
„...domy srebrne jak namioty...”
Monika Weychert Waluszko

Jest kwiecień 2013 roku. 5 kwietnia Romowie zanoszą list do 
wrocławskiego Urzędu Miasta w reakcji na ponawiane zapowiedzi 
likwidacji ich tymczasowych domostw. 19 kwietnia słowo „Wybaczcie” 
namalowane białą farbą na murze pojawia się tuż przy romskim 
koczowisku we Wrocławiu. Wrocławski oddział organizacji Narodowe 
Odrodzenie Polski (NOP) ustala, że 20 kwietnia zniszczone zostanie 
obozowisko przy ul. Kamieńskiego. Wyjątkowo, przez krótką chwilę, 
możemy zobaczyć w telewizji i przeczytać w gazetach (przynajmniej tych 
lokalnych)1 informacje o „problemie z rumuńskimi Romami”.

Romsko-polskie współżycie zwykle cechuje element agresji. 
Najsłynniejszy powojenny pogrom, kiedy doszło do poważnych zamieszek 
w całym mieście, miał miejsce w Mławie w 1991 roku; w 2008 w 
Andrychowie mieszkańcy postulują utworzenie romskiego getta (do dziś 
istnieje tam lokal, w którym Romów się nie obsługuje); podobnie w 
Poznaniu, gdzie w 2011 roku pracownicy Piano Baru odmówili obsłużenia 
znanego skrzypka Miklosza Deki Czurei, który przyszedł tu z wnuczką na 
lody2. W 2013 roku podczas jednego z festynów na Podlasiu cygański 
zespół muzyczny Forte Roma zrezygnował z występu — z powodu 
wykrzykiwanych pogróżek i postawienia przez ONR transparentu z 
napisem: „Nie mów, że jesteś Polakiem, jak nie umiesz czytać”3. Agresja 
fizyczna, pogromy, drobne incydenty, poniżające uwagi, pogarda, rasizm. 
Wydawałoby się, że i kwietniowe wydarzenia we Wrocławiu nie odbiegają 
zbytnio od tej złej normy. A jednak coś się zmieniło. We wcześniejszych 
przypadkach racja Romów pozostawała w ukryciu, nawet jeśli 
podejmowano kroki prawne. Rejestrowane przez media obrazy były 
jednoznacznie stereotypowe: biadolące kobiety, posępni mężczyźni — 
zawsze zgodne z odwiecznym wizerunkiem. Tym razem dialog 
międzykulturowy wybrzmiał bardzo mocno i symbolicznie.

8 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Romów, o 
którym nie znajdziemy nawet zdawkowej informacji w oficjalnych 
mediach. Święto to zostało ustanowione dla upamiętnia pierwszego 
spotkania przedstawicieli 25 państw, które odbyło się w 1971 roku w 
Chelsfield  pod Londynem a decyzję o jego przyjęciu podjęto w Jadwisinie 
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koło Serocka na IV Kongresie Międzynarodowego Związku Romów w 
1990 roku. Już pierwszy Światowy Kongres zainaugurował działalność 
Światowej Rady Romów, która zwróciła się do państw członkowskich 
ONZ, aby uznały Romów za nieterytorialną mniejszość narodową: z 
hymnem, flagą i reprezentacją — Międzynarodowym Komitetem 
Cyganów. Amnesty International uczciła ten dzień w 2013 roku 
inauguracją projektu Human Rights Here / Roma Rights Now. W wielu 
miejscach na świecie aktywiści, artyści, politycy zorganizowali 8 kwietnia 
lub w poprzedzającą ten dzień niedzielę wiele imprez. Obchody są 
przecież okazją do poszerzenia świadomości o narodzie romskim, jego 
zwyczajach i romanipen, a także unaocznienia i nagłośnienia problemów, z 
jakimi Romowie borykają się obecnie. Grupa z działek przy ul. 
Kamieńskiego postanawiła rozmawiać o swej sytuacji właśnie w rocznicę 
wyrażenia przez Romów woli bycia quasi-państwową siłą wśród innych 
państw.

Szanowny Panie Prezydencie!

