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Puste ramy okienne, hałdy śmieci, demolka, brak dostępu do wody, prądu, gazu. Ko-
szycki Lunik IX straszy od lat. Budynki są jednak systematycznie burzone, a wielu 
Romów wyjeżdża na Zachód. Ci, których blok zburzono, stawiają namioty – czy na 
samym osiedlu, czy w innym z kilkunastu romskich slumsów w okolicy. I nic nie 
wskazuje na to, że cokolwiek miałoby się zmienić. 

Kiedy w 2004 roku austriacki pisarz i reporter Karl-Markus Gauss wydawał swoją 
poruszającą książkę Psożercy ze Svini, szacował, że w Luniku IX na przedmieściach 
Koszyc – drugiego co do wielkości miasta Słowacji, położonego na wschodzie kraju – 
żyje od 4 do 6 tysięcy romskich mieszkańców. Niemal dekadę później mówiło się już 
o 6–8, a nawet 10 tysiącach Romów żyjących na tym osiedlu. Osiedlu budowanym 
w latach 70. dla 2,5 tysiąca osób na południowy zachód od centrum tego wtedy mocno 
uprzemysłowionego miasta. Lunik IX od lat zajmuje niechlubne miejsce w czołówce 
największych miejskich gett romskich w Europie – z dramatycznymi warunkami życia, 
niemal stuprocentowym bezrobociem i pogłębiającą się izolacją od społeczeństwa 
większościowego. A to wszystko w Europejskiej Stolicy Kultury sprzed trzech lat. Choć 
w ostatnich latach, zdaniem niektórych członków społeczności, z powodu migracji za 
chlebem populacja zmniejszyła się do poziomu z czasów wizyty Gaussa, wciąż trudno 
zdetronizować Lunik IX jako modelowy przykład gettoizacji, separacji i marginalizacji 
mniejszości. Jednak nie zawsze było tak źle.
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Najpierw mundur, później bieda
Nie wszyscy są zgodni, dla kogo powstał Lunik IX. Nie-
którzy twierdzą, że miał być luksusowym osiedlem dla 
klasy średniej i pracowników administracji, inni – że 
sypialnią dla mundurowych: policjantów i oficerów. 
W tym kontekście zastanawia jednak fakt, na który zwra-
ca uwagę wielu badaczy, że od początku wiele mieszkań 
zaplanowano jako mieszkania dla rodzin wielodzietnych 

– takich jak romskie. Stąd pojawiły się teorie, że Lunik 
IX od początku planowany był jako rodzaj społeczne-
go eksperymentu, mającego na celu izolację biednych 
i niepłacących czynszów. Romowie na osiedlu zaczęli 
pojawiać się szybko – pierwsze przesiedlenia romskich 
mieszkańców zaniedbanych slumsów Koszyc rozpoczęły 
się już na początku lat 80. Mimo to jeszcze czasy przeło-
mu i transformacji, choć już wtedy w Luniku przeważali 
Romowie, wspominane są, co ciekawe, nawet ciepło. Ar-
tur Conka, romski fotograf i autor krótkometrażowego 
filmu zatytułowanego po prostu Lunik IX, wspomina 
osiedle swojego dzieciństwa z początku lat 90. jako czyste, 
dobrze utrzymane i charakteryzujące się dobrymi rela-
cjami między romskimi i nieromskimi mieszkańcami1. 
Co więc poszło nie tak? Duży udział w zmianie sytuacji 
miał Rudolf Schuster – ambitny burmistrz Koszyc przez 
dwie kadencje (1983–1986 i 1994–1999) i późniejszy pre-
zydent Słowacji, który otwarcie sprzeciwiał się dyskry-
minacji Romów. Apogeum wysiedleń nastąpiło w 1997 
roku, kiedy pod wodzą Schustera rada miasta realizo-
wała wielomilionowy projekt odnowienia zaniedbanego 
i zniszczonego centrum miasta, gdzie w czasach komu-
nizmu mieszkało duże skupisko Romów. Nie przystawali 
oni do wizji europejskiego centrum kultury i turystyki, 
jaką miał Schuster. Zaczęto więc ich masowo wysiedlać. 
Lunik IX wydawał się do tego idealny – osiedle położo-
ne na wzgórzu, na którym już mieszkała część Romów 
i które charakteryzowało się naturalnymi warunkami do 
izolacji od nie-Romów. Szybko nastąpiło też to, co za-
zwyczaj dzieje się przy zwiększaniu koncentracji popu-
lacji romskiej w Europie w jednym miejscu – nieromscy 
mieszkańcy Luniku zaczęli się wyprowadzać. Getto sta-
ło się faktem. W niektórych mieszkaniach umieszczano 
niespokrewnione ze sobą wieloosobowe rodziny i nagle 

