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ÚVOD 
 
 

Etnologické rozpravy 2/2001 majú monotematický charakter. Napriek tomu si všímajú širšie spektrum 
problémov než väčšina iných čísiel nášho časopisu. Prezentované javy pritom určite zaujmú nielen 
odbornú, ale aj laickú verejnosť. Predmetom záujmu sú totiž ľudia, o ktorých sa hovorí –  Rómovia. Sú 
nedieľnou súčasťou slovenskej spoločnosti, hoci mnohí z príslušníkov väčšiny by ich radšej videli mimo. 
Niektorí z Rómov túžia sa stať súčasťou okolitého prostredia, to ich úsilie však neraz jednoznančne 
odmieta.  Iní sa odlišujú nielen farbou pleti, ale aj zvoleným spôsobom života. Majorita ich izoluje a 
zároveň vyvíja rozsiahle a finančne náročné aktivity, aby sa asimilovali. Odmietajú a chcú zostať “svoji“. 

Všetky príspevky sa z rôznych aspektov venujú problematike, o ktorej každý obyvateľ Slovenska 
niečo vie. Z televízie, rozhlasu, filmu, hudby, novín či literatúry, ale najmä z vlastnej priamej skúsenosti. 
Rómovia sú už dlhšie predmetom vedeckého záujmu, romantického obdivu, pragmatického využívania i 
neskrývanej nenávisti. Práve preto možno predpokladať, že jednotlivé štúdie vyvolajú v čitateľoch 
rozmanité odozvy – od súhlasu cez vnútornú či otvorenú polemiku až po odmietnutie prezentovaných 
názorov. Žiadna z týchto reakcií neprekvapí: udivila by len ľahostajnosť. Opäť možno vychádzať zo 
skúsenosti, že v debatách na rómsku tému sa vždy skôr alebo neskôr popri racionálnych argumentoch 
objavia emócie, vychádzajúce predovšetkým z osobných (častejšie negatívnych) kontaktov. Pritom je 
takmer jedno, či ide o odborníkov alebo laikov, ľudí s vysokoškolským alebo základným vzdelaním. 

Nápad zrealizovať číslo časopisu venované rómskej problematike vznikol ako reakcia na pasivitu 
etnológov na poli výskumu rómskej menšiny. Až na málo výnimiek sme boli učičíkaní vedomím, že Arne 
Mann nás reprezentuje a za našu disciplínu všetko vyrieši. Rozmanitosť a aktuálnosť problémov, ktoré sa 
k rómskej minorite viažu v spoločenskej praxi, však jeden odborník nemôže obsiahnuť. Pripustiť treba aj 
fakt, že sú potrebné rôzne prístupy k štúdiu a interpretácii spôsobu života Rómov ako špecifickej 
sociálnej (nielen etnickej) minority.  
Pri koncipovaní čísla sme teda sledovali viacero zámerov:  
1. Rozšíriť okruh ľudí, ktorí sa k problematike Rómov vedia a chcú odborne vyjadriť.  
2. Priniesť nové poznatky.  
3. Umožniť, aby na čísle participovali aj autori rómskeho pôvodu. Podarilo sa nám to najmä vďaka 

prácam absolventov  Katedry rómskej kultúry PF UKF v Nitre, ktorej redakcia ďakuje za sprístupnenie 
bakalárskych a diplomových prác.  

4. Priblížiť poznatky etnológov z iných krajín (Bulharsko, Belgicko, Česká republika, Francúzsko). 
Nakoľko sa podarilo zámery naplniť, necháme na posúdenie čitateľom. Domnievame sa, že číslo 

odzrkadľuje stav nášho súčasného poznania. Upozorňujeme, že nie všetky príspevky sú pôvodné (J. 
Marušiaková, M. Dubayová). Boli publikované v zahraničí alebo v časopisoch, ktoré sú spravidla mimo 
zorného poľa etnológov. Chceme tiež pripomenúť, že autori prispeli bez nároku na honorár, za čo im 
v mene redakcie i čitateľov ďakujeme. Vďaka patrí aj odborným konzultantom R. Lužicovi a A. Mannovi 
a interným doktorandom ÚEt SAV, ktorí sa podieľali na prekladoch z angličtiny. 
 
 

Redakcia 
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Historický osud a súčasné problémy Cigánov/Rómov* 
v strednej a východnej Európe** 

 
Elena Marušiaková a Vesselin Popov 

 
 
Kľúčové slová: politika štátu, Balkán 
 

Etnické a kultúrne špecifiká cigánskych komunít, rovnako ako aj postoje autorít a okolo žijúcej 
populácie voči nim, sa formovali v štátnych zoskupeniach, v ktorých Cigáni po svojom príchode do 
Európy žili – počnúc Byzantskou ríšou a neskôr v štátnych zoskupeniach vzniknutých na jej území. V 
Osmanskej ríši sa usadili Cigáni, ktorí zostali na Balkánskom polostrove. Rakúsko-uhorská monarchia a 
cárske Rusko sa stali domovom pre Cigánov, ktorí pokračovali v migrácii. Situácia tých, ktorí zostali vo 
Valašskom a Moldavskom kniežatstve (ktoré aj napriek určitému vazalskému vzťahu k Osmanskej ríši 
boli relatívne autonómne) bola oveľa špecifickejšia. Situácia Cigánov v tomto historickom kontexte a v 
daných politických formáciách objasňuje pôvod ich nerovností a rozdielneho postavenia v štátoch 
strednej a východnej Európy, ktoré neskôr vznikli na ich základoch.1 

Doklady o Cigánoch v Byzancii sú často neúplné a nespoľahlivé,2 ale existujú bohaté informácie o 
Cigánoch žijúcich na Balkáne v čase Osmanskej ríše.3 Cigáni prišli na Balkánsky polostrov spolu s 
Turkami (v 14. storočí) buď ako členovia armády, alebo ako súčasť populácie, a tu sa pravdepodobne 
zmiešali s tam už žijúcimi Cigánmi. Otázka statusu Cigánov v Osmanskej ríši je dosť komplikovaná, v 
sociálnych a administratívnych inštitúciách ríše zaujímali totiž špecifické postavenie. Napriek rozdeleniu 
populácie do dvoch hlavných kategórií (veriaci vs. neveriaci), mali Cigáni vlastný dosť špecifický 
dvojaký status mimo týchto kategórií. Odlišovali sa na základe etnického princípu (čo bolo dosť 
nezvyčajné pre Osmanskú ríšu), delenie na moslimských a kresťanských Cigánov (čo sa týka platenia 
daní a sociálno-spoločenských funkcií) nebolo veľmi zaužívané. V skutočnosti však mali Cigáni bližšie k 
podmanenému lokálnemu obyvateľstvu, s výnimkou niektorých menších privilégií pre moslimských 
Cigánov (Cigáni v službách armády oplývali omnoho väčšími privilégiami). Napriek tomu boli Cigáni 
schopní zachovať si množstvo etnických a kultúrnych charakteristík ako nomádsky spôsob života, 
niektoré tradičné zamestnania a pod. Proces ich usadzovania sa v mestách a dedinách prebiehal veľmi 
aktívne. V 15. storočí sa na Balkáne usadili Cigáni, ktorí sa na dedinách zaoberali poľnohospodárstvom a 
nekvalifikovanou prácou a v mestách službami. Objavil sa tiež nový typ polonomádskeho spôsobu života 
(Cigáni so zimnými rezidenciami a tradičná nomádska sezóna v rámci regiónu). Je dosť pravdepodobné, 
že tieto procesy sa nedotkli všetkých Cigánov, napriek tomu boli veľmi aktívne. Značná časť Cigánov na 
Balkáne žila prevažne v etnických susedstvách, ktorých pôvodný vzor sa sformoval v počiatkoch 
Osmanskej ríše a vytvorili tak špecifickú balkánsku rómsku etnickú kultúru. 

Skupiny Cigánov na území Rakúsko-uhorskej monarchie zasiahol silný vplyv osvietenstva. Začali 
pokusy o ich integráciu do väčšinového spoločenstva. Hlavným cieľom štátnej politiky bola v tom čase 
ich transformácia z prevažne kočovného obyvateľstva bez spoločenského statusu na usadené, dane 
platiace, v ničom sa nelíšiace subjekty monarchie. Je treba poukázať na dôležitosť patentov Márie Terézie 
z rokov 1761 a 1767 a patentu Jozefa II. z roku 1783, ktoré boli začiatkom tzv. novej politiky voči 
Cigánom. Cieľom tejto politiky bolo prinútiť Cigánov (pomenovanie Cigáni bolo zakázané a nahradilo ho 
označenie “noví roľníci“ a na území Uhorska “noví Maďari“) zanechať ich kočovný spôsob života a 
prejsť na usadený poľnohospodársky. Nemohli rozprávať svojím jazykom a boli povinní obliekať sa ako 
ostatné obyvateľstvo. Dostali nové – necigánske mená, boli im prisúdené práva a rešpektovanie 
zodpovednosti pred zákonom vrátane povinnosti platiť dane. Štátne a cirkevné vzdelanie sa stalo pre 
cigánske deti povinným. Po dosiahnutí štyroch rokov boli deti separované od svojich rodičov bez 

 
1 Fraser, A.: The Gypsies. Oxford, Blackwell, 1992. 
2 Romové v Byzanci. Praha, Indologický ustav FF UK, 1998. 
3 Marušiakova, E. & Popov, V.: Ciganite v Osmanskata imperia. (The Gypsies in Osman Empire). Sofia, Litavra, 2000. 
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akéhokoľvek možného ďalšieho vzájomného kontaktu, aby boli vychovávané v roľníckych rodinách a vo 
veku desať rokov boli zapísané do štátnej školy, aby sa učili obchodovaniu a pod.4 Výsledkom týchto 
opatrení malo byť zničenie cigánskej komunity a dovŕšenie asimilácie Cigánov. Konečné výsledky tejto 
politiky boli značne rozdielne od načrtnutých cieľov5 a ich dôsledky sú v súčasnosti očividné v krajinách, 
ktoré vznikli na území monarchie – marginalizácia Cigánov, postupné formovanie separovaných 
cigánskych osád mimo zaľudnených oblastí (nazývaných kolónia v Maďarsku, osada na Slovensku a v 
Poľsku, tábor v Zakarpatskej Ukrajine), strata materinského jazyka a základných etnických a kultúrnych 
charakteristík u väčšiny Cigánov v Maďarsku a v Slovenskej republike.6  

Situácia Cigánov v cárskom Rusku je dosť odlišná.7 Tu nie sú terčom zvláštneho záujmu a ostali aj 
mimo záujmu štátnej politiky, okrem zopár chabých pokusov v 18. a 19. storočí, keď bola voči nim snaha 
aplikovať rakúsko-uhorskú legislatívu (zákaz kočovného života, povinné usadenie sa v dedinách, 
zakázaný vstup do veľkých miest a pod.). Hoci boli tieto pokusy rovnako neúspešné, ako aj neúspech 
vybudovania špeciálnej cigánskej dediny v Besarábii; zákaz kočovného života bol však na takom 
obrovskom území cárskeho Ruska neaplikovateľný. Po krátkom čase úrady s akýmikoľvek cigánsky 
orientovanými aktivitami skončili. Nedostatok dôslednej, na Cigánov orientovanej politiky a ich pomerne 
malý počet v porovnaní s celkovou populáciou Ruska a jeho obrovskou rozlohou boli dôvodmi, prečo sa 
ich skupinová identita a etnická kultúra uchovala. Až do zániku cárskeho Ruska žila väčšina z nich 
kočovným alebo polokočovným spôsobom života, boli roztrúsení po celom území cárstva, s výnimkou 
muzikantov žijúcich vo veľkých mestách, alebo Cigánov usadených v určitých regiónoch (ako Krym, 
Besarábia).  

Krátko po usadení v podunajských kniežatstvách Valašska a Moldavska bolo Cigánom udelené 
postavenie otrokov.8 Boli rozdelení do niekoľkých skupín: otroci koruny, otroci kláštorov a otroci 
bojarov, ako aj už spomínané rozdelenie na Vatraši alebo domácich otrokov (boli to prevažne otroci v 
kláštoroch a otroci bojarov) a Lajaši (najmä otroci koruny). Poslednou skupinou bola skupina kočovníkov 
oslobodených od povinného usadenia sa. Po zaplatení ročného výkupného im bolo dovolené kočovať a 
vykonávať ich tradičné zamestnania. Cigánske skupiny patriace do tejto kategórie si zachovali svoj 
aktívny alebo latentný kočovnícky spôsob života a tvorili jadro migračných vĺn až do moderných čias. Ich 
vrchol nastal po zrušení otroctva Cigánov vo Valašsku a Moldavsku po vypuknutí krymskej vojny. To 
spôsobilo príchod novej vlny Cigánov do Európy v druhej polovici 19. storočia, ktorá zmenila 
interetnickú stratifikáciu cigánskej komunity v strednej a východnej Európe. 

