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Tema: tarpukltūriškumas, tapatumas, romai, romų istorija, skurdas, Holokaustas.

Metodas, tinkantis šiems dalykams: etikai, tikybai, psichologijai, socialinei pe-
dagogikai, klasės valandėlei, geografijai, istorijai.

Grupės dydis: iki 30 mokinių.

Filmas skirtas: 9-12 klasių mokiniams, bet metodai gali būti pritaikomi ir jaunesnių 
klasių mokiniams.

Metodo trukmė: Pasiruošimas filmui - 20 min. Filmo peržiūra - 100 min. Filmo 
aptarimas - 25-45 min. (atsižvelgiant į tai, kokiu metu jis vyksta ir kokioje aplinkoje).

Filme liečiamos žmogaus teisės: lygios galimybės, teisė į tikėjimo laisvę.

Režisierius: Aaron Yeger

Kanada

2011 m., 100 min.

Filmas „Nesuskaičiuoti žmonės“ pasakoja apie romų (čigonų) Holokaustą 
Antrojo pasaulinio karo metais ir dabartinę romų situaciją šių dienų Euro-
poje.

Tai dokumentinis filmas, kurio trukmė - 1 h ir 39 min. Tai nereiškia, kad 
mokytojas negali pasinaudoti filmu net per vieną pamoką. Verta su moks-
leiviais jį žiūrėti ir visą - pasirinkus laiką po pamokų ar per paskutines pamo-
kas, bet labiau įmanomas, ir net labiau rekomenduotinas, gali būti ir vienos 
pamokos variantas.

Prieš rodydamas filmą, mokytojas būtinai turi pirmiausia jį pažiūrėti pats. 
Žinodamas savo klasės žinių lygį, vertybines nuostatas, nesunkiai pasirinks 
rodytinus filmo epizodus ar rinksis žiūrėti visą filmą. 

Jei nėra galimybės žiūrėti viso filmo, siūlyčiau praleisti vietas, susijusias 
su kadrais iš Rumunijos ir Ukrainos. Galima praleisti dalį Slovakijos (tik jokiu 
būdu ne subtilią pradžią ir pabaigą, kurioje kaip tik pasakojama apie Slo-
vakiją) ir Vengriją. Geriausia orientuotis į vokiškai kalbančius liudytojus iš 
Austrijos ir Vokietijos.

Filmas apima ne tik romų genocidą Antrojo pasaulinio karo metais, 
dabartines romų socialines problemas, bet ir labai aštriai parodo ir lygių 
galimybių, žmogaus teisių situaciją, neonacizmo, rasizmo ir ksenofobijos 
egzistavimą šių dienų Europoje, ypač Europos Sąjungoje. Filmo naratyvas 
pateikiamas platesniu nusikaltimų prieš žmoniją (genocidas Kambodžoje, 
Ruandoje, Bosnijoje – Hercegovinoje) rakursu, parodomas kovos už žmo-
gaus teises kontekstas. Filmo kūrėjai ne tik pasakoja apie romų genocidą, 
bet ir ieško jo šaknų remdamiesi archyvine medžiaga ir išgyvenusiųjų kon-
centracijos stovyklas liudijimais.  

Filmas rekomenduotinas labiausiai pilietinio, dorinio ugdymo, istorijos 
pamokoms. Galimybės juo pasinaudoti priklausys nuo to, kokius akcentus, 
temas mokytojas nori pateikti moksleiviams.

Rekomenduotina neišleisti iš akių bent trijų aspektų:

1. Skirtinga kai kurių Europos Sąjungos šalių (ypač Slovakijos, Čekijos, 
Vengrijos, Rumunijos, kur gausiausiai gyvena romų) ir Lietuvos romų padė-
tis.

2. Europos Sąjungoje gyvenančių romų ir pabėgėlių bei ekonominių 
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bėglių situacijos panašumai ir skirtumai. 

3. Kas yra pozityvioji diskriminacija? Kodėl ji taikoma? Ar visada pasi-
teisina?

Svarbu atkreipti dėmesį į Lietuvos romų istorijos ir šiuolaikinių realijų 
kontekstą. Tam LŽTC siūlo Aušros Simoniukštytės ir Vytauto Toleikio straips-
nius.

Šią temą papildo Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Kon-
ferencijų salėje iki rugpjūčio 31 d. eksponuojama paroda „Lietuvos romų 
persekiojimas nacistinės okupacijos metais (1941–1944)“. http://genocid.
lt/UserFiles/Image/Tuskulenai/Titulinis/2018/20180726_plakatas_d.jpg

Panašią parodą prieš kelerius metus buvo organizavę Panevėžio miesto 
visuomenininkai, bendradarbiaujantys su vietine romų bendruomene.

Panevėžyje yra Atminimo žymuo, skirtas romų holokaustą patyrusiai šei-
mai:

https://www.youtube.com/watch?v=t40lOlQQOaI

Prie Lietuvos romų Holokausto aukų prisiminimo aktyviai prisideda Lie-
tuvos žydų bendruomenė. Tikėtina, kad tradicija paminėti Lietuvos romų 
aukas nusistovės Paneriuose.

http://www.lzb.lt/2018/07/31/50730/plakatas_samudaripen/

Klausimai moksleiviams:

1. Koks yra filmo pasakojimo tonas? Ar jis ką nors kaltina?

2. Kodėl apie romų (čigonų) Holokaustą pradėta kalbėta taip pavėluo-
tai?

3. Ar teisingai filmo kūrėjai lygina kovą už romų teises su JAV kova už 
juodaodžių teises? Kokių panašumų ir kokių skirtumų randate?

4. Kodėl naciai medicininiams eksperimentams pasirinko romų vaikus? 
Kas buvo Jozefas Mengelė?

5. Kodėl vienas iš filmo dalyvių tvirtina, kad romų problema yra visų 
mūsų problema?

6. Kaip suprantate vieną iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybinių 
nuostatų – suteikti visiems lygias galimybes? Kaip jos veikia Lietuvoje? Pa-
teikite konkrečių pavyzdžių.

7. Įsigilinkite į iš Vokietijos kilusio romo Hugo istoriją. Kodėl filme ji pati 
įsimintiniausia? O gal  labiau įsidėmėjote kitus savo istorijų pasakotojus?

8. Ar pastebėjote, kad filmo kūrėjai naudoja kontrasto principą? Ko-
dėl?

9. Kaip manote, kodėl Vienoje Europos romų dieną minintys žmogaus 
teisių ekspertai pabrėžia, kad Europos Sąjungoje romai yra labiausiai diskri-
minuojama tautinė grupė?

10. Kaip suprantate, kas yra „atpirkimo ožys“? Kokių žinote pavyzdžių iš 
Lietuvos realijų?

11. Kodėl vienas iš pasakotojų labai pabrėžia vietinių miesto bendruo-
menių svarbą gelbėjant žmones ar jiems padedant?

12. Kodėl Holokaustą išgyvenę romai net ir dabar bijo, nėra tikri dėl 
šviesios Europos ateities?

http://genocid.lt/UserFiles/Image/Tuskulenai/Titulinis/2018/20180726_plakatas_d.jpg
http://genocid.lt/UserFiles/Image/Tuskulenai/Titulinis/2018/20180726_plakatas_d.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=t40lOlQQOaI 
http://www.lzb.lt/2018/07/31/50730/plakatas_samudaripen/
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Užduotys moksleiviams:

1. Europoje nuo seno egzistuoja du stereotipai apie romus: vienas 
romantinis, kitas – kriminalinis, marginalizuojantis šią tautą. Pamėginkite 
klasėje pasidalyti grupėmis ir plačiau apibūdinti abu stereotipus. Pamėginti 
nupiešti du ar net tris simbolinius romų portretus ar draugiškus šaržus.

