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Wim Willems twierdzi, że Romowie pojawiają się 
w zbiorowej wyobraźni głównie w dwóch rolach – jako 
wyrzutkowie społeczni oraz w pochlebnym, ale niewie-
le rozjaśniającym świetle – romantycznych outsiderów1. 
Willems podkreśla, że jego monografia nie odpowiada na 
pytanie, kim są czy też jacy są Romowie, ale – jak się ja-
wią w tekstach literackich i antropologicznych ostatnich 
dwóch stuleci. Z badań Willemsa wynika, że w historii 
reprezentacji Romów dominuje kolektywny wizerunek 
nieujawniający etnicznego zróżnicowania tej grupy, 
oscylujący wokół stanowiska o jej „podrzędnym” syste-
mie kulturowym, przy czym źródłem „normy” jest tu 
kultura danego badacza czy pisarza. 

Historia reprezentacji modeluje rzeczywistość spo-
łeczną, to ona współuczestniczy w dyskursie publicz-
nym, który przyczynia się do utrwalenia dyskryminacji 
Romów, ich marginalizowania i wykluczania. Punk-
tem kulminacyjnym tych procesów staje się tworzenie 
w wielu miejscach Europy romskich gett, przestrzeni 

1 W. Willems, In Search of the True Gypsy. From Enlightenment to 
Final Solution, London 1997, s. 17.

zamkniętych – zarówno w fizycznym, jak i symbolicz-
nym wymiarze. Trzeba podkreślić, że zjawiska migracji 
romskich2 oraz awansu społecznego części przedstawi-
cieli tej społeczności3 osłabiają proces konsekwentnej 
gettoizacji4. Wciąż jednak powstawanie osobnych rom-
skich przestrzeni, obozów, dzielnic na peryferiach miast 
i miasteczek Europy, jest trwałym zjawiskiem.

Obraz kondycji tych społeczności i jej członków, do tej 
pory nieobecny w polskiej literaturze niefikcjonalnej, 
zaproponowała reporterka Lidia Ostałowska5. W latach 
1996–2000 odbyła szereg podróży, docierając do spo-
łeczności romskich w Rumunii, Polsce, Bułgarii, Mace-
donii, Czechach i na Węgrzech. Dziennikarka świado-
ma mechanizmów orientalistycznego reprezentowania 

2 Por. E. Marushiakova, V. Popov, Na Zachód, a nawet na 
Wschód, „Dialog Pheniben” 20/2015, s. 12–17.

3 Por. C.E. Wyatt, Romarising. Bohaterowie kampanii społecznej 
„Jedni z wielu”, Wrocław 2013.

4 Por. B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej prze-
strzeni miejskiej, Warszawa 2007.

5 Wszystkie cytaty z tekstu pochodzą z: L. Ostałowska, Cygan to 
Cygan, wyd. 2, Wołowiec 2012 (1 wyd. ukazało się w r. 2000).  
W nawiasie kwadratowym podaję numer strony.
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Romów w literaturze i w mediach konsekwentnie buduje 
opozycyjny projekt wsłuchiwania się w romski punkt wi-
dzenia, którego efektem jest zbiór reportaży opatrzony 
ironicznym wobec generalizujących uproszczeń tytułem 
Cygan to Cygan. 

Zbiór ten można uznać za postkolonialne studium za-
gadnienia, autorka bowiem dostrzega w sytuacji euro-
pejskich Romów ich podporządkowanie przez więk-
szość, która wykazuje się niewiedzą i nadużywaniem 
swojej władzy – na przykład często sięgając po siłę, by 
rozwiązać złożone problemy o charakterze etnicznym 
i społecznym6.

Przyjrzyjmy się naszkicowanej przez Ostałowską pa-
noramie obecności Romów w Europie ostatniej dekady 
XX wieku, wydobywając z niej obrazy gett i charakter 
funkcjonowania tych społeczności. Podkreślić trzeba 
w tym miejscu, że głównym punktem odniesienia dla ka-
drów, które utrwala Ostałowska, jest komunizm i wpływ 
zmiany ustrojowej na sytuację ekonomiczną Romów oraz 
zjawisko ich marginalizacji i migracji. Getta opisywane 
przez Ostałowską jawią się jako konsekwencja podwójnej 
ingerencji w styl życia Romów. Pierwszym jej etapem był 
nakaz osiedlania Romów wydany w latach 50.–60. w kra-
jach bloku wschodniego, a następnie obalenie rządów 
komunistycznych, w efekcie czego wielu z nich zostało 
pozbawionych pracy.