Vyššie uvedený opis podčiarkuje historické formovanie základných vzorov vývoja cigánskej 
komunity a postoje makrosociety, vrátane osobitej politiky štátnych inštitúcií v strednej a východnej 
Európe k tomuto formovaniu. Tu môžeme rozlíšiť niekoľko základných vzorov – vzor Rakúsko-uhorskej 
monarchie (v dnešnej Českej republike, na Slovensku, Maďarsku, v časti Rumunska a Poľska), vzor 
Osmanskej ríše (Bulharsko, Macedónsko, Albánsko, Srbsko, Čierna hora, Bosna a Hercegovina), vzor 
cárskeho Ruska (Rusko, Ukrajina, Bielorusko, pobaltské krajiny, časť Poľska) a jedinečné špecifikum 
Valašska a Moldavska (výsledok špecifického otroctva Cigánov). Tieto kultúrne a historické vzory sú v 
súčasných podmienkach nesmierne pružné. 

Tieto vzory môžeme charakterizovať nasledujúcim spôsobom:  
1. Vzor Osmanskej ríše: zachovaný spoločenský status Cigánov, hoci je nižší ako status okolo žijúceho 
obyvateľstva, čoho konečným výsledkom je status quo s otvorenými možnosťami na dobrovoľnú 
asimiláciu. 
2. Vzor Rakúsko-uhorskej monarchie: patronát, silné zásahy štátu do života Cigánov, politika zameraná 
na tzv. “civilizačný postoj“ a pod. Konečným výsledkom tohto vzoru je násilná asimilácia. 
3. Vzor cárskeho Ruska: nezasahovanie do vnútorného života cigánskej komunity a nedostatok 
akejkoľvek dôslednej politiky, týkajúcej sa ich integrácie.  

 
4 Horváthová, E.: Cigáni na Slovensku. Bratislava, SAV 1964. 
5 Szabo, G.: Die Roma in Ungarn. Ein Betrag zur Sozialgeschichte einer Minderheit in Ost – und Mitteleuropa. Frankfurt/Main, Peter Lang Verlag, 1991. 
6 Jurová, A.: Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945. Košice, Goldpress Publishers. Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, 1993. 
7 Demeter, N.: Tsygane – mifi i realnost. Moskva, RAN, 1996; Druts, E. – Gessler, A.: Tsigane: Ocherki. Moskva, Sovetskij pisatel, 1990; Lemon, A.: 
Between Two Fires: Gypsy Performance and Romani Memory from Pushkin to Post-Socialism. Duke Univ Press, 2000. 
8 Hancock, I.: The Pariah Syndrome: An Account of Gypsy Slavery and Persecution. Michigan, Caroma, 1987; Kogalnitchan, M. de: Skizze einer Geschichte 
der Zigeuner ihrer Sitten und ihrer Sprache nebst einem kleinem Wörterbuche dieser Sprache, von Michael von Kogalnitchan. Aus dem französischen 
übersetzt und mit Anmerkungen und Zusatzen begleitet von Fr. Casca. Stuttgart, 1840; Popp-Serboianu, C. J.: Les Tsiganes. Histoire – Ethnographie – 
Linguistique – Grammaire –Dictionnaire. Paris, Payot, 1930; Potra, Gh.: Contributioni la istoricul Tiganilor din Romania. Bucuresti, 1939. 
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Samozrejme, že tieto vzory sa samy o sebe nevyznačujú absolútnou čistotou. Vyskytujú sa v rôznych 
variantoch, špecifických pre každú jednu krajinu v strednej a východnej Európe, pre niektoré krajiny, 
obzvlášť Chorvátsko a regióny Zakarpatskej Ukrajiny, ktoré boli v dôsledku zmien hraníc zahrnuté do 
odlišných kultúrnych a historických regiónov v rôznych historických obdobiach. Rumunsko, ktorého 
súčasné územie zahŕňa bývalé kniežatstvá Valašska a Moldavska a časti všetkých troch veľkých impérií 
(Transylvánia, Dobrudža, Bukovina) je ďalším špecifickým prípadom. 

Tieto základné vzory mali značný vplyv na štátnu politiku nových etnických a národných štátov 
strednej a východnej Európy v 19. a 20. storočí. V tom čase sa na túto problematiku pozeralo cez nový 
štátny nacionalizmus krajín strednej a východnej Európy a Cigáni boli vo všeobecnosti považovaní za 
relatívne menej dôležitý problém v porovnaní s implementáciou hlavných “štátnych ideálov“. Vlády 
týchto štátov nepokladali špeciálnu “cigánsku politiku“ za jednu zo svojich priorít a táto politika bola 
vždy podriadená hlavným štátnym ideám a prioritám (napríklad politika týkajúca sa Cigánov v Bulharsku 
bola vždy determinovaná dominantným postojom voči Turkom; v Rumunsku a na Slovensku vzťahom k 
maďarskej menšine; v Maďarsku je determinujúcim faktorom postoj v otázke maďarských menších 
žijúcich mimo územia Maďarska atď.). 

V regióne strednej a východnej Európy môžeme rozlíšiť dva základné vzory vzťahov obyvateľstva a 
jeho inštitúcií (zastupujúcich štát) voči Rómom: 
– “Tradičný“ vzor, typický pre preindustriálne obdobie. Tento vzor má odlišné prejavy v jednotlivých 
kultúrnych a historických regiónoch. Tam Cigáni, hoci považovaní za “cudzincov“ na základe ich statusu, 
determinovaného pravidlami vtedajšieho svetového vnímania, boli neodlučiteľnou časťou spoločnosti a 
bežného kultúrneho prostredia s im vlastným miestom v ňom. Cigáni nie sú vnímaní ako integrálny 
(jediný vhodný, rovnocenný) celok makrosociety a nemajú žiadne osobité problémy, odkedy “poznajú 
svoje miesto“ a nemajú ambície zmeniť to. Tento fakt do veľkej miery vysvetľuje, prečo Cigáni v dnešnej 
dobe tvoria relatívne vysoké percento populácie v rade krajín a regiónov, najmä na Balkáne (vrátane 
Valašska a Moldavska), kde sú tieto sociálne štruktúry a preindustriálne vzory viac-menej odlišné od 
osudu ich bratov a sestier v západnej Európe.9 
– “Národný“ vzor, objavil sa na začiatku osvietenstva a postupne sa v ére moderných národných štátov 
(vrátane tzv. socialistickej éry) stal dominantným. Postoje k Cigánom sú v tomto období podriadené 
ideám etno-národného štátu, považovaní boli za hrozbu a priori (často ako potenciálnu). Toto je zdroj 
základného postoja k nim ako k ľudským bytostiam druhej kategórie, ktorých jedinou perspektívou je byť 
“integrovaní“, či zničení ako odlišná komunita a nakoniec – úplne asimilovaní (alebo v určitých 
historických obdobiach fyzicky likvidovaní). Cigáni žijúci v týchto podmienkach sú ovplyvňovaní 
procesom zmeny v makrosociete, pokúšajú sa zmeniť svoj spoločenský status, hľadať cestu pre ich úplnú 
emancipáciu komunity ako takej vo vnútri uznávaného etnického národa. Táto snaha Cigánov narazila na 
protireakciu (v rozličných formách) spoločnosti a štátnych inštitúcií. Tieto procesy sú stále aktívne aj v 
dnešnej dobe, predovšetkým v niektorých krajinách alebo regiónoch strednej a východnej Európy, kde 
procesy národného (a prípadne štátneho) rozvoja nie sú ani zďaleka ukončené. 

Vývoj krajín strednej a východnej Európy a ich “cigánskej politiky“ bol ovplyvňovaný politickým 
poriadkom, ktorý existoval v nedávnej minulosti v “socialistickej ére“. Politika socialistických krajín, 
týkajúca sa Cigánov bola vo veľkej miere rovnaká a vzájomne koordinovaná. Najlepším príkladom je 
násilné usídľovanie – v roku 1956 vydal Sovietsky zväz usídľovacie nariadenie, v 1958–1959 sa to 
zopakovalo v Maďarsku, Československu,10 Bulharsku11 a Poľsku (kde sa proces usídľovania predĺžil 
a v roku 1964 tu bol vydaný nový zákon týkajúci sa prikázaného bydliska).12 V Rumunsku,13 Juhoslávii14 
a Albánsku sa proces povinného usídlenia realizoval nielen iným spôsobom, ale aj trochu neskôr, v 60. a 
70. rokoch, ako dôsledok špecifík ich histórie. Uplatňovanie tohto nariadenia bolo v každej krajine 
odlišné – napríklad v Československu vláda prikázala Cigánom, aby ukončili svoje putovanie na tom 

 
9 Liegeois, J.-P.: Roma, Gypsies, Travellers. Strasbourgh. Council of Europe, 1994. 
10 Davidová, E.: Romano Drom. Cesty Romů. 1945–1990. Olomouc, Univerzita Palackeho, 1995. 
11 Marushiakova, E.& Popov, V.: Gypsies (Roma) in Bulgaria. Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, Peter Lang Verlag, 1997. 
12 Ficowski, J.: Cyganie na polskich drogach. Krakow-Wroclaw, Wydawnictwo Literackie, 1986; Mirga, A. & Mróz, L.: Cyganie. Odmieność I nietolerancia. 
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994; Bartosz, A.: Nie bój sie cygana. Zglobice, Asterias, 1994. 
13 Achim, A.: Tigani in istoer Rumaniei. Bucuresti, Editura Encilopedica, 1998; Remmel, F.: Die Roma Rumäniens. Volk ohne Hinterland. Wien, Picus, 1993. 
14 Ackovic, D.: Čitajte Ljudi/Ginavnen Romalen. Beograd, Rominterpress, 1997; Ackovic, D.: Istorija informisanja Roma u Jugoslavii 1935-94, Novi Sad, 
Romski kulturni klub, 1994.; Šturkelj, P.: Romi na Slovenskem. Ljubljana, Cankareva zalozba, 1980.; Vukanović, T.: Romi (Tsigani) Jugoslavii. Vranie, Nova 
Yugoslavia, 1983. 
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mieste, na ktorom sa nachádzali v čase vyhlásenia nariadenia a určila, kde a ako sa majú usadiť. Cigáni v 
Bulharsku sa premiestňovali z miesta na miesto hľadajúc vhodnejšie dediny až do konca 70. rokov. V 
Albánsku je usídľovanie Cigánov spojené so zavedením systému stáleho trvalého bydliska (obmedzený 
pohyb albánskeho obyvateľstva z jedného obydlia do druhého). 

Rómovia v socialistických krajinách nemali v porovnaní s ostatnými minoritami rovnocenné 
postavenie. Na základe Marxovej a Leninovej definície hierarchického vývoja ľudskej spoločnosti – 
kmeň, národnosť, národ – boli “Cigáni“ považovaní za komunitu, ktorej stupeň vývoja nemohol byť 
považovaný za národnosť, nieto ešte za národ. Pretože nemali vlastnú krajinu, pozeralo sa na nich ako na 
etnickú skupinu a takto boli zanedbávané práva niektorých menšín, ktoré neboli uznané ako národnosti.  

Zaznamenávame krátku počiatočnú etapu rozvoja cigánskej komunity a kultúry vo všetkých 
socialistických krajinách, nasledovanú zákazom a obmedzovaním (Rumunsko, Bulharsko), zatiaľ čo v 
iných krajinách (Sovietsky zväz, Juhoslávia, Maďarsko) okázalá prezentácia odlišných kultúrnych prvkov 
zostala (najmä hudba a tanec). Niektoré socialistické krajiny príležitostne podporovali vytváranie 
“cigánskych kultúrnych a vzdelávacích organizácií“, ktoré boli ale neskôr rozpustené a ich aktívni 
členovia často prenasledovaní. Odpor k etnickým a kultúrnym špecifikám Cigánov, ktoré boli vyhlásené 
ako relikvie kapitalizmu, sa postupne stával v regióne rozšíreným. Vzhľadom na značný počet Cigánov v 
mnohých krajinách (okrem Ruska a Poľska), boli Cigáni považovaní za demografickú hrozbu, populáciu 
s vysokou pôrodnosťou, ktorá by mohla narušiť etnickú rovnováhu okolo žijúcej populácie.  