2. Ar skyrėsi Lietuvos romų situacija palyginti su kitų Europos šalių si-
tuacija Antrojo pasaulinio karo metais? Užduočiai atlikti remkitės filmo me-
džiaga ir Vytauto Toleikio straipsniu.

3. Prieš demonstruodami filmą, pasiūlykite daliai ar visiems mokslei-
viams pasirinkti po vieną romų kilmės veikėją, stebėti jų rodomą ar papa-
sakotą istoriją labiau nei kitų, o aptariant filmą ją papasakoti klasėje kaip 
atskirą istoriją.

NB Lietuvoje romai lygiagrečiai vadinami ir čigonais. Žodis „čigonas“ Lie-
tuvos istorijoje neturėjo ypač neigiamos konotacijos, todėl laikytinas poli-
tiškai korektišku.

Literatūra apie romus Lietuvoje

1. Erna Dreyszas, kilusi iš buvusio Klaipėdos krašto, vaikystėje karo au-
drų nublokšta į Vokietiją, pašaukimą radusi Evangelikų liuteronų bažnyčios 
misijose, po karo apie 20 metų evangelizavo ir Vokietijos čigonus. Bet kalbą 
nuo jos čigonai slėpę. Be abejo, turėjo įtakos karas – vokiečių tuo metu dar 
šalintasi. 1994 m. Erna Dreyszas Lietuvoje išleido knygelę „Čigoniukas Ro-
dnis“. 

2. 1996 m. Atviros Lietuvos fondas išleido spalvotą čigonų vaikų pieši-
nių katalogą „Lacho Drom“.

3. 1998 m. Atviros Lietuvos fondas išleido pirmąjį čigonų kalendorių 
„Romano berš 1998-1999“, iliustruotą čigonų piešiniais iš vasaros srovyklų, 
nuotraukomis iš čigonų vaikų gyvenimo realijų. Ten yra čigonų vėliava, ne-
oficialusis romų himnas Gelem gelem, aprašytos visos pagrindinės čigonų 
giminės. 

4. 1998 m. Lietuvos žmogaus teisių centras parengė ir išleido pirmąją 
knygą lietuvių kalba apie čigonus „Čigonai Lietuvoje ir Europoje“. Straips-

nių rinkinyje rasime medžia-
gos apie čigonų istoriją, pa-
pročius, teisines problemas, 
estetinį lavinimą, švietimą. 
Tais pat metais centras su-
organizavo pirmąjį Lietuvoje 
seminarą čigonų organizacijų 
lyderiams apie žmogaus tei-
ses, projektų rašymą. Su kon-
certuojančia čigonų grupe iš 
Kauno suorganizavo daugiau 
kaip 30 koncertų Lietuvos 
švietimo institucijose.

5. Angus Fraser, „Čigonai“ (Tyto Alba, serija Atviros Lietuvos fondo 
knyga, Vilnius, 2001 m.) Gausiai iliustruota, turtinga bibliografija. Čigonų is-
torija pateikiama nuo saniausių laikų iki šių dienų.

6. Švietimo kaitos fondo inicijuota knyga „Lietuvos čigonai: tarp praei-
ties ir dabarties“ (  sudarytojas Vytautas Toleikis, Garnelis, 2001). Straipsnių 
rinkinys apie Lietuvos čigonų istoriją, švietimo prolemas. Yra čigonų pasakų 
ir dainų su natomis, nedidelis čigonų kalbos žodynėlis.

7. Teofilė Bagdonavičienė, Henrika Prosniakova, „Romane bukvi. 
Romų abėcėlė“ (Kronta, 2003). Pirmasis romų kalbos vadovėlis Lietuvoje. 
Gausiai iliustruotas Rūtos Čigriejūtės. Knyga atspindi Lietuvos romų istori-
nio ir šiuolaikinio gyvenimo realijas, yra tautosakos, lietuvių ir romų poetų 
tekstų. Mokiniai supažindinami su Lietuvos ir romų nacionaline simbolika. 
Vadovėlis parašytas romų ir lietuvių kalbomis. 

8. Vida Beinortienė, „Romų kalba. Romany čhib“ (Panevėžio vaikų 
dienos užimtumo centras, Panevėžys, 2011). Pirmoji išsamesnė knyga apie 
romų kalbą Lietuvoje. Yra ne tik romų kalbos gramatika, bet ir skaitiniai, 
romų–lietuvių, lietuvių–romų kalbų žodynėliai.
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PRIEDAS NR. 1. 

Vytautas Toleikis

1941-1944 M. NACIŲ OKUPACIJA. HOLOKAUSTAS IR KITI  
NACIŲ NUSIKALTIMAI. NEŽYDŲ PERSEKIOJIMAS.  

LIETUVOS ČIGONAI NACISTINĖS OKUPACIJOS METAIS

ĮVADAS

Aptariat šią temą, manyčiau, svarbu atsižvelgti į įvadines pastabas, at-
skleidžiančias Lietuvos čigonų specifiką, jos kontekstą. Pagal 1979 m. sąjun-
gino gyventojų surašymo duomenis Lietuvoje čigonų gyventa 2000 (1), 1989 
m. - 2 718 asmenų (2). Europos Tarybos Migracijos Komiteto tvirtinimu, Lie-
tuvoje 1995 m. gyveno 3000-4000 čigonų. Be abejo, tai apytikriai skaičiai, 
parodantys nebent tai, kad Lietuvoje čigonų lyginant su kitais Rytų ar Vidu-
rio Europos regionais, santykinai nedaug (3). 

Dauguma Lietuvos čigonų vadinami polska roma. Jų kalba, papročiai - 
giminingiausi Lenkijos čigonams. Manoma, kad iš ten jie XV a. per Gudiją 
atvyko į Lietuvą. Kiek vėliau čigonai buvo sėslinami, apmokestinami. Juos 
rinko iki XIX a. pabaigos ir čigonus valdė iš bajorų skiriamas vyresnysis. Bajo-
rai samdydavo čigonus arklių prižiūrėtojais, arklių prajodinėtojais. 

Carinei Rusijai okupavus Lietuvą, dauguma čigonų išvyko. Likusieji ver-
tėsi žemdirbyste, amatais, ypač kalvyste, arklių prekyba, moterys - būrimu, 
elgetavimu. Iki Antrojo pasaulinio karo Lietuvos čigonų gyvenimo sankloda 
daug nesikeitė. Pažymėtina tik tai, kad Lietuvos Respublikoje (1918-1940) 
visi čigonai turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę, turėjo lietuviškus pasus 
– visų šalies teikiamų pilietinių teisių garantą. Trečiajame, o ypač ketvirtaja-
me dešimtmetyje pastebima sėslaus gyvenimo tendencija: Alytuje, Kaune, 
Kybartuose, Merkinėje, Panevėžyje, Šeduvoje, Šiauliuose ir kituose mies-
teliuose čigonai perka, statosi namus, vaikai lanko pradines mokyklas (4). 
Sovietinės okupacijos metais čigonai vyrai daugiausia dirbo fizinį darbą: vai-
ruotojais, šaltkalviais. Moterys - siuvėjomis, kitose buitinio aptarnavimo sfe-
rose, nors dauguma dėl gausesnių šeimų likdavo namų šeimininkės. Nema-

ža čigonų dalis užsiėmė tuo metu draudžiama smulkia prekyba. Didelę įtaką 
Lietuvos čigonų bendruomenei turėjo 1956 m. SSSR Aukščiausios Tarybos 
įsakas, draudžiantis klajoti. Visi čigonai privalėjo registruotis ir įsidarbinti, 
leisti vaikus į mokyklas.

