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NAZISTOWSKIE LUDOBÓJSTWO
CYGANÓW NA BIAŁORUSI

N

a terytorium Białornsi Armia Czerwona doznała najbardziej drnzgo
cącej porażki w 1941 r. Prawie do lata 1944 r. bialornskie terytorium
znajdowało się pod kontrolą niemieckich oddziałów karnych. Straty repu
bliki były kolosalne. Na każdym kroku naziści rozstrzeliwali, vv ieszali, pa
lili żywcem. Aktywność okupanta wzrastała wraz z ciężkimi stratami, jakie
ponosił ze strony silnego ruchu partyzanckiego. W rezultacie represji zginął
co czwarty mieszkaniec Białorusi. Wehm1acht tak szybko zajmował kraj,
że Cyganie mieli niewielkie szanse, by ujść w głąb kraju. Straty wśród Cy
ganów były wyższe niż wśród ludności słowiańskiej, ponieważ byli oni (na
równi z Żydami) skazani na zagładę.
* * *

Jeszcze przed zakończeniem wojny utworzono Nadzv.ryczajną Komisję Pa11stwową (l.JI'K - qpe3BhP-IaHHM focy.n:apcrneHHM KoMHCCIUI) w celu zbada
nia przestępstv,r niemiecko-faszystowskich okupa11tów i ich kolabora11tów.
W wyzwolonych miastach i vvioskach zbiera110 relacje świadków·, przepro
wadzano ekshumację masm,vych grobów. W swoich bada11iach opierałem
się głównie na materiałach NKP/IIrK, przechowywanych w Pa11stwm,vym
Archiwtm1 Federacji Rosyjskiej. Dodatkov,rym źródłem były wspomnienia
starszych Cyga11ów. Moim celem jest wprowadzenie do obiegu naukowego
nowych faktów historycznych. Jednocześnie zastrzega111, że zapoznałem się
tylko z częścią zasobów archiwalnych NKP/lifK dotyczących Bialomsi.
Niniejszego artykułu o ludobójstwie Cyga11ów na Bialornsi nie moż
na traktować, jako pierwszego pomszającego tę tematykę. Niestety moi
poprzednicy 1 praktycznie nie odwołują się do materiałów archiwalnych.
1. V Kalinin, Zagadka baltijskih cygan. Ocerki istmii, kultu1y i social 'nogo razvi
tid baltljskih cygan, Logvinov, Minsk 2005, s. 97-100; A. Frydman, Nevicido111y genac)•d:
zniscenne belaruskih cyganoi:t u 1941-1944, ,,ARCHE" nr 2 (31 )/2004.

22

STUDIA ROMOLOGICA

3/2010

W nąjlepszym razie stosują odsyłacze do autorów brytyjskich albo niemiec
kich, (którzy często nie ujawniają źródeł). Bywa i tak, że fakty są podawane
w ogóle bez odsyłaczy. Według mojej opinii takie podejście w znacznym
stopniu deprecjonuje historyczną w
· iarygodność publikacji, gdyż nawet in
formacja narracyjna wymaga odpovviedniego potwierdzenia.