1 A. Conka, What is life really like for Roma families around 
Europe?, Huffington Post, http://www.huffingtonpost.co.uk/
artur-conka/roma-families-in-europe_b_3253404.html 
(3.11.2016).

na 60 metrach kwadratowych zaczęło pod przymusem 
żyć kilkanaście nieznających się osób. Mieszkańcy ani 
myśleli dbać o miejsce, w którym niekoniecznie chcieli 
żyć i którego sami nie wybrali. Żyli upchani jak sardynki 
w puszce2. Natomiast koszycka starówka znacznie wy-
piękniała, do tego stopnia, że w 2009 roku Koszyce ra-
zem z Marsylią okrzyknięto szumnie Europejską Stolicą 
Kultury. Za tym tytułem poszły kolejne milionowe środki 
na inwestycje – w miejską infrastrukturę czy przemysł 
turystyczny i kreatywny3. W budżecie nie znalazło się 
jednak miejsce dla Luniku IX. Zamiast tego w 2012 roku 
odcięto wodę, za którą Romowie nie płacili rachunków.

Kulturalnie, ale bez Romów
Wspomniany Gauss, opisując nastawienie nie-Romów do 
mieszkańców Luniku IX, pisał o dwóch światach, które: 

„są otoczone niewidzialnym murem, i ten mur oddziela 
od siebie światy. Za murem żyją inni ludzie, którzy przez 
wielu, skądinąd potrafiących zachowywać się w sposób 
cywilizowany, nie są postrzegani jako ludzie prawdzi-
wi. – Widzisz w oddali nadchodzącego człowieka – po-
wiedział ktoś, dotąd niezwykle dla mnie miły – a kiedy 
podejdzie bliżej, spostrzegasz, że to jednak tylko Cygan”4. 

O ile jeszcze w 2004 roku, kiedy powstawał reportaż 
Gaussa, mur był niewidzialny, o tyle stał się realny i kon-
kretny w 2013, czyli, o ironio, roku, w którym Koszyce 
z pomocą różnych inicjatyw i wydarzeń kulturalnych 
reklamowały się całemu kontynentowi jako Europejska 
Stolica Kultury. Jeszcze w 2008 roku, kiedy organizacja 
pozarządowa Koszyce – Europejska Stolica Kultury 2013 
przygotowywała wniosek, starając się o ten tytuł, w pro-
pozycji znalazły się elementy romskiej kultury i jej twór-
cy, między innymi w dziedzinie muzyki i teatru. Po uzy-
skaniu tytułu wyróżnianie romskiej kultury jako części 

2 M. Hušová, Even after demolition, Lunik IX remains the greatest 
Romani ghetto in Europe, Roma Transitions, http://www.roma-
transitions.org/even-after-demolition-lunik-ix-remains-the-gre-
atest-romani-ghetto-in-europe/ (20.10.2016).

3 L. Edmonds, Slumdogs of Slovakia: This city was given £51mil-
lion when it was named European capital of culture... so why 
are Roma children still living in such horrifying squalor?, Daily 
Mail, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2486333/Kosice-
won-51million-grants-named-Europes-Capital-Culture--tho-
usands-Roma-children-living-slums.html#ixzz4Ly9OpznL 
(16.09.2016).

