone dzieci przyrody, miłujące ponad wszystko wolność swobodnego 

poruszania się” (określenie Mieczysława Chodźki z książki Ucieczka z Treblinki ¹) przeszkadzali 
„nowoczesnemu społeczeństwu Europy”? 

7. Zakończyć możecie dyskusją na temat własnej oceny zjawiska opisanego w źródle. 

ZAŁĄCZNIK: GENEZA I PRZEBIEG NAZISTOWSKICH PRZEŚLADOWAŃ ROMÓW I SINTI 
(FRAGMENT) 
Korzeni nazistowskich prześladowań Romów i Sinti, oprócz ksenofobii, z którą Romowie spotykali się od początku swojej 
obecności w Europie, należy upatrywać w zmianie, jaka dokonała się w postrzeganiu tej grupy wraz z początkiem procesu 
modernizacji europejskich społeczeństw w XVII–XVIII wieku i która doprowadziła do powstania ideologii antycyganizmu. 
Zgodnie z tą ideologią Romowie i Sinti zaczęli być traktowani jako ludzie samym swoim istnieniem podważający wartości 

ZAŁĄCZNIK 1 – WSPOMNIENIA FRANZA WIRBELA 
Urodziłem się w 1922 r. Miałem sześcioro rodzeństwa. W 1942 r. stanowiliśmy dużą, liczącą 39 osób rodzinę. W 1928 r. 
zacząłem uczęszczać do szkoły w [niemieckim] Elblągu (Elbing). Nie powiem, żebyśmy jako dzieci cygańskie odczuli  
w tym okresie jakąkolwiek dyskryminację. Ojciec był muzykiem, ponadto zajmował się budową instrumentów muzycz-
nych; jak na owe czasy żyliśmy względnie dobrze. Tak było do 1933/1934 r. 

MODUŁ EDUKACYJNY

¹   Za: K. Bukowski, Holokaust Romów w niemieckich nazistowskich obozach w Treblince (w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie), [w:] Treblinka i pamięć, red. E. Kopówka, Siedlce 2015, s. 64.

Źródło: https://www.roma-sinti-holocaust-memorial-day.eu/pl/

ĆWICZENIE – SCHEMAT ZAGŁADY

Ćwiczenie można przeprowadzić wykorzystując poszczególne panele wystawy, które ilustrują kolejne 
etapy zbrodni. Warto zwrócić uwagę uczniom, że dwie relacje różnią się tylko szczegółami. W rozpisce 
powinny się pojawić takie hasła, jak: przymus pracy, zakaz przemieszczania się, nakaz szacunku wobec 
Niemców, deportacje (do Generalnego Gubernatorstwa), aresztowania, ucieczki, ukrywanie się, obozy 
koncentracyjne, obozy zagłady. 
Zastosowane metody: praca z tekstem, praca w grupach, dyskusja 
Materiały: udostępniony lub powielony w odpowiedniej ilości materiał z załączników 
Czas trwania: 30 min.

PRZEBIEG: 
1.  Podzielcie się na pary. Jedna osoba z pary czyta tekst nr 1 (wspomnienia Franza Wirbela), druga tekst nr 2 

(wspomnienia Władysława Szmyta). 
2. Rozmawiając w parze, ustalcie kolejne etapy życia i prześladowania Romów.
3. Następnie zróbcie to wspólnie (całą klasą), zapisując wyniki na tablicy. 
4.  Spróbujcie dopasować do kolejnych punktów poszczególne panele wystawy i/lub fotografie tam umieszczone 

(nie zawsze będzie to jednoznaczne). 
5. Na koniec zastanówcie się, dlaczego w ten sposób zostali potraktowani Romowie / Sinti. 

nowoczesnej kultury. Ich życie stało się w dominującej kulturze synonimem inności i zacofania, „problemem społecznym” 
lub „patologią”, które starano się eliminować za pomocą polityki przymusowej asymilacji. Z czasem zaczęto traktować 
romską kulturę i sposób życia Romów/Sinti jako uwarunkowane biologicznie, a ich samych uważać za inną, gorszą rasę, 
której cech nie może zmienić asymilacja. Był to początek procesu, który doprowadził do popełnionego na Romach i Sinti 
ludobójstwa. (…)
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(…) Jako niewykwalifikowany podjąłem pracę w fabryce maszyn. Pracować musiał każdy Cygan. Jako dzieciom 
przykazywano nam również, abyśmy schodzili z chodnika i ustępowali miejsca nadchodzącym z przeciwnej strony 
esesmanom. (…)

Na przełomie 1939/1940 r. wydano rozporządzenie mówiące o tym, że nam Cyganom nie wolno opuszczać miast  
i gmin, w których mieszkaliśmy. Jeżeli ktoś oddalił się chociażby na kilometr, bez dyskusji wysyłany był do najbliższego 
obozu koncentracyjnego. (…)

(…) W styczniu 1942 r., wcześnie rano, przy mrozie poniżej 20 stopni, Gestapo wyciągnęło nas z łóżek. W Olsztynie 
mieszkało w tym czasie dziewięć może dziesięć rodzin cygańskich. Wszyscy zostaliśmy załadowani do 8 wagonów 
bydlęcych i pociąg ruszył w kierunku Polski. Około godziny trzeciej po południu przybyliśmy do Białegostoku. 
Drzwi wagonów odsunięto, wyrzucano nas z wagonów, krzycząc przy tym i bijąc. Wielu nie mogło nawet zabrać ze 
sobą swoich bagaży. Dopiero gdy strażnicy służby bezpieczeństwa opróżnili bagaże z przedmiotów wartościowych, 
oddano je właścicielom. Przez cały ten czas musieliśmy czekać, stojąc w śniegu po kolana. Budynek przed którym 
stanęliśmy po półgodzinnym marszu, nie przypominał w niczym gospodarstw, które, jak obiecywało nam Gestapo, 
gdy czekaliśmy na dworcu towarowym w Olsztynie, mieliśmy otrzymać na zagospodarowanie w Polsce. Było to jedno  
z największych więzień w Polsce. Biciem i kopniakami oddzielono kobiety od mężczyzn i upchano po 4-5 osób  
do jedno- lub dwuosobowych cel. Codziennie przybywały nowe transporty, więzienie było zatłoczone aż po brzegi. 
Na małym dziedzińcu każdego dnia rozstrzeliwano Polaków i Żydów. Po upływie ośmiu miesięcy z grupy ponad 3000 
Cyganów ponad połowa zmarła z głodu. Tych, którzy pozostali przy życiu, przeniesiono następnie do tętniącego życiem 
getta w Brześciu Litewskim (Brest-Litowsk). 16.4.1944 r. Cyganie z getta w Brześciu Litewskim zostali deportowani 
do KL Auschwitz.
(…) W ostatnich dniach lipca, tuż przed likwidacją Zigeunerlager w Auschwitz-Birkenau, wyselekcjonowano zdolnych 
do pracy i byłych żołnierzy Wehrmachtu. Ci ostatni mogli zabrać ze sobą żony i dzieci. Mnie zaliczono do grupy 
zdolnych do pracy. 2.8.1944 r. załadowano 1400 Cyganów: mężczyzn, kobiety i dzieci do stojącego na rampie  
w Birkenau pociągu towarowego. Esesmani zastosowali podstęp: pozostający w Zigeunerlager Cyganie w liczbie 2897 
mieli przekonać się, że jeszcze żyjemy. Esesmani powiedzieli im: MOŻECIE TERAZ ZOBACZYĆ WASZYCH KREWNYCH, 
KTÓRZY JADĄ DO HINDENBURGA, ABY ZBUDOWAĆ DLA WAS NOWY OBÓZ Z LEPSZYMI BARAKAMI I URZĄDZENIAMI 
SANITARNYMI. O godzinie czwartej transport nasz opuścił Birkenau. O siódmej, a więc trzy godziny później, mimo 
stawianego oporu, [pozostali w obozie] Cyganie zostali załadowani na samochody ciężarowe i przy użyciu miotaczy 
ognia zapędzeni do komór gazowych. W ten sposób w ciągu kilku godzin zlikwidowano Zigeunerlager. (…) Spośród 39 
członków mojej rodziny przeżyłem tylko ja i kilkoro dzieci mojej zmarłej we wrześniu 1943 r. siostry. Druga siostra, 
dwie szwagierki z dziećmi, a także moja matka poniosły śmierć w komorach gazowych w Birkenau.