***
Ofiar narodu cyga11skiego w latach II wojny światowej nie można liczyć
w milionach. Przede wszystkim dlatego, że na terenach, gdzie ludobójstwo
miało intensywny charakter, przebywało stosunkowo niewielu Romów. Nie
miejsce tutaj na szczegółową analizę dotyczącą poszczególnych krąjów.
Zatrzymamy się jedynie na sytuacji białoruskiej. Spis z 1897 r. odnotował
w guberniach białoruskich obecność 2395 Cyganów·. Radzieckie, przedwo
jenne spisy niewiele powiększyły tę cyfrę. Jeśli uwzględnić ·wzrost demo
graficzny i nawiązać do ulubionej tezy narodowych akt)1'Vistóvv romskich,
że wielu Cyganów kryło się przed inspektorami spisowymi, to nawet wtedy
ryzykownym byłoby wymienić cyfrę większą od siedmiu tysięcy. Niewąt
pliwym faktem jest, że i po wojnie na Białorusi pozostała dość widocz
na liczba cyga11skiej ludności, która przeżyła okupację. Na przykład spis
z 1979 r. zarejestrował obecność 10 600 Cyganów. Odnosząc się do tych
liczb stwierdzić należy, że jakimkolwiek zezwierzęceniem cechowałyby się
nazistowskie oddziały pacyfikacyjne, to nie mogły one zlikwidować więcej
niż cztery tysiące przedstawicieli tej narodowości. Właśnie tę maksymalną
granicę strat spróbuję uzasadnić, w oparciu o dokumenty, v,r ramach niniej
szego artykułu.
Zanim przejdę do opisu tragedii lat okupacji, pokrótce przedstawię rys
przedwojennego życia Cyganów na Białorusi. Z etnograficznego punktu ,vi
dzenia przeważały tam dwie, bliskie językowo i kulturowo, grupy etniczne:
Ruska Roma i Polska Roma. Epizodycznie pojawiali się tam także Cyga
nie pochodzenia rumw1skiego - Kelderasze. Tabory tych ostatnich koczo
wały na całym obszarze ZSRR, wykonując prace pobielaczy-cynowników
Rosyjscy i polscy Cyganie tradycyjnie ząjmow·ali się wymianą i sprzedażą
koni. Ich żony wróżyły i żebrały po wsiach. Podkreślić należy, że stosunki
z ludnością slowia11ską układały się przyjaźnie. Zimą cyga.11.skie rodziny za
trzymywały się na postój w chłopskich domach. Dosyć rozpowszechnionym
zjawiskiem wśród Cyga.11ów były miesza.11e malże11stwa koczowniczych Cy
ganów z osoba.ini narodowości słovvia.11.skich. Przyjazne stosunki z miesz
ka11cami wsi pomogły uratować podczas okupacji wiele taborów. Cyganów
uprzedza.110 o pojawieniu się oddziałów karnych, a nawet ukrywano z na-
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rażeniem własnego życia. Dzięki temu procent ocalonych był u Cyganó,Y
znacznie wyższy niż u Żydów.
Nie należy sprowadzać cyga11skiego życia przed wojną jedynie do ko
czowania. Spisy ujawniają stabilny procent Cyganów· również wśród miesz
kat'lców miast. Oprócz tego we ,vsiach żyli Cyganie, którzy uprawiali ziemię
i posiadali własne domy. Często pisze się o apolityczności Cyganów i ich
obojętności, co do losu krajów pobytu. Jednakże Cyganów ze slowiai'iskich
republik ZSSR cechował patriotyzm. Ze szczególną silą przejawiło się to
podczas hitlerowskiego ataku na kraj. Cyganie podlegali mobilizacji, ale
również dobrowolnie zgłaszali się do Arn1ii Czerwonej. Wielu walczyło
później w oddziałach partyzanckich. Zaborcza polityka nazistów na Biało
rusi spotkała się również ze zbrojnym oporem Cyga11ów 2 .
Nadmienić należy, że liczni Cyga11ie nie rozumieli motywów powodu
jących zagrożenia ze strony faszystów. Jako normalni i prości ludzie, nie byli
w sta11ie do ko11ca uwierzyć, że można niszczyć cały naród z powodu jakichś
abstrakcyjnych i opętaóczych idei. Dlatego Cyganie próbowali tvvorzyć wła
sne teorie, stanowiące jakąś praktyczną podstawę dziala11 hitlerowców. Nie
mieccy okupanci byli w nich przedstawiani, jako ludzie niewspółmiernie
okrutni. A mając „powody" do karnych akcji odwetowych - faszyści nie
znali umiaru podczas ich przeprowadza11ia.
Była partyza11tka, Ljubow Akułowa, mówi na przykład, że na początku
wojny koczowniczy Cyganie ukrywali raimych sowieckich żołnierzy na te
renach okrążonych przez wojska hitlerowskie, a w późniejszych latach oku
pacji również partyza11tów. Niemcy to przerwali i zaczęli rozstrzeliwanie.
- wyjaśnia ona -A jak odmówisz? Zatrzymują cię ludzie z bronią. Żądąfą,
by położyć swojego rannego w głębi wozu - dzieci niech siedzą po bokach.
Chcesz - nie chcesz, nakrywali!;my pierzyną i wieźliśmy3.
Podczas swoich rozmów ze starszymi Cyganami wysłuchałem wielu
podobnych, ,,życiowych" wyjaśnie11. Jako przyczyny egzekucji wymieniano
m. in. ukradzionego w taborze konia, cygai'iskiego chłopca, podkradającego
klucz od motocykla albo znalezioną w obozie bro11. Należy jednak uzmysło
wić sobie, że to nie nazistom potrzebne były takie preteksty, ale Cyga11om dla zrozumienia. Ludobójstwo było niezależnie od tego, czy Cyga11ie zacho
wywaliby się z najwyższą ostrożnością. Karne oddziały (Einsatzgruppen)
stworzone zostały jeszcze przed napaścią na Związek Radziecki i już w-tedy
zapla110wano akcję krwawego oczyszczania zaplecza frontu.
2. N. Biessonov, Cyganskad tragedia 1941-1945. Fakty, dok11111e11ty, vospo111i11a11ici,
T. 2: Voonriennyj otpor; Satra,Sankt Peterburg 2010,s. 59,60,86,242,274,305-308,340.
3. Infonnacja od białornskiej Cyganki Ljubow Michajlowny Ak.l.!lowej zanotowana
przez N. Biessonova w Wołgogradzie w 2005 r.
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Karną politykę okupanta można podzielić na trzy etapy. Pierwsze sta
dium tragedii rozpoczęło się po wtargnięciu wojsk niemieckich na teryto
rium Bialornsi. Dowódcy grup pacyfikacyjnych byli fanatycznymi zwolen
nikami „higieny rasowej" i z własnej inicjatywy zaczęli likwidację przed
stawicieli narodów „niepelnovvartościowych". Rozprawy z Żydami szły
w parze z niszczeniem napotkanych po drodze taborów cyga11.skich. Taka
,,samodzielność" oddziałów karnych nie była ujęta w planach wyższego do
wództwa. Jednak przywódcy III Rzeszy, znajdując się w stanie euforii spo
wodowanej zwycięstwami na froncie wschodnim, uznali, że jest to dogod
ny moment do kontynuacji „ostatecznego rozwiązania" kwestii żydowskiej
i cyga11skiej.
Dmgie stadium to ludobójstwo dokonywane według instmkcji otrzyma
nych odgórnie. Na tym etapie odrzucono deklaracje, jakoby tylko koczowni
czy Cyganie stanowili element kryminalny, zaś nad osiadłym i można się zli
tować. Władze okupacyjne, przy pomocy policji utvvorzonej z miejscO\vych
kolaborantów, postanowiły umieścić na listach spisowych całą ludność cy
ga11ską. Już od wiosny 1942 r. rozpoczął się terror na całym okupowanym
terenie: od Leningradu do Ukrainy. Cyganów zbierano pod pretekstem reje
stracji i rozstrzeliwano. Następnie wyłapywano tych, którzy się nie zgłosili,
przewidując egzekucję.
Trzecie stadiwn ludobójstwa miało charakter totalny. Rozwijający się
mch partyzancki dał hitlerowskim oddziałom pacyfikacyjnym pretekst do
likwidacji całej miejscowej ludności. Taktyka „spalonej ziemi" oznaczała,
że zginą też Słowianie, których można podejrzewać o pomoc w zaopatrywa
niu partyzantów. Na tym etapie liczni Cyganie ginęli na równi z Rosjanami,
Białomsinami i Polakami. I choć ciągle jeszcze instmkcje oddziałów kar
nych zalecały w pierwszej kolejności zabijać Cyganów i Żydów, to sytuacja
dodatkowo pogłębiała rozpaczlivve położenie innych, ,,niepełnowartościo
wych" narodów.
Oczywiście wymieniona periodyzacja nie obejmuje wszystkich zna
nych nam wypadków ludobójstwa. Rzeczywistość zawsze jest bardziej zło
żona od schematów. Tym niemniej fakty omówione w dalszej części opraco
wania w większości wpisują się w teorię.
* * *

Zapoznając się z zawartością archiwalnych teczek NKP/llrK dotyczących
Białomsi dostrzegłem, że brak jest w nich wiadomości o egzekucjach Cy
ganów. Nie ma ich np. w żadnym z działów zbiorn, dotyczącego obwodu
bobmjskiego, a przecież wśród ofiar na tym terenie były osoby narodowości
cyga11skiej, o czym dal świadectwo pisarz Lew Ginzburg. W 1967 r. dowie-
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dział się od Cyga.nów, że na brzegu rzeki Bobrujka pod Bobrujskiem został
zlikwidowany tabor. Okazało się, że Cyga.nie ukry wali radzieckich ofice
rów. Wojskowych co prawda przebrano w cywilną odzież, ale ich mundurów
nie spalono, ponie"vaż tkanina była dobrej jakości. Z powodu znalezionych
mundurów tabor wyginął. Rozstrzelano wszystkich łącznie z dziećmi. Mnie
również udało się dowiedzieć od białoruskiej Cyganki, L. M. Akulo\\ej,
że w Bobrujsku rozstrzela.no jej krewnych o nazwisku Borowyje (matkę
i czworo dzieci w wieku od 4 do 14 lat) 4 . A więc egzekucje się odbywały, ale
nie pozostawiły one śladu w oficjalnych dokumentach. Wyjaśnić to można
faktem, że na podstawie dokumentów niektórych osiadłych Cyganów uzna
no za Białorusinów. Ważną rolę odgryv,1ala też metodyka pracy komisji re
gionalnych.
W gminnych radach sporządza.no rodzinne listy poległych, które były
później podstawą dla akt zbiorczych. Ponieważ na Białorusi procent ko
czowniczych Cyganów był bardzo wysoki, rzadko trafiali oni do w·ykazów
ofiar jakiejś konkretnej wsi. Były ku temu obiektywne przyczyny. Miejsco
wych mieszkańców łatwo było wyliczyć imiennie, a nazwisk ludzi z taboru
koczowniczego nie zna.no lub nie pa.mięta.no. Wpisy w rub ryce narodowo.ś·ć
dotyczą głównie Białorusinów i Żydów (czasami trafiają się Polacy). Cyga
nów brak.
Wzmianki o ludobójstwie znaleźć można w aktach obwodu Bara.nowi
cze5 . Protokół z miasta Baranowicze z 1 stycznia 1945 r. podaje, że masowe
mu wyniszczeniu podlegali Cyganie6 . Podobną infom1ację podaje Protokół
obwodu Baranowicze o mieście Diatłowo. Protokół z l maja 1945 r. powia
da.mia, że przez cały trzeci rok okupacji Niemcy dokonywali rozstrzeliwań
i spaleń, i nie było w tym winy radzieckich obywateli. Doli tej podlegali
w równym stopniu Rosjanie, Białorusini, Żydzi. Polacy, Cyganie (mężczyźni
i kobiety, starcy i dzieci)7.
Między Baranowiczami i Diatlowem leży miasteczko Gorodyszcze.
Wiadomo, że w odległości 150 metrów od cmentarza prawosławnego roz-