Didesnė čigonų dalis dabar gyvena miestuose: Vilniuje (daugiausia Kirti-
mų – čigonų vadinamos Parubankos kvartale), Kaune, Panevėžyje. Paskuti-
niu metu dėl skaudžiai jų bendruomenę palietusio nedarbo čigonai keliasi į 
kaimus, mažus miestelius, kur gali turėti smulkų ūkelį. Siekiama emigruoti į 
vakarų šalis, dažniausiai Angliją. 

Visi vietiniai čigonai – katalikai. Tik atvykusios šeimos iš Rusijos ir Mol-
davijos – stačiatikiai (5). Nors Lietuvos čigonų bendruomenė išsaugojo savo 
kalbą bei archaiškus papročius, pastebima ir modernėjimo ženklų. Pirmai-
siais atkurtos nepriklausomybės metais, nuo 1992 m., Lietuvos čigonai ėmė 
steigti savo nevyriausybines organizacijas (6). Sunku prognozuoti šių naujų 
organizacijų būsimos veiklos apimtis, bet įtakos čigonų tautinės ir pilietinės 
savimonės formavimuisi jos neabejotinai turi. Be Lietuvos čigonų socialinių, 
švietimo klausimų, minėtų organizacijų lyderiai pradėjo kelti ir čigonų kil-
mės asmenų, nukentėjusių per Antrąjį pasaulinį karą, atminimo įamžinimo 
bei piniginių kompensacijų klausimus.

Apie čigonų situaciją Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje apskritai 
imta kalbėti tik prieš keletą metų. Pirmasis iš Lietuvos istorikų šią temą nuo-
sekliau palietė istorikas A. Bubnys 1998 m. išleistoje  monografijoje „Vokiečių 
okupuota Lietuva (1941–1944)“. Anot autoriaus, karo metais čigonų buvo 
sušaudyta 100-150 asmenų. Išgyvenusių nacių okupaciją čigonų prisimini-
mus prieš trejus metus yra fiksavęs žinomas dokumentinių filmų kūrėjas S. 
Beržinis. Nors negausūs istoriniai šaltiniai ir komplikuoja temos nagrinėji-
mą, juos svariai papildo likusių gyvų Lietuvos čigonų  atsiminimai apie karo 
metus. Straipsnio autorius 1998–1999 m. yra apklausęs 28 čigonų kilmės 
respondentų ir jų atsiminimų pagrindu parengęs studiją „Lietuvos čigonai 
Antrojo pasaulinio karo metais“ (7). Šeši iš jų - buvę kalėjimų, koncentracijos 
stovyklų kaliniai. Likusieji pateikė informaciją apie karo metais išgyventus 
metus – daugiausia tai slapstymosi nuo baltaraiščių ir vokiečių kareivių isto-
rijos, pabėgimai iš Pravieniškių, areštinių. Fiksuoti ir respondentų prisimini-
mai apie savo jau mirusių tėvų, buvusių kalinių, išgyvenusių karo baisumus, 
pasakojimus.  Vertingiausios medžiagos surinkta Panevėžio mieste, Pagėgių, 
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Troškūnų miesteliuose. Renkant atsiminimus, be abejo, susidurta su specifi-
nėmis, Lietuvos čigonų bendruomenę liečiančiomis problemomis. Paminė-
siu tik keletą: dauguma tos kartos čigonų beveik analfabetai, todėl nebuvo 
lengva identifikuoti kalinimo geografinę vietovę, arešto datą, sargybinių ar 
žudikų tautinę bei karinę-administracinę priklausomybę. Lietuvos čigonų 
bendruomenėje dominuoja tos pačios pavardės, moterų pavardės po san-
tuokos dažnai nepasikeičia, todėl asmenybių fiksavimas gana komplikuotas. 
Vargu, ar kam pavyks pateikti represuotųjų čigonų solidesnį sąrašą. Nebent 
tokio sąrašo sudarymo pagrindu reikėtų imti čigoniškas pravardes, kurios 
jų bendruomenėje turi kur kas didesnę reikšmę nei pase fiksuotas vardas ir 
pavardė. Be to, dalis Lietuvos čigonų, potencialių respondentų, išvyko į kitas 
respublikas, didesnė galimų repondentų jau mirę. 

Iš tiesų šiai temai neturime daug rašytinų šaltinių: tik vieną kitą gestapo, 
Lietuvos policijos nurodymą čigonų klausimu. Einsatzgruppen ataskaitose 
minimas čigonų aukų skaičius neretai suplakamas su asocialiais ar krimina-
liniais elementais (8). Karo metų Lietuvos visuomenės svarstomų klausimų 
orbitoje čigonų tarsi nebūta: pagrindiniame to meto oficijoze „Naujoji Lie-
tuva“ neišspausdintas nei vienas antičigoniškas straipsnis ar potvarkis. Tuo 
tarpu antisemitinės publikacijos, potvarkiai - beveik kiekviename numeryje 
(9). Nelengva nustatyti ir tikrą čigonų kilmės aukų skaičių pagal sovietinius 
šaltinius - aukos ar kovotojai prieš hitlerinę okupaciją dažnai  tik tarybiniai 
piliečiai. Nors apie teisinę čigonų padėtį karo metais galime susidaryti pa-
kankamai aiškų vaizdą iš 1965, 1973 m. Vilniuje išleisto dokumentų dvito-
mio rinkinio „Masinės žudynės Lietuvoje“.

Aptariamame kontekste kitų šalių tyrinėtojų darbai, publikuoti atsimini-
mai, bent apytikrio vaizdo apie Lietuvos čigonų Holokaustą taip pat nepa-
teikia. Nors tyrimų apie nacių rasistinę politiką, ypač Vokietijos, Austrijos, 
Čekoslovakijos, iš dalies Lenkijos, Vengrijos, Balkanų regiono čigonų Holo-
kaustą yra pakankamai. Minėtų šalių aprašomas kontekstas atskleidžia na-
cių vykdytos politikos čigonų atžvilgiu modelį, padeda išryškinti ir esminius 
skirtumus, kurie visgi juntami Lietuvoje. Vokietijoje  čigonai įkalinami kon-
centracijos stovyklose nuo 1937 metų. Didžiosiose koncentracijos stovyklo-
se su čigonais buvo elgiamasi itin žiauriai: dažniausiai čigonai, ypač vaikai, 
buvo naudojami medicininiams eksperimentams. Jau chrestomatiniais tapę 
pavyzdžiai: dar prieš karą garsėjo „tyrinėjimais“ Robertas Ritteris ir jo asis-

tentė Eva Justin, ypatingu sadizmu pasižymėjo Osvencimo gydytojas Josefas 
Mengelė, ekperimentavęs su čigonų vaikais. Palyginimui galime pateikti kad 
ir tokius skaičius: į Osvencimo–Birkenau koncentracijos stovyklą buvo atvež-
ti 25 000 čigonų, iš jų 23 000 buvo nužudyta. Kiek kalėjo Osvencime čigonų 
iš Lietuvos – tiksliai nesužinosime, traukdamiesi naciai sunaikino archyvą. 
Bet čigonų dainų apie šią stovyklą Lietuvoje neteko užfiksuoti. Lenkijos či-
gonai jų turi. 