Hlavným trendom bolo pokúsiť sa urobiť z Cigánov rovnocenných občanov tej-ktorej krajiny, a ak by 
bol tento pokus úspešný, nasledovala by žiadaná úplná asimilácia. V každej krajine spomínaného regiónu 
mal tento zámer rozličnú realizáciu. Tradície zdedené po predchádzajúcich obdobiach ovplyvňovali 
jemné odtiene politiky násilnej asimilácie v každom regióne, ako aj súčasné postavenie Rómov v týchto 
krajinách. V krajinách bývalého Rakúsko-Uhorska boli “Cigáni“ často považovaní predovšetkým za 
sociálny problém a politika týkajúca sa Rómov bola vo veľkej miere podporovaná, zatiaľ čo v ostatných 
krajinách boli “Cigáni“ predovšetkým problémom etnického charakteru, s náznakom religiozity na 
Balkáne.  

Po zmenách v strednej a východnej Európe politika zameraná na Rómov (prípadne jej nedostatok 
alebo určitá napodobenina) zostala prevažne v parametroch špecifického kultúrneho a historického 
regiónu. Zmeny ideologických základov tejto politiky (napríklad nedávna zámena socialistického 
internacionalizmu za koncept občianskej spoločnosti) nepriniesli žiadne konkrétne zmeny, týkajúce sa 
postoja makrosociety k Cigánom a v hlavnom dôraze štátnej politiky rómskej politiky. Rešpektujúc toto 
ukázali sa stáročia staré historické vzory postojov voči Cigánom (ako spoločnosti, tak aj štátu) v strednej 
a východnej Európe dosť zaužívané, a to bez akejkoľvek nádeje na zmenu v dohľadnej budúcnosti.  

Rómovia v strednej a východnej Európe by však nemali byť chápaní iba ako pasívny objekt 
experimentov v rôznych časových periódach histórie. Početné a rôznorodé vplyvy (ekonomické, 
politické, ideologické a iné) makrosociety, v ktorej Rómovia žijú, zanechali stopu na rozvoji ich 
spoločenstva. Tento vývoj je nerovnomerný, mnohostranný, niekedy dokonca protichodný, ale mal tri 
hlavné navzájom súvisiace a ovplyvňujúce sa trendy. 

1. Vnútorný vývoj komunity. Toto je inherentný trend vo vývoji komunity. Rómske spoločenstvo 
rovnako ako iné komunity nie je statickou formáciou – či už vo význame jej etno-sociálnej štruktúry, 
alebo vo význame jej etno-sociálnych znakov. Jej vnútorná evolúcia vedie k neustále pretrvávajúcim 
zmenám v jej celkovej štruktúre – subskupinové subdelenia sú základom, z ktorého vznikajú nové rómske 
skupiny. V rovnakom čase však prebiehajú aj procesy, v ktorých zaniká vnútorná skupinová rozdielnosť a 
vynára sa metaskupinová jednotnosť rozdielnych hierarchických usporiadaní. Tento súčasný vývoj 
rómskej komunity, po páde starých impérií a po vzniku nových štátov v strednej a východnej Európe v 
19. a 20. storočí je vo veľkej miere limitovaný ich hranicami, čo viedlo k vyššie uvedenému, novej úrovni 
rómskej identity (vo vnútri príslušného štátu). 

2. Vývoj komunity ako časti príslušného štátu. Ide o relatívne nový proces typický pre novú éru. 
Prvýkrát bol manifestovaný na konci 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia. Tieto procesy boli 
ovplyvnené najmä tzv. socialistickou érou, a nebudeme ďaleko od pravdy, ak povieme, že toto obdobie 
bolo kľúčovým obdobím pre vývoj rómskej komunity. Štátna politika krajín východnej a strednej Európy, 
ktorá stimulovala a podporovala vývoj Rómov ako spoločenstva, bola vo väčšine prípadov časovo 
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obmedzená a rozporuplná pri jej aplikovaní do praxe. Zakrátko udala smer formovania národných vzorov 
postojov k Cigánom. Nakoniec, vďaka tejto politike a jej kombinácii s celkovým sociálnym a politickým 
kontextom, utvorilo sa a zabezpečilo veľa príležitostí pre relatívne rovnocenné zapojenie sa Rómov do 
spoločenského života a pre vývoj ich občianskej uvedomelosti. Konečné výsledky týchto procesov sú pre 
Rómov v strednej a východnej Európe značne odlišné v porovnaní s osudom ich bratov a sestier na celom 
svete. Tu môžeme narátať niekoľko tisíc Rómov s relatívne dobrým vzdelaním, a zopár s prestížnou 
profesiou – učitelia, lekári, právnici, armádni dôstojníci, novinári, umelci, vedci... Takto sa vytvoril nový 
typ rómskej elity s novými dimenziami a hodnotami, ktorý je značne odlišný od tradičnej rómskej elity.15 
Obidva typy elity existovali paralelne vedľa seba. Členovia nového typu rómskej elity (vrátane ich detí) 
sú v súčasnosti dôležitým faktorom v celkovom vývoji spoločenstva. Nemali by však byť považovaní za 
jediných a hlavných reprezentantov komunity.  

3. Vývoj v medziach globálneho rómskeho nacionalizmu. Ide o relatívne najneskorší trend vo vývoji 
rómskeho spoločenstva, narodeného v našom storočí. Od zrodu a prvých krokov organizovaného pohybu 
Rómov, reprezentanti spoločenstiev zo strednej a východnej Európy (alebo imigranti z tohto regiónu) boli 
a sú hlavnou vedúcou silou. Tento trend vo vývoji komunity postupne utvoril jej novú štátnu ideológiu so 
silným dôrazom na určité znaky – ako používanie všeobecného pomenovania Rómovia pre všetkých 
Cigánov, ambície pre celorómsku úniu a práva existencie Rómov, rómska identita,16 nové dimenzie v 
dichotómii Róm – gadžo s dôrazom či napodobením konfrontácie medzi dvoma stranami, nový pohľad na 
rómsku históriu a silný dôraz na holokaust; štandardizácia rómštiny (cigánskeho jazyka) a iné. Objavila sa 
veľmi tenká vrstva tzv. “medzištátnych Rómov“ alebo “profesionálnych Rómov“. Niektorí z týchto ľudí 
sú v procese znovuobjavovania ich zabudnutých rómskych predkov (ktorí v niekoľkých prípadoch môžu 
byť imaginárni). Tí nie sú zameraní na jednotlivé krajiny, ale na medzinárodné inštitúcie a neštátne 
organizácie a pracujú na globálnej úrovni (často bez podpory Rómov v ich vlastnej krajine). Vývoj tohto 
hlavného – tretieho trendu v strednej a východnej Európe je v súčasnosti rozporuplný. Je totiž 
ovplyvňovaný mnohými faktormi, ako napríklad infiltráciou nových názorov po kolapse starého režimu, 
krízami procesu tranzície v krajinách tohto regiónu, krízami v interetnických vzťahoch, celoeurópskou 
integráciou, podporou Rómov hnutiami bojujúcimi za ľudského práva a silnou lobby v medzinárodných 
inštitúciách, prudkým rozvojom “cigánskeho priemyslu“ v mimovládnom sektore a pod. Vzhľadom na 
zložitosť týchto procesov nemôžeme predpovedať vývoj tohto trendu, niet však pochýb, že jeho miesto, 
vzhľadom na celkový vývoj komunity, v blízkej alebo vzdialenej budúcnosti vzrastie. Okrem toho 
samotný vývoj rómskeho nacionalizmu nebude možný bez aktívnej účasti Rómov zo strednej a východnej 
Európy, ktorí sú rozhodujúcim faktorom jeho úspechu (z hľadiska ich množstva a vlastností).  
 
Záverečné poznámky 
 
* Pred zmenami v roku 1989–1990 bolo pomenovanie Rómovia používané častejšie ako endonymum 
(vnútorný komunitný názov) v krajinách strednej a východnej Európy (okrem bývalej Juhoslávie), kde 
Cigáni hovorili rómštinou (cigánskym jazykom). Tento názov nebol príliš populárny a nemal oficiálny 
status. Správne používame, vzhľadom na historické princípy, slovo Rómovia iba pre obdobie po roku 
1989. V ostatných prípadoch používame termín “Cigáni“. Myslíme si totiž, že “Cigáni“ predstavujú širší 
pojem ako Rómovia a rovnako používame toto pomenovanie pri cigánskych komunitách, ktoré nie sú 
rómske, alebo ktoré sú považované za “Cigánov“ okoložijúcim obyvateľstvom, hoci si to neželajú.  
** Región strednej a východnej Európy, ako je tu opísaný, zahŕňa krajiny bývalého socialistického bloku 
– Českú republiku, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánsko, rovnako aj štáty, 
ktoré vznikli na území bývalej Juhoslávie (Srbsko a Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, 
Slovinsko) a Sovietsky zväz (jeho európska časť – Rusko, Ukrajina, Moldavsko, Bielorusko, Lotyšsko, 
Litva, Estónsko). 
 
 

Preklad Martina Pavlíková 
 

15 Mirga, A. & George, N.: The Roma in the Twenty-First Century: A Policy Paper. Princeton, Project on Ethnic Relations, 1997. 
16 Zemon, R. (ed.): Zbornik na trudovi za etnogenezata na egiptanite vo Makedonia. Skopje, Logosí, 1996; Marushiakova, E. & Popov, V.: Myth as process. 
In: Acton, T. (ed.): Scholarship and the Gypsy Struggle: Commitment in Romani Studies. Hatfield, University of Hertfordshire Press, 2000. 
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Rómovia na Spiši  

(na základe súpisov z 18. storočia) 
 

Arne B. Mann 

 
 
Kľúčové slová: Rómovia, Spiš, dejiny, zamestnanie, rodina, bývanie, priezviská 

 
Doteraz známe poznatky k dejinám Rómov na Slovensku sú často späté s regiónom Spiša. K mestu 

Spišská Nová Ves a roku 1322 sa viaže prvá zmienka o Rómoch na našom území,17 na Spišskom hrade 
udelil cisár Žigmund Luxemburský v roku 1423 ochrannú listinu skupine Rómov, vedenej “vojvodom“ 
Ladislavom.18 Podľa Emílie Horváthovej Spiš bol jednou z prvých oblastí na Slovensku, kde sa Rómovia 
začali usadzovať.19 Zo Spiša pochádzal aj evanjelický kňaz Samuel Augustini ab Hortis (1729 Veľká 
Lomnica – 1792 Spišská Sobota), autor prvej monografie o Rómoch v Uhorsku, ktorá – okrem iného – 
významne prispela k objasneniu indického pôvodu európskych Rómov.20 Novším dejinám Rómov v 
tomto regióne venovala špeciálnu pozornosť historička Zuzana Kollárová.21 Spiš patrí dodnes k častiam 
Slovenska, kde je najvyššia koncentrácia rómskeho obyvateľstva. Pri poslednom sčítaní orgánmi štátnej 
správy k 31.12.1989 bolo zazanamenaných vo vtedajších okresoch Poprad a Spišská Nová Ves 36 220 
Rómov, čo predstavovalo 12,07 % obyvateľstva týchto okresov.22 V tejto súvislosti je nepochybne 
zaujímavé zoznámiť sa so situáciou rómskeho obyvateľstva v tomto regióne v 18. storočí. 

V období panovania Márie Terézie (1740–1780) a Jozefa II. (1781–1790) prebiehala v Uhorsku tzv. 
regulácia Cigánov, čím sa rozumelo ich trvalé usadenie, zapojenie do hospodárskeho života. Z dnešného 
pohľadu možno opatrenia, ktoré boli realizované represívnou formou prostredníctvom uhorskej 
kráľovskej miestodržiteľskej rady, označiť za asimilačné: Rómovia mali byť pripútaní k pôde, nemali 
používať vlastný odev a jazyk, deti im mali byť odobraté a dávané na výchovu k sedliakom. Na druhej 
strane sa kládol dôraz na zlepšenie hygienických podmienok v bývaní, odievaní a stravovaní, návštevu 
školy, vyučeniu sa remeslu, pôsobenie cirkvi, čo boli nepochybne pozitívne opatrenia.23 V priebehu 
realizácie uvedenej “regulácie“ boli v jednotlivých stoliciach vykonané “súpisy Cigánov“, z ktorých sa 
mnohé zachovali a sú dnes významným historickým prameňom pre poznanie dejín Rómov na našom 
území. V Štátnom oblastnom archíve v Levoči sa zachoval súpis z roku 1768, ktorý analyzuje situáciu v 
obciach vtedajšieho 2. okresu (oblasť stredného Spiša) 24 a ďalší z roku 1776, obsahujúci údaje z obcí 1. 
okresu (severný Spiš) a obcí vtedajšieho 3. okresu (južný Spiš).25 Pretože medzi oboma súpismi nie je ani 
desaťročný rozdiel, je možné pokúsiť sa z údajov, ktoré obsahujú, vytvoriť si predstavu o situácii 
rómskeho obyvateľstva v celom regióne. 