4. Infommcja od bialornskiej Cyganki, Ljubow Mihajlowny Akulowej, zanotowana
przez N. Biessonova w Wołgogradzie w 2005 r. Aby uzyskać więcej in.fonnacji o śmierci
rodziny Borowje zob. N. Biessonov, op. cit., s. 306.
5. Podział administracyjno-terytorialny, na h.ióry powołuję się w artykule,
przytaczany jest za aktami Nadzwyczajnej Komisji Pmistwowej (NKP), a nie
według stmm współczesnego.
6. Gosudarstve1myj Arhiv Rossijskoj Federacii (dalej - GARF), fond 7021, op. 81, d.
102, list 2. Odnośniki do archiwaliów rosyjskich pozostawiono w wersji oryginalnej, tj fond
'zbiór, zasób', opis 'spis', delo 'akta (sprawa)', list 'karta -przyp. red
7. GARF, fond 7021, op. 81, d. 102, list 48; gramatycznych błędów w dokumentach
NKP nie poprawim10.
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strzeliwa.no Cyganów, partyzantów i miejscowych mieszkańców 8 . Wedle jed
nego z protokołów, straty wspólnoty cyga11skiej wyniosły 100 osób9, jed
nakże podawane są i inne dane. Ł. I. Sjemienkowa, z zawodu księgowa,
oświadczyła, że zginęły cztery dziesiątki Cyganóvv. Te dane zbliżone są do
rzeczywistych - tym bardziej, że świadek osobiście znała jedną ze straco
nych Cyganek i na własne oczy widziała egzekucję. Oto zeznania Sjemien
kowej, zapisane w kwietniu 1945 r.:
W 1941 r., nmiej więcej w listopadzie, zgodnie z poleceniem władz niem.ieckich
w m. Gorodyszcze, gdzie sprawował rządy Niemiec [nieczytelne] komendant
placu i inni niemieccy urzędnicy, przeprowadzono masowe egzek.L1cje ludności
żydowskiej. Wszystkich Żydów zbierano po domach i gnali ich policjanci po
ulicach, bijąc palkami, sadzali na samochody i gdzieś w lesie Pogorzelce roz
strzeliwali.
W tym samym roku w Zaulh1 Słonimskim w m. Gorodyszcze, na polece
nie niemieckich władz obwiedziono drutem kolczastym wielki plac. Miejsce to
Niemcy nazywali gettem. Za drut zapędzili wszystkich pozostałych Żydów i Cy
ganów, a nikogo z miejscowej ludności do n.iego n.ie dopuszczali. Wiosną 1942
r. w m. Gorodyszcze, za cerbvią, obok cmentarza niemieckie bestie rozstrzelały
wszystkich Cyganów, wśród których były dzieci, starcy i kobiety, Niemcy stoso
wali najbardziej okrutne metody mordu -u jednej matki Cyganki, k.1órą osobiście
dobrze znałam, ale nazwiska jej nie pamiętam. Niemcy na jej rękach niemowlę
ciu rozbili głowę, a następnie i samą ją zabili, dzieci w obecności rodziców kładli
obok grobu i rozbijali im głowy, a niektórym odrąbywali, ogółem w miasteczk.'11
Gorodyszcze zabito około czterdziestu Cyganów 10 .

Krystyna lwanowna-Szpakowskaja była żoną Cygana i na podstawie jej
słów można podjąć próbę rekonstmkcji wydarze11 w rejonie lubcza11skim
obwodu Baranowicze.
Jesienią 1941 r. wyszedł niemiecki rozkaz o tym, żeby wszyscy Cyganie, za
mieszk.'1ljący na terenie rejonu lubczm'lskiego zgłosili się do miasteczka Lubcza
do niemieckiej komendantury wraz z końmi i uprzężą Zjechało 25 Cyganów,
mężczyzn i kobiet Wszystkim odebrali konie i uprząż. Spośród tych 25 ludzi
aresztowali dwóch Cyganów, a pozostałych zwolniono.
Ze słów jednego z tych dwóch Cyganów wiadomo mi, że ich odprowa
dzono pod wioskę Czerieszczle obok [nieczytelne] i zmuszono do kopania dołu,
8. GARF, fond 7021, op. 81, d. 102, list 37.
9. GARF, fond 7021, op. 81, d. 102, list 38.
10. GARF, fond 7021, op. 81, d. 104, list 4, 5.
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a potem dwaj policjanci [ ... ] zabili jednego Cygana, jednego zranili w twarz.
Poprosił on, by pogłębić dól i skorzystawszy z tego uderzył łopatą jednego poli
cjanta, a sam uciekł.
Wiosną l 942 r. podczas masowych aresztowm'i Cyganów trafił do ,,�ęzie
nia i mój mąż. Aresztowali policjanci i wiem, że był wśród ruch Kunickij Iwan
Pawłowicz 30 lat [ ... ]. Wszystkich Cyganów było wraz z dziećnu powyżej 50
ludzi. Oprócz tego aresztowano 14 osób, podejrzewanych o związki z partyzan
tami. Poszlm11 do tłumacza Baszko [ ... ] i zaczęłam prosić, żeby wypuścili spod
straży moje dzieci. Odpowiedział, żebym przyszła za jakiś czas. Przyszli dwaj
Niemcy, położyli mnie na ławkę i zbili gumowynu biczanu, po czym puścili do
domu. Ale kiedy moich dzieci nie z,vohuono, poprosiłam, żeby mnie wzięto ra
zem z wszystkinu aresz.towanynu. Na drugi dzień aresztu przyszli policjanci [tu
są wynuenieni wg nazwisk - przyp. red], zaczęli bić mężczyzn, załadowali do
samochodu, wzięli 2 dzieci i wywieźli na cmentarz zam Łubcza i wszystkich
rozstrzelali. Potem samochód wrócił, wziął kobiety z dziećnu, wywieźli na tenże
cmentarz i rozstrzelali.
Po rozstrzelmuu mojego męża zaczęli do mnie do domu przychodzić poli
cjanci raz.em z Kmuckim, szydzili ze nuue, gwałcili nuue, bilill _