Pateikti tikslų žuvusių per Antrąjį pasaulinį karą Europos čigonų skaičių 
nelengva. Kaip ir Lietuvoje, kitose Europos šalyse neturėta tikslios statisti-
kos, kiek čigonų gyventa prieš karą. Tyrinėtojų manoma, kad Europoje čigo-
nų galėjo būti nužudyta nuo 220 000 iki 500 000 (10).

LIETUVOS ČIGONŲ STATISTIKOS IR BENDRUOMENĖS PROBLEMOS

Pasak 1998 m. išleistos monografijos „Vokiečių okupuota Lietuva (1941–
1944)“ autoriaus A. Bubnio, karo metais čigonų buvo sušaudyta 100-150 
asmenų (11). Aukų skaičius turėtų būti gerokai didesnis. Straipsnio autoriui 
neteko sutikti čigonų šeimos, kurių artimieji Antrojo pasaulinio karo metais 
vienaip ar kitaip nebūtų nukentėję: sušaudyti, kalėję koncentracijos sto-
vyklose, priverstinai išvežti darbams ar sėdėję Lietuvos kalėjimuose, bent 
slapstęsi. Pabandysiu savo nuomonę plačiau pakomentuoti ir pagrįsti. La-
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bai svarbu atsakyti, kiek gi gyventa Lietuvos Respublikoje čigonų prieš na-
cių okupaciją? Padėtį labiausiai komplikuoja tai, kad prieš karą tik mažesnė 
dalis čigonų gyveno sėsliai ir į 1923 m. gyventojų surašymo orbitą patekti 
negalėjo. Pagal 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinį Lietuvos gyventojų surašymą 
užfiksuoti tik 284 čigonų kilmės asmenys (12). Tuo tarpu pats ryškiausias 
tarpukario Lietuvos čigonų kultūros žinovas Izidorius Kisinas 1936 m., po-
lemizuodamas su 1923 m. pateiktais statistikos duomenimis, drąsiai teigia, 
kad čigonų Lietuvoje turėtų būti ne mažiau kaip 1500 (13). Neturime pa-
grindo abejoti vieno iškiliausių tarpukario bibliografo teiginiu, žinant, kad 
I. Kisinas buvo išmokęs čigonų kalbą, nuosekliai domėjosi jų kultūra, pats 
buvo užregistravęs apie 600 Lietuvos čigonų. Ir Bostono enciklopedijoje re-
miantis minėtu autoriumi spėjama, kad „iš tikrųjų jų buvo ne mažiau kaip 
1500“ (14). Taigi ties šiuo skaičiumi, t.y. 1500, manau, ir derėtų apsistoti. 
Bet kiek čigonų iš tiesų žuvo Antrojo pasaulinio karo metais? Koks buvo jų 
Holokausto scenarijus Lietuvoje? Ir ar įmanoma bent hipotetiškai jį atkurti?

Pagal pasaulinio garso Holokausto tyrinėtojo Martino Gilberto atlasą, iš 
Lietuvos buvo deportuota 1 000 čigonų. Iš kaimyninės Latvijos - 2500 čigo-
nų, Estijos – 1000 (15). Koks procentas grįžo į Lietuvą, sunku pasakyti. Regis, 
didesnė dalis išgyveno ir grįžo į Lietuvą. Nors to paties autoriaus jau vėles-
nėje knygoje nurodoma, kad 1000 Lietuvos čigonų buvo nužudyta (16).  Kad 
toks skaičius galėjo būti deportuotas, didelių abejonių nekyla. Apie tai ge-
riausiai byloja vyresniosios čigonų kartos istorinė atmintis. Kad nužudyta – 
tikrai ne. Pagal 1959 m. visąjunginio gyventojų surašymo duomenis Lietuvo-
je gyveno 1 238 čigonai. Čia svarbūs kai kurie niuansai. Gyventojų surašymo 
metu čigonai, kaip ir visoje Sovietų Sąjungoje, jau treti metai gyveno sėsliai, 
pateikiama statistika galima pasitikėti. Svarbus yra ir vartojamų kalbų spek-
tras: iš 1 238 čigonų, 1 098 nurodo čigonų kalbą, 100 – lietuvių, 27 – rusų, 
13 – kitas kalbas. Čigonų kaip gimtąją nurodė 1 122 asmenys. Svarbu yra tai, 
kad rusų, kaip vartojamą kalbą, nurodė tik 27 asmenys. O lietuvių – net 100 
(17). Būtent Rusijos čigonai iš visos Sovietų Sąjungos buvo ir yra labiausiai 
asimiliuoti, dažnai praradę gimtąją kalbą. Ši stastika akivaizdžiai liudija, kad 
čigonų emigracija iš kitų sovietinių respublikų į Lietuvą buvo labai nežymi. 
Nors čigonų šeimos kiek gausesnės už kitų Lietuvos tautų, kalbėti apie per 
14 metų įvykusį demografinį šuolį būtų daugiau negu naivu. Minimi statis-
tiniai duomenys, išlikęs vienas kitas dokumentas ir ypač išgyvenusiųjų karą 
prisiminimai leidžia daryti išvadą, kad žuvusiųjų skaičius turėtų būti ne ma-

žiau 500 asmenų. Taigi žuvo maždaug kas trečias.

LIETUVOS ČIGONAI NACISTINĖS OKUPACIJOS METAIS

Remiantis išlikusiais dokumentais bei apklaustųjų liudijimais, galime 
teigti, kad Lietuvoje čigonų genocidas nebuvo toks nuožmus, kaip kituose 
minėtuose kraštuose. Greičiausiai tai lėmė keletas faktorių: 1)santykinai 
nedidelis čigonų procentas; 2) trečiajame dešimtmetyje nemažai Lietuvos 
čigonų pradėjo gyventi sėsliai; 3) pagal nacių sukurtą priešų gradaciją Lie-
tuvoje buvo „rimtesnių“ priešų: nespėjusių į Sovietų Sąjungą pasitraukti 
komunistų bei jų kolaborantų ir, be abejo, Lietuvos žydų. Nors pagal nacių 
teoriją čigonai priskiriami žemiausiai rasei kartu su žydais, matyt, dėl pro-
pagandinių sumetimų dažnai linkstama čigonus priskirti ir asocialiam, kri-
minaliniam elementui. Dėl to bent sėsliai gyvenanti Lietuvos čigonų dalis 
galėjo tikėtis, kad kurį laiką nebus paliesta represijų. Lietuvos čigonai tarsi 
atsidūrė antrame plane. Tai rodo ir išlikę pagal nacių direktyvas Lietuvos 
policijos padalinių išleistų potvarkių datos. Nacistinės Vokietijos direktyvos, 
diskriminaciniai potvarkiai, pradėti diegti Lietuvoje ne nuo pirmųjų okupa-
cijos mėnesių.