Starší súpis z roku 1768 zaznamenal 287 osôb26 v 25 obciach vtedajšieho 2. okresu: Rómovia vtedy 
žili v obciach Čepanovce (dnes miestna časť obce Markušovce), Domaňovce, Gánovce, Harichovce, 

 
17 Tento údaj, ktorý uviedla vo svojich prácach Emília Horváthová, nebol doposiaľ overený a súčasnými historikmi je spochybňovaný. Bližšie Jurová Anna: 
História Rómov na Slovensku stále neznáma (úvaha o problémoch výskumu). In: Romano džaniben, časopis romistických studií, Praha, 6, 1999, č. 3–4, s. 105 
a pozn. 5, 6 a 7 na s. 108. 
18 Horváthová E.: Cigáni na Slovensku, Bratislava 1964, s. 41. 
19 Horváthová, E.: tamže, s. 97. 
20 Augustini ab Hortis Samuel: Cigáni v Uhorsku 1775. Bratislava, Štúdio -dd-, 1995, 203 s. Tiež Mann Arne B.: Samuel Augustini ab Hortis a jeho záujem o 
Rómov v 18. storočí. In: Romano džaniben, časopis romistických studií, Praha, 1997, č. 3–4, s. 129–132. 
21 Kollárová Zuzana: K vývoju rómskej society na Spiši. In: Neznámi Rómovia (zost. A. B. Mann), Bratislava, Ister Science Press 1992, s. 61–72. 
22

 Do tohto súčtu nie sú zaradené údaje z okresu Stará Ľubovňa, ktorý bol vytvorený z obcí regiónov Spiša a Šariša. Prameň: materiály Sekretariátu Komisie 
vlády SR pre otázky cigánskych obyvateľov, 1990. 
23 Bližšie v práci Horváthová E.: c. d. s. 114–124. 
24 Štátny oblastný archív Levoča, Spišská župa, kongr. 35/1768, Conscriptio Zinganorum... Anna 1768. 
25 Štátny oblastný archív Levoča, Spišská župa, kongr. 401/1776, 402/1776, Conscriptio Zinganorum ... Anno 1776. 
26 Pretože tento súpis uvádza pri každej rodine len meno otca s poznámkou “ženatý“ a mená detí, bola v týchto prípadoch pripočítaná jedna osoba (súpis z 
roku 1776 už uvádza všetky osoby – oboch rodičov a ich deti). 
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Hranovnica, Spišský Hrhov, Iliašovce, Jamník, Kravany, Lieskovany, Nálepkovo, Nižná a Vyšná Šuňava 
(dnes zlúčené pod obec Šuňava), Odorín, Spišská Teplica, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik, Spišský 
Štvrtok, Smižany, Teplička, Torysky, Uloža, Vikartovce, Závada (dnes miestna časť mesta Levoča), 
Závadka. Najviac Rómov žilo v Smižanoch (10 rodín, 42 osôb), v Markušovciach-Čepanovciach (6 rodín, 
26 osôb) a v Spišskom Štvrtku (4 rodiny, 16 osôb); v ostatných lokalitách žili vždy 1–2 rodiny. V 62 
prípadoch je pri menách rodín (prípadne slobodných osôb) uvedená príslušnosť ku katolíckej cirkvi, v 
jednom prípade k evanjelickej (Macsek Hicy v Nižnej Šuňave) a v jednom ku pravoslávnej cirkvi 
(Laczko Gabor v Tepličke). Ako jediné zamestnanie mužov je uvedené kováčstvo – spolu v 63 prípadoch, 
čo znamená, že na jednu obec pripadali viac ako dvaja kováči (najviac kováčov bolo v Smižanoch – 
desať, v Čepanovciach piati, v Spišskom Štvrtku – štyria, po troch v Gánovciach, Jamníku, Toryskách a 
Vikartovciach). Súpis poskytuje údaje o 54 rodinách (rodičia a deti), pričom na jednu rodinu pripadá 2,81 
dieťaťa. 

Súpis z roku 1776 nezisťoval náboženskú príslušnosť, zameral sa však na ďalšie ukazovatele: počet 
detí a ich výchova, zamestnanie, charakter obydlia, spôsob odievania, konzumácia mäsa uhynutých 
zvierat, obchod s koňmi. V 1. okrese boli Rómovia zistení v ôsmich obciach: Batizovce, Kacvín (v 
súčasnosti v Poľsku), Lomnička, Mlynica, Osturňa, Slovenská Ves, Veľký Slavkov a Toporec. V čase 
súpisu tu žilo spolu 59 osôb (v 13-tich rodinách), v jednotlivých obciach vždy 1–2 rodiny (4–8 osôb), v 
Batizovciach 3 rodiny (7 osôb). Jediným uvedeným zamestnaním tunajších Rómov bolo kováčstvo – 
spolu v siedmich obciach: v prípade Ladislava Pompa z Toporca je uvedené, že žije z výroby klincov a 
inej kováčskej práce, pričom je označený za najlepšieho kováča (optimus faber). V troch prípadoch je 
poznámka, že “syn učí sa u otca za kováča“. V prípade rodiny zo Slovenskej Vsi je uvedené, že “ženy, 
synovia a dcéry sa nachádzajú v nevedomosti, v ktorej naďalej zotrvávajú.“ Autor súpisu označil päť 
obydlí ako chatrče a tri ako domčeky.27 Zaujímavé sú informácie v rubrike “živí sa obstaranými 
mrcinami alebo mäsom dobytka“: v troch prípadoch je pozitívna, v troch prípadoch je uvedené “niekedy“ 
a v troch prípadoch negatívna. Je zaujímavé, že obce, v ktorých podľa súpisu konzumujú (alebo 
“niekedy“ konzumujú) mäso uhynutých zvierat, sú totožné s obcami, v ktorých sú obydlia označené ako 
chatrče. 

V 3. okrese bývali Rómovia v roku 1776 v 25 obciach: Baldovce, Bijacovce, Bystrany, Dúbrava, 
Gelnica, Hincovce, Jaklovce, Jablonov, Kluknava, Kolinovce, Krompachy, Kojšov, Lúčka, Margecany, 
Mníšek nad Hnilcom, Olcnava, Ordzoviany, Poľanovce, Slovinky, Slatvina, Štós, Švedlár, Vyšné Repáše, 
Vyšný Slavkov a Žakarovce. V uvedených obciach žilo v tom čase spolu 191 osôb (36 rodín); kým v 
jednotlivých obciach žili vždy 1–2 rodiny (4–10 osôb), najviac Rómov bolo zistených v Margecanoch (5 
rodín, spolu 23 osôb) a Mníšku nad Hnilcom (4 rodiny, 20 osôb). Aj v obciach tohto okresu bolo 
dominantným zamestnaním rómskeho obyvateľstva kováčstvo: v 31 prípadoch je uvedené “žije z 
kováčskeho remesla“, naviac, v 11 prípadoch súpis uvádza “žije z kováčskeho remesla a hry na husle“ 
(alebo “žije z kováčskeho remesla a husľami si chlieb obstaráva“). Kováči a súčasne hudobníci boli 
zaznamenaní v obciach Baldovce, Margecany (6 osôb), Lúčke a Žakarovciach. V 19-tich prípadoch je 
uvedené, že “syn sa učí kováčskemu remeslu“. Aj autor tohto súpisu rozlíšil obydlia na chatrče a 
domčeky: chatrčí zaznamenal 28, pričom vo dvoch prípadoch uviedol “býva v chatrči v zemi“ (oba v 
Mníšku nad Hnilcom), čím asi rozumel zemnice; 26 obydlí označil ako domčeky. V otázke konzumácie 
mäsa uhynutých zvierat súpis uvádza 5 pozitívnych zistení, v 5-tich prípadoch konštatuje “občas“ a v 17-
tich prípadoch je odpoveď negatívna. Odpoveď na otázku vlastnenia koňa je v oboch okresoch vo 
všetkých prípadoch negatívna. 

Súpis z roku 1776 sledoval aj otázku odievania. Zdá sa, že v tejto oblasti sa prejavil subjektívny 
pohľad zapisovateľov. Autor súpisu 1. okresu – Adam Svaby, “zastupujúci slúžny slávnej Spišskej 
stolice“ – rozlišoval “vidiecky odev“, “plátené šaty“ a “uhorský odev“.28 Keďže “vidiecke šaty“ boli 
väčšinou z bieleho plátna, možno sa domnievať, že išlo o ten istý typ odevu (“manžel sa odieva do 

 
27 Vo dvoch prípadoch je zmienená “chatrč na konci dediny“, v jednom prípade, že menovaný “v chatrči uprostred obce sa usadil“; nachádza sa tu aj 
informácia o stavebníkovi: v jednom prípade žije menovaný v “chatrči postavenej obcou“, v jednom prípade “v domčeku postavenom zemepánom“, vo dvoch 
prípadoch “v domčeku postavenom miestnymi obyvateľmi“. 
 

 
28 “Na uhorský spôsob si obúva črievice a čižmy“, “odieva sa do uhorského odevu, ako aj manželka a deti“, “tento otec sa odieva do vidieckeho odevu, jeho 
manželka do plátených šiat“. 
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vidieckeho odevu, manželka a deti do bieleho odevu“). Naproti tomu pod pojmom “uhorský odev“ sa 
rozumel tmavý súkenný odev zdobený často našívanými šnúrami; k jeho súčastiam patrili “črievice“ a 
čižmy. Autor súpisu 3. okresu – Stephanus Nemessanyi, “zastupujúci slúžny slávnej spišskej stolice“ – 
rozlišoval “tmavý odev“ (zmienený 34-krát) a “otrhaný odev“ (9-krát), pričom v jednom prípade uviedol, 
že menovaný sa “oblieka do otrhaného vidieckeho odevu“. Zo zaznamenaných údajov nie je zrejmé, či si 
všímal aj oblečenie žien, najskôr ide o opis iba mužského oblečenia. Na základe uvedeného sa možno 
domnievať, že v oblasti severného Spiša rómski muži i ženy nosili svetlé plátené oblečenie. V oblasti 
južného Spiša prevládalo tmavé oblečenie, do akého sa odievalo miestne nemecké obyvateľstvo.29 

Oba analyzované súpisy (z roku 1768 i 1776) uvádzajú spolu 81 priezvísk spišských Rómov. 
Najčastejším bolo v tom čase priezvisko Horváth, ktoré bolo zaznamenané v 8 obciach (Baldovce, 
Domaňovce, Jamník, Kacvin, Margecany, Markušovce-Čepanovce, Vikartovce, Vyšná Šuňava), 
priezvisko Gabcso v 4 lokalitách (Bystrany, Smižany, Veľký Slavkov, Závadka), ďalej Gabor (Hincovce, 
Levoča-Závada, Teplička), Holup/Holub (Margecany, Mníšek nad Hnilcom, Žakarovce), Katusin 
(Jaklovce, Krompachy, Slatvina), Ziga (Lieskovany, Markušovce-Čepanovce, Spišské Bystré), Kalocsa 
(Gánovce, Markušovce-Čepanovce), Polyak (Markušovce-Čepanovce, Teplička) a Pupina (Gánovce, 
Spišská Teplica). Ďalej boli zaznamenané nasledovné priezviská: Albert, Andrisko, Balas, Balasi, Bacso, 
Bartko, Bango, Batko, Bendik, Bila, Boda, Bolda, Bori, Csenka, Csero, David, Dendos, Demko, Dumka, 
Duna, Ersuv, Estok, Frater, Galo, Giirga, Gmittras, Hanis, Hicy, Hudjar, Imro, Istok, Janko, Jankuw, 
Jany, Jurko, Kalo, Kalona, Kotlar, Lacsko, Macsko, Matej/Matey, Mattys, Matyaskov, Mihaluw, Michal, 
Misko, Miskuw, Mirga, Miszkar, Mizikar, Motykos, Mora, Pacsan, Pachi, Palko, Pokuta, Pukló, Pompo, 
Pumpa, Ribar, Samkuw, Slepi, Slinka, Scuka, Sandor, Salovszky, Sikenyik, Szilagyi, Tacsky, Vanyo a 
Vasko. Minimálne dvadsaťtri týchto priezvísk je v regióne Spiša rozšírených dodnes, pričom väčšina z 
nich (zvýraznené podčiarknutím) patria medzi najfrekventovanejšie: Badžo, Bango, Čonka, Dunka, 
Gabčo, Gábor, Girga, Holub, Horváth, Kaločaj/Kaločan, Kandra, Kotlár, Lacko, Macko, Mirga, 
Mižigar, Pačan, Pokuta, Pollák, Pompa, Šándor, Ščuka a Žiga.30 