ZAŁĄCZNIK 2 – WSPOMNIENIA WŁADYSŁAWA SZMYTA 
Urodziłem w rodzinie romskiej, która wiodła życie zgodne z naszymi odwiecznymi prawami, obyczajami i zwyczajami. Mój 
ojciec był świetnym rzemieślnikiem kotlarzem, stąd nigdy nie narzekał na brak pracy. Rodzina stanowiła liczną gromadę, 
obok dziadków i rodziców miałem ośmioro rodzeństwa. Od wiosny do jesieni wędrowaliśmy taborem po Polsce. Natomiast 
na zimę wynajmowaliśmy mieszkanie, [w jednym z] miast lub miasteczek na terenie Wielkopolski. Może, jako czternasto- 
lub piętnastoletni chłopak rozpocząłem naukę zawodu u ojca. Pamiętam, iż to było niedługo przed wybuchem wojny.  
Gdy rozpoczęła się wojna, byliśmy z całą rodziną na wędrówce taborem w środkowej Polsce, niedaleko Kielc. Jak bardzo wielu 
ludzi, podobnie my podążyliśmy w kierunku wschodnim. Jednak pod koniec września 1939 r. teren, na którym przebywaliśmy, 
tj. koło Lubartowa zajęły wojska niemieckie. Początkowo mieszkaliśmy przez kilka miesięcy w okolicy wspomnianego miasta. 
Następnie gdy rozpoczęły się prześladowania naszych braci, ukrywaliśmy [się]. Podczas ciągłego życia w ukryciu rodzina 
musiała się często rozdzielać. W trakcie kolejnego przymusowego podziału rodziny ojciec i matka zostali (jak się później 
dowiedziałem) wyciągnięci przez niemieckich żandarmów z pociągu i zastrzeleni. Sam ukrywałem się wówczas w okolicy 
Jarosławia. Tam przypadkowo mnie aresztowano. Przez kilka miesięcy przebywałem w więzieniach Na Zamku w Rzeszowie,  
a później Nowej Dębie. Jesienią udało mi się uciec. Następnie przez kilka miesięcy na przełomie 1942 i 1943 r. ukrywałem się 
w lasach świętokrzyskich. Po czym na krótko znalazłem pracę w prywatnej fabryce w Kielcach. Następnie znowu musiałem 
się ukrywać po lasach. W lipcu 1943 r. aresztowała mnie niemiecka żandarmeria podczas obławy prowadzonej przeciwko 
członkom polskiej konspiracji. Następnie znalazłem się w więzieniu w Radomiu. 14 września 1943 r. zostałem przywieziony 
do KL Auschwitz transportem z Radomia. W obozie otrzymałem numer więźniarski 150321, a po spisaniu w obozie mojego 
nazwiska, imienia, daty i miejsca urodzenia wspomniany numer wytatuowano mi na lewej ręce i mam go do dzisiaj. Przez 
około dwa tygodnie nie pracowałem, jak się mówiło w lagrze, byłem na kwarantannie. Wtedy uczono nas ustawiać się 
w piątki, zdejmować i nakładać czapki na rozkaz oraz śpiewania niemieckich piosenek. Również bardzo szybko musiałem 
nauczyć się po niemiecku numer, którym zostałem oznaczony w obozie. Na kwarantannie SS-manni oraz więźniowie capo 
dręczyli nas wielogodzinnymi ćwiczeniami gimnastycznym tzw. Sportem. Wielokrotnie zostałem bardzo pobity. Następnie 
przeniesiono mnie do obozu dla mężczyzn odcinek B.II.d lagru w Birkenau. Wkrótce rozpocząłem pracę w komandzie, które 
demontowało wraki samolotów (komando 301-B Zerlegebetriebe – przyp. spisującego relację). Tam praca była stosunkowo 
dobra i nie byliśmy zbyt często karani biciem. Jak wspomniałem, osadzono mnie na odciku B.II.d, za którym znajdował 
się Zigeunerglager. W nim znajdowało się wielu członków mojej rodziny, tj. moja siostra z córką, szwagier i kilkoro moich 
kuzynów i kuzynek. Często udawało mi się porozmawiać z siostrą czy szwagrem przez druty. Jednak nie trwało to długo. 
Wkrótce z innymi moimi współbraćmi zostali zamordowani w komorze gazowej. W kilka dni później zostałem wysłany 
transportem do obozu w Buchenwaldzie. Tam przebywałem krótko i w końcu znalazłem się w obozie Dora, gdzie w sztolniach 
produkowano części do nowych niemieckich broni V1 i V2. Podczas ewakuacji tego obozu znalazłem się w KL Bergen-Belsen 
i tam mnie wyzwolono. Po powrocie do Polski prowadziłem dalej życie taborowe, zajmując się handlem końmi, ale także złota 
i złotych monet. Kiedy zarządzono w PRL-u przymusowe osiedlenie Romów, zamieszkałem w Śremie koło Poznania, a potem 
w Pleszewie, gdzie do tej pory mieszkam, mając sześciu synów i dwie córki oraz 16 wnucząt i 17 prawnucząt.
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W zbiorach: Centrum Dokumentacji Niemieckich Sinti i Romów w Heidelbergu / 
http://www.stowarzyszenie.romowie.net/Franz-Wirbel-178.html 

W zbiorach Romskiego Instytutu Historycznego / http://www.stowarzyszenie.romowie.
net/Szmyt-Wladyslaw-179.html 
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ĆWICZENIE – TERMINOLOGIA ZAGŁADY ROMÓW I SINTI

Celem ćwiczenia jest nie tylko poznanie różnorodnej terminologii dotyczącej tej grupy etnicznej, ale również 
refleksja nad tym, dlaczego przez długi czas była to grupa lekceważona.
Zastosowane metody: praca z tekstem, dyskusja 
Materiały: wyświetlony lub powielony tekst Karoli Fings „Ludobójstwo, Holokaust, Porajmos, Samudaripen”
Czas trwania: 20 min.