Kiek čigonų žuvo pirmomis karo savaitėmis, nustatyti nelengva. Lieps-
nojantys Lietuvos pasienio miesteliai, kuriuose gyventa ir čigonų, natūra-
liai paskatino juos slėptis. Beveik visi respondentai pasakoja apie bėgimą iš 
miesto, slėpimąsi miške arba kaime pas pažįstamus lietuvius. Vėliau po sa-
vaitės kitos dalis čigonų grįžta, dalis lieka slapstytis. Be abejo, randa apvog-
tus namus. Kad represijos prieš čigonus prasidėjo vėliau negu prieš anksčiau 
minėtas grupes, rodo ir tai, kad dauguma čigonų prisimena, kaip gatvėmis 
buvo vedami miestelių žydai (18), vėliau prisimenami ir lietuviai, su kuriais 
jau susitinkama Pravieniškėse ar kituose kalėjimuose. Pirmieji areštai prasi-
deda tik po kelių ar netgi daugiau mėnesių, masiniai - dažniausiai po metų, 
net pusantrų. Į Lietuvos kriminalinės policijos ieškomų asmenų sąrašą nuo 
1941 m. spalio mėnesio patenka 13 čigonų kilmės asmenų, 1942 m. – net 
23. Bet didesnė dalis minima pirmąjį pusmetį, t.y. prieš masiškesnes repre-
sijas (19). 

Tik 1942 m. sausio 12 d. Rytų krašto SS ir policijos vadas Jedicke nurodo, 
kad „su klajojančiais krašte čigonais, kadangi jie yra užkrečiamų ligų, ypač 



Metodinė priemonė „Nesuskaičiuoti žmonės“ aptarti Metodinė priemonė „Nesuskaičiuoti žmonės“ aptarti14 15

dėmėtosios šiltinės platintojai, be to, nepatikimas elementas, kuris nevykdo 
vokiečių įstaigų potvarkių ir nėra linkęs dirbti naudingo darbo, reikia elg-
tis kaip su žydais.“ (20). Lietuvos čigonai nacių okupacijos metais pamažu 
įgavo panašų statusą kaip žydai. 1942 m. lapkričio 18 d. Vokiečių saugumo 
policijos ir SD vadas Lietuvoje įsakė surinkti visus Lietuvos čigonus Ežerėlio 
stovykloje, o jų turtą konfiskuoti. Apskričių policijos vadams buvo išsiunti-
nėti nurodymai registruoti ir sulaikyti apskrityse be nuolatinės gyvenamos 
vietos gyvenusius čigonus. Jie turėjo būti pristatyti prie durpių kasimo darbų 
(21). Tačiau jau 1942 m. lapkričio 23 d. Panevėžio SS ir Saugumo policijos 
vado rašte tonas kiek švelnėja: „Čigonai, kurie turi nuolatinį darbą ir yra už-
siregistravę arbeitsamte arba turi nuosavybę ir gana tvarkingai gyvena, kol 
kas nesuimami, bet kas mėnesį apie juos duodamos žinios. Žmonos ir ne-
pilnamečiai vaikai gali likti prie jų maitintojų. Kiti šeimos nariai yra suimami, 
jeigu jų darbingumas būtų abejingas. Suimamų čigonų nuosavybė yra peri-
mama ir pristatoma kartu.“ (22). Panašus ir Vokiečių policijos ir SD Lietuvoje 
V skyriaus viršininko Bartmanno 1942 12 23 raštas lietuvių saugumo virši-
ninkui (23). Kad šių nurodymų lietuvių policija laikėsi, gerai iliustruoja alytiš-
kės Veronikos Fišerienės paliudijimas: „Kalėjime buvo tik čigonai. Buvo apie 
trisdešimt šeimų. Vyrai, moterys ir vaikai. (…) Karo metais Alytuje pastoviai 
gyveno trys šeimos. Bieliauskas Matas turėjo savo namą, mano tėvas, Bag-
donavičius Antanas ir Aleksandras Bagdonavičius, tėvo brolis. Kitos šeimos 

prisiglaudę prie žmonių, ant kambarių. Ant kambarių buvo - nu ir tuos suė-
mė. Tai mus grąžino, o jau tuos, kur nepažįstami - tų negrąžino. Nežinau, kur 
jie. Mus paleido tiktai ant trijų mėnesių.“ (24). 

Daugiausia čigonų, ypač vaikų ir senelių, sušaudyta Lietuvoje Pravieniš-
kėse. Apie tai liudija ne tik likę dokumentai (25), bet vos ne visi apie Pravie-
niškes pateikę atsiminimus respondentai.  „Mes ėjom miške. Girdim - pokšt, 
pokšt - šaudo. Šaudo, šaudo... Mum nė į galvą. Parvaro jau ten mus į lage-
rį - tuščias, išplautos grindys. Nė vienos dūšios nėra. Tai tos lenkės mums 
kalbėjo, tai jos sakė, kaip juos krovė, kaip mažus vaikus už kojų, metė kaip 
pagalius. Nu ten turbūt padgatavota buvo - ir duobės, ir viskas. Ir ten gir-
dėt buvo, kaip šaudė. Maždaug kokia aštuoniasdešimt, su mažais. Jau tada 
mes radome tokių padrostkų, po dvylika metų, po dešimt metų, po trylika, 
tokius... Nešaudė, paliko. Užrakino po raktu... Kiek jų buvo? – Ar dvylika ar 
keturiolika? Sušaudė tada seniausius ir mažiausius. Tokius tik kur dvylika, 
trylika metų - tokius tik paliko. Ne tam barake, o kitur, užrakinti buvo“ (26).  

Minimos ir kitos žudynių vietos: netoli Švenčionių, Kirtimų – Parubankos 
(27), Liudvinavo. Patekdavo į šaudymus čigonai ir pirmosiomis okupacijos 
savaitėmis. Jie guli bendruose kapuose kartu su žydais, lietuviais, lenkais: 
„Mes gyvenome kaime, netoli Ašmenos. Kai vokiečiai užėjo, visus surinko ir 
užmušė. Ten ir žydai, ir čigonai buvo. Dabar vienam kape. Juos visus užkasė. 
O aš pabėgau“ (28). 

Apie prasidėjusius areštus, laikinus įkalinimo punktus, policininkų elge-
sį su čigonais remdamiesi atsiminimais galime teigti, kad nebūta vieningos 
sistemos ar specifinio elgesio su suimtais čigonais, daug ką lėmė susiklos-
čiusios aplinkybės. Suimti atvykstama skirtingu paros laiku; vienur čigonus 
išsiveda policininkais tapę buvę kaimynai lietuviai, kitur minimi vokiečiai. 
Čigonų gyvenamas vietas nurodo lietuviai. Užfiksuoti atvejai, kada lietuviai 
policininkai, dažniausiai buvę kaimynai, jaunystės draugai, perspėja čigo-
nus apie gresiantų pavojų (29). Vieni į gestapo būstinę, policijos nuovadą ar 
miesto kalėjimą varomi pėsčiomis, kiti - gabenami mašinomis. Vėliau – kan-
kinančios savaitės nelaisvėje, dažniausiai gestapo ar policijos patalpose, kol 
patenkama į Pravieniškių darbo stovyklą. 