“Súpisy Cigánov“ Spišskej stolice z rokov 1768 a 1776 zaznamenali v 58 obciach regiónu 537 
obyvateľov, žijúcich v 103 úplných rodinách (obaja rodičia a aspoň jedno dieťa). Prevažovali rodiny s 2 
deťmi (31,7 %) a 3 deťmi (26,9 %) ;31 na jednu rodinu pripadalo priemerne 2,8 detí. Jediným 
zamestnaním, ktoré autori súpisov zaznamenali, bolo kováčstvo – spolu bolo zistených 101 kováčov. 
Rómski kováči pracovali takmer v každej obci, v niektorých ich bolo súčasne i niekoľko; v štyroch 
obciach južného Spiša bolo zaznamenaných 11 osôb, ktoré sa okrem kováčstva živili aj hudobníctvom. Z 
opisu obydlí vyplýva, že všetci Rómovia na Spiši v tomto období žili usadlým spôsobom života. Táto 
skutočnosť vyplýva aj z odpovedí na otázku “živí sa obchodom alebo výmenou koní?“ (Vykonávanie 
takejto obchodnej činnosti je spojené najmä s kočovným spôsobom života.) Všetky zaznamenané 
odpovede boli negatívne. Trvalé usídlenie potvrdzuje výskyt priezvísk: mnohé z tých, ktoré boli 
zaznamenané v 18. storočí, sú rozšírené v tomto regióne dodnes. Na základe súpisu z roku 1776, ktorý 
sledoval aj otázky kvality bývania, odievania a konzumácie mäsa uhynutých zvierat, možno konštatovať, 
že už v tomto období u Rómov na Spiši existovala sociálna diferenciácia. Nie je zrejmé akým spôsobom 
získavali odevné súčiastky, zo súpisov vyplýva, že nosili tmavý súkenný odev, aký vtedy bežne nosilo 
spišské nemecké obyvateľstvo. Súpisy Rómov na Spiši sú dôležitým pramenným materiálom i pre 
pochopenie ich života v súčasnosti. Ostáva veriť, že postupne budú spracované aj dochované súpisy 
ďalších regiónov.  

                                                           
29 Za odbornú konzultáciu ďakujem PhDr. Viere Nosáľovej, CSc. 

 
30 Bližšie v práci Mann Arne B.: Rómske priezviská (v tlači). 
31 Rodiny s 1 dieťaťom (15,7 %), so 4 deťmi (15,4 %), s 5 deťmi (8,7 %), iba po jednom prípade rodiny so 6 a 7 deťmi (po 0,9 %). 
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Výskum perzekúcií Cigánov/Rómov na Slovensku v rokoch 1939–1945 
 

René Lužica 
 
 
Kľúčové slová: výskumná technika, holokaust, oral history, videodokument 

 
“Európska“ história Cigánov/Rómov sa odohrávala na periférii historického vývoja európskych 

národov, ktoré ignorovali neznáme migrujúce skupiny. V 20. storočí sa nazhromaždilo najväčšie 
množstvo poznatkov, ktoré odhaľujú najmä skutky príslušníkov majoritných národov na príslušníkoch 
rómskeho etnika.32 V tomto storočí sa realizovala najkrutejšia forma násilia – genocída európskych 
Cigánov/Rómov v koncentračných táboroch tretej ríše a jej spojencov. Premyslená fyzická likvidácia 
neuznávaného a diskriminovaného etnika v tridsiatych a štyridsiatych rokoch bola výsledkom stáročného 
navrstvovania čiastkových negatívnych riešení, neschopnosti pozitívne riešiť súžitie s polonomádnymi a 
bezprávnymi Cigánmi/Rómami. Nacisti a ich spojenci v ďalších európskych satelitných štátoch presadili 
konečné riešenie, postupné fyzické likvidácie všetkých generácií v Európe žijúcich Cigánov/Rómov.33 

Pred niekoľkými rokmi sa realizoval projekt Yalskej univerzity zo Spojených štátov, ktorý 
zhromažďoval spomienky svedkov na holokaust Židov.34 Vyškolení výskumníci – moderátori Nadácie 
Milana Šimečku zaznamenali viac ako dvesto svedectiev žijúcich svedkov. Spomienky sa získavali 
netradičnou technikou, nakrúcaním na videokameru.35 Po ukončení projektu, odborníci z Yaleskej 
univerzity prejavili záujem o nakrúcanie svedectiev cigánskych a rómskych svedkov holokaustu. 

Už v prípravnej fáze výskumu bolo zrejmé, že nebude možné kopírovať projekt židovského 
holokaustu, ktorý sa uskutočnil na jednom mieste, v improvizovanom štúdiu. Oproti 
inštitucionalizovanému skúmaniu holokaustu Židov, neexistuje na Slovensku, a tak isto v susedných 
štátoch inštitúcia, ktorá by sa systematicky zaoberala problematikou Cigánov/Rómov v rokoch druhej 
svetovej vojny. V odbornej literatúre sa vyskytuje len zlomok relevantných dokumentov o násilí 
napáchanom v koncentračných táboroch, v zázemí, vojnovom priemysle a na európskych frontoch. 
Publikované výskumy z našej proveniencie sú staršieho dáta,36 na ktoré už žiadny ďalší historický 
výskum nenadviazal. Jedinými možnosťami ako sa pohnúť z mŕtveho bodu bolo vypátrať svedkov, alebo 
sa spoľahnúť na náhodu, že svedkovia sa na naše medializované výzvy sami prihlásia. 

 
Poslední svedkovia 
 

Projekt sa nestal doménou záujmu len nerómskych výskumníkov. Dôležitým momentom pre začatie 
výskumu bola diplomová práca študenta Milana Samku,37 ktorá obsahovala autentické spomienky štyroch 
svedkov vojnových udalostí v Jelšave. O problematiku sa začali zaujímať niekoľkí mladí rómski študenti, 
ktorí sa vo výskume uplatnili a významne prispeli k uskutočneniu spoločného cieľa, získať svedectvá o 
perzekúciách Cigánov/Rómov na Slovensku vo vojnových rokoch 1939–1945. 

Po viac ako päťdesiatich rokoch od skončenia druhej svetovej vojny, stretli sme sa s poslednými 
svedkami roztrúsenými v mnohých lokalitách po celom území Slovenska. Vo vojnových rokoch boli 
deťmi a mladými ľuďmi. Najstarší z nich sa narodili v roku 1910. Z generácie, ktorá sa narodila na 

 
32 HORVÁTHOVÁ, Emília: Cigáni na Slovensku. Bratislava 1964, s. 23–28, REEMTSMA, KATRIN: Sinti und Roma. München 1996, s. 13–18, FRASER, 
ANGUS: Cikáni. Praha 1998, s. 32–41. 
33 V koncentračnom tábore Jasenovac (Chorvátsko) zahynulo podľa odhadu až 30 tisíc Cigánov. Ďalšie menšie koncentračné tábory mimo územia tretej ríše 
pre Židov a Cigánov boli v Srbsku, Rumunsku, Besarábii Moldova). In : REEMTSMA, K.: tamtiež, s. 118. 
34 Holokaustum (gréc.): zápalná obeta. Holocaust (ang.), Celopal (heb.), vo význame genocídy Židov v období druhej svetovej vojny. In : FRANEK, Jaroslav: 
Judaizmus, Bratislava 1993, s. 184. 
35 Získané videozáznamy podľa Petra Salnera sú: “...autentické svedectvá (v ich historickej aj psychologickej rovine). Sú jedinečné a (napriek nevyhnutnej 
subjektivite) aj určitým spôsobom objektívnejšie, než akýkoľvek odosobnený vedecký komentár.“ SALNER, Peter: Prežili holokaust. Bratislava 1997, s. 9–
10. 
36 NEČAS, Ctibor: Nad osudem českých a slovenských Cikánů v letech 1939–1945. Brno 1981. 
37 SAMKO, Milan: Rómovia a druhá svetová vojna v regióne Gemer. Diplomová práca, PF UKF Nitra 1998. 

 



Etnologické rozpravy                                                                                                        ročník 8, 2001, č. 2 
 

 16

                                                          

začiatku storočia (1900–1920) a vojnové obdobie prežila už v produktívnom veku, žije už len veľmi málo 
svedkov. Najväčšou a reprezentatívnou vzorkou je skupina narodených v rokoch 1920 až 1935. Mladšie 
ročníky narodené po roku 1935 si pamätajú len niektoré epizódy a sprostredkované informácie bez 
kontextu, do ktorého by epizódy zaradili. Len výnimočne sme sa zoznámili s informátorom z povojnovej 
generácie, ktorý zachovával v pamäti spomienky svojich rodičov alebo príbuzných. Niektorí sa pamätali 
na situácie keď muži (otcovia) začali deťom rozprávať o vojne. Ženy (matky) ich rozprávanie vždy 
prerušili, aby pred deťmi o týchto udalostiach nehovorili. V rómskych rodinách bolo žiaduce zabudnúť, 
neuchovávať v pamäti negatívne spomienky. Niektorí (hlásiaci sa k Svedkom Jehovovým) sa z vlastnej 
vôle snažia zabudnúť, tvrdiac, že o diskriminácii a perzekúciách nič nevedia. Sú presvedčení o reálnej 
možnosti dedičnej pomsty potomkov miestnych prívržencov vtedajšieho režimu, ktorí, ak by prehovorili, 
mohli by sa mstiť na ich potomkoch.  

Povojnová generácia traduje len torzá spomienok. Ďalšia generácia už nemá o vojnových perzekúciách 
starých rodičov žiadnu predstavu. Každá generácia traduje len vlastné autonómne spomienky a predstavy 
o sebe, rodičoch, komunite, väčšinovej spoločnosti. O sebe a svojich skúsenostiach deťom hovoria len 
výnimočne. Môžeme len predpokladať že tradovanie spomienok o vojnových perzekúciách sú len 
druhoradé, nemajúc pre nastupujúcu generáciu taký význam, ako pre generáciu “nositeľov“, ktorí 
perzekúcie prežili na “vlastnej koži“. 

Jediným zdrojom svedectiev je generácia priamych svedkov. Poslední svedkovia majú od vojnových 
udalostí už mnohoročný odstup. V ich pamäti, do úzadia vedomia ustúpili nielen prvky ale celé úseky 
tragickej histórie. Desaťročia mlčania zanechali “stopy“ v ich epizodickom, roztrieštenom rozprávaní, bez 
predpokladaného citového vzrušenia, emócií a napätia v intonácii hlasu. Väčšina svedkov so stoickou 
vyrovnanosťou, monotónne spomínala na svoju minulosť, akoby patrila niekomu inému. Citové záchvevy 
boli viditeľné len u svedkov, ktorí prežili odvlečenie do táborov alebo bojové akcie a osobné stretnutia so 
smrťou.  

V autentickom prostredí ich príbytkov sme zaznamenali realitu zanikajúceho historického 
povedomia38 ľudí, s ktorými o ich minulosti nikto nehovoril. Aj preto povojnová generácia si neosvojila 
historickú skúsenosť generácie rodičov. Svoju existenciu stavia na vlastnej skúsenosti, bez historického 
“poučenia“. Logika a koncepcia životnej stratégie a orientácie sa upriamuje na dnešok a blízku súčasnosť. 
Minulosť a budúcnosť sú kategórie nad ktorými väčšina Rómov neuvažuje. 

Poslední svedkovia perzekúcií Cigánov/Rómov žijú tam, kde sa narodili, ak sa odsťahovali, tak len do 
blízkych lokalít. Za celý život najďalej cestovali za prácou do Čiech. Židia, ktorí prežili koncentračné 
tábory, sa už do obcí, kde žili pred vojnou, nevrátili.39 

Rómovia zostali na miestach, kde ich zastihla vojna, fyzické napádania, vyháňanie z chudobných 
príbytkov, presídľovanie mimo intravilány obcí, transporty do pracovných a koncentračných táborov. 
Niektorí mali šťastie, že perzekúcie prežili ako lacná pracovná sila u veľkých gazdov a na cirkevných 
majetkoch. Všetci však pocítili strach z gardistov, provokatérov, nemeckých vojenských jednotiek, ktoré 
obsadili niektoré regióny po vypuknutí Slovenského národného povstania. 
 