Ostałowska wielokrotnie przywołuje historyczne i po-
lityczne punkty odniesienia opisywanych przez nią re-
aliów życia codziennego bohaterów reportaży. Tym sa-
mym zdejmuje z nich odium projektowanej na Romów 
winy za los własnej społeczności. Ujawnia przyczyny bie-
dy, bezrobocia, separacji tej grupy przez większościowe 
społeczności narodowe. Czytelnika uderzają warunki, 
które determinują kondycję dzieci i młodzieży. Jasnym 
punktem na tej kreślonej przez Ostałowską mapie jest, 
jak się zdaje, reportaż W czarnym wąwozie. Dowiaduje-
my się z niego o istnieniu romskiej inteligencji na Wę-
grzech, o ścieżkach edukacji, które otwierają się przed 

6 Więcej na ten temat pisałam w tekście Reprezentacja etnogra-
ficzna w perspektywie postzależnościowej. „Cygan to Cygan” 
Lidii Ostałowskiej, [w:] E. Graczyk, M. Graban-Pomirska,  
M. Horodecka i M. Żółkoś (red.), Białe maski / szare twarze: 
ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależno-
ściowej, Kraków 2015, s. 311–336.

częścią Romów (np. w słynnym romskim gimnazjum 
imienia Gandhiego w Peczu). 

Alternatywny dla deterministycznego wątek dokumen-
tuje także historia Limalo, rumuńskiego Roma, który 
dorobił się w Polsce, zbudował dom, pomaga biednym 
pobratymcom emigrującym tu z Rumunii, gdzie żyją 
w skrajnie ubogich warunkach. Jego dobrobyt stanowi 
wyjątek, a zarazem kontrapunkt dla opisanej w reportażu 
reguły romskiego losu. Ostałowska konstruuje w tekście 
symultanizm przestrzeni, przenosząc akcję w trybie wa-
hadłowym – z Polski do Rumunii. Jej oko, czułe na straty-
fikacje przestrzenne, dostrzega podziały widoczne w naj-
mniejszych detalach, takich jak stan tynku: „W Comăna 
de Jos cygański obszar to skraj wioski. Od przystanku 
idzie się wzdłuż obejść, które należą do gadziów, czyli ob-
cych [...]. Bliżej tamy stoją zabudowania Cyganów. Można 
je poznać po śladach na tynku, metr nad gruntem. Spię-
trzona woda co roku wylewa” [7]. Zauważmy, że zgodnie 
z charakterystyczną dla tej reporterki zasadą, prowadzi 
ona narrację z punktu widzenia Romów, co poświadcza 
użycie słowa „gadzie”, odzwierciedlające romską fokali-
zację, punkt, z którego opowiadana jest historia7. 

Reportażem szczególnie nasyconym detalami kulturo-
wymi jest tekst Ederlezi, poświęcony sytuacji muzuł-
mańskich Romów w Macedonii i Albanii. Dedykowanie 
tekstu Jerzemu Ficowskiemu stanowi informację auto-
tematyczną, rodzaj antropologicznej deklaracji. Jest to 
słuszna zapowiedź, gdyż reportaż stanowi studium jed-
nego z najważniejszych świąt Romów zamieszkujących 
ten region. Ostałowska daje nam tym samym możliwość 
szczegółowego wglądu w obyczaje tych społeczności, a na 
tle całego zbioru reportaży – ujawnia kolejną kulturową 
wariację stworzoną na stykach dawnych romskich trady-
cji i wpływów zewnętrznego środowiska. W efekcie czy-
telnik zyskuje coraz silniejsze przekonanie o ogromnej 
złożoności i wariantowości kultur romskich w Europie. 

Warto zauważyć, jak różnorodnymi środkami formal-
nymi posługuje się Ostałowska, opisując społeczność 
muzułmańskich Romów w tekście Ederlezi. Autorka 
preferuje krótkie zdania i czas teraźniejszy. Dzięki temu 

7 Por. M. Rembowska-Płuciennik, Fokalizacja zmysłowa, [w:] 
eadem, Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria 
narracji a proza XX wieku, Toruń 2012, s 189–191.