Pravieniškių vietovės pavadinimas, minimas iš esmės visų apklaustųjų 
respondentų,  pretenduoja tapti Lietuvos čigonų Holokausto simboliu. Kai 
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kurie ten iškalėjo apie pusmetį, kol buvo išgabenti į Vokietiją ar Prancūzi-
ją. Gyventa barakuose, kalbama ir apie vaikų baraką. Yra liudijimų, kad kai 
kurie pagauti čigonai ten atsidūrė su savo arkliais, didžiausiu turtu. Juos 
vėliau turėjo naudoti maistui. Alinantis darbas Kauno apylinkių miškuose, 
silpnas maistas, nuolatinės fizinės bausmės, tyčiojimasis, baimės atmosfera 
- apie tai kalba visi respondentai. „Pravieniškėse prastas maistas. Duodavo 
sriubos, arklio mėsos gabaliukus. O kaip sriuba – kaip vanduo vienas. Ir du 
šimtai gramų duonos ant žmogaus. Ir viskas. Pusryčiam duodavo arbatą.“ 
(30), prisimena panevėžietis Motiejus Matuzevičius. Didžiausios Lietuvos 
čigonų žudynės vyko būtent Pravieniškių darbo stovykloje. Per vieną akciją 
buvo sušaudyta apie 50 čigonų: mažamečių vaikų ir senelių, t.y. tų kalinių, 
kurie netinka fiziniam darbui. Tokių šaudymų būta ne vieno. Pažymėtina, 
kad Lietuvos čigonai kalėdami areštinėse ar darbo stovyklose Lietuvoje, ne-
retai rizikuodavo gyvybe mėgindami pabėgti. Dažniausiai jiems pavykdavo 
(31). Palikę įkalinimo vietą, prisiglausdavo pas giminaičius ar kitus čigonus 
įprastose čigonų stovyklavietėse, kurių dislokavimosi vieta iš esmės tik jų 
bendruomenei ir tebuvo žinoma.

Po įkalinimo Lietuvoje dauguma čigonų buvo išvežti darbams į karines 
gamyklas, koncentracijos stovyklas, dažniausiai į Vokietiją ir Prancūziją. Ten 
čigonai dirbdavo karinėse gamyklose, kirsdavo skaldą, taisydavo kelius, at-
statinėdavo po bombardavimų nukentėjusius miestus. Dirbdavo ir paprastą 
krovikų ar valytojų darbą. Ten sutikdavo įkalintųjų ir iš Lietuvos: čigonų, lie-
tuvių. Sutikdavo italų, žydų, rusų. Kalinius dažniausiai saugodavo vokiečiai, 
ukrainiečiai, apie lietuvius sargybinius pasakojama tik Lietuvos kontekste, 
ypač Pravieniškėse. Karo pabaigą dauguma sutiko išlaisvinus amerikiečių 
kariuomenei. Susidurta ir su sovietine kariuomene. Beveik visi respondentai 
mini gavę pasiūlymų iš amerikiečių negrįžti į tuometinę Sovietų Sąjungą. 
Pasiūlymų atsisakę (32). Kad beveik visi čigonai grįžo į Lietuvą kaip į savo 
tėvynę, matyt, lėmė Lietuvos čigonų papročiai: prisirišimas prie savo arti-
mųjų, savų tradicijų, gimtųjų vietų, pažįstamos lietuvių kalbos bei tradici-
jų. Tad ateities perspektyvą jie matė gimtojoje Lietuvoje. Tik keletas šeimų 
pasitraukė į Belgiją, Jungtinę Karalystę, Australiją. Reikia paminėti, kad žu-
vusiuosius ne Lietuvoje respondentai mini kaip įsimintinus, pavienius atve-
jus. Nemažai išgyveno. Vėliau prasidėdavo alinanti kelionė į Lietuvą. Dažnai 
pėsčiomis. Padėdavo Lenkijos čigonai. Dažniausiai grįždavo per Gardiną. 
Dauguma grįžo ligoti, lageriuose netekę artimųjų, turto. Lietuvoje laukda-

vo  didesnis skausmas: degėsiais virtę namai, sušaudyti artimieji, žinios apie 
žuvusiuosius Pravienškėse. Ne vienas buvęs kalinys prarado visus brolius ir 
seseris. Pavyzdžiui, panevėžietis Motiejus Matuzevičius prarado visus pen-
kis brolius ir seseris - liko vienintelis gyvas. Neretai žmonės puldavo į neviltį, 
dvasiškai taip ir neatsigaudavo. Iš respondentų paskojimų susidaro įspūdis, 
kad iš Lietuvos buvo išvežta didžioji dalis čigonų, ne mažiau kaip 1000 asme-
nų. Taigi galime drąsiai pritarti Martino Gilberto nuomonei, kad iš Lietuvos 
buvo deportuota 1000 čigonų. Tik būtina pabrėžti, kad didžioji dauguma 
grįžo.

Likę Lietuvoje čigonai slapstėsi kaimuose, miške. Padėdavo ir pažįstami 
lietuviai. Ramiausiai gyveno turintys darbą ar savo amatą čigonai. Gyvenę 
sėsliai, t. y. turėję nuosavus namus, pakliuvę į baltaraiščių ar policijos nagus 
vėliau buvo paleisti, bet stebimi. Klajojantys – sušaudyti. Labai svarbi aplin-
kybė - 1942 m. birželio pradžioje vokiečių administracijos nurodymas dėl 
privalomo vokiško antspaudo pase, be kurio prieškarinis pasas netenka ju-
ridinės galios (33). Turint omenyje, kad dalis čigonų pasų neturėjo, negalėjo 
žinoti apie privalomą vokišką antspaudą, patekimas į policijos akiratį grėsė 
atsidurti kriminalinių, asocialių elementų gretose, t. y. geriausiu atveju – 
patekti į darbus Vokietijoje ar koncentracijos stovyklas. Netikėtai užklupti 
čigonai be galiojančių dokumentų būdavo ir vietoje sušaudomi. Išlikęs doku-
mentas „Dėl „Todt“ organizacijos darbo stovyklos prie Vilniaus–Minsko ge-
ležinkelio ruožo užpuolimo“, kuriame kalbama apie 1942 m. liepos 10 dieną 
40 čigonų vyrų, moterų ir vaikų sušaudymą, kalba pats už save (34).

  Baigiantis karui, čigonų persekiojimai atlėgo. „Šakiuose mūsų bun-
keriai buvo netoli, kokie trys kilometrai tik buvo. Maistą vokiečiai teduoda-
vo. Vokiečiai eidavo, surinkdavo katiliukus, aš jiems išplaudavau. Parsinešu 
ir valgau. Vokiečiai nieko nesakydavo. Netoli jie buvo, aš pas juos nueidavau. 
Žinojo, kad mes miške gyvenom.“ (35). Užfiksuota atvejų, kai čigonų ben-
druomenės nariai palaikydavo ryšius su sovietiniais partizanais, buvo čigo-
nų kilmės žmonių, karo metais tarnavusių sovietinėje armijoje (36). Dažni 
pasakojimai apie čigonų slepiamus žydų vaikus. Regis, Žemaitijoje ir dabar 
gyvena viena žydų kilmės čigonė, dar kūdikiu būdama paskutinę akimirką 
atiduota pažįstamiems čigonams. Bet tai daugiau pavieniai atvejai. Kaip ir 
neįprastas pasakojimas apie kaunietį čigoną Arlauską – Mitrą, kolaboravi-
musį su naciais, bet kartkartėmis padėjusį čigonams. Pasakojimas apie tar-
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navusį gestapininkams čigoną nėra moderni mitologija apie vietos Šindlerį. 
Dauguma vyresniųjų Kauno čigonų tai paliudijo (37). Juolab, kad už šią vei-
klą jis buvo teistas sovietinio teismo. Bet tai retos išimtys, o ne taisyklė. 

IŠVADOS

1. Nacių okupacijos metu į Lietuvos čigonus žiūrėta kaip į žemiausios 
rasės atstovus, jų teisinis statusas prilyginamas žydams. Be rasistinio požiū-
rio mėginama čigonus priskirti prie asocialių, visuomenei nenaudingų ele-
mentų ir nuo jos izoliuotinų elementų grupei.