PRZEBIEG: 
1.  Wypiszcie na tablicy terminy Ludobójstwo, Holokaust, Porajmos [pożarcie, pochłonięcie], Samudaripen 

[masowy mord]. Za pomocą strzałek lub myślników wypiszcie skojarzenia z tymi hasłami. 
2.   Przeczytajcie tekst Karoli Fings „Ludobójstwo, Holokaust, Porajmos, Samudaripen” i porównajcie wyjaśnione 

tam terminy z waszymi skojarzeniami.
3.  Następnie wspólnie odpowiedzcie na pytania (może to być również forma dyskusji): 
Dlaczego tak ważne jest nazwanie i zdefiniowanie zbrodni dokonanej na danej społeczności?
Co zmienia nadanie kategorii „ludobójstwo” zbrodni na danej grupie? (kontekst prawny i tożsamościowy)
�Dlaczego zagłada Romów i Sinti nie była początkowo uznawana za ludobójstwo? (Na jakim etapie były 

badania na ten temat? Czy mogły mieć tu rolę uprzedzenia i stereotypy wobec tej grupy?)
�W jaki sposób badania naukowe i dyskusja o Samudaripen mogą wpłynąć na niepowtórzenie się takiej historii? 

ZAŁĄCZNIK: KAROLA FINGS „LUDOBÓJSTWO, HOLOKAUST, PORAJMOS, SAMUDARIPEN” 
Prześladowania Romów za czasów narodowego socjalizmu były ludobójstwem. To stwierdzenie jest ważne, ponieważ 
ludobójstwo zasadniczo różni się od innych form prześladowania. Ludobójstwo ma na celu unicestwienie całej 
grupy, którą społeczeństwo większościowe definiuje jako „wroga”. W czasach narodowego socjalizmu Romowie, 
podobnie jak Żydzi, byli napiętnowani jako „obca rasa” i postanowiono trwale wyeliminować ich ze społeczeństwa. 
Osiągnięto to początkowo poprzez izolację społeczną, gospodarczą i przestrzenną. W cieniu II wojny światowej 
fizyczna eksterminacja stała się ostatecznie priorytetem. Ofiary zostały wybrane nie ze względu na ich indywidualne 
zachowanie, ale wyłącznie ze względu na przynależność do mniejszości. Dzieci, kobiety i mężczyźni byli zagrożone 
w życiu i zdrowiu, ponieważ zostali zaklasyfikowani jako „Cyganie”. Nie miało znaczenia, czy byli biedni czy 
bogaci, zasymilowani czy nie, młodzi czy starzy, o jasnej czy ciemnej karnacji. Całe rodziny były systematycznie 
rejestrowane, deportowane i mordowane. Istnieją różne poglądy na temat tego, jakim terminem należy właściwie 
opisać tę zbrodnię przeciwko ludzkości. 

Polityka terminologii
Ludobójstwo Sinti i Romów nie było uznawane przez dziesięciolecia. Ruchy na rzecz praw obywatelskich Sinti i Romów jako 
pierwsze zwróciły uwagę opinii publicznej na to, co się wydarzyło i zażądały uznania i zadośćuczynienia za zbrodnie popełnione 
przeciwko mniejszości w dokładnie taki sam sposób, jak ludobójstwo ludności żydowskiej w Europie.

Aby zilustrować, o co toczy się gra, termin „Holocaust” – wywodzący się ze starożytnej greki i tłumaczony jako „całkowicie 
spalony” – był również często używany w odniesieniu do ludobójstwa Sinti i Romów. Spotkało się to z krytyką w niektórych kręgach, 
ponieważ niektórzy badacze i grupy interesu uważali, że tylko Żydzi byli poddawani globalnym i totalnym prześladowaniom  
w okresie narodowosocjalistycznym. Badania od tego czasu obaliły ten pogląd. (…)

„Holokaust” nie jest już używany w odniesieniu wyłącznie do prześladowania i mordowania europejskich Żydów, ale jest raczej 
rozumiany jako ogólne określenie ludobójczej polityki reżimu narodowosocjalistycznego i jego sojuszników w latach 1933-1945. 
Sinti i Romowie byli celem szczególnej intencji eksterminacji określanej jako „Holocaust” w równym stopniu jak Żydzi. (…)

Konwencja o ludobójstwie
Termin „ludobójstwo” [genocide] jest z kolei odrzucany przez niektórych przedstawicieli mniejszości, którzy uważają go za 
zbyt ogólnikowy. Słowo to składa się z genus (z greckiego: pochodzenie, rasa) i caedere (łac. morderstwo, rzeź), przypisywane 
żydowskiemu ocalonemu Rafaelowi Lemkinowi. To dzięki niemu w 1948 r. zamiar „zniszczenia całości lub części grupy 
narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej jako takiej” został zakotwiczony w prawie międzynarodowym jako czyn przestępczy. 
Morderstwo Herero i Namy przez niemieckie wojska kolonialne w Namibii (1904-07), Ormian przez nacjonalistów młodotureckich 
(1915-16) czy współcześnie Tutsi przez Hutu w Rwandzie (1994) są postrzegane jako przykłady ludobójstwa. Aby podkreślić 
specyficzną sytuację prześladowań Sinti i Romów w okresie narodowego socjalizmu, często używa się terminu „ludobójstwo 
narodowosocjalistyczne” lub, w jego skróconej formie, „ludobójstwo NS”.

W języku romskim
Intelektualiści romscy zaproponowali kilka terminów wywodzących się z języka romskiego. W latach 90. aktywista Ian Hancock 
(Stany Zjednoczone) spopularyzował termin Porajmos, neologizm tłumaczony jako „pożeranie” lub „zniszczenie”. Termin ten 
wywołał silną krytykę. Językoznawca Marcel Courthiade (Francja) zwrócił uwagę, że rdzeń czasownika porravel („szeroko 
otwierać usta”) ma również potoczne znaczenie otwierania innych części ciała. Ze względu na tę konotację, rozumianą we 
wszystkich dialektach, określił to określenie jako niestosowne.

Zamiast tego Courthiade opowiada się za używaniem Samudaripen. Termin ten został po raz pierwszy użyty w latach 70.  
w Jugosławii w kontekście Auschwitz i Jasenovac. Jest to neologizm sa (w romani oznacza „wszystkich”) i mudaripen (morderstwo) 
i można go przetłumaczyć jako „morderstwo wszystkich” lub „masowe morderstwo”. Courthiade twierdzi, że Samudaripen jest 
jednoznaczny, neutralny i pełen szacunku, a także wyraża smutek. Rzeczywiście, w porównaniu z Porajmosem, termin ten jest 
znacznie mniej emocjonalnie naładowany i bardziej precyzyjny, ponieważ podkreśla zamiar zabójstwa i sam akt zabójstwa  
w kontekście ludobójstwa NS. Międzynarodowa Unia Romów posługuje się teraz terminem Samudaripen.