Metóda a technika výskumu 
 

Po rozhovore s každým svedkom bolo zrejmé, že väčšina z nich si už pamätá len torzá spomienok. 
Aby rozprávanie bolo ucelené a samostatné, bez pomocných otázok, centrálna otázka bola nasmerovaná 
na dominantnú udalosť, ktorá sa svedkovi najhlbšie vryla do pamäti. Po jej vyčerpaní, sme sa 
doplňujúcimi otázkami snažili doplniť svedectvo o chýbajúce bibliografické údaje, prvky a epizódy, ktoré 
mohli doplniť chýbajúci kontext dominantnej udalosti. 

Svedectvá sme zaznamenali profesionálnou kamerou. Výhodou videozáznamu oproti zaužívaným 
výskumným technikám v etnológii a folkloristike (zapisovanie, nahrávanie na audiokazety), je vizuálne 
“zvečnenie“ svedka, ktorý vystúpil z anonymity. Výskum sa obohacuje o ďalšiu dimenziu poznania 
skúmaného materiálu. Po prepísaní videozáznamu do textov, je tento pripravený na redigovanie, ako 
každý materiál získaný konvenčnými technikami. Videozáznam zostáva zachovaný ako 

 
38 O historickom povedomí bližšie HLÔŠKOVÁ, Hana: Historické ústne tradície ako etnoidentifikačný faktor. Slovenský národopis, 40, 1992, č. 2, s. 136. 
39 Odišli do novovytvoreného štátu Izrael, tretích krajín (Spojené štáty, Austrália, západná Európa). Menej početná skupina zostala po vojne v Československu, 
kde žijú v mestách (pozn. autora). 
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videodokumentácia výpovede s osobnostným popisom svedka. Svedectvá zaznamenané kamerou sú 
“oživené“ fotografie s auditívnou a vizuálnou zložkou, ktoré tvoria audiovizuálnu realitu času a priestoru, 
v ktorom boli zaznamenané.  

Konvenčné techniky zberu etnografických a folkloristických informácií sa opierajú o schopnosť a 
talent výskumníka vytvoriť pozitívnu väzbu medzi ním a informátorom. Po ukončení rozprávania sa 
informátor “posúva“ naspäť do anonymity. Jeho obraz zostáva v pamäti výskumníka, pre širší okruh 
záujemcov zostáva neznámy. Pre nich je určený redigovaný text alebo úryvok z textu. 

Aj v etnológii môže byť videozáznam dokonalou výskumnou technikou. Použitie kamery však nesie 
zo sebou aj určité riziká. Informátori (svedkovia) nemajú žiadnu skúsenosť s nakrúcaním. Kardinálnou je 
otázka, ako sa každý zo svedkov vysporiada s predkamerovou realitou. Zaangažovaný výskumník už nie 
je jediným “médiom“, s ktorým svedok verbálne i neverbálne komunikuje. Do vzťahu “výskumník – 
svedok“ rovnocenne vstupuje technické zariadenie, s ktorým sa svedok musí identifikovať. Ak sa 
psychicky nevyrovná s takouto situáciou, môže utrpieť šok, ktorý ho ohromí. Nevie sa sústrediť, tréma 
mu zabraňuje hovoriť. Objektív kamery ho môže fascinovať. Pred kamerou sa štylizuje, hrá “rolu“ seba 
samého. Zvyčajne sa však zvyšuje jeho rešpekt, uvedomuje si zodpovednosť a možné dôsledky, ktoré 
nastanú po zaznamenaní svedectva. Vedomie, že všetko čo povie, sa nakrúca a bude zachované v obraze, 
zvuku, texte, pôsobí na psychiku. Svedok môže vedome korigovať, selektovať, zamlčať “citlivé“ prvky a 
úseky spomienok, ktoré sa zachovali v jeho individuálnej pamäti. V neposlednom rade na svedka pôsobí 
aj pocit nedôvery, ktorý pramení v možnosti zneužitia, zverejnenia, odhalenia intímnych, negatívnych 
epizód, ktoré mu aj po dlhých desaťročiach môžu znepríjemniť súžitie v prostredí, v ktorom sa 
pohybuje.40 

Pri použití videotechniky sa potláča dôverná väzba medzi výskumníkom a svedkom. Kamera oddeľuje 
svedka od výskumníka, ten zostáva “sám“ pred jej objektívom. Neverbálne posunky vyjadrujúce záujem a 
súhlas výskumníka pri nakrúcaní môžu byť nezrozumiteľné a mätúce. Informátora dezorientujú, musí sa 
rozhodované a mätúce. Informátora dezorientujú, muľuje svedka od výskumníka, ten zostáva “sám“ pred 
jej objektívom. Neverbálne posunky vyjadrujúce záujem a súhlas výskumníka pri nakrúcaní môžu byť 
nezrozumiteľné a mätúce. Informátora dezorientujú, musí sa rozhodované a mätúce. Informátora 
dezorientujú, muli pre slovenský jazyk, aj pod vplyvom akým jazykom s nimi komunikovali výskumníci. 
Ak aj niektorí začali svoje rozprávania v rómčine alebo v maďarčine, spontánne prešli do komunikácie v 
slovenskom jazyku.  

Keď svedok prekonal všetky viditeľné i skryté prekážky a jeho svedectvo bolo vypovedané, majú 
výskumníci snahu overiť si pravdivosť svedectva. Ono je individuálnou pamäťou prerozprávanou s 
odstupom desiatok rokov, je “prepracované“ autorským prístupom svedka zvažujúceho rôzne varianty 
ako vyjadriť a zhodnotiť situáciu, v ktorej sa pred mnohými desaťročiami ocitol. Svedkovia verili 
všetkému čo povedali, ale aj všetkému čo im povedal výskumník. Svedkovia sú autentické osoby, ich 
momentálne psychické rozpoloženie a hodnotenie minulosti, ktorú prežili, musíme rešpektovať. Skúmať 
pravdivosť je problematické a polemika o skúmanej problematike so svedkom je neetická. 

Konfrontácia, komparácia svedectiev s archívnymi dokumentmi a odbornými historiografickými 
textami, tak isto neodhalí realitu konkrétnych lokálnych udalostí, ktoré história skôr prehliada ako 
registruje. Svedectvá nie sú objektívnou pravdou, ale subjektívnou reprodukciou udalostí, ktoré citeľne 
zasiahli do života ľudí. Medzi oficiálnou historiografiou a neoficiálnym svedectvom býva hlboký rozpor. 
Ak sa zamyslíme nad názorom francúzskeho historika Paula Veynea: “...z konfliktov minulosti pretrvali 
predovšetkým texty, obávame sa, že najväčšou časťou všeobecnej histórie, ktorá nám je prístupná, je iba 
kostra, ktorej živé telo je navždy stratené“,41 k objektívnemu poznaniu minulých dejov sa 
neprepracujeme žiadnou z metód, s ktorými disponujeme. 

Naším cieľom nebolo odhaliť “jedinú“ pravdu. Skromne môžeme konštatovať: rómski svedkovia 
prehovorili. Bohužiaľ sa tak stalo veľmi neskoro. 
 
Využitie výsledkov výskumu v praxi 

 
40 O skúsenostiach etnológa s využitím kamery vo výskume SALNER, Peter: Prežili holokaust. Bratislava 1997, s. 9–10. 
41 VEYNE, Paul: Ako písať o dejinách. Bratislava 1998, s. 127. 
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Získaný videoarchív vyše 50 svedectiev sa stal základnou vzorkou pre získanie ďalších Rómov, ktorí 

majú nárok na odškodnenie za obdobie druhej svetovej vojny. Od roku 1996 môžu všetci nežidovskí 
žiadatelia (Rómovia, Svedkovia Jehovovi, homosexuáli, telesne postihnutí) získať finančné odškodnenie 
za genocídu a perzekúcie.  

Program Obetí holokaustu (švajčiarske banky) je určený pre nútene nasadených na území tretej ríše, 
kde vykonávali otrockú prácu v neľudských podmienkach. Firmy (napríklad IG Farben, Buna-Werke, 
Volkswagen, Messerschmitt, Rheinmetall, Krupp a i.) svoje zisky z otrockej práce ukladali vo 
švajčiarskych bankách. Z pohľadu Rómov zo Slovenska len niektorí žijúci, resp. oprávnení dediči majú 
šancu získať odškodnenie z tohto programu. Ide pravdepodobne o menej ako 50 ľudí z južných oblastí 
Slovenska obsadených Maďarskom. Na sklonku vojny (jeseň 1944) boli transportovaní do zberného 
tábora v Dachau a odtiaľ presunutí do ďalších koncentračných táborov (Natzweiler, Bergen-Belsen, 
Ravensbrück, Flossenburg, Buchenwald a niektoré iné). 

Nemecký program odškodnenia (Fond: Pamiatka, zodpovednosť, budúcnosť) je pre Rómov zo 
Slovenska aktuálnejší, lebo zahŕňa aj tých žiadateľov, ktorí vykonávali tzv. nútenú prácu v strážených 
objektoch aj na územiach mimo nacistického Nemecka. Vďaka tomuto rozhodnutiu nemeckého 
parlamentu bude odškodnený väčší počet žijúcich, nútene nasadených Rómov v Dubnici nad Váhom, 
Hanušovciach nad Topľou, Revúcej a iných pracovných táboroch.  

V rámci tohto odškodnenia získajú finančnú humanitárnu pomoc aj všetci žijúci Rómovia, ktorí sa 
narodili do 8.5.1945. Toto veľkorysé rozhodnutie vychádza z názoru, že vo všetkých satelitných štátoch 
nacistického Nemecka boli zákony a štátne inštitúcie vytvorené v duchu norimberských rasových 
zákonov, preto perzekúcie zasiahli všetkých Rómov bez rozdielu. V tomto zmysle získajú finančnú 
kompenzáciu tisíce Rómov na Slovensku.  

Jedinou chybou zostáva časové ohraničenie tohto projektu, ktorý ukončil získavanie dát 31.8.2001. Do 
tohto dátumu sa podarilo získať viac ako 2 400 žiadostí z celého územia Slovenska. A napriek tomuto 
relatívne vysokému číslu predpokladáme, že sa nám podarilo získať len asi 40 % všetkých možných 
žiadateľov. Predpokladáme, že počet Rómov narodených do 8.5.1945 je okolo 6 000 osôb. 

Okrem primárneho získavania údajov sme zistili aj vek možno najstarších Rómov na území Slovenska. 
Dve žiadateľky z Hnúšte a Plavých Vozokan sa narodili roku 1910. Získané údaje potvrdzujú aj tie 
skutočnosti, že väčšina zo žijúcich sú ženy (približne 56 %), väčšina z nich žije na vidieku (približne 
65 %), bývajú v obciach kde sa narodili a z rodnej obce vycestovali len za prácou, resp. za rodinnými 
príslušníkmi v Čechách alebo Maďarsku. 

Spracovanie získaného materiálu bude pokračovať a prinesie ďalšie poznatky, ktoré môžu potvrdiť, 
resp. aj vyvrátiť mnohé zaužívané konštatovania o problematike perzekúcií a genocídy Rómov na 
Slovensku v období druhej svetovej vojny a o začleňovaní rómskych komunít do spoločnosti 
v povojnovom období.  
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Jaký je zájem Romů o uchování vlastní kultury? 
(Muzeo-sociologický průzkum na téma Romové a muzealizace) 

 
Jana Horváthová 

 
 
Kľúčové slová: identita, tradícia, múzeum 
 

Průzkum jsem realizovala v průběhu roku 1996 s cílem shrnout jeho výsledky v závěrečné práci 
specializačního studia muzeologie na Ff MU v Brně. Práce, kterou jsem obhájila v lednu 1997, nesla 
název Vznik, vývoj a současný stav muzeálního myšlení v romském etniku u nás; průzkumem jsem 
chtěla objasnit současný stav. I přes zdánlivě úzce muzeologicky vyhraněné téma průzkum poskytl řadu 
informací obecnějšího rázu, např. k rozšíření našich poznatků o charakteru identity Romů žijících 
v prostoru někdejší československé federace.  