Do dzisiaj niektórzy autorzy zaprzecz.ąją, że dokonano ludobójstwa Cyga
nów. Częściowo jest to spowodowane błędną interpretacją niemieckich in
strukcji. Częściowo zaś niewiedzą, co do realnej sytuacji. Niejednokrotnie
już pisałem o tym, że zagładę Cyganów w okupowanej części ZSSR prze
prowadzano według „modelu żydowskiego". Nie miał znaczenia osiadły
czy koczowniczy tryb życia ofiar. Nie brano pod uwagę, czy są to Cyga
nie „kryminalni", czy też utrzymują się z produktywnej pracy. Początkowo
zbierano ich pod pretekstem rejestracji i zabijano. Podkreślę jeszcze raz była to likwidacja z powodu cech rasowych. Nie bez przyczyny Słowiankę
Szpakowską oddzielono przed egzekucją od męża i dzieci. Istniał rozkaz
o „szczególnym traktowaniu" właśnie Cyganów. Trzeba brać pod uwagę
jeszcze jeden ważny szczegół, datę masowych mordów. Jak już wspomnia
no wyżej, decyzja o ludobójstwie została podjęta w pierwszych miesiącach
1942 r. - później przez pewien czas trwał „okres organizacyjny". Wiosną
1942 r. egzekucje Cyganów (vvlączając osiadłych) zaczęły się równocze
śnie w Rosji, Białorusi, na Ukrainie, w krąjach nadbałtyckich byłego ZSRR.
Zgodność rozpoczęcia tej fali terroru można objaśnić tylko wydaniem roz
kazu z jedynego centrum. Autorzy, przeczący ludobójstwu Cyganów, nigdy
nie będą w stanie objaśnić zarówno tej synchroniczności, jak i wyboru ofiar
według kryterium „krwi". Nurtuje pytanie, dlaczego ze 150 narodów byłego
11. GARF, fond 7021, op. 81. d. 103, list 103, 104.
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ZSRR tylko dwa (Cyganie i Żydzi) poddane zostały ekstenninacji według
czysto narodowych kryteriów?
W archivJum NKP/YrK obwodu Baranowicze zachowało się sprawoz
danie Do Sekretarza Nowogródzhego RKP(b)B od Krowina M. A. O bestial
stwachfaszystowshego terroru w rejonie nowogródzkim i mie.kie. W doku
mencie jest mowa o rozstrzelaniu 300 Żydów w sierpniu 1941 r., stworze
niu żydowskiego getta i o późniejszej zagładzie wszystkich jego więźniów.
Dalej autor przechodzi do opisu masak ry przedstawicieli drngiego narodu,
postawionego poza prawem: W czerwcu zebrano Cyganów z ca/ego rejonu
i 7 VI 42 także rozstrzelano. rozstrzeliwane były cale rodziny niezależnie od
płci i wieku, 12 ,
Na liście rozstrzelanych, sporządzonej przez radę gminną wioski Die
riewno, rejonu iwieszckiego, obwodu Baranowicze, wymieniono 8 Cyga
nów (kobieta, chłopiec i dziewczyna oraz dzieci).
Są powody, by przypuszczać, że ofiary pochodziły z rodzin koczow11i
czych. Przy rozstrzelanych w tej wsi Ukraińcach i Polakach w rubryce miej
sce pracy zapisano rolnik. U wyżej vvymienionych rubry ka miejsce pracy
pozostaje pusta, natomiast w charakterze specjalności wpisano C..);gan 13 .
***
Piątego stycznia 1945 r. sporządzono Protokół o przestępstwach niemiec
ko-faszystowskich okupantów w mieście Homel. Z dokumentu wynika, że
również w tym mieście odbywały się egzekucje: Rozprawiwszy się najpierw
z sowiecko-partyjnym aktywem i jego rodzinami, hitlerowcy przystąpili do
systematycznej zagłady wszysthch Żydów, Cyganów i innych mieszczących
się w kategorii ludzi „ niepełnowartościowych " 14.
Homelskie akta nie podają żadnych konkretnych cyfr. Jedyne, co udało
mi się uzyskać, to lista rozstrzelanych w Okręgu Kolejowym, na której figu
rują dwie cygańskie rodziny. Siedemnaście wymienionych w dokumencie
osób mieszkało w jednym domu. Wszyscy zostali rozstrzelani w 1943 r. 15
Tak skromne rezultaty poszukiwa.11 archiwalnych nie powi1my wprowa
dzać nas w błąd. Z relacji ustnych znane mi są i i1me ofiary. Wspomniana
wyżej Ljubow Akulowa podała mi nazwiska innych straconych Cyganóv.1 .

12.
13.
14.
15.

GARF, fond 7021, op.
GARF, fond 7021, op.
GARF, fond 7021, op.
GARF, fond 7021, op.

81, d.
81, d.
85, d.
85, d.

103, list 152, 153.
106, list 97.
256, list 8.
256, list 8.
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Wiele rodzin rozstrzelano w Homlu; i w centrum i na peryferiach. Byli tam
Ak:ulovy, Borowyje, Bogdanowicze.
We wsi Klimowicze w obwodzie homelskiem, we własnym dornu żyli
nasi Cyganie. Niemcy rozstrzelali Fienię Borową z trojgiem dziećmi. Miała 38
lat. A jej mąż, Zwierowicz Piotr Iwanowicz, poszedł do partyzantki, zdaje się
do oddziału woroszylowskiego i zginął w obwodzie rni11skim [ ...]. Rozstrzelali
jeszcze rodziców Fieni: Iwana Iwanowicza Al-.--ulowa i jego żonę Paulinę. Zabi
te dzieci wolano Pietia (12 lat), Ola (9 lat) i Kola (3 lata)
We wsi Iwanowa rejonu budo-koszelowskogo zginęły trzy rodziny o na
zwiskach Borowyje i Ak:ulowy Wszyscy oni dla mnie byli stryjecznymi i ku
zynami. Wieś leżała nie w lesie, a na równinie. Rozstrzelano tam Miko laja Wa
siljewicza Ak:ułova (pięćdziesiąt lat), jego żonę Ninę i pięcioro dzieci. Piotrowi
Borowemu było, zdaje się 38 lat. Zabito go wraz z żoną Larysą, dwojgiem
dzieci i rodzicami. Rozstrzelano jeszcze jego młodszego brata Fiodora z żoną
Rają i czworgiem dzieci 16.