Z GÓRY NA PEWNO NIE WIDAĆ CIERPIENIA. ROMSKIE SPOŁECZNOŚCI…



60

Czas Kultury 4/2016

bohaterowie przedstawiani są niemal jak w filmowym 
kadrze8. Reportaż zaczyna się zdaniami konstytuują-
cymi perspektywę uobecniania i unaoczniania relacji 
poprzez użycie czasu teraźniejszego: „Rafet w gatkach 
stoi przed otwartą szafą. Ogląda garnitury. Z radia do-
latują wiadomości” [81]. W zdaniu tym dostrzec moż-
na zapowiedź kolejnego rozwiązania formalnego, które 
organizuje tekst. Ostałowska decyduje się skonstruować 
opowieść wokół wybranego bohatera. Jego perspektywa 
wielokrotnie powraca w narracji, aż po finał, w którym 
pojawi się monolog wewnętrzny postaci. Przytoczmy 
jego fragment: „Rafet niby się bawi z gośćmi, niby ska-
cze, a w sercu ma niepokój. Jak Szutka Szutką zawsze on 
zwyciężał. To jemu za najlepsze jagnię wręczali flagę – 
dawniej jugosłowiańską, potem macedońską. Jak będzie 
teraz?” [98].

Często stosowanie w narracji monologów wewnętrz-
nych pozwala dziennikarce pójść bodaj najdalej w pró-
bie reprezentacji w tekście punktu widzenia bohatera. 
W przypadku interesującej nas tu problematyki ma to 
także dodatkowy wymiar kulturowy. Nie chodzi bowiem 
wyłącznie o zawieszenie zewnętrznego punktu widzenia 
i zrozumienie punktu widzenia postaci. Rafet jest tu – co 
znamienne – reprezentantem swojej społeczności. Jego 
praktyki kulturowe i sposób interpretacji świata stają 
się na prawie metonimii częścią reprezentującą całość. 
Monolog wewnętrzny to sposób oddania lokalnego rozu-
mienia opisywanego przez Ostałowską święta. Wnikanie 
w jego przeżywanie ujawnia ukryty w rytuałach świat 
wartości. W przypadku przytoczonego powyżej cytatu 
odsłania się waga hierarchii społecznej konstytuowa-
nej w konkursie najbieglejszego przygotowania ofiary 
z jagnięcia. Inne opisy ujawniają także sakralne i tożsa-
mościowe funkcje święta. Ostałowska skupia się jednak 
nade wszystko na ludycznym wymiarze Ederlezi, który 
ilustruje opisami tańców, biesiad, muzyki, świątecznego 
zatrzymania czasu. 

8 O inspiracjach filmowych w warsztacie Lidii Ostałowskiej, por. 
wywiad z dziennikarką w zbiorze: A. Wójcińska, Reporterzy bez 
fikcji, Wołowiec 2011, s. 204–205. Reporterka wspomina w nim 
zaciekawienie filmem Bombon, El Perro w reż. Carlosa Sorína, 
pozbawionym, jak to określa, „kręgosłupa tradycyjnej narracji fil-
mowej”, skupionym na pojedynczych scenach codzienności 
bohaterów. 

Warto przy okazji zauważyć, że mimo dyskusyjnej 
funkcji pewnych praktyk kulturowych (np. uboju rytu-
alnego, który ma miejsce w czasie Ederlezi) Ostałow-
ska konsekwentnie unika ocen, jej celem jest imersja 
w świat, w którym się znajduje, skupienie na jego po-
lisensorycznym percypowaniu. W tekście tę postawę 
odzwierciedlają liczne detale dotyczące wrażeń au-
dialnych, wizualnych i dotykowych. Dzięki temu także 
udziałem czytelnika staje się swoiste zanurzenie w ten 
jawiący się jako nieprzenikliwy świat. Kolejny mur na 
chwilę znika, a odbiorca, ucząc się praktyk kulturowych 
Innego i przypisywanych im znaczeń, poszerza swoje 
rozumienie. Intencją reporterki jest, by ta antropolo-
giczna perspektywa działała redukująco na uprzedzenia, 
ignorancję, a w efekcie także na tworzenie gett. 