Zwracamy się z prośbą o pomoc i zrozumienie naszej trudnej sytuacji. Dostaliśmy 
wezwanie do opuszczenia byłych ogródków działkowych przy ul. Kamieńskiego, 
gdzie znajduje się centrum naszego życia — nasze jedyne domy. Mieszkamy tam od 
kilku lat, a niektórzy z nas od kilkunastu. Większość naszych dzieci urodziła się w 
Polsce, duża część we Wrocławiu. Często nie mówią już po rumuńsku, tylko po 
polsku i w romani. W ramach zajęć organizowanych przez różne organizacje dwa 
razy w tygodniu chodzą do szkoły, gdzie uczą się pisać i czytać, chcielibyśmy wysłać 
je do prawdziwej szkoły .
Czujemy się mieszkańcami tego miasta. Nie mamy się dokąd wyprowadzić. Czy 
moglibyśmy liczyć na wsparcie i wskazanie nam innego terenu, gdzie moglibyśmy 
się osiedlić? 
Zdajemy sobie sprawę, że nasze sąsiedztwo może być uciążliwe dla mieszkańców ul. 
Kamieńskiego, bo jest nas wielu i często zwracamy się do nich o pomoc. 
Jednocześnie tylko dzięki pomocy innych ludzi nasze dzieci nie chodzą głodne i mają 
prowizoryczny, ale dach nad głową i ciepło.
Prosimy o pomoc, bo nasza sytuacja jest bardzo trudna, nie mamy gdzie wracać, a 
nawet w Rumunii nie mamy szans na normalne życie. My nie chcemy tak żyć, ale też 
nie mamy wykształcenia, pracy, majątku, dlatego wychodzimy na ulice i żebrzemy o 
pieniądze na jedzenie, leki czy inne produkty potrzebne do życia. Niektórzy mówią, 
że mamy drogie samochody, tak naprawdę parę rodzin ma stare samochody, którymi 
czasem przeprowadzają się z miejsca na miejsce i to jest jedyny ich majątek.
Gdyby znalazła się jakaś praca dla nas, to z chęcią byśmy ją podjęli i 
zaangażowalibyśmy się w rozwój i pracę na rzecz miasta Wrocławia. Proszę tylko 
dać nam szansę. Chcemy zostać we Wrocławiu i integrować się ze społeczeństwem 



tego miasta. .

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Romów rumuńskich ich przedstawiciele:
Ita Stoica, Nicolai Stoica, Ion Ciurar

 Rumuńscy Romowie odnoszą się do jednego z podstawowych praw 
człowieka: prawa wyboru miejsca zamieszkania. Powody podjęcia decyzji 
o migracji bywają różne — mogą wiązać się z chęcią poprawy warunków i 
standardu życia, studiami, pracą czy obawą o własne życie i zdrowie, ale 
także z upodobaniem do jakiegoś miejsca czy nawet krajobrazu. Nie jest to 
istotne. Każdy z nas ma prawo do zamieszkania tam, gdzie mu się podoba. 
Ta grupa romska nie może zostać wysiedlona z Polski, jak domagają się 
niektórzy obywatele. Romowie z Rumunii są także obywatelami Unii 
Europejskiej, dlatego nie muszą się ze swoich decyzji tłumaczyć. 
Przeciwnie, mają prawo prosić lokalne władze o pomoc i pomoc ta 
powinna być im udzielona. Można powtórzyć za Hannah Arendt: 
„Koncepcja praw ludzkich oparta na założeniu, że istnieje istota ludzka 
jako taka, natychmiast załamała się, kiedy osoby głoszące, że w nią 
wierzą, po raz pierwszy zetknęły się z ludźmi, którzy naprawdę stracili 
wszystkie inne cechy i znaleźli się poza związkami łączącymi ludzi — z 
wyjątkiem tego, że byli ciągle ludźmi”4. Romowie mają prawa, ale brak im 
silnej reprezentacji politycznej, która pomogłaby je egzekwować. Problem 
respektowania tych praw dotyczy społeczeństw większościowych, co 
wywołuje w przedstawicielach tych społeczeństw dezorientację i 
rozdrażnienie. Dlaczego tak się dzieje? Podważenie związku pomiędzy 
miejscem urodzenia a miejscem zamieszkania, ale przede wszystkim 
pomiędzy miejscem narodzenia a narodowością wyznacza kryzys związku 
między człowiekiem a obywatelem. To, co humanitarne, oddziela się od 
tego, co polityczne. Proces ten leży u podstaw kuriozalnej bezradności 
władz Wrocławia. Pojawienie się wędrowca, uchodźcy, osoby migrującej 
rujnuje ustalony ład społeczny, ponieważ osoba taka wymyka się spod 
kontroli władzy. Ewa Rewers wypunktowała ten problem w swoich 
miejskich analizach5. Główną figurą ponowoczesnego miasta staje się nie 
jego obywatel, lecz „przychodzący do miasta z innej kultury”.