Podle muzeologické teorie je muzeální myšlení zcela přirozeným lidským projevem – souvisí se 
specifickým vztahem člověka ke skutečnosti, v jehož důsledku se lidé snaží jisté hodnoty chránit proti 
přirozenosti změny a zániku. Jak se tento specifický vztah projevoval u Romů v minulosti a jak se 
projevuje dnes? První kapitoly práce objasňují specifika historického vývoje Romů a ukazují na jejich 
souvislost s oslabením projevů přirozeného lidského sklonu sbírat a chránit vybrané hodnoty; další 
kapitoly poukazují na stopy rodícího se muzeálního myšlení Romů v dobách dávno minulých a pokračují 
institucionalizací muzeálního myšlení ve století 20. Specifický vztah ke skutečnosti – puzení 
muzealizovat – je možno naplňovat různými formami, jež se skutečně v průběhu dějin měnily. Současnou 
nejznámější formou, s jejíž pomocí člověk muzealizuje skutečnost je – muzeum. Má tato instituce nějaký 
význam právě pro Romy? S pomocí průzkumu jsem chtěla ověřit hypotézu, podle níž má o muzeum 
vlastní kultury zájem pouze romská inteligence, zatímco pro většinu ostatních Romů je dosud institucí 
cizí, jejíž potřebnost se nepociťuje. (Hypotéza vzešla z mediálních ohlasů na vznik Muzea romské kultury 
v Brně; v průzkumu však nešlo o vztah ke konkrétní instituci, ale o vztah obecný – k pomyslné instituci 
s takovým posláním.) 

Celá práce má 171 stran; já se nyní zaměřím pouze na jednu její část – průzkum, ze kterého také 
vybírám jen některé otázky. Jistě jsem mohla poskytnout úplný obraz celého průzkumu, ale záměrně jsem 
některé (nikoli nezajímavé) poznatky vypustila, abych mohla publikovat část autentických výpovědí. 
(Uvedená práce i zvukové záznamy jsou uloženy v Muzeu romské kultury v Brně.) 
 
Zadání průzkumu 

Průzkum jsem realizovala formou volného rozhovoru, do kterého jsem vstupovala se 12 základními a 
několika doplňujícími otázkami. Odpovědi jsem zaznamenávala na magnetofonový pásek, délka jednoho 
rozhovoru činila minimálně 30 minut, častěji 60–120 minut. Pro ověření výše zmíněné hypotézy jsem 
respondenty dělila nejen dle pohlaví a věku (jako hranici mezi mladší a starší generací jsem určila 45. 
rok života, všichni respondenti však byli starší 16 let), ale i dle dosaženého vzdělání. V kategorii 
vzdělaných jsem pro co nejobjektivnější ověření uvedené hypotézy záměrně snížila vstupní “práh“ a 
řadila do ní nejen Romy s vysokoškolským a středoškolským vzděláním, ale (byť ojediněle) dokonce 
Romy “jen“ vyučené – tedy s kvalifikací, kteří jsou díky úspěšnosti v zaměstnání a vyššímu životnímu 
standartu komunitou řazeni mezi tzv. elitu. Daleko jednodušší bylo získat respondenty pro druhou 
kategorii – bez vzdělání, neboť takových Romů je u nás bohužel nepoměrně více. Většina dotazovaných 
je z Brna, ale výběr respondentů jsem neomezovala místem pobytu. Romové sami sebe nedělí dle toho, 
kde právě žijí, ale k jaké skupině, “fameliji“, fajtě patří. Nejvíce Romů žijících dnes na území naší 
republiky patří do skupiny Romů slovenských, kteří k nám přicházeli od roku 1945 v mnoha migračních 
vlnách a jsou zde tedy nestejně dlouho. Ti, kteří přesídlili těsně před rozpadem federace, mají velmi 
blízko k částem svých rodin, které na Slovensku zůstaly. Naopak někteří Romové žijící trvale na 
Slovensku našli práci v České republice a domů dojíždějí jen občas. V roce’ 96, tři roky po rozpadu 
federace, byly navíc kontakty Romů z obou zemí ještě velmi živé. Z těchto důvodů jsem výběr 
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respondentů omezila pouze hranicemi bývalé ČSFR. V průzkumu jsem vedla hlavní skupinu 
respondentů (převážně ze skupiny slovenských Romů). Zvlášť pak skupinu Romů olašských vzhledem 
k jejich výrazné odlišnosti od ostatních romských skupin u nás. Absolventi středních a vysokých škol 
v této skupině prakticky nejsou, proto jsem olašské respondenty diferencovala pouze dle pohlaví a věku. 
Pro srovnání jsme však zařadila výjimku – mladou olašskou ženu s maturitou. Průzkum měl tedy tuto 
strukturu: v hlavní skupině 8 žen bez vzdělání (4 mladší a 4 starší generace), 8 žen vzdělaných; 9 mužů 
bez vzdělání a 8 mužů se vzděláním – celkem 33 respondentů. Ve skupině olašských Romů: 6 žen a 6 
mužů – celkem 12 respondentů. Dohromady jsem tedy pracovala s 45 respondenty. Při výběru 
respondentů v hlavní skupině jsem spolupracovala s Muzeem romské kultury a romskou přepážkou 
brněnského Úřadu práce, respondenty jsem vybírala také náhodně, ale pouze takové, kteří souhlasili s 
mojí návštěvou v jejich domově. V případě některých respondentů z řad olašských Romů mi byl při 
zajištění kontaktu nápomocen člen jedné z rodových skupin (skupina jivošti žije v okolí Nitry). Pro jistou 
uzavřenost olašských Romů jsem však nenavštívila ty, kteří jsou nejméně komunikativní a z 
celospolečenského hlediska také nejvíce problematičtí. Zcela náhodně se objevili ve zkoumaném vzorku 
celkem 4 odchovanci dětských domovů.  
 
Výsledky průzkumu 

Materiál z průzkumu jsem po konzultaci se sociologem vyhodnotila kvalitativním způsobem, který 
umožňuje vytěžit maximum informací z volně vedených rozhovorů s méně než 50 respondenty. Proto 
tedy neuvádím číselné nebo percentuální zastoupení typů odpovědí, ale zaměřuji se spíše na tendence. 
(Pro ilustraci však v závěru přináším i přehled kvantitativních výsledků).  

Urychlení likvidace tradičních rodových komunit minulým režimem paradoxně iniciovalo počátek 
procesu sjednocování Romů bez ohledu na jejich někdejší rodovou, profesní a lokální diferenciaci. 
Vytvořily se tak předpoklady pro identifikaci Romů na novém základě. Co je podstatou této nové identity, 
uvědomují si Romové její význam, chtějí existovat jako příslušníci svébytného etnika i do budoucna? 
Jedině tak by totiž mohli mít zájem také o uchování –muzealizaci vlastní kultury. Položila jsem proto 
následující otázky: 
6. Jaký má pro vás význam, že jste Rom? 

Téměř polovina respondentů odpověděla v tom smyslu, že se za to nestydí a podruhé by se opět 
chtěli narodit jako Romové. Někteří uváděli i důvody proč. Vzdělaná žena, starší generace: “Já jsem se 
cítila už jako děcko taková pevnější, sebevědomější než oni.Vždycky jsem si myslela, že su prostě něco 
jinýho než oni. Není to nějaká namyšlenost nebo tak, ale něco lepšího.“  

Dále téměř třetina respondentů uvedla přímo, že je na tuto skutečnost hrdá. Jedná se většinou o 
vysokoškoláky, částečně potom o olašské Romy (mezi nimi se vůbec nevyskytl stud za původ). Ve dvou 
případech jsou to Romové hlavní skupiny bez vzdělání; jeden z nich si význam romství ujasnil až při 
dlouhodobém pobytu v USA: “Teprve v USA jsem pochopil, co jsme za lidi a že ve světě je o nás zájem z 
hlediska uměleckého – tanec, hudba. V USA je zájem o naši kulturu, moc se o to zajímají, jsem rád, že je 
mohu o tom informovat.“ – Vysokoškolsky vzdělaná žena, mladší generace: “Jsem na to hrdá a kolikrát 
si uvědomuju, že jsem v tomhle obohacená. Vyrůstám mezi Čechama a vím, že oni tohle nemají, co mám v 
sobě. Takže mi to hodně přináší a možná i to, že se dokážu na některý věci dívat jinak…“ – Olašští 
Romové skupiny jivošti: “U mňa znamená Rom to, že musím pokračovať v tom, v čom skončil môj otec, a 
to nezabudnúť na rómstvo, vštěpovať mojim potomkom to, čo mne vštěpoval moj otec. Nezabudnuť na to, 
že som Rom.“ – “To, že som Rom, má pre mňa veľký význam. Som na to hrdý, pretože slovo Rom v našej 
komunite má svoje miesto, je to hierarchické slovo, Rom predstavuje rešpekt a úctu.“ 

Většina zbývajících vzdělaných Romů mladší generace si přeje, aby tento fakt neměl do budoucna 
žádný význam, nikoliv z důvodu asimilace, ale jako výraz naprosté společenské rovnocennosti Romů. 
Do této skupiny se zařadili i Romové hluboce (a regulérně) věřící v boha, jejichž víra je vede 
k nerozlišování lidí dle etnického původu: “Já beru lidi prostě jako všechny, ať je to Němec nebo Rus, 
Polák, tak jsme všichni vlastně lidi a že toto je vlastně daleko víc, než kdo co je a spíš podle toho, jakej 
ten člověk je.“ 

Zcela negativní význam uvádějí dvě ženy se středoškolským vzděláním hlavní skupiny; vnímají svůj 
původ jednoznačně jako přítěž. Žena starší generace: “Jsem přesvědčena o tom, že bych to měla v životě 
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mnohem jednodušší, kdybych Romka nebyla. Ať už se to týkalo školních let, kdy jsem se nesčetněkrát 
poprala ve škole s klukama, kteří na mě ošklivě pokřikovali, nebo později v pubertě, kdy jsem se cítila 
velmi odstrčená a ponížená, neboť kluci mě moc nebrali a nebyl o mě takový zájem jako o mé kamarádky, 
což mě velmi ponižovalo a uráželo a přivádělo k zoufalství. Kdybych se měla znovu narodit, určitě bych 
nechtěla být znovu Romka. Tato národnost je zprofanovaná, je to něco jako Kainovo znamení, je to 
ponižující namlouvat si, že jsem hrdá na to, že jsem Romka. Je to hloupost, není na co být hrdá, okolí vám 
to prostě nedovolí – cítíte tu sprostotu lidí, kteří se k vám chovají s despektem apriori jako ke zlodějce 
nebo zločinci, cítím to neustálé ponižování.“ 

Jeden respondent starší generace bez vzdělání se k Romům veřejně nehlásí. Jde o typického 
představitele skupiny českých Romů – postižených holocaustem. Po návratu z koncentračního tábora se 
již neshledal se svojí rodinou, zůstal osamocen. Oženil se s neromskou partnerku, jejíž rodině se 
přizpůsobil a přijal ji za svou: “Nic mi to neříká. Já se k tomu moc nehlásím. On tu před váma byl jeden a 
ten mě chtěl do televize a všechno a já jsem mu říkal, že ne. Takhle, abyste rozuměla. Moje děti si brali 
normální lidi – Češky. I když to vědí, tak já pro vnoučata nechci, aby bylo rozšířený, že jsem z tohoto 
plemena…“ 

Obavy o svoji bezpečnost jsou tím nejpodstatnějším, co při vyslovení uvedené otázky pociťuje starší 
olašský Rom.  