Ostałowska, pisząc o różnych romskich społeczno-
ściach, próbuje nade wszystko być w nich obecna. Jej 
taktyka, oparta na obserwacji uczestniczącej i wcho-
dzeniu w kontakt z ludźmi, o których pisze, jest przeci-
wieństwem tej sugerowanej w metaforycznym obrazie 
helikopterów kołujących nad walczącym Kosowem: 
„Lecą nisko, ledwo ponad szczytem. Z góry na pewno 
nie widać cierpienia, obóz uchodźców wygląda jak kem-
ping” [95]. Kiedy wraz z reporterką schodzimy w dół, 
okazuje się, że w obozie mieszkają także Romowie, choć 
zaprzeczają swojej tożsamości. Ze strachu deklarują, że 
są Albańczykami, gdyż Albańczycy planują szerokie 
akcje asymilacji i tym warunkują prawo Romów do po-
zostania w Kosowie. 

Bodaj najdramatyczniejszą sytuację Romów poznajemy 
w reportażu Karcer. Ostałowska przenosi nas do Buł-
garii, główną osią opowieści czyniąc gradację procesu 
gettoizacji. Pierwszą sceną tekstu jest obraz obrzeży 
miasta Sliwen, w którym mieszkają prawosławni Cyganie 
bułgarscy i Cyganie tureccy wyznający islam. W „górnej 
strefie getta”, jak to określa Ostałowska, spotkać można 
Cyganów Goli, którzy traktowani są przez pozostałych 
jako wyrzutkowie ze względu na skrajną biedę i urągają-
ce godności warunki bytowe. W obrębie getta jest więc 
kolejne getto, gettoizacja ujawnia stopnie intensyfikacji. 
Reporterka zwraca uwagę na sytuację dzieci – chodzą 
„boso, bez majtek”, są pozbawione dostępu do edukacji 
[58]. Przywołuje wydarzenia roku 1996, kiedy doszło do 
zamieszek głodnych Romów. Ich dzieci umierały wte-
dy z wycieńczenia. Getto Romów w Sliwen narzuca się 
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Ostałowskiej jako analogia Dantejskich kręgów piekiel-
nych, w których „panuje gwałt, anarchia, mord” [58].

W reportażu ważna jest liczba, Ostałowska pyta więc 
w Karcerze o skalę zjawiska, a odpowiedź wplata w tekst: 
„Każdego ranka z łóżek i barłogów mahały wstaje czter-
naście tysięcy ludzi. Bogaci, biedni, mądrzy, głupi, prości, 
garbaci, dobrzy, źli. To państwo w państwie, Bułgaria 
w Bułgarii” [58]. Wymieniając kontrastowe epitety (boga-
ci–biedni itd.), polemizuje ze stereotypem, że do takich 
miejsc trafiają ludzie ubodzy, pozostający w konflikcie 
z prawem, niewykształceni, chorzy. Ciekawe, że próbuje 
osłabić stereotyp za pomocą binarnych kategorii, które 
skądinąd należą do jego poetyki9. Kolejne kadry reporta-
żu opisują jednak przede wszystkim ludzi biednych, cho-
rujących z głodu, zmuszonych do kradzieży, by walczyć 
o życie. Ostałowska, wymieniając te proste dychotomie, 
prezentuje więc ironiczne, zdystansowane podejście do 
wszelkich etykiet, za pomocą których próbujemy nie-
udolnie, na skróty opisać rzeczywistość. Reporterce jako 
bliższa prawdy jawi się chaotyczna materia życia oraz 
kadrowanie sytuacji, które wytrącają czytelnika z pro-
stych skojarzeń. Takim kadrem jest rozmowa z Romem 
w więzieniu – pytany, o co chce prosić, odpowiada bez 
namysłu: „O pracę, lubię pracować” [60]. 

Ten obraz prowadzi czytelnika do głównego tematu – 
ogromnych nadużyć wobec Romów w bułgarskich wię-
zieniach. Tym samym schodzimy wraz z Ostałowską do 
najniższego z kręgów piekielnych, mrocznych obszarów 
łamiących elementarne prawa człowieka. Jej lapidarna 
narracja nie epatuje emocjami, choć wywołuje je u czy-
telnika. W kolejnych częściach Karcer przybiera charak-
ter reportażu interwencyjnego. Dziennikarka prezentuje 
relacje byłych więźniów ujawniające nieludzkie trakto-
wanie przez policję, śledczych i strażników więziennych. 
Ponownie Ostałowska przenika do tej „przestrzeni za-
mkniętej”, gromadzi szczątki informacji, które udaje jej 
się zdobyć. Czasem, na skutek lęku bohaterów, pozostaje 
jej tylko czytać mowę ciała. Notuje: „Więźniowie skule-
ni w sobie, wymięci, pokorni, przylepieni do ściany na 
widok klawisza” [65]. Rozmawia z psychologami wię-
ziennymi, których opinie przytacza w ironicznej ramie, 
zauważając, że „raczej nie mają problemów z mniejszo-