2. Pagrindinė atsakomybė dėl čigonų Holokausto Lietuvoje tenka nacių 
okupacinei valdžiai. Visų pirma SS ir SD daliniams. Surinkti čigonus į įkalini-
mo vietas ir juos saugoti buvo priversta ir Lietuvos policija. Kas konkrečiai 
žudė čigonus Lietuvoje, vargu, ar kada pavyks nustatyti.

3. Lietuvos čigonų buvo nužudyta ne mažiau kaip 500 asmenų. Apie 10 
000 čigonų po laikino kalinimo Lietuvoje deportuoti į Vokietiją ir Prancūziją.

4. Represijos prieš Lietuvos čigonus prasidėjo vėliau negu prieš sovie-
tinius koloborantus, komunistus bei žydus. Pavieniai repsresijų atvejai užfik-
suoti maždaug po 1-2 mėnesių, pagrindiniai areštai prasideda po metų, pu-
santrų. Nors pažymėtina, kad mažuose pasienio miesteliuose čigonų buvo 
sušaudyta ir pirmomis karo savaitėmis. 

5. Čigonai, gyvenantys sėsliai, t.y. turintys nuosavus namus, buvo areš-
tuoti, vėliau paleisti, bet stebimi. Nors kai kuriose miestuose, pvz. Panevė-
žyje, ši išlyga nebuvo taikoma.

6. Suimti čigonai buvo laikinai uždaryti apskričių policijos areštinėse 
arba kalėjimuose, vėliau išsiųsti į pagrindinį paskirstymo punktą - Pravie-
niškių darbo stovyklą. Nemaža dalis Pravieniškėse kalėjo daugiau kaip pusę 
metų. Vėliau  grupėmis išvežti darbams į Vokietiją arba Prancūziją. Dažniau-
siai Lietuvos čigonai buvo dislokuoti nedidelėse koncentracijos stovyklose 
ar prie karinių gamyklų įkurtuose barakuose. Tik karo pabaigoje dalis repa-
trijuotų čigonų atsidūrė žinomiausiose masinio naikinimo stovyklose.

7. Didžioji dalis čigonų aukų žuvo Lietuvoje, daugiausia - Pravieniškių 
darbo stovykloje. Per vieną akciją galėjo būti sušaudyta apie 50 čigonų: ma-

žamečių vaikų ir senelių, kaip netinkamų dirbti fizinį darbą. Iš respondentų 
pasakojimų galime manyti, kad tokių akcijų būta tikrai ne vienos, tai patvir-
tina ir išlikę dokumentai. Taip pat fiksuotinos masinių žudynių vietos netoli 
Kirtimų – Parubankos, Šalčininkų rajone. Nužudyta čigonų ir IX forte, Pane-
riuose. Iš viso čigonų buvo nužudyta apie 500 asmenų.

8. Lietuvos čigonai kalėdami areštinėse ar darbo stovyklose Lietuvoje, 
rizikuodami gyvybe mėgindavo pabėgti, dažnai sėkmingai. Palikę įkalinimo 
vietą, dažniausiai prisiglausdavo pas giminaičius ar kitus čigonus įprastose 
čigonų stovyklavietėse.

9. Baigiantis karui, čigonų persekiojimai atlėgo.

10. Didesnė čigonų dalis (išskyrus vieną kitą išimtį) po karo grįžo į Lietu-
vą kaip į savo tėvynę. 

11. Čigonų pasakojimai apie nacių okupaciją Lietuvoje neprieštarauja 
Lietuvoje išlikusiusiems dokumentams, susijusiems su čigonų klausimais, ir 
nemažai juos papildo. 
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PRIEDAS NR. 2. 

DOKUMENTAI

Aukštesnysis SS ir policijos vadas Ostlande

Bylos Nr. I a

Ryga, 1942 m. sausio 12 d.

Čigonų reikalu

Mano iniciatyva ponas reichskomisaras nusprendė, kad su klajojančiais 
krašte čigonais, kadangi jie yra u-krečiamųjų ligų, ypač dėmėtosios šiltinės, 
platintojai, be to, nepatikimas elementas, kuris nevykdo vokiečių įstaigų po-
tvarkių ir nėra linkęs dirbti naudingo darbo, reikia elgtis kaip su žydais.

Aš prašau kiekvienu atveju imtis reikiamų priemonių.

Einąs pareigas
Jedicke
Policijos generolas ltn. Ir SS grupenfiureris

LCVA, f. 659, ap. 1, b.1, 1.      222. Versta iš nuorašo vokiečių kalba.

Vykdant Ostlando Reichskomisaro instrukciją čigonų reikalu
Der Kreischef
Zarasai                                                                                
Zarasų apskrities 
Viršininkas                                        
Nr. 3868

Asmeniškai
Zarasų apskrities policijos vadui

1942 m. rugpjūčio 27 d. 

Yra gautas iš arbeitsamto vedėjo reikalavimas, kad visi Zarasų apskrityj esa-
mi čigonai su visom šeimom būtų perduoti jo žinion, persiunčiant į Daugailių 
koncentracijos stovyklą. Prašau duoti parėdymą policijos punktų vedėjams, 
kad pastarieji stropiai išsiaiškintų, ar nesiranda jų punktų ribose čigonų šei-
mų ir jei jų atsirastų, tai skubiai prašau sulaikyti ir persiųsti Daugailių stovy-
klon su turimu jų turtu.

Jei atsitiktų, kad kuris nors čigonas turi savo arklį, tai einant generalkomi-
saro išleistu potvarkiu dėl arklių atlyginimo, arklys su  vežimu ir pakinktais 
reikalinga  iš jo tuojaus paimti ir perduoti valsčiaus viršaičiui, kuris perduos 
nustatyta tvarka tam ūkininkui, iš kurio buvo paimtas kariuomenės reika-
lams ir dar iki šiol jo nėra gavęs ir neturi kuo įdirbti savo žemę.

                                                               
L. Gumbinas 
Apskrities viršininkas

LCVA, f. 1106, 1, b. 56,  1. 189. Antras originalo egzempliorius 
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SS und Polizeigebietsfuhrer
 In Ponewesch B/Be

Ponams Panevėžio, Rokiškio ir Biržų apskričių policijos vadams

Panevėžys, 1942 m.  lapkričio 25 d.

Per žandarmerijos postus Panevėžyje ir Rokiškyje 

Priede siunčiu  saugumo policijos viršininko nurodymus su prašymu iš 1942 
m. lapkričio 23 d. esančius apskrityje čigonus sulaikyti ir prisiųsti į Panevėžį.

Bellmann

Ltn. d. Gendarmerie

Und Gendarmerie-Gebietsfurer

Komandeur der Sicherheitspolizei
und  des SD Litauen
Panevėžio punktas      
                       

Per SS ir policijos apygardos viršininką Panevėžyje

Ponams Panevėžio, Biržų ir Rokiškio apskričių policijos vadams 

Panevėžys, 1942 m. lapkričio 23 d.

Liečia: čigonus

Vykdant Rytų saugumo policijos vado parėdymą, visi be nuolatinės  gyvena-
mos vietos čigonai, kaioi nesocialus elementas, dėl pavojaus besiplečiančių 
ligų ir dėl jų politinio neištikimumo yra prilyginami žydams. Aš nustatau, kad 
visi žigonai turi būti sulaikyti ir tikslu pristatyti į durpynus, pirmiausia turi 
būti pristatyti į Panevėžį. Darbams durpynuose jie bus pristatyti su visais 
šeimos nariais, seni, visai nedarbingi, bus apgyvendinti barakuose. Jų pragy-
venimas priklausys nuo jų laikysenos.