„Wybaczcie” — to słowo namalowane białą farbą na murze pojawiło 
się przy romskim koczowisku we Wrocławiu. Napis ten udokumentowany 
został w archiwum Tomáša Rafy, który od trzech lat realizuje 
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konsekwentnie projekt badawczy New Nationalism. Skupia się on na 
wątkach nacjonalizmu byłych krajów bloku wschodniego: Polski, Czech, 
Słowacji i Węgier. Podobny mural powstał wcześniej na murach 
romskiego getta na Słowacji, gdzie doszło do strzelaniny i zabójstw 
Romów. Interesujące wydają się być interpretacje tego napisu. Słowo w 
języku polskim (nie w romani), namalowane przez Polaka, wydaje się być 
kierowane przez Wrocławian do mieszkańców koczowiska. W telewizji 
zinterpretowano je inaczej. „Przepraszamy ludzi za to, że jesteśmy tu 
nielegalnie ” — mówi w rozmowie z dziennikarzem TVN24 Aleks, jeden 
z Romów mieszkających we wrocławskim obozowisku6. To wręcz 
podręcznikowy przykład zjawiska nazywanego podwójnym wiązaniem — 
double bind (opisał to Pierre Bourdieu7 czy Sander Gilman8), kiedy 
przedstawiciele mniejszości sami siebie postrzegają jako winnych 
dyskryminacji. Społeczeństwo większościowe wywiera nacisk na zmianę 
wzorów zachowań mniejszości — obiecuje za to nagrodę: akceptację i 
przywileje socjalne. Z drugiej strony nie pozwala o inności zapomnieć, 
gotowe wypomnieć ją w sprzyjających okolicznościach. Nawet jeśli 
chcesz się zasymilować — zawsze pozostaniesz obcym. Ta ambiwalencja 
wysyłanych z zewnątrz sygnałów wpływa na zachwianie poczucia 
wartości i realnej oceny sytuacji u przedstawicieli mniejszości.

W przypadku Romów kluczową kategorią i narzędziem 
dyskryminacji jest „cygańskość” — oparta na twierdzeniu, że istnieje stały 
zespół zachowań będących dla Romów „kwestią wyboru”. Jest to 
dziedzictwo, które podtrzymują niejako „na złość otoczeniu”. I tak 
zamieszkiwanie na koczowisku widziane jest jako wyraz woli, nie zaś 
pochodna określonych warunków ekonomiczno-politycznych. Dziennikarz 
TVN 24 Leszek Dawidowicz w swym materiale mówi językiem 
wykluczenia: „Ci ludzie wybrali takie życie”9. Chętnie używa właśnie tego 
sformułowania: „Ci ludzie do perfekcji opanowali omijanie prawa, bo jak 
można wyrzucić z Polski obywateli Unii?” (sic!). Najciekawszy jest 
jednak brak refleksji reportera nad językiem, którym się posługuje. 
Indaguje jedną z kobiet: „Co potrafisz robić? Gdzie chciałabyś pracować? 
Jakiej chcesz pracy? Co ty potrafisz?”, nie zastanawiając się nad tym, że z 
Romką z Rumunii rozmawia po... polsku, a jest to trzeci lub czwarty 
język, którym posługuje się owa kobieta. Język polski wydaje mu się 
naturalny do porozumiewania się i nie przyjmuje, że dla emigrantki jest to 
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kwestia posiadania nowych umiejętności. Każda kultura jest pierwotnie 
kolonialna — także w kwestii języka. Wyniszczenie i marginalizacja 
języków przez przywłaszczenie sobie prawa do jednorodności to cecha 
monokulturowych hegemonii i polityki kolonialnej, która, by się rozwijać, 
nie potrzebuje zamorskich kolonii10. Na marginesie można dodać, że w 
Polsce przez lata podstawą segregacji szkolnej były właśnie testy 
językowe.