4 K.-M. Gauss, Psożercy ze Svini, przekł. A. Buras, Wołowiec 
2005, s. 24.
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pejzażu kulturowego Koszyc nieco osłabło5, choć final-
nie w 2013 roku odbyło się kilka wydarzeń związanych 
z tą kulturą, ale tylko z udziałem artystów romskich, 
bez mieszkańców największego skupiska romskiego 
w stolicy wschodniej Słowacji. Jednocześnie niedaleko 
centrum, w dogodnie ukrytym przed turystami i miło-
śnikami kultury Luniku IX w lipcu tego samego roku 
wzniesiono mur, oddzielający Romów od nie-Romów, na 
którym niedługo potem pojawił się napis Prepáčte („Wy-
baczcie”), szybko jednak usunięty6. Był to już ósmy mur 
na wschodzie Słowacji i czternasty w kraju7. Koniecz-
ność jego budowy tłumaczono standardowo – przestęp-
czością, a dokładniej aktami wandalizmu i kradzieżami 
samochodów na parkingu przynależnym do sąsiedniego 
osiedla Lunik VIII. Rada miasta nie wydała oficjalnej 
zgody na mur, ale rada dzielnicy przeznaczyła na ten 
cel 5 tysięcy euro8. Komisja Europejska bezskutecznie 
wzywała Słowację do rozwiązania niewygodnej sytuacji. 
Władze dzielnicy tłumaczyły, że to po prostu płot, a taka 
konstrukcja nie wymaga starania się o pozwolenie na 
budowę. Ponad rok później, we wrześniu 2014, czterech 
niezidentyfikowanych sprawców zburzyło część muru, 
pozostawiając napis „Stop segregacji” i datę upadku 
muru berlińskiego9. Mur szybko został naprawiony, co 
więcej – akcja aktywistów nie zyskała poparcia lokalnej 
społeczności romskiej, która obawiała się zaostrzenia 
stosunków mniejszość–większość10, szczególnie, że 
działo się to przed wyborami samorządowymi. W tych 
wyborach właśnie jeden z kandydatów, Vladimír Gürtler 
z lokalnej partii Siedmiu Odważnych, obiecywał rozda-
wanie Romom biletów do Brukseli czy rekompensatę 
pieniężną w wysokości 10 tysięcy euro dla każdej Rom-

5 Slovakia: Košice is the European Capital of Culture 2013, 
1.02.2013, Romea, http://www.romea.cz/en/news/slovakia-kosi-
ce-is-the-european-capital-of-culture-2013 (5.09.2016).

6 Podobne napisy pojawiły się również m.in. na 150-metrowym 
murze w Ostrovanach (porównywanym do muru berlińskiego)  
i obok koczowiska Romów we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego. 
Prawdopodobnie autorami napisów byli sami Romowie.

7 N. Beard, Celebrating the culture of segregation, Open 
Democracy, https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-

-it/nadia-beard/celebrating-culture-of-segregation (3.09.2016).
8 Ibidem.
9 Slovakia: Activists demolish part of segregation wall, ignoring 

local Romani opinion, Romea, 16.09.2014, http://www.romea.
cz/en/news/slovakia-activists-demolish-part-of-segregation-

-wall-ignoring-local-romani-opinion (29.09.2016).
10 Ibidem.

ki, która podda się dobrowolnej sterylizacji11. Twierdził 
też przy tym, że nie jest rasistą i po prostu chce pomóc 
mieszkańcom Luniku IX, bo, jak przekonywał: „jeśli im 
nie pomożemy, to my, społeczeństwo większościowe na 
Słowacji, z czasem będziemy mieć poważne problemy”12. 

Byle nie o przyszłości
Coraz więcej Romów z Luniku chciało wyjechać13 – 
w wywiadach przeważająca liczba mieszkańców przyn-
zawała, że nie ma żadnych perspektyw na poprawę 
sytuacji14. Nic dziwnego, że wyniki badań z 2014 roku 
pokazały, iż Koszyce są drugim po Michałowcach miej-
scem, z którego pochodziło najwięcej romskich ofiar 
handlu ludźmi – wielu zdesperowanych ojców rodzin 
w średnim wieku dało się namówić na wyjazd za pracą 
do Wielkiej Brytanii. W Słowacji zabierano im paszporty 
i zasiłki oraz zmuszano do pracy15. Niektórym udało się 
jednak wyjechać, głównie do Wielkiej Brytanii i Belgii16, 
co polepszyło ich los i doprowadziło do zmniejszenia po-
pulacji w Luniku. Ci, którzy zostali, mierzą się nie tylko 
z brakiem dostępu do podstawowych udogodnień i me-
diów, ale także z ogromnym i z dnia na dzień powięk-
szającym się wysypiskiem śmieci, zagrażającym choro-
bami i przedostaniem się toksyn do wody pitnej. Miasto 
rzadko pamięta o wywożeniu śmieci, jak gdyby chciało 
zapomnieć o swoich Romach. Obecnie w Luniku IX po 

11 Slovakia: Candidate offering remuneration to Roma for steriliza-
tion, Romea, 22.10.2014, http://www.romea.cz/en/news/slova-
kia-candidate-offering-remuneration-to-roma-for-sterilization 
(12.11.2016).

12 Ibidem.
13 G. Albert, „Luník IX” – the film no one wants to see?, Romea, 

31.08.2011, http://www.romea.cz/en/news/world/lunik-ix-the-
film-no-one-wants-to-see (14.09.2016).

14 Por. J. Rusnáková, R. Rosinský, M. Šramková, M. Čerešníková, 
M. Samko, A. Rochovská, Subjective perception of coping by 
destitute Roma communities in Slovakia and the importance of 
education as a strategy of pulling them out of poverty, 

„Procedia – Social and Behavioral Sciences” 174/2015,  
s. 2721–2726, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1877042815010174, s. 2723 (29.09.2016).