Źródło: https://www.romarchive.eu/en/voices-of-the-victims/genocide-holocaust-porajmos-samudaripen/ 
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ĆWICZENIA Z WYKORZYSTANIEM UTWORÓW POETYCKICH

ĆWICZENIE I

ĆWICZENIE II

PRZEBIEG: 
1.  Przeczytaj poniższy utwór i odpowiedz na pytania.
Czas trwania: 15 min

PRZEBIEG: 
1. Przeczytaj poniższy utwór i odpowiedz na pytania.
Czas trwania: 10 min.

MODUŁ EDUKACYJNY

*** [Wielki obóz w Oświęcimiu]

Wielki obóz w Oświęcimiu
W tym obozie ojciec ginie. 
Siedzi, siedzi tam jak więzień 
I rozmyśla, co z nim będzie.
Niechaj pali się gwiazdeczka,
Pana Boga jasna świeczka!
Niechaj pali się gwiazdeczka,
Pana Boga jasna świeczka!
Niechaj ptak, co w górze lata, 
list przyniesie mi ze świata. 
Niechby mi tu liścik przyniósł,
bo go czekam w Oświęcimiu. 
Wprowadzili nas przez bramy,
wypuszczają kominami.
Nie wyjdziemy już z obozu,
sióstr ni braci nie spotkamy. 
Źródło: *** [Wielki obóz w Oświęcimiu], tłum. J. Ficowski, [w:] J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach,  
Kraków-Wrocław 1986, s. 242-243. 
Pierwsze wydanie ukazało się w 1965 r.

*** [Wielkie miasto ten Oświęcim]

Wielkie miasto ten Oświęcim,
tam kochanek mój zamknięty.
Siedzi, siedzi tam w lamentach 
i już o mnie nie pamięta.
Tu zostawił mnie w strapieniach,
nie powiedział – do widzenia!
Boże, Boże, mój ty Boże,
ja już ginę tu, niebożę.
Liścik niesie czarny ptaszek,
liścik od rodziny naszej, 
niesie, niesie, tam, gdzie Niemcy,
gdzie uwięził mnie Oświęcim. 
Boże, Boże, mój ty Boże,
gdzież ja głowę swoją złożę?
Już nie wrócę, ludzie, do was,
tu przepadnie moja głowa. 
Tutaj już bez chleba wyschłem 
i bez kropli wody czystej, 
tutaj tracę młode lata
i już nie zobaczę świata. 
Już na świat nie wyjdę więcej, 
tu mnie zamordują Niemcy.
Boże, Boże mój, przepadam
i już nie zobaczę świata. 
Źródło: *** [Wielkie miasto ten Oświęcim], tłum. J. Ficowski, [w:] J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach,  
Kraków-Wrocław 1986, s. 241-242.

1. Kim mógł być autor utworu?
2. Kto wypowiada się w nim?
3. Określ ogólny temat. Wyjaśnij znaczenie fragmentu „Wprowadzili nas przez bramy, wypuszczają kominami”.
4. Co oznacza powtórzony fragment „Niechaj pali się gwiazdeczka, Pana Boga jasna świeczka!”?
5. Co w utworze symbolizuje „ptak, co w górze lata”?
6. Jakie pragnienia ujawnia podmiot liryczny?
7. Porównaj utwór z tekstem *** [Wielkie miasto ten Oświęcim]. Jakie zbieżne motywy można dostrzec?

1. Kim mógł być autor utworu?
2. Kto wypowiada się w nim? 
3. Jakich wydarzeń dotyczy?
4. Jaką funkcję pełni zwrot „Boże, Boże mój/Boże, Boże, mój…”? O czym świadczy powtarzanie go?
5. Porównaj utwór z tekstem *** [Wielki obóz w Oświęcimiu]. Jakie zbieżne motywy można dostrzec?
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ĆWICZENIE III

PRZEBIEG: 
1. Przeczytaj poniższy utwór i odpowiedz na pytania.
Czas trwania: 15 min.

*** [Aj, wzięli cię, Weszo]

Aj, wzięli cię, Weszo,
wzięli Niemcy obcy. 
Nie mam już gdzie spocząć 
aj, ni w dzień, ni w nocy.
Aj! Wzięli mi cię, Weszo,
zabrali cię, synku. 
Aj! Ni w dzień, ni w nocy
nie mam już spoczynku…
Aj! Wywieźli cię, Weszo, 
żebyś przepadł, chłopcze.
Przepadłeś mi daleko, aj,
razem z twoim ojcem. 
Aj! Zabili cię Weszo,
zabili cię Niemcy.
Po co wracam do domu?
Aj, Weszo, mój synku!
Czemuż powróciłam?
Już mnie dni nie cieszą – hej!
Nie ma ojca w domu,
ani ciebie, Weszo – aj!
Aj! Już to życie, Weszo,
nie zda mi się na nic,
bom osierociała, Weszo,
między Cyganami.
Lepiej by mi było, Weszo,
zginąć razem z tobą,
bo bym nie zaznała, Weszo,
największej żałoby. 
 
Źródło: *** [Aj, wzięli cię, Weszo], tłum. J. Ficowski, [w:] J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach,  
Kraków-Wrocław 1986, s. 244-245.
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1. Kto wypowiada się w utworze?
2. Jakich wydarzeń dotyczy? Jakie fragmenty pozwalają na określenie tematu?
3. O stracie kogo mówi podmiot liryczny?
4. Określ emocje, które towarzyszą podmiotowi lirycznemu.
5. Jakie mające wpływ na sytuację życiową zdarzenie według podmiotu lirycznego byłoby dla niego lepsze?
6. Wymień ujawniające się w tym utworze motywy charakterystyczne dla pieśni romskich.
7.  Jaki środek stylistyczny jest szczególnie widoczny w utworze? Jaką rolę odgrywa w tym utworze? W jakim 

celu stosuje się go w poezji?

Bezimienna twórczość poetycka Romów reprezentowana jest głównie przez pieśni ludowe. Przekazywane 
ustnie utwory ulegały pewnym zmianom, toteż powstawały zróżnicowane wersje. Niektóre z nich utrwalili 
etnografowie. Do cech poetyki pieśni ludowych należą m.in.: paralelizmy składniowe (syntaktyczne)  
i leksykalne oraz zrytmizowanie.

Anonimowe teksty pieśni obozowych Romów pochodzą od ocalałych, których wysłano z KL Auschwitz 
do innych obozów. Odzwierciedlenie rzeczywistości zagłady w romskiej poezji ograniczone zostało  
do wprowadzenia określeń: „Oświęcim”, „Niemcy”, „bramy”, „komin”, „obóz”. Nadrzędną rolę odgrywały 
odczucia ofiar. W utworach dominują motywy agresji, uwięzienia, pragnienia wolności, rozłąki, samotności, 
tęsknoty za członkiem rodziny lub ukochanym/ukochaną oraz utraty nadziei.