W jednej z polskich opiniotwórczych stacji telewizyjnych swobodnie 
padają stwierdzenia podszyte stereotypami i cechujące się nastawieniem 
antycygańskim11. To tu kształtuje się wzór mowy, która służy tylko 
pozornie debacie, a w istocie rzeczy podtrzymuje i propaguje 
stygmatyzowanie, konformizm i fałszywe hierarchie tego, co ważne w 
społeczeństwie, polityce i kulturze12.

 NOP sięga po „mowę nienawiści” w czystej postaci. Urodziny 
führera były w III Rzeszy „szczególnie obchodzonym dniem”. Wrocławski 
oddział NOP też ma pomysł na własne obchody: wzywa do likwidacji 
romskiego koczowiska przy ul. Kamieńskiego... w 124 rocznicę urodzin 
Adolfa Hitlera. Piszący na portalu Nacjonalista.pl używają sformułowań: 
„ostateczne rozwiązanie kwestii romskich koczowisk”, „aspołeczny i 
antynarodowy element stanowiący obciążenie dla rdzennej ludności”, 
„czyszczenie”. Na koczowisku płoną pierwsze prowizoryczne domostwa 
Romów.

Oczywiście, faktów w tej sprawie jest więcej (na przykład rola 
Stowarzyszenia Nomada13) czy rasistowskie komentarze przedstawicieli 
lokalnego Ratusza. Wybrałam tylko trzy wydarzenia, ponieważ pozwalają 
one dostrzec ogromny obszar niewidzialnych i nieporuszanych niemal w 
ogóle tematów: nierówność wobec prawa wskutek braku zaplecza 
politycznego; zewnętrznie kształtowany model „cygańskości”; skutki 
przemocy symbolicznej; retorykę wykluczenia; bezkarne powielanie 
faszystowskich haseł wobec narodu, który stracił połowę europejskiej 
populacji w obozach śmierci. W publikatorach pojawia się kilka 
przypadkowych informacji utrzymanych w sensacyjnym tonie i na tym 
rzecz się kończy. „O tym nie rozmawiamy, tego nie ma”14. Wyłania się 
zatem porażająca teza, że my wszyscy jako społeczeństwo zgadzamy się 
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na antyromskie ataki, nienawiść i poglądy rasistowskie, ksenofobiczne i 
faszystowskie — wedle obowiązującego prawa przecież zabronione. 
Trzeba rozgraniczyć dwa poziomy dyskryminacji: w obrębie zachowań 
instytucjonalnych i społecznych. Czym innym jest niewydolność władz 
Wrocławia wobec problemu prawno-ekonomicznego, a czym innym 
społeczne przyzwolenie na zachowania ekstremistów. Kwietniowa 
konfrontacja postaw nie wywołała w Polsce żadnej poważnej debaty o 
prawach człowieka, wolności obywatelskiej i rozwiązaniach 
równościowych w działaniach na rzecz mniejszości. Nie usłyszeliśmy też 
żadnych głosów oburzenia. Ta bierność pokazuje skalę poglądów 
rasistowskich i nietolerancji. Nie interesuje to polityków, samorządowców, 
organizacji społecznych głoszących hasła równości, braterstwa i przyjaźni. 
Milczą autorytety. Pytanie tylko, dlaczego? Czyżby dlatego, że 
esencjonalne uprzedzenia wobec Romów są powszechne? Dlatego, że 
uznajemy jednak iż owa „cygańskość” jest takim zespołem cech, który 
determinuje ich los? Jednym słowem „ci ludzie” sami sobie są winni i nie 
musimy się nad tym pochylać? I wszyscy to mniemanie mamy pod skórą?

