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Berlin – Pomnik Sinti i Roma

Historia

  

Eksterminacja Cyganów przez III Rzesz? to w j?zyku romskim Porajmos – Poch?oni?cie. W  latach 1933 - 1945 Sinti i
Romowie  cierpieli  jako ofiary prze?ladowa? nazistowskich Niemiec.  Nieznana jest nawet przybli?ona liczba ofiar
eksterminacji Romów, wi?kszo?? z nich nie mia?a obywatelstwa i dokumentów. Szacuje si? jednak, ?e zgin??o ich oko?o
500  tysi?cy,  niektóre obliczenia mówi? nawet o 2 milionach. Sinti i Roma gin?li w obozach zag?ady na terenie
okupowanych pa?stw Europy, a tak?e z g?odu i chorób w obozach pracy i koncentracyjnych. Wiele tysi?cy osób pochodzenia
romskiego zosta?o wywiezionych i wykorzystywanych do przymusowej pracy w rolnictwie, na budowach i w przemy?le.

 

Wed?ug propagandy nazistowskiej, opieraj?cej si? na uprzedzeniach, Cyganie byli lud?mi aspo?ecznymi, niepasuj?cymi do
„normalnego” spo?ecze?stwa. Co wi?cej, z rasistowskiego punktu widzenia, byli podlud?mi, a ich istnienie mog?o zagrozi?
czysto?ci i sile rasy aryjskiej. Nazi?ci podkre?lali pozaeuropejskie pochodzenie Romów. Jednak?e Sinti i Roma,  jako
pochodz?cy z Indii, s? bezpo?rednimi potomkami Ariów. Stanowili wi?c problem dla ideologii nazistowskiej – byli bardziej
aryjscy ni? Niemcy.

 

Od pocz?tku lat trzydziestych niemieccy Cyganie poddawani byli przymusowej sterylizacji, byli zobowi?zani do rejestracji,
poddawania si? badaniom rasowym, a nast?pnie ograniczono ich swobod? poruszania si?. W 1935 roku wprowadzono zakaz
ma??e?stw mi?dzy Cyganami i Niemcami. Nast?pnie pozbawiono ich prawa wyborczego. Gdy utworzono obozy na terenie
okupowanej Polski, rozpocz?to masowe wywo?enie Cyganów z Niemiec. W styczniu 1942 oko?o 5 tysi?cy osób zosta?o
zagazowanych w obozie zag?ady Kulmhof w Che?mnie nad Nerem. W grudniu tego samego roku Heinrich Himmler nakaza?
wywiezienie wszystkich Cyganów do obozu zag?ady Auschwitz-Birkenau. Umieszczono ich w Zigeunerlager - obozie
cyga?skim, który istnia? przez 17 miesi?cy.

 

Wi?kszo?? polskich Cyganów zosta?a wywieziona do obozów koncentracyjnych i tam?e zgin??a. W 1943 roku w Birkenau
mieszka?o oko?o 23 tysi?cy osób pochodzenia romskiego. Numery z liter? Z [Zigeuner – Cygan] tatuowano na lewym
przedramieniu. Rodzin nie rozdzielano, jak w przypadku ?ydów,  wszystkich kierowano do baraków. Cyganie ?yli w
strasznych, wci?? pogarszaj?cych si? warunkach, cz?sto bez wody i jedzenia. Panowa?a ogromna ?miertelno??, wybucha?y
epidemie, ludzie umierali z g?odu i chorób.

Od maja 1943 do sierpnia 1944 funkcj? lekarza naczelnego „obozu cyga?skiego” pe?ni? Josef Mengele, który przeprowadza?
tam swoje badania antropologiczne, g?ównie na Romach i bli?ni?tach.

W lecie 1943 Niemcy zlikwidowali „obóz cyga?ski”, morduj?c w komorach gazowych 20 tysi?cy ludzi.

 

Do Auschwitz wywo?ono równie? Cyganów z Protektoratu Czech i Moraw, Chorwacji, W?gier, Austrii, a tak?e  z Francji,
Holandii, Belgii, Zwi?zku Radzieckiego, Litwy. Natomiast Rumunia wi?zi?a 25 tys. Cyganów w obozie koncentracyjnym w
Transnistrii, gdzie zamordowano 11 tys. z nich.
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Na terenach okupowanych w Europie Wschodniej nazi?ci traktowali Cyganów podobnie jak ?ydów. Rozstrzeliwali wszystkich
napotkanych Cyganów. Cz?sto zabijano ich razem z ?ydami i zakopywano w zbiorowych mogi?ach. 

Róża Kochanowska

   

Pamięć

  

Przez wiele lat od zakończenia II wojny światowej eksterminacja Cyganów była niezbadana i praktycznie zapomniana.
Częściowo pozostaje tak do dzisiaj – zagłada Romów jest w cieniu zagłady Żydów. Rodziny pomordowanych wciąż nie
doczekały się odszkodowań ze strony Niemiec. W Europie postawionych zostało bardzo mało pomników upamiętniających
ofiary Sinti i Roma. 

Na terenie muzeum Auschwitz-Birkenau, w bloku 13 znajduje si? wystawa upami?tniaj?ca Zag?ad? Romów. W Birkenau na
odcinku BIIe, gdzie znajdowa? si? „obóz cyga?ski” postawiony zosta? pomnik romskim ofiarom II wojny ?wiatowej.

W Berlinie w pobli?u budynku parlamentu, w 2012 roku utworzono miejsce pami?ci Sinti i Roma, upami?tniaj?ce ofiary
nazistowskiego re?imu.

Dani Karavan, twórca pomnika, stara? si? wyrazi? tragedi? Sinti i Romów  przez prostot? projektu i za?o?enia. 

Miejsce pami?ci okr??one jest ogrodzeniem ze szk?a, na którym przedstawione s? najwa?niejsze daty zwi?zane ze zbrodni?
na Romach, po przeciwnej stronie umieszczono cytaty z wypowiedzi kanclerza Helmuta Schmidta i prezydenta RFN, Romana
Herzoga o ludobójstwie Sinti i Romów.  Do pomnika prowadzi prosta, metalowa brama.

Pomnik ma posta? czarnego, p?askiego zbiornika z nieruchom? tafl? wody [„studnia pami?ci”].  Po?rodku znajduje si?
kamienny trójk?t, który codziennie w po?udnie zanurza si? i po chwili wynurza ponownie, za ka?dym razem znajduje si? na
nim ?wie?y kwiat – symbol ?ycia. Na obramowaniu pomnika umieszczony zosta? wiersz wspó?czesnego w?oskiego poety i
kompozytora, Santino Spinelli’ego „Auschwitz” w dwóch j?zykach niemieckim i angielskim:
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Eingefallenes Gesicht 

erloschene Augen

kalte Lippen

Stille

ein zerrissenes Herz

ohne Atem

ohne Worte

keine Tränen.

 

Pallid face, 

dead eyes, 

cold lips.  

Silence.  

A broken heart 

without breath, 

without words,

no tears.

Dooko?a zbiornika w ziemi? wpuszczone s? kamienie z nazwami obozów zag?ady i koncentracyjnych, gdzie gin?li Romowie.

W tle rozbrzmiewa muzyka skrzypiec, czasem prawie nies?yszalna, skomponowana przez muzyka jazowego Sinti, Romeo
Franza.

Róża Kochanowska
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Informacje praktyczne

Berlin – Pomnik Sinti i Roma

Simsonweg / Scheidemannstraße 10117 Berlin TIERGARTEN (pomiędzy Bramą Brandenburgską i budynkiem Reichstagu
Building. 
http://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/sinti-and-roma-memorial.html  
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