Tekst pieśni *** [Wielkie miasto ten Oświęcim] Jerzy Ficowski zapisał w 1949 r. w Warszawie. Przekazała mu 
go polska Romka nizinna, wróżąca przechodniom z kart w Parku Ujazdowskim. 

Utwór *** [Wielki obóz w Oświęcimiu]  funkcjonował w dwóch wersjach, które Ficowski otrzymał w 1959 r.  
od Roma nizinnego Edwarda Dębickiego, m.in.: poety, autora pieśni, kompozytora oraz założyciela Cygańskiego 
Teatru Muzycznego „Terno”. Drugi wariant znany jest z przekazu Masio Sylwestra Kwieka, romskiego muzyka. 
W tłumaczeniu zawarto elementy charakterystyczne dla obu wersji.  

Pieśń *** [Aj, wzięli cię, Weszo] śpiewał Rom z usytuowanego przy granicy ze Słowacją węgierskiego miasta 
Salgótarján, a jej tekst zapisał Kamill Erdös (1924–1962), językoznawca, etnograf, cyganolog węgierski.

Przepełnione bólem obozowe pieśni romskie są utożsamiane z Pieśnią o zamordowanym żydowskim narodzie 
Icchaka Kacenelsona, poematem nazywanym literackim świadectwem Holocaustu, przetłumaczonym przez 
Jerzego Ficowskiego w 1986 r.
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ĆWICZENIE IV

ĆWICZENIE V

PRZEBIEG: 
1. Przeczytaj poniższy utwór i odpowiedz na pytania.
Czas trwania: 15 min.

PRZEBIEG: 
1. Przeczytaj poniższy utwór i odpowiedz na pytania.
Czas trwania: 15 min.

Jerzy Ficowski
Modlitwa do świętej wszy

spódnice chusty
więdły w odwszalni
całe w barwach ochronnych

w makach jaskrach skabiozach
na wypadek łąki
która się nie zdarzy

Cyganka w łaźni birkenau
odarta z kolorów
z zaciśniętą pięścią
przyodziana
w długą wodę fałdzistą

ukryła w dłoni
ziarnko życia
nasienie ucieczki
pomiędzy linią życia
a linią serca
na rozstajnych drogach
chiromancji

schowała w garści
ostatnią wesz
która zawsze odchodzi
kiedy śmierć przychodzi
śpiewała Cyganka
w łaźni birkenau

Źródło: J. Ficowski, Modlitwa do świętej wszy, [w:] Tegoż, Śmierć jednorożca, Warszawa 1981, s. 82-84.

Jerzy Ficowski
Śpiewka o cygańskiej śmierci
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swanta dźuw
na dźa mandyr

święta wszy
nie opuszczaj mnie
nie dam ci odejść
tylko ty mi zostałaś
bóg w piekle nie bywa

twoje siostry odchodzą
od naszych umarłych
ty mi zostań
ocal mnie
święta wszy

podbiegł z pejczem nadzorca
wykręcił jej palce
Co tam masz złodziejko pokaż
ten brylant
monetę złoto

I spadła wesz
i spadła gwiazda

Została pusta dłoń
i niebo puste
I wchodził w nie
za dymem dym
za dymem dym

Było to wiosną 1944 r. w czasie
odwszania bloku cygańskiego
w obozie Auschwitz-Birkenau

1. Określ, kim jest podmiot liryczny. W której osobie mówi? Jaki rodzaj liryki reprezentuje utwór Ficowskiego?
2. Czyje błagania przywołano w wierszu?
3. Czy tytuł utworu Jerzego Ficowskiego nawiązuje do tytułów modlitw? Uzasadnij odpowiedź. 
4. Zdefiniuj pojęcie modlitwa. Co ono oznacza w kontekście wiersza Ficowskiego? 
5.  Co symbolizuje w utworze wesz? Dlaczego została określona świętą? Co oznaczają następujące fragmenty: 

„bóg w piekle nie bywa” oraz „niebo puste”?
6. Wyjaśnij, jak rozumiesz ostatnią strofę Modlitwy do świętej wszy.
7. Na podstawie wiersza i wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij, czym jest chiromancja.

Cztery siostry, które uszły z ognia,
noszą w chustach niemowlęta co dnia.

I z uśmiechu migdałową trutką 
wróżą, głodne, i przepowiadają jutro.

Ich spojrzenia duszne i zatrute
jak odjazdów zapach i cykuty. 

Cztery siostry, cztery siostry, smagłe siostry
w chustach barwnie kolebiących dzieci niosły.

Kiedy pójdę sobie,
co zostawię tobie? 
Zostawię ci, zostawię
moje wierne słowo.

Brzęczy księżyc niby wiadro w ciemnej sieni,
On wywróżył tym uliczkom smagłe cienie.

Włosy gładzi czarne i niebieskie.
Noc prowadzi. Jest nad Skaryszewską.

Sny ochrania ci kolczasty bieluń.
Opuść rzęsy. Sen się w ogień wcieli.

W cieple jego wędrownie i jasno 
barw dodajesz zabłąkanym gwiazdom.

Pójdę sobie, pójdę 
tam, gdzie nikt mnie nie zna.
Cyganie ni chłopi
ani inni ludzie.

Szelest cieni w popiele, w popiele
i przydrożnie rozdeptany bieluń.

Dobrym duchom nieswojo, nieswojo,
Rzęs sklejonych i drutów się boją.

O zielone bogi drzew, o święci! 
Czy widzicie ogień i Oświęcim?

Bogi wodne, leśne i przydrożne,
przybywajcie i pomóżcie siostrze! 
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1. Określ, kim jest podmiot liryczny.
2. Jaki utwór włączono w tok wypowiedzi podmiotu lirycznego?
3.  Jakich wydarzeń dotyczy Śpiewka o cygańskiej śmierci ? Przywołaj fragmenty pozwalające na określenie  

jej tematu. 
4. Co w utworze może symbolizować księżyc?
5. Co mogą oznaczać „smagłe cienie uliczek”?
6. Do kogo podmiot liryczny apelował o pomoc kobiecie, która ostatecznie poniosła śmierć w komorze gazowej?
7. W jakim celu powstał ten utwór? 