Wróćmy jeszcze do archiwalnych dokumentów obwodu homelskiego. Pro
tokół z 15 grudnia 1944 r. powiadamia:
W pierwszym tygodniu listopada 1941 r. w mieście Rohaczowie faszystowscy
barbarzyńcy dokonali najkrwawszego i najbardziej bestialskiego przestępsn;va:
w rowie za fabryką kartonu, 70 m od rzeki Drut' niemieccy kaci zabili kolo 3 tys.
radzieckich obywateli narodowości żydowskiej. W marcu 1942 r. w tymże rowie
zamęczono i rozstrzelano 300 radzieckich obywateli narodowości żydowskiej
i cygańskiej, zebranych razem z rejonu l7 _

Niestety dokument nie precyzuje liczby Cyganów i Żydów rozstrzelanych
w dmgiej partii. W ocenie przybliżonych proporcji pomagają zeznania
świadka M. J. Daniłowej :
.. ] W drugiej grupie rozstrzelano 6 rodzin Cyganów. Rozstrzeliwano obywate
li w różnym wieku, począwszy od niemowlęcia, do zgrzybiałych starców [ .. ]
Drugą grupę rozstrzela] były naczehuk policji Łobikow 18 .

O sposobie przeprowadzenia egzekucji opowiedzieli inni świadkowie. We
dług ich wypowiedzi:

16. L. Akulowa, ibidem.
17. GARF, fond 7021, op. 85, d. 218, list 2-3.
18. GARF, fond 7021, op. 85, d. 218, list 28.
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[... ] Niemcy i ich najenmicy, policjanci, wyprowadzali spokojnych obywate
li za miasto, rozbierali ich do naga, prowadzili w mrozie do dolinki, do rowu
i rozstrzeliwali gmpami, a potem wlekli tmpy i zapełniali rów 19 .
W archiwalnej tece nie ma nazwisk zabitych Cyganów. Co prmvda,protokół
z 13 grndnia 1944 r. stwierdza,że wszvscy oni są wymienieni wg mie}s·c swo
jego stałego zamieszkania - tj. według przynależności do wiejskich rad2°
W rzeczywistości list tych nie sporządzano, albo zaginęły.
O tym,jak niedokładnymi mogły być podobne dokumenty,można prze
konać się na podstawie protokołu z rejonu budo-koszelowskogo, obwodu
homelskiego. Oddział kamy rozstrzelał we wsi Lipinicze - 48 mieszkai'J.ców,
którzy schowali się przed szalejącym terrorem w lesie. Ponieważ wszyscy
zabici byli Białornsinami, to spisano ich imiona i nazwiska. W dolnej części
protokołu zamieszczono uwagę: Oprócz tego rozstrzelano 17 Cyganów nie
znanych z nazwisk21 .
Bywało i odwrotnie. W miejscowości Boguszewsk (rejonu boguszew
skiego w obwodzie Witebsk) długa lista rozstrzela11ych mieszka11ców zawie
ra cygar'J.ską rodzinę Iwar1owych. Miejscowe władze v.rymieniły wszystkich
poległych Cyganów imiennie i zanotowały ich wiekn.
6 października 1943 r. sporządzony został Protokół o niemiecko-faszy
stowskich bestialstwach we wsi Dribin i rejonie dribinskim obwodu Mohy
lewskiego. Dwa rozdziały tego dokumentu dotyczą doli miejscowych Ży
dów i Cyganów:
We wsi Dribin mieszkało wiele żydowskich rodzin. Po przy byciu niemiec
kich okupantów, w październiku 1941 r. wszystkie żydowskie rodziny zosta
ły zebrane w remizie strażackiej. Dobrą odzież i kosztowności zdjęli z nich
i poprowadzili gmpami na rozstrzelanie. W ten sposób zebrano i rozstrzelano
wszystkich Żydów z osiedla (450 ludzi, w tym kobiety, starcy i dzieci).
Wiosną 1943 r. policja aresztowała 45 Cyganów (wśród nich byli starcy,
kobiety i dzieci). Cyganów wywieźli do osiedla Górki i tam rozstrzelalin.
Bialornś nazywa110 krajem partyzar1ckim. W republice jest wiele lasów i ba
gien - idealne warnnki dla zbrojnego opom. Okupa11ci orgar1izowali spe
cjalne operacje przeciwko partyzar1tom. W ich trakcie ekspedycje karne
19. GARF, fond 7021, op. 85, d. 218, list 17.
20. GARF, fond 7021, op. 85, d. 218, list 10.
21. GARF, fond 7021, op. 85, d. 35, list 106.
22. GARF, fond 7021, op. 84, d. 2, list 21.
23. Zverstva nemecko-fasistskih zahvatcikov, Vyp. 12, Moskva 1944, s. 54-55.
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rozprawiały się z cygafiską ludnością, co w sprawozdawczości ujmowano
w osobne rub ryki. Oto sprawozdanie za okres od l do 15 września 1942 r.:
Tajne.
. . ] Na skutek systematycznej walki z bandarn.i sytuacja we wszystkich rejonach
zaplecza okręgu grupy armii Centrum poprawiła się. W okresie sprawozdaw
czym przeprowadzono wiele operacji oczyszczania terenów z band, częściowo
silami Welmnachtu, częściowo pod najv.,yższym dowództ\,vem policji i SS na ty
łach okręgu grnpy amui Centrum. Sukcesem zako1'1czyla się operacja oczyszcza
nia przeprowadzona w rejon.ie Mohylewa-Rohaczowa, którą osobiście dowodził
głównodowodzący policji i SS nadając jej wielką skalę [ ..]
IV. Szczegóły wykonania:
-Rozkaz specjalny 7A-54 Cyganów, 21 bandytów, 10 komun.istów, 3 krymina
listów, 1 umysłowo chory
-Rozkaz specjalny 7B -46 Cyganów, 3 komun.istów, 13 umysłowo chorych
- Rozkaz specjalny 7S - 90 Cyganów, 101 bandytów, 19 k01mmistów,
9 aspołecznych i lm1yslowo chorych
-Rozkaz operacyjny 8 -3 Cyganów, 70 bandytów, 25 komun.istów, 8 krymina
listów, 5 umysłowo chorych
-Rozkaz operacyjny 9-10 Cyganów i aspołecznych, 79 bandytów, 1 k01mmista,
10 kryminalistów
-Oddział „Smoleńsk"-98 Cyganów, 43 bandytów, 3 komunistów, 12 aspołecz
nych i kryminalistów.
[Podpisano:] Szef grupy operacyjnej „B", oberfilhrer SS i oberst policji Nam
24

n1ann

.

Akcja pacyfikacyjna w okręgu Mohylew-Rohaczóvv doprowadziła więc do
zagłady minimwn 292 Cyga.nów.
Po upływie kilku miesięcy dowództwo niemieckie zapła.11ovvało jeszcze
jedną podobną a.keję. Otrzymała k ryptonim Hamburg. Oto fragment rozkazu
operacyjnego fiihrera SS i policji Białorusi Kurta von Gottberga z 7 grudnia
1942 r.:
Powierzane mi zadanie polega na tym, by zaatakować bandytów i zruszczyć ich.
Za wroga uważać należy każdego bandytę, Zyda, Cygana i wszystkich podejrza
nych o zwi ązki z bandami25 .