Čigonai, kurie turi nuolatinį darbą ir yra užsiregitravę arbeitsamte arba turi 
nuosavybę ir gana tvarkingai gyvena, kol kas nesuimami, bet kas mėnesį 
apie juos duodamos žinios. Žmonos ir nepilnamečiai vaikai gali likti prie jų 
maitintojų. Kiti šeimos nariai yra suimami, jeigu jų darbingumas būtų abe-
jingas. Suimamų čigonų nuosavybė yra perimama ir pristatoma kartu. Jeigu 
būtų suima dešimt ar daugiau čigonų, prašau iš anksto pranešti. Skambinti 
– Panevėžys 335. Lenkų tautybės piliečiai, kurie, vokiečių – lenkų karui pra-
sidėjus, atvyko Lietuvon ir čia neturi jokio nuolatinio darbo. Dažniausiai  tie 
asmenys yra tik prisidengę, todėl kiekvienu atveju reikia juos tikrinti.

Santykiaujant su ponais viršaičiais ir kitomis įstaigomis, prašau už asocialius 
elementus  nešti atsakomybę.

A.B.

Backer

Vertimas tikras: Anučauskas   Vertimo nuorašas tikras 
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Rokiškio apskrities policijos vado 
 Sekretetorius
[Parašas neįskaitomas] 

   
Rokiškio apskrities

Rokiškis, 1942 m. gruodžio mėn. 5 d.
Policijos vadas

Nr. 2670 

Rokiškio nuovados viršininkui ir policijos punktų vedėjams

Ligi š. M. gruodžio 10 d. suregistruoti visus valsčiaus ribose gyvenančius či-
gonus su jų šeimomis ir turtu ir sąrašus pristatyti man ligi š. m. gruodžio 12 
punktualiai. Taip pat suregistruoti ir lenkus, apie kuriuos kalbama siunčia-
mame rašte.

Kadangi seniūnai turi žinių apie seniūnijos gyventojus, todėl reikalauti iš jų 
žinių apie čigonų gyvenamas vietas.

   

A.Avižienis

Policijos vadas

LCVA, f. 708, ap. 1, b, 6, 1.149.  Antroji dokumento dalis – originalas.

Rokiškio apskrities
Rokiškis, 1944 m. vasario 3 d.

Policijos vadas
kubu

Nr. 295

Nuovados viršininkui ir policijos punktų vedėjams

Kriminalinės policijos Panevėžio apygardos viršininkas prašo suteikti žinių 
apie esamus apskrityje čigonus.

Prašau patikrinti ir man pranešti, ar yra nuovados, policijos punkto ribose 
čigonų. Jei yra – surašyti jų sąrašą, nurodant vardus, pavardes, amžių, gy-
venamas vietas, užsiėmimą ir tą sąrašą ligi š. m. vasario 11 d. atsiųsti man.

A.Avižienis
Policijos vadas

LCVA, f. 708, ap. 1, b. 17, 1. 13. Originalas.  
Priimta: 1942.VII. 13, 15, 15, WE Nr.620
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Telegrama Nr. 1981
Saugumo policijos ir SD vadas Lietuvoje
Gauta: 1942. VII. 14.
Nr. 01481/42   
Telegrama

Vilniaus saugumo policija. Telegrama Nr. 620

1942. VII.13. 15,00

Saugumo policijos ir SD vadui Lietuvoje

Kaunas

Dėl “Todt” organizacijos darbo stovyklos prie Vilniaus – Minsko geležinkelio 
ruožo užpuolimo.

1942 m. liepos mėn., naktį iš 9-tos į 10-tą dieną, buvo apšaudyta prie Vil-
niaus – Minsko geležinkelio ruožo esanti “Todt” organizacijos darbo sto-
vykla. Tučtuojau pasiųstas stovykloos tarnautojų būrys po to aptiko miške 
čigonų gaują – apie 50 žmonių. Suimant tą gaują, apie 9 vyrus pabėgo, liku-
sieji (40 vyrų, moterų ir vaikų) buvo suimti. Ištardžius paaiškėjo, kad į minėtą 
stovyklą šaudyta iš suimtosios gaujos. Žmonės, kurie turėjo ginklus, suimant 
pabėgo. Likusius 1942 m. liepos 10d. sušaudė žandarmerijos (motorizuotas) 
būrys, kuris šiuo metu žandarmerijos vado Klaueno (Klauen) įsakymu šioje 
apylinkėje gaudo partizanus.

Minėta “Todt” organizacijos stovykla yra apie 45 kilometrus į pietryčius nuo 
Vilniaus, būtent, tarp Gudagojaus ir Loskos stočių.

Saugumo policijos ir saugumo tarnybos Vilniaus pagrindinio skyriaus vadas.

Įgaliojus: SS oberšturmfiureris Erlen

LCVA, f. 1399, ap. 1, b. 10, 1. 6. Versta iš originalo vokiečių kalba

Iš F. Jankelio parodymų

1945 m. gruodžio 22 d.

Klausimas: papasakokite apie čigonų naikinimą Ostlande.

Atsakymas: 1943 m. viduryje gestapo ir SD šefas Kaltenbergas (Kaltenberg)* 
įsakė jam pavaldžioms SD ir gestapo įsatigoms uždrausti čigonams kilnotis, 
juos sugaudyti ir išnaikinti.

Klausimas: Jūs šį įsakymą įvykdėte?

Atsakymas: Taip, aš tai padariau. Dar 1943 m. viduryje Pifraderis (Pifrader) 
man pranešė, kad jis, sutinkamai su Berlyno nurodymais, esąs pasiruošęs 
sugaudyti čigonus ir uždaryti juos į koncentracijos stovyklas. 1943 m., tiksliai 
neprisimenu kas, atrodo Pancingeris (Pancinger), man pranešė, kad gautas 
Kaltenbrunerio (Kaltenbrunner) įsakymas dėl čigonų likvidavimo. Aš pasa-
kiau Pancingeriui: “Jei jūs turite tokį įsakymą, vykdykite jį”. Visi čigonai buvo 
surinkti į Salaspilio stovyklą ir ten sušaudyti. Lietuvoje čigonus sušaudydavo 
toje vietoje, kur užtikdavo.

Klausimas: Pasakykite jūsų sunaikintų čigonų skaičių? 

Atsakymas: Tikslų duomenų negaliu nurodyti, man tik žinoma, kad Pabalti-
jyje jų buvo labai mažai, todėl tikriausiai buvo sušaudyta tik keli šimtai žmo-
nių. Latvijoje čigonų šaudymą vykdė SD ir gestapo vadas Langė (Lange), Lie-
tuvoje – SD  ir gestapo Lietuvoje vadas, policijos pulkinikas Jegeris (Jeger).

Klausimas: Kokių tautybių žmonių jūs dar sunaikinote Ostlande?

Atsakymas: Lietuvoje SD ir gestapas suėmė labai daug lenkų už jų antivokiš-
ką nusistatymą. Dalis jų buvo sušaudyta, likusieji išsiųsti priverčiamiesiems 
darbams į Vokietiją.

*  - Turi būti – Kaltenbruneris, vokiečių saugumo policijos ir SD vadas.

ADSR fondas, r. 137, 1. 7 – 8. Versta iš nuorašo vokiečių kalba. 

Metodinę priemonę parengė Vytautas Toleikis