Jerzy Ficowski (1924–2006) był poetą, prozaikiem, tłumaczem i autorem tekstów piosenek. Związany 
ze środowiskiem konspiracyjnym, został aresztowany w 1943 r. i osadzony w więzieniu na Pawiaku. Jako 
żołnierz pułku Armii Krajowej „Baszta” na Mokotowie walczył w Powstaniu Warszawskim. Po upadku 
Powstania został wzięty do niewoli niemieckiej, trafiając do obozów jenieckich Rzeszy. Po wyzwoleniu  
w 1945 r. wrócił do kraju. Rok później zadebiutował jako poeta utworem Ptakom niebieskim opublikowanym 
na łamach pisma „Dziś i jutro”. Jego pierwszy zbiór wierszy Ołowiani żołnierze ukazał się w 1948 r.  
W latach 1946–1950 Ficowski studiował socjologię i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. 
W kręgu jego zainteresowań naukowych znalazły się zagłada Żydów i kultura romska. Wiele uwagi poświęcił 
również życiu i twórczości Brunona Schulza. Ficowski publikował na łamach literackich czasopism, m.in.: 
„Twórczości”, „Nowej Kultury” i „Współczesności”.
W latach 60. pisał teksty piosenek dla znanych polskich artystów, m.in.: Anny German, Kaliny Jędrusik, Haliny 
Kunickiej, Jerzego Połomskiego, Sławy Przybylskiej, Ireny Santor. Jako jeden z polskich intelektualistów 
podpisał na przełomie lat 1975 i 1976 List 59, w którym wyrażono sprzeciw wobec propozycji zmian  
w Konstytucji PRL. W 1976 r. zakazano drukowania jego utworów. Rok później Ficowski publikował tylko  
w drugim obiegu. Od 1978 r. był członkiem Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Działalności opozycyjnej 
nie zaprzestał również w stanie wojennym. Zmarł w Warszawie 9 maja 2006 r. 

ĆWICZENIE VI

PRZEBIEG: 
1. Przeczytaj poniższy utwór i odpowiedz na pytania.
Czas trwania: 10 min.

MODUŁ EDUKACYJNY

Papusza 
Smutna pieśń

Nie było życia dla Cyganów w mieście
i na wsi zabijali, zabijali nas.
Co robić? Szły z dziećmi Cyganki w las,
daleko w las, by nie znalazły nas niemieckie psy.

Ja, Cyganka, nie płakałam nigdy,
z płonącym sercem, konno szukałam Niemców
nocami, lasami, błędnymi drogami
i tak śpiewałam:

Ja, cygańska dziewczyna, bać mi się nie czas!
Raz mnie matka rodziła, umrę tylko raz!
Oj, załomotał w ziemię kopytami koń!
Razem z wiatrem, siwku, goń!

Cyganie wielcy, biedni Cyganie,
kiedy z rąk Niemców wyrwali się w świat,
ileż sierot bez ojców i matek zostało!
O wielki Boże, biłeś ty nas. 
Bij teraz Niemców, o Panie!

1951

Źródło: Papusza [B. Wajs], Smutna pieśń, [w:] Tejże, Lesie, ojcze mój, tłum. J. Ficowski, Warszawa 2013, s. 39.

1. Kim jest osoba mówiąca w wierszu?
2. Jakich wydarzeń dotyczy Smutna pieśń?
3. Jakie konsekwencje powojenne przyniosły dla Romów te wydarzenia?
4. Kto jest adresatem wypowiedzi podmiotu lirycznego?
5. O co apelował podmiot liryczny w ostatniej strofie? Jaki motyw przyświecał osobie mówiącej w utworze?

Dziewczynko cygańska, 
byłaś mą kochanką.
Choćbym inne pokochał,
ciebie nie opuszczę. 

Ryczy płomień, pokąsany chłodem.
Ten sam ogień pożarł siostry młode.

Gwiazdy kute ze zmiażdżonym srebrem,
Amulety, zausznice ciepłe

znalazł powiew w popiele ukryte:
dusze dziewcząt spalonych przed świtem. 

Cztery siostry, które z ognia uszły, 
w rękach – dzieci, w oczach niosą wróżby. 

 Oj, śpiewam sobie, śpiewam
 tę smutną piosenkę,
 abym ją usłyszał
 na dnie mojej duszy.  

Źródło: J. Ficowski, Śpiewka o cygańskiej śmierci, [w:] Tegoż, Ołowiani żołnierze, Warszawa-Kraków 1948, s. 24-26.
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ĆWICZENIE VII

PRZEBIEG: 
1. Przeczytaj poniższy utwór i odpowiedz na pytania.
Czas trwania: 20 min.

MODUŁ EDUKACYJNY

Papusza 
Krwawe łzy,
co za Niemców przeszliśmy na Wołyniu w 43 i 44 roku (fragment)

Ach, moi ludzie mili! 
Nie lubię myśleć o tamtych złych latach. 
Serce mam chore, co w tej chwili
chciałoby się rozpłakać.
Co robić? Trzeba śpiewać pieśni moje
złym ludziom, którzy chcą wojen.  
Niech wiedzą, jak to dobrze.
Nie daj nikomu, Boże,
żyć na wojnie. 
W ciężkiej biedzie, w krwawych łzach
ileż przeżyło serce niejedno – 
dziecko żydowskie,
cygańskie dzieci z matką biedną!
[…]

*

Bez ognia i bez wody wielki w lesie głód.
Gdzie będą spać dzieci? Namiotu nie mamy.
Ognisk nie możemy rozpalać nocami, 
w dzień by przed Niemcami dym nas zdradzić 

mógł. 
Jakże tu żyć z dziećmi w tej ogromnej zimie?
Wszystkie dzieci bose,
wszystkie pozostały w mieście, co się zwie 

Włodzimierz. 
Złapali nas Niemcy i zanim zabili,
do ciężkiej roboty wszystkich popędzili.
Nocą Niemiec jakiś cichaczem przybiega: 
– Coś wam powiem niedobrego:
chcą was w nocy wymordować!

O mnie z nikim – ani słowa,
Bo ja jestem czarny Cygan, Cyganie!
Krew z krwi, prawdziwy – nie kłamię!
Niech Bóg wam dużo szczęścia przyniesie 
w tym czarnym lesie!
[…]
Zebrał się cygański ród,
wszystkich razem – setka ludzi. 
[…]
Co tu robić dalej? 
Niemcy w pobliżu – schwytać nas mogą.
Wtem – co to? – partyzantka nadbiega drogą 
i strzela ku wrogom!
[…]
Partyzanci Czapajewa zbliżają się śmiało
i pytają Cyganów, co się tutaj stało.
– Niemcy chcą nas wymordować, 
w las musieliśmy wędrować!
– Ach, biedniście, tylu was – aż stu! 
[…]
Dwunastu z mojej rodziny 
zginęło z rąk Niemców.
Jadą za nami, ścigają nas,
ale boją się zapuścić w wielki las.
Wokół lasów, na uboczu 
z partyzantką bitwę toczą. 
Cyganki płaczą, Boga proszą,
nocą idą coś ukraść, rzadko coś przynoszą. 
Dwa, trzy dni bez jedzenia, głód doskwiera 

co dzień 
[…]

Boże, jak pięknie jest żyć!
Niemcy nam nie dają żyć.
Zabijają, biją nas 
[…]
I cóż wy, ludzie, myślicie?
Czy stu ludzi ocali swe życie? 
Bywało źle, było i dobrze,
gdy cieplej stało się na dworze,
trochę słońca, trochę łez…
Czarne jagody zbierałam dokoła,
warzyliśmy i pili najróżniejsze zioła,
borowiczka-śmy zjedli, to znów rybkę małą,
konie zabite się gotowało,
co trzy tygodnie gniły tam często – 
to było drogocenne mięso!
[…]