24. Prestuplenid nemecko-jasistskih okkupantov v Belorussi 1941-1944, Minsk 1965,
67-68.
25. Vojna Germanii protiv Sovetskogo Souza J 941-194j. Dokumental 'naja ekspozicici
pod redakciej Rejngarda Runtpa, Berlin 1992, s. 137.
S.
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W grndniu 1942 r. podczas operacji Hamburg w rejonie Słonim, oddziały
SS i policji zabiły 1676 partyzantów, 1510 osób podejrzanych, 2658 Żydó,Y
i 30 Cyganów 26 .
We wsi Zaostrowieczje rejonu Kleck na Białorusi masowa egzekucja
Żydów odbyła się w czerwcu 1942 r. Zginęło około stu ludzi. Po upływie
kilku miesięcy zabijano już także Cyganów. Oto odnoszące się do tych wy
darze11. zeznanie świadka W. I. Diejko, jednego z miejscov,rych:
Jednego z wolnych albo świątecznych dni, jesienią 1942 r. szedłem do cerb-vi,
ale po drodze zatrzymali mnie policjanci i razem z innymi, pochodzącymi z tej
samej miejscowości, odprowadzili na peryferie wsi, gdzie zmusili do wykopania
wielk.iego dolu. Wkrótce do tego miejsca, jak pamiętam, na samochodzie dostar
czono kobiety i dzieci narodowości cygm'lskiej. Konwojowali ich policjanci z Za
ostrowieczja i niemieccy wojskowi. Skazanych podwieźli do dołu i rozstrzelali.
Przed rozstrzelaniem i w jego trakcie, kobiety i. dzieci płakały i prosiły o litość.
Potem rozkazali nam podejść do dołu i zasypać ziemią tmpy ludzi. Zobaczyłem
zakrwawione ciała dzieci i kobiet, które leżały twarzą w dól.
Za jakiś czas ze wsi Zaostrowieczje policjanci pod dowództwem Iwana
Naumczyka przygnali gmpę mężczyzn narodowości cygm'lskiej, wśród których
znajdowali się i starcy. Zmusili ich do skakania w dól, po czym rozstrzelali. Na
umczyk, uzbrojony w pistolet, kierował działaniami policjantów [ .. ], tego dnia
rozstrzelano co najnmiej pięćdziesięciu ludzi27.

Tu należy powiedzieć, że zacytowane wyżej zeznania świadka znalazłem
w radzieckim zbiorze Zbrodniarz żyje w Cliffton. Autorom tej dokumen
talnej książki przyświecały czysto utylitarne cele. Zbliżał się okres zimnej
wojny i należało uś"viadomić czytelnikom, że Amerykanie ukrywają wspól
ników Hitlera. Dzięki temu opublikowano wiadomości o byłych członkach
ekspedycji karnych w rodzaju wspomnianego Naumczyka. Niestety, ,,spe
cyfika gatunku" zmusiła autorów do opisania pewnych zdarze11. za pomocą
„trajkotania" (m.in. Ł. Kornieszow nie uściślił miejsca egzekucji jeszcze
czterdziestu Cyganów). Uważam jednak za niezbędne przytoczyć cytat, po
nieważ zawiera on pewne szczegóły geograficzne:
Kim oni są, te nikczemne kreatury, ukrywające się pod osłoną rdzewiejącej Statui
Wolności? Oto jeden z nich - niejaki Artiuszenko W A Przestępca ten w latach
okupacji faszystowskiej urządzał rzezie na terenie rejonu chojnikskiego w ob-

26. Nemeckad propaganda v Belorussi, 1941-1944, Berlu11997, s. 45.
27. E. Goreli, Pamdt' ne prośaet [w:] Karate!' iivi!t v Klijtone, Uridićeskaa literah1ra,
Moskwa 1985, s. 85.
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wodzie homelskim, gdzie kiedyś urodził się, na nieszczęścia swoich ziomków.
W vvielll dziewiętnastu lat, w 1942 r., Artiuszenko dobrowolnie wstąpił do choj
nikskiej policji utworzonej przez hitlerowców. Otrzymał Lm1tmdw·owanie, ka
rabin z nabojami, policyjną opaskę i. poszedł zabijać. To on razem z innymi
zdrajcarni-policjantami jesienią I 942 r. uczestniczył w aresztowaniu i rozstrze
laniu 40 obywateli cygm'tskiej narodowości, wśród liórych były kobiety, dzieci,
starcy28 .

Oto właściwie i wszystko. W środku książki do biografii tego kata autor
jeszcze wróci. Szczegółowo opisze jego udział w akcjach przeciwko par
tyzanckim wsiom. A o Cyganach więcej już nie wspomni. Mam nadzieję,
że z czasem historycy znajdą w archiwum śledcze akta Artiuszenki. Wtedy
dowiemy się, w jakiej miejscowości w rejonie Chojnikskim zginęło 40 Cy
ganów i Cyganek.
W obwodzie Połockim żyło wielu koczowniczych Cyganów i ich rów
nież nie ominął dramat. Iosif Giejżan, mieszkaniec miasta Brasław, zeznał,
że koło jego domu stale konwojowano ludzi na peryferie i wkrótce słyszał
dochodzące stamtąd strzały. W 1942 r. Niemcy przeprowadzili na rozstrze
lanie grupę 18 ludzi29 .
Protokół z 25 marca 1945 r. mówi, że W latach 1941-4 2 niemieccy oku
panci systematycznie bili i rozstrzeliwali Cyganów, któ1ych tabory znajdo
wali w lasach rejonu głubokskiego30 .
Znalazł się też świadek, który widział, jak skazanych prowadzono na
egzekucję do uroczyska Borak, położonego półtora kilometra od miasta
Głubokoje. Aleksander Jakowlewicz Smolski.i mieszkał niedaleko od poste
runku żandarmerii i policji. Oto jego zeznania:
W ciągu prawie calego września I 941 r , codziennie obserwowałem, jak przypro
wadzano do pomieszczeń policji i żandam1erii zatrzymanych Cyganów z zaprzę
gami, grupmni od 20 do 30 osób, a czasami i więcej. Wśród tych Cyganów byli
mężczyźni i kobiety, starcy, dzieci i chorzy. Zaprzęgi tych Cyganów zostawały
na ulicy, a Cygm1ów wprowadzano do pomieszczet't policji i żandannerii. Po
krótkotrwałym pobycie tych Cyganów w pomieszczeniach policji i żandam1erii
wyprowadzali ich na podwórze posterunku. Chorych podwożono tam na podwo
dach i zbierano grupami od 20 do 30, a czasami i więcej ludzi. Na noc zazwyczaj
zostawiano ich pod gołym niebem, a świtem następnego dnia pod konwojem