9 Por. E. Said, Orientalizm, przekł. M. Wyrwas-Wiśniewska, 
Poznań 2005.

ściami romską i turecką”. Cytuje też ich nacechowaną 
rasizmem odpowiedź na pytanie o skrajne warunki pa-
nujące w bułgarskich więzieniach: „Prymitywne natury 
łatwiej przyzwyczajają się do ograniczeń” [66].

Celem Ostałowskiej jest więc rzetelnie dokumentować 
rzeczywistość Romów i sprzeciwiać się dyskryminacji 
poprzez detaliczny opis ich sytuacji. Przywodzi to na 
myśl tę część pracy reportera, którą Ryszard Kapuściń-
ski określił jako „dawanie głosu tym, którzy głosu nie 
mają”10. Przywołana postawa więziennych psychologów 
składa się na inny ważny wątek zbioru Cygan to Cygan, 
sygnalizowany już w tytule. Mam na myśli rzeczywistość 
funkcjonującą w ludzkich umysłach. Mury bowiem wy-
znaczające granice gett są najgłębiej obecne w percepcji 
Innego. 

Reportażem, który pozwala dostrzec stereotypowe my-
ślenie o Romach, jest tekst o Słowacji i Czechach, Sen 
do obiadu, zabawa do rana. Utwór daleki jest od jedno-
stronnych konstatacji, nie unika bowiem przywoływania 
także takich kadrów, które ujawniają źródła negatyw-
nych opinii o Romach. Konstrukcja reportażu oparta 
jest na montażu cytatów obrazujących różne punkty 
widzenia. Przywołuje to obiektywistyczną poetykę 
dziennikarską, sprowadzającą do minimum komentarz 
reportera, zmierzającą do oddania głosu obu stronom 
międzyetnicznej relacji11. 

Kiedy cytowani są Romowie, pojawiają się wątki obwi-
niania „gadziów” – to oni w oczach Cyganów stworzy-
li obozy koncentracyjne, winni są także współczesnej 
sytuacji tej grupy etnicznej. Po obu stronach konfliktu 
występują więc silne generalizacje, choć Czesi i Słowa-
cy próbują ich unikać. Reporterka ciekawie zderza jed-
nak wypowiedź pewnej Czeszki z jej weryfikacją, która 
ujawnia niespójność między deklarowanymi pogląda-
mi a zachowaniami12. W reportażu przywoływane są 
problemy wielu Romów z porządkiem, głośne zabawy, 

10 R. Kapuściński, Dałem głos ubogim, Kraków 2008.
11 P. Frus, The Politics and Poetics of Journalistic Narrative. The 

Timely and Timeless, Cambridge 1994.
12 Por. fragment reportażu: „Nie należy się uprzedzać do 

Cyganów – twierdzi pani Vejrostková. – Czasem są lepsi niż 
Czesi. A takich mogłabym mieć za sąsiadów. Ale w starostwie 
leży petycja lokatorów, także z podpisem Vejrostkovej. Żądają, 
by zwolnione mieszkanie w ich bloku przydzielić czeskiej rodzi-
nie” [107].
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niepilnowanie dzieci bawiących się do późna na ulicach, 
a także rozpowszechnianie narkotyków przez romskich 
dealerów. Najbardziej radykalną reakcją Czechów jest 
wzniesienie muru w Uściu nad Łabą, który, jak relacjo-
nuje Ostałowska, miał „ulżyć Czechom”, bo „źle im się 
mieszkało z Cyganami” [105]. Czesi tworzą w dzielnicach 
rankingi bloków, oceniając te „cygańskie” jako najbar-
dziej zdewastowane i najbrudniejsze. Bloki „białe” są 
uważane za najlepsze. W konstrukcjach i wartościowa-
niach przestrzennych potrafi więc Ostałowska dostrzec 
sygnały segregacji rasowej. Uważa, że jej przyczyną jest 
miniony proces produktywizacji Romów, który objął 
głównie mężczyzn i tym samym naruszył tradycyjne role 
społeczne (zmienił m.in. ich oczekiwania wobec kobiet). 
Kilka razy powraca też wątek nieudolnie przydzielanej 
Romom pomocy społecznej. Reporterka wspomina o in-
stytucjach zakładanych przez Romów oraz inicjowanych 
przez nie lokalnych działaniach. Stowarzyszenie Leczo 
Drom (Dobra droga) zaproponowało trzy ważne projek-
ty oparte na integracji Romów ze społecznością lokalną. 
Próbowało wyjść naprzeciw punktom zapalnym rom-
sko-czeskich relacji, inicjując zatrudnianie cygańskich 
sprzątaczek, przeszkolenie romskich strażników miej-
skich, organizację wspólnej, czesko-romskiej zabawy. 
Z uwagi poświęconej tej kwestii oraz szczegółowości 
deskrypcji wnioskować można, że reporterka szuka pro-
ponowanych rozwiązań i testuje je.  