*

[…]
Wolałabym być w lasach białych,
choćby mnie wilki pożreć miały,
niż w tych chałupach siedzieć. 
W jasnych nocach ludzie gdzieniegdzie 
jak w studni głębokiej.
Raz księżyc stanął u moich okien,
nie mogę usnąć. Ktoś zagląda w okno moje!
Pytam się: Kto tam stoi?
– Czarna moja Cyganeczko, niech mi drzwi 

odemkną!
Wchodzi – widzę Żydóweczkę piękną.
Drży, trzęsie się cała
i prosi, żebym jeść jej dała.
Biednaś ty, Żydóweczko moja!
Dałam jej chleba i koszulę 
[…]

*

[…]
Rozpoczęły się narady,
jak by tu Cyganów zabić.
Groby kopać rozkazali
i Cyganów zabijali!
Jakie tam było płakanie! 
Ale oni nie zważali na nie.
Cyganki, Cyganie pospołu 
w dzień biały padali do dołów.
Tam zamordują wszystkich nocami!
Padają na kolana, proszą łaski Boga,
płaczą krwawymi łzami!
Lepiej było w lasach, gdzieśmy byli sami!
[…]

*

Zapadła czarna noc.
Z jedną Cyganką wyruszam […]
Uciekła, biegła razem ze mną
[…]
Ech, ty moja dróżko leśna,
do dobrych żołnierzy nieś nas, 
żeby ktoś nam rękę podał!
[…]

1. Jaki gatunek literacki reprezentuje utwór Krwawe łzy, co za Niemców przeszliśmy na Wołyniu w 43 i 44 roku? 
2. Kim jest osoba mówiąca w wierszu?
3. Określ cel wprowadzenia dialogów do utworu.
4. Jakie wydarzenia opisuje podmiot liryczny?

Źródło: Papusza [B. Wajs], Krwawe łzy, co za Niemców przeszliśmy na Wołyniu w 43 i 44 roku, tłum. J. Ficowski,  
[w:] J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Kraków-Wrocław 1986, s. 261-269.  
Utwór powstał w 1952 r. 
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5. Przed kim ludność cygańska próbowała uciec?
6. W jakich miejscach uciekający odnajdywali schronienie?
7. Jaka symbolika lasu ujawnia się w opowieści Papuszy?
8. Kto był sprzymierzeńcem próbującej się ukryć ludności? 
9. Jaki stosunek podmiotu lirycznego do Żydów ujawnia się w wierszu? 
10. W jakim celu powstał ten utwór? 

MODUŁ EDUKACYJNY

Bronisława Wajs, znana jako Papusza (w tłumaczeniu na język polski „lalka”), była poetyką tworzącą w języku 
romskim. Wywodziła się z grupy etnicznej Polska Roma – Polscy Romowie Nizinni. Dokładna data urodzenia Papuszy 
nie została ustalona. W 1949 r. twierdziła, iż przyszła na świat w 1909 r. W dokumentach wymiennie znajdują się 
dwie daty – 7 sierpnia 1908 r. oraz 30 maja 1910 r. Ojca straciła mając pięć lat, a jej matka Katarzyna Zielińska 
osiem lat po śmierci pierwszego męża, wyszła ponownie za mąż za Jana Wajsa. Bronisława Wajs, mając 16 lat, 
musiała poślubić starszego o ponad 20 lat Dionizego Wajsa – brata jej ojczyma. Nigdy nie uczęszczała do szkoły, 
jednak jako jedna z niewielu romskich kobiet nauczyła się czytać i pisać. Przed II wojną światową szlak jej taboru 
prowadził przez Wołyń, Podole i Wileńszczyznę. W okresie wojennym ukrywała się wraz z grupą Romów w lasach 
wołyńskich. W 1950 r. Wajs podjęła decyzję o osiedleniu się, zamieszkując w Żaganiu. Następnie wiele lat spędziła 
w Gorzowie Wielkopolskim. Od 1962 r. należała do Związku Literatów Polskich. W 1981 r. przeprowadziła się  
do Inowrocławia, do siostry Janiny Zielińskiej, spędzając z nią ostatnie lata życia. Poetka zmarła 8 lutego 1987 r.  

W 1949 r. w okolicach Stargardu, gdzie zatrzymał się tabor Papuszy, poznał ją poeta Jerzy Ficowski. Szukając 
schronienia przed funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa, pisarz postanowił wędrować z Romami. Choć 
społeczność romska była pełna nieufności wobec osób spoza jej kręgu, zdołał poznać język i kulturę. Co więcej 
zainspirował Papuszę do spisywania utworów. Wydarzenia te zapoczątkowały nowy rozdział w jej życiu. Ficowski 
został tłumaczem tekstów Wajs z języka romskiego. Z pierwszymi przekładami zapoznał się Julian Tuwim. W 1950 r. 
na łamach wydawanego w Warszawie miesięcznika literackiego „Problemy” opublikowano wywiad Tuwima  
z Ficowskim oraz utwory Papuszy. Wówczas ujawniono również wizerunek poetki. Jej rzeczywisty debiut literacki 
nastąpił rok później w tygodniku „Nowa Kultura”, a sławę przyniósł tom Pieśni Papuszy  z  1956 r. Sama nie uznawała 
się za poetkę. Kiedy staraniem Tuwima otrzymała stypendium twórcze, stwierdziła: „Proszę nie gniewać się na mnie, 
przecież ja nie jestem uczona, żebym brała nagrodę”. 
Romowie oceniali aktywność Papuszy jako odejście od tradycyjnej roli kobiety. Po opublikowaniu w 1953 r. 
pracy Ficowskiego Cyganie polscy – szkice historyczno-obyczajowe poetka spotkała się z ostracyzmem ze strony 
społeczności romskiej. Choć de facto  nie wyjawiła tajemnic obyczajów i wierzeń, uznano, iż Wajs dopuściła się 
zdrady, za którą musiała ponieść karę – w języku Romów „falorykta”. Papusza doznała odrzucenia, a nawet stosowano 
wobec niej przemoc fizyczną, co zakończyło się zaburzeniami psychicznymi. 

Julian Przyboś pisząc o romskiej tradycji oralnej i utworach Papuszy, podkreślił, iż „teksty te stanowią (…) osnowę 
słowną melodii. Papusza wiersze swoje śpiewa”. Natomiast Jerzy Ficowski określił wiersze Papuszy jako „pieśni 
mówione, osierocone przez muzykę”.
Jej utwory przetłumaczono na język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski oraz szwedzki.

ĆWICZENIE  VIII

PRZEBIEG: 
1. Przeczytaj poniższy utwór i odpowiedz na pytania.
Czas trwania: 20 min.

Tadeusz Hołuj
Przybycie Cyganów

Źródło: T. Hołuj, Przybycie Cyganów, [w:] Tegoż, Wiersze z obozu, Warszawa 1946, s. 52-53. 