15 Por. R. Medveďová, Human trafficking of Slovak Roma for the 
purpose of forced labor, „Scientific Cooperations International 
Journal of Arts, Humanities and Social Sciences” 1/2015, http://
ase-scoop.org/journals/jHumanitiesAndSocialScience/paper-
sHumanity/4.Medvedova.pdf, s. 29 (29.09.2016).

16 Zob. więcej: D. De Wilde, L. Virostkova, From Slovakia to 
Belgium: a story of failing Roma policy, 9.04.2014, https://euob-
server.com/eu-elections/123600P; P. Henry, M. Daduc, Caring 
for the Roma Community in Derby, 3.07.2014, https://www.
opensocietyfoundations.org/voices/caring-roma-community-

-derby (30.09.2016).
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wyburzeniach grożących zawaleniem budynków, między innymi w latach 2008, 2012 
i 2014, zostało dziewięć bloków, które też wkrótce znikną17. Ich mieszkańcy mają za-
mieszkać 30 kilometrów od Koszyc w kontenerach, za które będą zmuszeni płacić zbyt 
wysoki jak na ich możliwości czynsz18. Czy Lunik IX przestanie istnieć, jak prognozuje 
Artur Conka19? Na razie, jak kilka lat temu mówiła mi Eva Gasparova – aktywist-
ka, nauczycielka języka romani, współorganizatorka i ówczesna dyrektorka prywat-
nej szkoły podstawowej w Koszycach – edukacja to jedyne rozwiązanie, aby wyrwać 
dzieci koszyckiego getta z błędnego koła pomocy społecznej i wyuczonej bezradności. 
Gasparova następująco scharakteryzowała sytuację swoich uczniów: „szkoła zapewnia 
edukację romskim dzieciom z obdarzonej złą sławą dzielnicy Lunik IX w Koszycach. 
Grupa liczy około 195 uczniów. Większość z nich ma trudną sytuację społeczną. Około 
70% z nich pochodzi z rodzin, które są zależne od wsparcia opieki społecznej państwa. 
[…] Nasza szkoła skupia się na poprawianiu edukacyjnej i kulturowej pozycji romskich 
dzieci, jak również na zachowywaniu romskiego języka, który pozostaje ważną częścią 
naszego dziedzictwa. […] Staramy się zbudować dobrą podstawę dla dalszej edukacji 
naszych dzieci, żeby mogły stać się wartościowymi członkami społeczeństwa, w któ-
rym żyją, i żeby w swoim późniejszym życiu były doceniane na równi z innymi za 
swoje umiejętności i wiedzę. Prowadzimy też świetlicę […]. Walczymy o przetrwanie 
[…]. Wsparcie od państwa jest bardzo małe. Potrzebujemy znacznie więcej, niż nam 
oferują”20. Trudno określić, co się stanie z Lunikiem i walką o przyszłość romskich 
dzieci. Poziom zrezygnowania, bierności i akceptacji sytuacji przez wielu mieszkańców 
osiedla nie napawa optymizmem – badania dowodzą, że nie chcą rozmawiać o swojej 
sytuacji, biedzie i trudnym życiu, a najbardziej nie chcą mówić o przyszłości, a nawet 
o niej myśleć21. Jeśli nie będą chcieli zawalczyć o siebie, o mieszkańcach Luniku IX nie 
pomyśli nikt. I

17 Trzeba jednak zaznaczyć, że po wyburzeniach większość mieszkańców została w Luniku IX – albo  
u swoich rodzin, albo w namiotach. Także część mieszkańców innych slumsów w okolicy po ich 
wyburzeniu rozbiła namioty na koszyckim osiedlu.

18 A. Conka, The End of Lunik IX, 12.09.2015, http://unframe.com/the-end-of-lunik-ix/ (6.11.2016).
19 Ibidem.
20 Wywiad przeprowadzony w ramach badań na potrzeby rozprawy doktorskiej wydanej w zmodyfiko-

wanej wersji w publikacji pt. Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska. Polska, Słowacja, 
Węgry, Kraków 2014.

21 Subjective perception of coping…, s. 2723.
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Florica podczas nauki pisania i czytania. Baraki na ul.Kamieńskiego. Wrocław 
fot. Tomasz Grzyb
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Florica i Curi przy pracach domowych. Baraki na ul.Kamieńskiego. Wrocław 
fot. Tomasz Grzyb
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