Relacje Polaków i Romów od wieków bazują na kilku stereotypach 
tak silnych, że właściwie wykluczających właściwe rozpoznanie. 
Cyganie15 postrzegani są na dwa odmienne sposoby. Pierwszy, bardziej 
pierwotny sposób myślenia o Romach utożsamia ich z leniami, oszustami i 
złodziejami. Włączano wizerunek Romów w kolejne nurty mitotwórcze: 
ludowy czy orientalny. Równolegle funkcjonuje wykreowany w okresie 
romantyzmu i utrwalany przez wielu malarzy i literatów archetyp16 Cygana 
— jako symbolu wolności, piękna i swobody, dodatkowo wiązany ze 
stylem życia charakterystycznym dla zbiorowości artystów-cyganów. 
Powstał quasi-pozytywny stereotyp pokutujący do dziś w popkulturowych 
przedstawieniach. W międzywojniu np. królował w wydaniach 
kieszonkowych powieści. W latach dziewięćdziesiątych powrócił w nurcie 
muzyki disco polo, od 2000 roku był zaś stanowił egzotyczną dekorację 
dla sesji modowych, od niedawna także inspirację projektantów 
(przykładem jest kolekcja Gelem Roberta Kupisza). Oba te stereotypy 
wykorzystują ten sam komponent „cygańskości” — intencjonalny wybór 
modelu życia i obecność w nim elementu dionizyjskiego (Ruth 
Benedict17), archetyp „szczęśliwych, wolnych Cyganów spryciarzy”. W 
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Polsce takie uproszczenia szerzył folkloryzm18, a nie można zapominać o 
oczywistym związku folkloryzmu i dyskursu kolonialnego19. Falbaniaste 
spódnice i błyskotki wciąż przysłaniają nam prawdziwy obraz życia 
Romów w Polsce. Dlatego tak ważne jest nie tylko rozmawianie o ich 
współczesnym losie, ale także język, jakiego w tej rozmowie używamy.

W dialogu należy przyjąć współczesną perspektywę i dostrzec, w 
jaki sposób młoda romska inteligencja (w tym artyści) modyfikuje 
tradycję, próbując przejąć kontrolę nad kształtowaniem nowoczesnego 
wizerunku Romów — nie tracąc przy tym swej tożsamości. Dotyczy to 
zwłaszcza sfery wizualnej. Chodzi o to, aby pokazać, że odkrywana 
właśnie przez społeczeństwa większościowe i świat sztuki romska estetyka 
jest ciekawa, a romskie doświadczenie może być inspirujące, kiedy 
przestaje się na nie patrzeć przez pryzmat stereotypów.

Z pewnością proces wprowadzenia Romów do światowej historii i 
przekreślenia wieloletniej dyskryminacji może ułatwić i przyśpieszyć 
odpowiednia edukacja. Powinno się przy tym wykorzystywać fakty różnej 
wagi, ponieważ wszystkie one składają się na wspólną przeszłość. Mówić 
o rozmiarach Porajmos20, ponieważ zagłada Romów nie jest szeroko 
obecna w nieromskiej świadomości społecznej; o tym, że doktor Mengele 
„pracował” w cygańskiej części obozu w Oświęcimiu; ale także o tym, że 
były takie osoby jak romska bohaterka, Alfreda Markowska zwana 
Nońcią, która uratowała ogromną liczbę romskich i żydowskich dzieci 
przed śmiercią. A nawet o takich drobiazgach jak pochodzenie Apolonii 
Chałupiec — Poli Negri. Jej postać wydaje się być szczególnie 
symboliczna. Grając Carmen w jednym z najlepszych filmów Ernsta 
Lubitscha, powielała kliszę cygańskiej piękności — egzotycznej 
uwodzicielki. Jednocześnie na co dzień ukrywała swoje romskie korzenie, 
by móc bez problemów funkcjonować w społeczeństwie.