Chłopcy paluszki słodkie od miodu
oblizują na piasku w lipiec,
a uda śniade w żółtej sukience
błyszczą wśród setki skrzypiec.
Grają w czerwonym moim bloku,
każda cegiełka brzęczy struną,
wieczorem przyjdź, czekam na progu
aż skrzypce twoje usną.

Otwórz mi drogę skrzypiących wozów
i psy po wioskach ucisz,
czarnych warkoczy swoich powrozem
przywiążże mnie do ludzi.
Harmonia śpiewa w gorący wieczór
i bose stopy całują piasek,
życie niech będzie dziś pochwalone
rzeką, powietrzem i lasem.

Głodne Cyganki nocą tną druty
mosiądz skóry oddając za chleb,
brzuchy basów, gdy milczą – ucisz,
nakarm, napój i bierz.

Beczułką zmierzchu ciepłego uracz
powietrze – twoja złocista skóra,
a pierś pod dłonią – daleka struna
na pryczy pustej – przyjaciel umiera;
podaj mi ciało, ciało wytłumacz – 
już granatowy nocy tej rumak
pije ze źródeł bielutkie gwiazdy.

Dziewczęta w oknach stanęły jasnych 
śpiewając żółte na piersiach światło;
synkowi nuci, ażeby zasnął 

Cyganka w nasze wpędzona miasta;
ten rudy Niemiec idzie z gorzałką,

nawet gitary głośniej mu wrzasną – 

bardzo dziś u mnie głośno i ciasno.

Na przekór śmierci chce mi się życia,
kapele w blokach i jeszcze głośniej,
to ponad lipcem cygański smyczek
chłopięce śpiewa mi wiosny.
Wróżą mi z ręki siwe staruchy
dom rychło, radość i powrót. 

A śniły mi się dziś nocą buty, 
konie i śnił mi się powróz.
 

Obóz Oświęcim,
lipiec 1944.  
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KALENDARIUM

MODUŁ EDUKACYJNY

1. W jakich okolicznościach powstał utwór?
2. Jakich wydarzeń dotyczy?
3. Kto wypowiada się w wierszu?
4. Jak podmiot liryczny postrzegał Romów?
5. Które fragmenty przedstawiają obozową rzeczywistość? 
6. Jakie pragnienia ujawnia podmiot liryczny?
7. Jaki środek stylistyczny dominuje w wierszu?
8. O czym świadczy wprowadzenie określeń i zwrotów związanych z muzyką?
9. Znamiona jakiego gatunku lirycznego ujawniają się w tym utworze?

Tadeusz Hołuj (1916–1985) był poetą, pisarzem, publicystą oraz działaczem komunistycznym. Studiował 
polonistykę i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako poeta zadebiutował w 1938 r. tomami: Dziewczyno, 
płyniemy naprzód i Płonące ścieżki. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Był członkiem Związku 
Walki Zbrojnej. W 1942 r. został aresztowany i zesłany do KL Auschwitz. Po wojnie należał do PPR i PZPR.  
Był posłem na Sejm PRL VI i VII kadencji (wybory parlamentarne odbyły się w 1972 r. i 1976 r.). W latach  
1957–1967 pełnił funkcję sekretarza generalnego Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. Z inicjatywy 
m.in. Hołuja powstała w 1975 r. w Krakowie organizacja 

"
Kuźnica", skupiająca reprezentantów środowisk 

lewicowych – intelektualistów, twórców i polityków. Hołuj został również jej pierwszym przewodniczącym. 
Przeżycia obozowe zawarł nie tylko w utworach poetyckich, ale również w dramacie Dom pod Oświęcimiem 
(1948), opowiadaniach Jutrzenka (1956) i To (1964) oraz powieściach Koniec naszego świata (1958), Drzewo 
rodzi owoc (1963) i Raj (1972). 

Przy analizie utworów pomocny będzie nr 1-2(34-35) lubelskiego pisma literacko-kulturalnego „Pro Libris”:
http://zbc.uz.zgora.pl/Content/24266/PDF/ProLibris34-35.pdf

1899 powstanie  w ramach  bawarskiej policji Służby Informacyjnej ds. Cyganów. 

1905 publikacja tzw. księgi cygańskiej przez policję w Bawarii

1920 wprowadzenie w Niemczech zakazu wstępu Romów do parków miejskich i łaźni publicznych

1926 ogłoszenie w Bawarii ustawy o kierowaniu bezrobotnych Romów do obozów pracy 

1933   NSDAP zdobywa 1/3 głosów w wyborach do parlamentu niemieckiego. Prezydent Niemiec powierza stanowisko 
kanclerza Adolfowi Hitlerowi.

1934 ogłoszenie „Ustawy o zapobieganiu narodzin potomstwa obciążonego chorobą dziedziczną”

1935 ogłoszenie tzw. ustaw norymberskich

1936 powstanie Centralnego Urzędu do Zwalczania Cyganów w ramach policji kryminalnej Rzeszy
powstanie Zakładu Badawczego ds. Higieny Rasowej i Biologii Populacyjnej

1938  ogłoszenie „Dekretu o Walce z Plagą Cygańską” 
wprowadzenie zakazu uczęszczania do szkół publicznych dla dzieci romskich
uruchomienie obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück

1939 inwazja Niemiec na Polskę
inwazja ZSRS na Polskę

1940 pierwsza deportacja niemieckich Romów i Sinti na okupowane ziemie polskie
uruchomienie obozu koncentracyjnego Auschwitz 
zamknięcie granic getta łódzkiego i warszawskiego

1941 inwazja niemiecka na ZSRS
powstanie kompleksu obozów Jasenovac w Niezależnym Państwie Chorwackim
druga deportacja niemieckich Romów i Sinti na okupowane ziemie polskie 
utworzenie tzw. obozu cygańskiego na terenie getta w Łodzi
uruchomienie obozu zagłady w Chełmnie n. Nerem
pierwsze transporty Romów do obozu zagłady w Chełmnie n. Nerem

1942 konferencja najwyższych urzędników III Rzeszy na temat współpracy przy realizacji zagłady wszystkich europejskich Żydów
początek wsiedlania Romów i Sinti do gett w Generalnym Gubernatorstwie
początek akcji „Reinhardt” – likwidacji gett w Generalnym Gubernatorstwie
uruchomienie obozu zagłady w Bełżcu
uruchomienie obozu zagłady w Sobiborze
uruchomienie obozu zagłady w Treblince
rozpoczęcie masowej zagłady w KL Auschwitz II-Birkenau
przymusowe przesiedlenie Romów przez władze rumuńskie do Naddniestrza

1943 formalne pozbawienie Romów i Sinti niemieckich praw obywatelskich 
trzecia deportacja niemieckich Romów i Sinti na okupowane ziemie polskie
uruchomienie tzw. rodzinnego obozu cygańskiego w KL Auschwitz II-Birkenau

1944 likwidacja tzw. rodzinnego obozu cygańskiego w KL Auschwitz II-Birkenau
deportacja węgierskich Romów do obozów koncentracyjnych i pracy
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