
















































APIE ROMUS LIETUVOJE IR PASAULYJE

Romai Lietuvoje gyvena jau virš 500 metų, jų protėviai iš šiaurės vakarų In-
dijos paplito Azijoje, Afrikoje ir Europoje. Į Europą romai atklydo per Persiją, 
Mažąją Aziją ir Armėniją, apsigyveno Graikijoje, Rumunijoje, Vengrijoje. Nuo 
XV a. jau buvo žinomi beveik visoje Vakarų Europoje, vėliau jie persikėlė į 
Šiaurės ir Lotynų Ameriką, Australiją. Dauguma tyrinėtojų tvirtina, jog  ro-
mai Lietuvoje pasirodė apie XV a. vidurį. Pirmieji romai į Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės žemes arba bent jų dalį, apimančią dabartinės Lietuvos ir 
Baltarusijos teritorijas, atvyko iš Lenkijos. Galimai jų čia būta jau Vytauto 
laikais. 
Romai nėra homogeniška tauta. Ją sudaro daug pogrupių, kurie tarpusavy-
je skiriasi pavadinimais, kalbos dialektais, papročiais. Pogrupių pavadinimai 
dažnai yra kilę nuo profesijų ir amatų, kuriais tradiciškai vertėsi romai, pvz. 
lovariai – arklių prižiūrėtojai ir prekiautojai, kotliarai – kalviai, katilų gaminto-
jai, ursariai – meškų prižiūrėtojai ir dresuotojai, rudariai – angliakasiai ir t.t.
Lietuvos romai priklauso trims etninėms grupėms: „litovska“ (lietuvių romų), 
„lotfiktka“ (Latvijos romų) ir kotliarų. „Litovska“ ir „lotfktka“ romai yra katalikai, 
o kotliarai, po Antrojo pasaulinio karo į Lietuvą atvykę iš Moldovos – stačia-
tikiai. Romai neturi bendros religijos ir išpažįsta dominuojančią gyvenamo-
joje teritorijoje. 
Romų kalba priklauso indų kalbų grupei. Nemažai įtakos romų kalbai turėjo ir 
tų tautų, su kuriomis romai bendravo, kalbos. XX a. antroje pusėje prasidėjo 
pačių romų inicijuotas politinis judėjimas už savo teises ir kovą prieš diskri-
minaciją bei socialinę atskirtį.  1971 metais Londone vyko Pirmas pasaulinis 
romų kongresas. Ten pirmą kartą buvo paskelbta romų vėliava ir himnas, 
taip pat oficialiai buvo pradėta vartoti etnonimą „rom/roma“, kuris romų kalba 
reiškia tiesiog „žmogus, vyras“. 
Šiuo metu Europos šalyse gyvena daugiau kaip 10 milijonų romų. Didžiausia 
romų bendruomenė, turinti daugiau kaip du milijonus narių, gyvena Rumu-
nijoje. Valstybės, kuriose romai sudaro iki vieno milijono gyventojų, yra Is-
panija, Bulgarija, Vengrija. Mažesnės, bet gausios romų grupės sutinkamos 
buvusios Jugoslavijos valstybėse, Čekijoje, Slovakijoje, Vokietijoje, Graiki-
joje, Italijoje, Moldovoje ir Turkijoje. Statistikos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2011 m. gyventojų ir būstų visuotinio surašymo 
duomenimis, Lietuvoje gyveno 2115 romų tautybės asmenų.

Informacijos šaltiniai: romuplatforma.lt, antropologės Aušros Simoniukštytės 
tyrimai.