28. L. Komesov, Vo imći spravedlivosti [w: J Kara/el 'ii vet v Kli}to11e, Uridićeskaa litera
tura, Moskva 1985, s. 15-16.
29. GARF, fond 7021, op. 92, d. 209, list 4, 151.
30. GARF, fond 7021, op. 92, d. 212a, list 9.
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policji i żandam1erii, otaczającym ich z wszystkich stron i z przeciągniętym do
okoła sznurem, uprowadzali w kierunl,a1 na Borok. Niedługo po tym jak ich upro
wadzano, można było usłyszeć salwy z broni palnej i pojedyncze strzały. Liczni
m.ieszkm'lcy wiedzieli, że te strzały oznaczały rozstrzeliwanie przez Niemców
ludzi, a szczególnie Cyganów, i wielu ludzi chodziło do Borok do tego miejsca,
gdzie ich rozstrzeliwali. Ja też kilkakrotnie chodziłem do Borok razem z iimym.i
osobami, kióre tym się mteresowaly, i przekonałem się, że Cyganów, kiórych
Niemcy prowadzili na moich oczach, tam on.i rozstrzelali. Rozstrzelani przez
Niemców Cygan.ie leżeli w kilku dolach, z lekka zasypanych ziemią. Twarze
i ciała wielu z n.ich były odsłonięte i widoczne, i wśród tych ludzi poznawałem
Cyganów: mężczyzn i kobiety, dzieci i staruszków, k.iórych chorych i zdrowych
Niemcy prowadzili pieszo i wieźli na podwodach, w otoczeniu policjantów i żan
darmów do Borok na rozstrzelanie. Przybliżona liczba Cyganów, kiórych widzia
łem w ciągu całego tego okresu i k.1órych Niemcy prowadzili na rozstrzelanie
wynosiła około 1000 ludzi3i .

Do relacji Smolskiego należy odnieść się z uwagą, chociaż ogólna liczba
ofiar jest tu raczej zawyżona. W jednym tylko rejonie glubokskim nie mogla
przebywać tak wielka liczba Cyga.nów. Dlatego uważam za właściwe, by
przy sporządzaniu statystyki, z ostrożności, pięciokrotnie zmniejszyć liczbę
podaną przez naocznego świadka. Około dwustu koczowników na pewno
zostało tam rozstrzelanych.
Co do cyfr znacznie bardziej ufam innemu świadkowi. Maria Jakow
lewna Ustinowicz była z zawodu księgową i zdawała sobie sprawę, co to
znaczy dokładność. Udało się jej przeżyć uwięzienie przez faszystów w lo
chach miasta Połock. Policzyła cyga1.1.skie kobiety i starców wywiezionych
na rozstrzelanie.
W celi więzie1mej - wspomina - by! brud, wilgoć, ciasnota, chłód i głód. Niczego
n.ie dawali nan1 do jedzenia, dawali tylko po 1 puszce po konserwie, napełnionej
brudną wodą. Codziennie umierało z głodu po 10-15 osób, k.1óre wynosili i zrzu
cali w dól, a potem brali i dokądś wywozili. Codziemue o godziiue 6 rano, na
moich oczach, brano ludzi i wy wożono na egzekucje. Na początk-u. lutego 1943 r ,
w mojej obecności, w ciągu jednego d1ua wy wieziono na rozstrzelmue C'yganów
dwoma 5-ton0vvynu samochodat1u, zapel..tuwszy po brzegi obie maszyny w ilości
100 ludzi - starców, kobiet i dzieci, wśród k.1órych było wiele n.iemowląt32.

31. GARF, fond 7021, op. 92, d. 212a, list 32-34.
32. GARF, fond 7021, op. 92, d. 220, list 54.
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Jak nazywali się zabici, nie wiemy. Jedyna znana nam po nazwisku Cyganka
z Połocka, wymieniona jest na liście ofiar pod adresami na trzech ulicach
(Krasina, Lepielskiej i Południowej). Na jednej z tych ulic żyła Klawdia
lwanowna Szarkievvicz, która pracowała jako kelnerka w kasynie wojsko
wym. Dziewczynę rozstrzelano w 1944 r. Miała wtedy dwadzieścia jeden
lat 33.
Zagłady koczowniczego taborn obok miasta Postawy chyba nie można
identyfikować z jakimś konkretnym miejscem. O tej tragedii opowiedział
swojej córce Anton Aleksandrowicz Orlowski.i, ale w pamięci Cyganki nie
zachowała się nazwa wsi. Tym nie mniej w opowiadaniu Anny Orlowskiej
można wyczuć przerażenie, którego nie mogą oddać dokumenty archiwalne.
Dlatego przytoczę poniżej koszmarne szczegóły zawarte w wywiadzie:
Prawdopodobnie ktoś wydal, że tabor przyszedł do wsi. Niemcy nadjechali na
motocyklach z kołyskami [wózkami bocmymi -przyp. tłum.] i od razu zaczę
li nas otaczać. Chłopi pochowali się w domach, a Cyganom gdzie się podziać?
Z wszystkich stron drogi zamknięte. Wtedy kobiety rozbiegły się po ogrodach
warzywnych i przykucnęły, że niby to pielą grządki. Ale czy oszukasz? Na Cy
gankach spódnice są jaskrawe, kolorowe. I dzieci po wsi gole biegają.
Zaczęli wszystkich spędzać na środek. Ojciec schował się w czyjejś łaź
ni (bani) i widział wszystko przez szczeliny. Niewiele rozumiał po 1liemiech1.
Krzyk trwał. U Cyganek kolczyki z krwią wyrywali. Ojcowej siostrze, Tomce,
palce wyłamywali -ściągali pierście1lie. U Cygana -wołali go Filip -coś pró
bowali dowiedzieć się. Przywiązali go -dłoń położyli na ogrodzenie, na żerdzi
-palce kolejno rąbali siekierą. Z dziewczyn, którym było po 15-16 lat, zerwali
odzież. Gwałcono je, a rodzina stoi obok, pod automatanli -wystrojona .. Potem
wystrzelali wszystkich pod rząd. Zabito młodszych braci ojca, Filipa i Kostję.
Rozstrzelano jego młodszą siostrę, Tomkę, z mężem i całą rodziną. Był jeszcze
trzyletrii siostrze1liec Kostik -jego rzucili w studJlię. Dzieci Niemcy zabijali ba
gnetami. Dźgali w brzuch i unosili w powietrze. One gole -jelita na zewnątrz..
Wszystkich ludzi wybito pięćdziesięciu.
Ojciec 11.ie był w łaźni sam. Była z nim jego matka i mały syn na rękach. Za
płacze dziecko -ko1liec. No, ojciec 11.ie wytrzyma! i cichutko popelmąl po nliedzy
gdzieś dalej. Niemcy go nie zauważyli. Kiedy motocykle o1iechaly, wrócił. Matka
z moim bratem zostali żywi, ponieważ laŹlu Niemcy 11.ie sprawdzili.
Po wojnie ojciec był w tej wsi. Pytał ludzi, jak Cyganów pochowali. Opo
wiedzieli mu jak. Chłopi zbierali ciała i na wozach wywozili. Zwalali w dóP4.
33. GARF, fond 7021, op. 92, d. 220, list 25.
34. A. Antonowicz Orlowska ur. 1942, Safonowo (r. SmoleI'lski), Cyganka z Bialornsi,
wywiad 2004 [archiwum własne autora].
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Cyganie w pobliżu Mii1ska, 1941 (fot ze zbiorów N. Biessonova)