Jest to temat, który powinien być może poruszyć aktywność 
polityczną artystów. Na razie zaldwie parę osób odważyło się na taki gest.
Aleksandra Kubiak stworzyła pracę Baraca i przez pryzmat romskiego 
budownictwa ukazała problem wyparcia Romów z naszej kultury21. 
Wzbudziła tym zainteresowanie i kontrowersje. Pisarka i dziennikarka 
Lidia Ostałowska i fotograf Piotr Wójcik  od lat obserwują sytuację 
Romów i zajmują w tej kwestii wyraziste stanowiska. Tworzą oni, wraz z 
romskimi i polskimi artystami, naukowcami i dziennikarzami, środowisko 
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wokół kwartalnika „Dialog-Pheniben” (redaktorką naczelną jest Joanna 
Talewicz-Kwiatkowska). Poetka Ilona Witkowska, laureatka tegorocznej 
Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, odbierając nagrodę, apelowała 
o to, by Wrocław zauważył, że kultura powstaje nie tylko na salonach: 
„Mam nadzieję, że nagroda dla tej książki sprawi, że docenią państwo to, 
co jest także elementem kultury Wrocławia: koczowisko romskie przy 
Kamieńskiego i targowisko przy Świebodzkim...”22. Zygmunt Bauman, 
sam zaatakowany na wrocławskim uniwersytecie przez narodowców, 
podpisał się pod apelem o wsparcie dla wrocławskiej społeczności Romów 
rumuńskich.

Wystawa w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki i towarzysząca jej 
publikacja mogą także stać się narzędziami wyprowadzenia romskiej 
tematyki z marginesów do głównego dyskursu społecznego, politycznego, 
ekonomicznego czy estetycznego. W oficjalnym obiegu funkcjonują 
wyłącznie przedstawienia ikonograficzne tworzone na podstawie 
stereotypów produkowanych przez społeczeństwa większościowe. Jak 
znaczące i czasem katastrofalne w skutkach było i jest powielanie tych 
wytartych klisz? Ironicznie ukazuje to szkic Francisa Reisza z obrazem 
tych „szczęśliwych Cyganów” w Oświęcimiu. Wystawa koncentruje się na 
pojęciu „cygańskości”. Dla Romów jest to romanipen. A czym 
„cygańskość” jest dla Polaków? Jak kształtowany był wizerunek Cygana 
postrzeganego z perspektywy kultury większościowej? I w jaki sposób 
sami Romowie kreowali swój obraz, dostosowując go do oczekiwań 
otoczenia — gadziów — jako formę przystosowania? Czy da się spod tych 
notacji wydobyć prawdę o nomadycznej społeczności? Jaki widzimy tu 
ślad „kolonialnej” dominacji? Na jakiej zasadzie i do jakich cech odnosili 
się „naśladowcy”: artystyczna cyganeria czy New Gypsy?

Wspólna przyszłość zależy od dostrzeżenia potencjału prawdziwego 
doświadczenia romskiego jako alternatywnej wiedzy o świecie, która 
może wzbogacić i odświeżyć refleksję na temat porządku społecznego, 
ekonomicznego i estetycznego. Przykładem jest tu architektura: mobilne i 
elastyczne struktury, swoboda i dowolność w komponowaniu cytatów, 
budowanie z materiałów odzyskanych i poszanowanie natury. Ale by snuć 
refleksję o budowaniu domów, najpierw trzeba rozwiązywać realne 
problemy koegzystencji (a problem ten dotyczy całej Europy23).

Jak dalekie echo pojawia się tu wiersz Papuszy — Bronisławy Wajs 
— z czasów „wielkiego postoju” (powstał w 1953). Papusza mówi w 
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imieniu wykluczonych współbraci — teraz także przybyszy z Rumunii 
osiadłych we Wrocławiu. Poetka apeluje o możliwość współżycia bez 
uprzedzeń i potrzeby tłumaczenia się z dróg prowadzących do wspólnego 
zamieszkania:

Nie przyszłam do was, byście jeść mi dali.
Przychodzę, byście chcieli mi uwierzyć.
Nie przyszłam do was po wasze pieniążki.
Przychodzę, byście rozdali je wszystkim.
Przychodzę do was z podartych namiotów,
wiatr je poszarpał i zabrała woda.
Proszę was wszystkich, proszę starych ludzi
i małe dzieci, i piękne dziewczyny,
zbudujcie domy srebrne jak namioty,
co w lesie stoją pobielane mrozem!
Nie przyszłam do was po wasze pieniążki.
Przychodzę, byście wszystkich przyjąć chcieli,
żebyście czarnej nocy nie czynili,
w biały dzień24.
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