Tekst uświadamia jednak konflikt tragiczny, który trud-
no zażegnać. Ostałowska zdaje się nie zajmować stano-
wiska, skupia się na zebraniu opinii reprezentujących 
obie strony sporu. Dyrektorka szkoły jest optymistką, 
przekonuje, że czeskie miasteczko, w którym mieszka, 
będzie wzorem, „jak pięknie żyć razem” [120]. Ostatnie 
zdanie w tekście wypowiada jednak właściciel restaura-
cji, który dał się namówić na zorganizowanie wspólnej 
biesiady Romów i Czechów. Na propozycję powtórzenia 
tej inicjatywy odpowiada stanowczo: „Nie wynajmę, nie 
ma wyjścia” [120]. Finał zdaje się więc ujawniać bezrad-
ność dziennikarki, która sugeruje, że konflikt jest w tym 
momencie nierozstrzygalny. 

Podsumowując, zauważyć można, że reportaże Lidii 
Ostałowskiej rysują socjologiczny i antropologiczny por-
tret wielu społeczności romskich w krajach europejskich. 
Społeczności te często funkcjonują na zasadzie getta, 
a reporterka próbuje zrozumieć przyczyny tego zjawi-

ska i opisać jego konsekwencje dla życia codziennego 
Romów. Wskazuje na różnorodne bariery, które składa-
ją się na zjawisko interferencji kręgów wykluczenia, ich 
wzajemnego wzmacniania się13. Jednocześnie dzienni-
karka nie proponuje gotowych rozwiązań, choć przy-
tacza inicjatywy przeciwdziałające gettoizacji. Uderza-
jące jest, jak często podejmowane są one przez samych 
Romów. Reporterka ujawnia też ogromną skalę nadużyć 
po stronie społeczeństw większościowych. 

Sama zaś wybiera uczestnictwo jako formę oporu wobec 
struktur getta. Kiedy czytamy detaliczne, polisensorycz-
ne opisy przestrzeni, mamy całkowitą pewność, że mogły 
powstać tylko pod piórem osoby, która zdecydowała się 
przekraczać granice obszarów wykluczenia, powracać do 
nich, niemal stawać się ich częścią. W tekście o Romach 
mieszkających na peryferiach węgierskiego Peczu widzi-
my ją pokonującą wąskie uliczki, schodzącą po krętych 
schodach do Kolonii Wapiennej, liczącą, ile dokładnie 
uskoków dzieli te inne światy: „Sto siedemnaście beto-
nowych stopni, krok po kroku. Z każdym dalej od sło-
necznego miasta Pecz, od jego murów, dzwonnic, wież, 
dachówek, pubów, cukierni, winiarni, teatrów, kin i skle-
pów z markowymi towarami. Krok – i opuszczamy dolinę 
Dunaju. Znów krok – i to już nie Węgry, nie Europa” [31]. 
Romskie getta to więc miejsca nieobecne, ukrywane, po-
mijane w oficjalnym dyskursie. Ostałowska zmierza do 
tego, by ujawnić ich istnienie, przywrócić obecność na 
mapie, uczynić widzialnymi. Krok po kroku. I

13 Por. A. Jasińska-Kania, S. Łodziński, Wykluczani z narodu: 
mniejszości narodowe, migranci, uchodźcy, [w:] M. Jarosz (red.), 
Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etyczny, Warszawa 
2008, s. 273.
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