Była to historia o mieszanym taborze, złożonym z polskich i łotewskich Cy
ganów. Zagładę kotlarskiego taboru pod Mińskiem można odtworzyć dzięki
opowiadaniu Janko Istrati i albumowi fotograficznemu generała Luftwaffe,
Helmuta Bienecka (Hellmuth Bieneck). Generalski album wypełniany jest
zdjęciami, zrobionymi początkowo w Polsce, a potem w Białorusi i na Smo
leńszczyźnie. W kadr obiektywu trafiali miejscowi mieszkańcy, je11cy wo
jenni i Żydzi. Na samym początku wojny na peryferiach Mi11ska, zrobione
zostały fotografie cyga.11skiego taboru. Atak Wehnnachtu był błyskawiczny.
Kto mógł przypuszczać, że stolica Białorusi padnie w tydzie11 po rozpoczę
ciu agresji - już w końcu czerwca?
Po odzieży sfotografowanych Cyganów można poznać, że to kotlarze,
czyli koczowniczy cynownicy-pobielacze. Dzięki powojennym wspomnie
niom dowódcy, Ja.tiko Istrati, wiemy, co działo się z taborem później. Pisarz
Jefim Dnie rozmawiał z Istratim "v 1986 r., a następnie opublikował zasły
szaną historię.
Otóż dowiedziawszy się o wtargnięciu Niemców, starszyzna zebrała
się na naradę. Jak już stwierdzono wyżej, tabor był kotlarski, to znaczy,
że Związek Radziecki był dla niego po prostu kolejnym krajem pobytu.
Rosyjską granicę wędrowni rzemieślnicy przekroczyli od strony Rwmmii
w 1914 r. i od ta.tntej pory krążyli w poszukiwa.t1iu pracy, odwiedziwszy
Daleki Wschód i Kaukaz. Związku Radzieckiego nie uważali za ojczyznę.
Dlatego starszyzna szybko przypomniała sobie, że w Polsce żyją ich krewni.
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Niektóre rodziny zdecydowały się zatem, by przedostać się w stronę Warsza
wy. Ta część taboru zaginęła bez śladu - prawdopodobnie została zgładzona.
Najrozsądniej postąpili ci kotlarze, którzy szybko wtopili się w po
tok uchodźców. Janko Istrati znalazł się wśród ludzi, pośpiesząjących na
wschód-dalej od wojny. Jak pokazała przyszłość, była to zbm,vienna decy
zja. Inni-około 200 osób-zdecydowali się przeczekać niespokojne czasy
na Bialornsi. Wiadomo, że wszyscy zginęli, łącznie z kobietami i dziećmi.
Cudem uratowała się tylko garstka ludzi. Po wojnie, dzięki ich relacjom,
Janko Istrati odnalazł miejsca masowych egzekucji.
Bez wątpienia, na dwóch fotografiach z albumu niemieckiego generała
są widoczne przyszłe ofiary faszystów.Właśnie oni pozostali na peryferiach
Mińska, zdawszy się na laskę Niemców. Proszę wpatrzeć się w ich twarze,
w portrety dwóch smagłych dziewczynek, którym zostało kilka miesięcy ży
cia ...

Cyganie w pobliżu Mit'tska, 1941 (fot ze zbiorów N. Biessonova)

Dla lotników Luftwaffe spotkanie z taborem było egzotyką. Oddział
kamy, który pojawił się później, nie odczuwał już ani sympatii, ani litości.
Dla nich mord był pracą35 .
35. E. Druc,A. Gessler, Cygane: ocerld, Sovetskij pisatel', Mosha 1990, s. 133-134, 326.
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***
W podsumowaniu można podjąć próbę określenia liczby ofiar nazistow
skiego ludobójstwa. Nawet bardzo ostrożne wyliczenia pokazują, że cyfrą,
poniżej której historycy od tej pory nie mają prawa określać minimum strat,
jest 1000 poległych Cyganów. W swoich obliczeniach świadomie opuściłem
dane o tych egzekucjach, które opisywali moi poprzednicy bez odsyłaczy do
dokwnentów. Jeszcze raz przypomnę, że i sam zdążyłem zbadać tylko część
archiwalnych teczek NKP/Y.fK.
Analiza dokumentów i relacji doprowadziła do trzech ważnych wnio
sków.
1. Można twierdzić, że niemieckie władze okupacyjne prowadziły świa
domą politykę zagłady Cyganów z powodów rasowych, przy tym liczba
ofiar znacznie wzrastała w trakcie akcji antypartyzanckich.
2. Tezę narodowych aktywistów romskich, że cygaf1skich ofiar „nikt
nie liczył" należy uznać za polemiczną przesadę. Dokumenty archiwalne
pozwalają uzyskać w miarę pełny, choć nie,.,ryczerpujący, obraz tragicznych
zdarzeń.
3. Przyjęta absolutnie minimalna liczba 1000 ofiar wśród ludności cy
ga.11.skiej na Białorusi, nie jest liczbą ostateczną i zweryfikować ją może a.11a
liza wszystkich radzieckich i niemieckich źródeł doktm1entalnych. Ta żmud
na praca jest jeszcze przed natni.
Tłum. Jerzy Ku.Ś'nierz
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Nikołaj Biessonov
O NACISTIKANO SAMUDARIPEN E RROMENQERO P-1 BELARUSIA

O artiklo azbal o nacistikano Samudaripen e Rromenqero p-i Belarusia. Pośando
p-i konkreto dokumentacia so arakhlol and-e Rosikane Federaciaqere Themutne
Arx.ive (FocydapcrneeHHbtu Apxue PoccuucKou (J)edepalfUU - FAP(J)), pe javera
xaingitka materiali thaj pe interviste kerdine dikhne gevajern;;ar, o avtori analisarel
jekh ajekh sure Rromenqere savorritkone mudarimasqere. Emfazisareljavere riga0e
so o minim�1Jo gind e mudarde Rromenqero p-iBelarnsia and-o dujto Sasundalitko
Maripen si 1.000. Śaj pakas akava gind, odolesqe so zorakerel les i dokumentacia.
Nikołaj Biessonov
THE NAZI GENOCIDE OF ROMA IN BELARUS

The article deals with the genocide of Roma on the territory ofBelarns in the time of
the Second World War. The author, referring to the documents of the State Archive
of the Russian Federation, other source materials and interviews conducted with
the eyewitnesses, analyzes particular cases of the extennination of Roma. He has
also detennined the 1ninimal figure of the Roma murdered during the World War II
in Belarus as 1,000 victims. This figure is supported by the existing documentary
evidence and thus reliable.