Součástí otázky bylo také zjistit, jaké jsou stereotypy v myšlení Romů ve vztahu k Neromům; zda 
může respondent označit Romy v něčem za lepší ve srovnání s “gadži“ a naopak. Asi třetina 
respondentů nejrůznějšího složení odmítá dělat rozdíly, i když posléze jmenuje odlišnosti. Takto 
odpovídali i Romové – regulérní křesťané, ale i zcela “průměrní Romové“: “Je aj u Romů, tak aj u gádžů, 
niektoré rodiny sú dobré jiné ne.“ – “Ne, každý má své vlastnosti…“ – “To vám neřeknu, já jsem ještě s 
Čechem nebyla, akorát toho zeťe mám, ale ten mě musí poslouchat na slovo, jinak ho doliskám jako 
malýho kluka. Není špatnej, je pracovitej, stará se o děti, o domácnost.“ 

O něco méně početná skupina považuje Romy za jednoznačně lepší. Jedná se o odpovědi převážně 
Romů bez vzdělání, někdy se objeví i stopy vzdoru k majoritě, vystupující v dominantní roli. Žena bez 
vzdělání, starší generace: “Jim vládne svět, jim se Romové přizpůsobují. I když je slušný Rom, tak jsou 
mezi gadži pochybnosti…“ – Muž bez vzdělání, starší generace: “No rozhodně jsou lepší (Romové), třeba 
nemají postavení jako gadžo, ale umijou si uctít každýho, kdo přijde, umijou si ho vážit, nevijou, co je 
faleš, jak v dnešní době, tak i dřív. Rom je takovej, když k němu přijde Rom, dal by mu košili a gadžo je 
takovej chamtivej, že by za korunu udával a má všechno, a to bylo za druhé světové války… To bylo kdysi, 
a to se opakuje pořád…“ – Rom bez vzdělání, mladší generace: “99 % (majority) horší, protože jí jde jen 
o materiální věci, celosvětová bílá majorita – rasa tomuto světu nepřinesla nic dobrého. Ale nejsem 
rasista.“ 

Výjimku tvoří olašský respondenti mladší generace vychovaný v dětském domově, který hodnotí 
“gadže“ jako jednoznačně lepší. Uvědomuje si negativa i pozitiva způsobu života vlastní komunity; zdá 
se, že mu vyhovují, nemá tedy zájem cokoliv měnit, byť si je v některých bodech vědom jeho 
nesprávnosti: “Nekradou (smích), jsou slušnější než my a takhle.“ J.H.: Vzal by sis za ženu gadži? “No to 
ne, jsme Cikáni, tak nemůžeme mít v rodině gádžovku… Ta bude do jedenácti hodin spat, to je ostuda u 
nás, musí ráno vstávat, uvařit, když já vstanu, aby byla vzhůru.“ 

Ostatní uvádí prostě klady na obou stranách bez celkového hodnocení. Charakteristiky uvádím v 
pořadí dle počtu hlasů a v doslovných formulacích respondentů.  
Pozitiva Romů: 
1a) pocit sounáležitosti, pevné vazby rodinné i obecně romské. “Velká sounáležitost, že si váží jeden 
druhého, že patří k sobě a jeden druhému pomáhali i v těch těžkých dobách.“ 
1b) umí se rozdělit, mají pochopení s lidmi na dně, jsou laskavější a dobrosrdečnější. “Když bude mít 
Rom jen jeden rohlík, tak se rozdělí a gadžo bude jíst, vy na něho budete vidět a on nenabídne.“ – 
“…porozumění lidem, kteří špatně dopadli, chránili potrefeného, vyplývá to z jejich přirozenosti…“ 
2) hudební nadání – muzikálnost 
3a) pevnější morální zásady a lepší charakterové vlastnosti. “Cikán třeba ukradne, ale nezabije. Já 
jsem byla zavřená a tam byly za vraždy a byla tam Cikánka, stará Kotlárová, za to, že nepouštěla děti do 
školy a nebo za krádeže.“ – “Neumí tak krást a lhát jako majoritní společnost kdekoliv na světě.“ 
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3b) existuje větší solidarita mezi Romy. “Teď se nám třeba stalo, že vyhořel mladý chlapec, hasili jsme 
všichni, potom jsme mu pomohli s bydlením, hned jsme se sešli – takový výbor a šli jsme na úřad. Máme k 
sobě bližší vztah než gadžové.“ 
4a) jsou citlivější  
4b) lépe uchovávají zvyky a tradice (uvádí převážně respondenti olašští): “Vedia si viac uchovať svoje 
zvyky a tradície a snažia a musia ich odovzdať pre svoje ďalšie generácie.“ 
5a) úcta Romů k sobě navzájem  
5b) upřímnost  
5c) pohostinnost  
5d) konzervativnost – cudnost (ve smyslu: rodiče se neodhalují a nemluví sprostě před dětmi, ženy jsou 
cudnější a svým mužům věrnější, méně se rozvádí): “…Rom se nenechá vyfotit nahej do časopisu.“ 
Dále uváděná pozitiva: Romové jsou čistší, svobodnější – neomezují se tolik, mají lepší vztah k přírodě, 
jsou chytřejší, talentovanější, jejich kultura je světová, více milují své děti. Při výčtu romských pozitiv 
část respondentů (zejména starší generace hlavní skupiny) vyjadřovala politování nad tím, že se tyto rysy 
u Romů již vytrácí a uvádějí, že je třeba se k nim vracet.  

Romové olašští si váží zejména svých tradic a zvyků navíc ve srovnání nejen s “gadži“, ale i 
ostatními Romy se identifikují ještě takto: jsme čistší, bohatší, nemusíme pracovat, jsme “hierarchičtí“. 
Pozitiva Neromů:  
1) jsou vzdělanější a mají lepší docházku do školy  
2) více šetří a plánují  
3a) lépe vychovávají své děti a více dbají o jejich budoucnost.  
3b) jsou pracovitější  
4)   umí se lépe ovládat: “Jsou věci dané vzděláním. Mohou být lepší, protože se umí ovládat. To Romové 
mnohokrát nedokáží. Někdo má zlost a nedá ji najevo, to je potřebné se naučit. Protože my hned 
vybuchneme a ztrácíme možnost komunikace mezi sebou a mezi Neromy.“ 

Dále uváděná pozitiva: jsou zodpovědnější, soběstačnější. Jako pozitivum Neromů bylo opakovaně 
uvedeno i to, že nejsou tolik postiženi nezaměstnaností. Tyto charakteristiky vypovídají o určitých 
myšlenkových schématech, ale také o tom, na čem Romové budují svoji identitu. Úhelným kamenem se 
zdá být vymezování sebe sama v protikladu k nepřátelské majoritě. Opozice (někdy přímo vzdor) 
sjednocovala Romy vždy a působí tak i nadále. (Ostatně řada evropských národů se formovala v opozici 
vůči jinému etniku). Není však faktorem jediným, jsou jimi i další výše uvedené charakteristiky, jejichž 
reálný základ již může být pozměněn, a přesto dosud působí jako prvek jednotící. K těmto faktorům patří i 
další specifika Romů: 
 7. Chcete, aby romská kultura (tradice) zůstala zachována, nebo by vám nevadilo její případné splynutí s 
kulturou majority? Udržujete romské tradice a zvyky ve vaší rodině?  

Pro zachování je převážná většina respondentů (28) napříč zkoumaným spektrem. Vyjádřili se tak 
všichni ti (s výjimkou 3 respondentů), kteří v 6. otázce uváděli, že se nestydí za původ.: “Uchovat, česká 
kultura není nic, tu nikdo ve světě nezná, romskou zná celý svět.“ – “Nechceme se asimilovat, musíme si 
udržet naši kulturu, ty naše duševní hodnoty – tradice jsou krásné, držím palce vašemu muzeu v Brně… 
Doma jsme byli vychováváni v té sounáležitosti a ty tradice byly v naší rodině zakotvené a udržovali jsme 
je, když jsme žili v té osadě.“ – “Neměla by zaniknout, jak si každý říká: já su Maďar, Polák, tak by si 
měli říkat i Romové…“ – “Pokud by splynula, tak nám to ublíží. Je třeba ji zachovat a rozvinout, a tím 
obohatit majoritní kulturu. Zároveň budeme sami sebou, budeme hrdí na to, co jsme, protože naše kultura 
má kořeny v Indii kolem roku 5000 před Kristem, konkrétně v mohendžodárské kultuře…“ 

V rámci kladných odpovědí na 7. otázku se však projevuje značný rozdíl v tom, co z romské kultury 
považuje respondent za její podstatu. Pro většinu respondentů to není ani způsob života, tradice, zvyky 
a dokonce ani jazyk. Starší generace Romů bez vzdělání chápe slovní spojení tradiční způsob života jako 
něco hanlivého, jako označení pro romská negativa spojená s nedodržováním základních hygienických 
návyků apod. a odmítá se k němu hlásit. Pro většinu respondentů této generace je romština mateřským 
jazykem, který běžně užívají i v kontaktu se svými potomky, zpravidla žijí s romskými partnery; v rámci 
romského etnika jsou spíše na nadprůměrné sociálně-ekonomické úrovni. Za svůj původ se nestydí, ale je 
dost možné, že jejich způsob života nese ještě relativně tolik romských specifik, že se obávají, aby nebyli 
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spojováni s vrstvami Romů na nejnižší sociálně-ekonomické i kulturní úrovni. Kořeny takových 
myšlenkových pochodů třeba hledat i v totalitním režimu, který klasifikoval romské odlišnosti jako 
projevy retardace “sociálně patologické“ skupiny a usiloval o jejich vymýcení tzv. “zkulturněním“ nebo 
převýchovou: “Spíš jdeme do gádžů.“ – “Nežijeme tak, jak byli Roma zvyknutý.“ – “Ty tradice, co byly 
kdysi, už neexistujou, my se díváme pořád dopředu, neděláme, co dělali rodiče, děláme zas něco jinýho.“ 
Z dalších odpovědí těchto respondentů se však dozvídáme, že “po romsku“ oslavují významné rodinné 
události, což platí pro většinu respondentů ml. i starší generace: “To jo, všechno po staru.“ – “Ne 
(nežijeme po cikánsku) jen cikánsky mluvíme.“ J.H. Jak probíhají rodinné oslavy? “No to jo, všechno 
děláme podle starýho zvyku.“  

Z výpovědí vysvítá tendence zániku tradičních prvků rodinných obřadů. Mladší generace je již 
neovládá tak dobře jako generace starší – ta patřila ještě mezi nositele či přímé pamětníky tradic. Stálou 
součástí rodinných obřadů zůstává romský folklor hudební a písňový, částečně i taneční, který se jeví jako 
jeden z nejživotaschopnějších prvků romské kultury, neboť je stále relativně funkční součástí běžného 
života Romů. Většina respondentů si jej přeje uchovat. 

Slovesný folklor je ve větším ohrožení, neboť obřady spjaté s jeho fungováním se již v městských 
podmínkách i nástupem nových forem zábavy (televize apod.) udržují hůře (vartování, formalizovaná 
sešlost pro paramisa – při vyprávění pohádek). Opět platí, že slovesný folklor zůstává lépe uchován u 
olašských Romů, v jejichž rodinách je komunikace v romštině zcela běžná a samozřejmá. Většina 
respondentů obou generací pravidelně zařazuje do jídelníčku tzv. jídla tradiční (horejzo, goja, pharado 
chumer, marikľa, pišota, haluški ciraleha, jarminaha). Některá z nich jsou převzata od jiných etnik, 
přesto mívají své drobné odlišnosti a především samotnými Romy jsou považována za romská jídla: 
“Cikáni si to vždycky udělají jinak.“ Pamětníci života v izolovaných komunitách (většina starší generace) 
bez ohledu na vzdělání, sledují zánik jistých tradic se zármutkem. Žena vzdělaná, starší generace: 
“…člověku je až smutno, když jde třeba na romskou svatbu a už to není ono, kdyby se tam snad nemluvilo 
romsky, tak ani nevíte, že jste u nich. Hudba jiná, oblečení, jídlo jiné, vše přizpůsobené bílému národu.“ 

Do aktivit na uchování tradic se z našich respondentů zapojuje častěji jen inteligence, buď prací přímo 
v romských organizacích, či vlastní produkcí hudební, literární, sběratelskou. U ostatních zůstává spíše 
jen u slovního komentáře. Tento jev však není žádným romským specifikem; platí obecně, že inteligence 
stojí včele etnoemancipačních hnutí. V současnosti u Romů pak přistupuje další moment –není možno 
čekat výraznější aktivitu na tomto poli u Romů bez vzdělání a tedy nekvalifikovaných, kteří dnes řeší 
především své úzce osobní existenční problémy. Teoretické úvahy vztahující se k budoucnosti etnika 
jako jednoho celku jsou příliš vzdálené, neosobní a hlavně nesrovnatelné s akutním problémem – jak 
uživit vlastní početnou rodinu.  

Mladší generace, zejména inteligence, konstatuje neznalost starých tradic a pojímá tento stav jako 
nezměnitelný. Pragmaticky chce uchránit před zánikem alespoň to, co ještě v životě Romů funguje a co 
působí jako faktor spojující Romy různých skupin i úrovní. Vzdělaný Rom mladší generace: “Tradice? 
To je jako co? Jestli chodím v kroji? To ne. (Poté vypráví, jak jeho rodina žila romskými tradicemi a 
zvyky ještě před tím, než odešla ze slovenského venkova do českého velkoměsta, popisuje večerní 
sešlosti při vyprávění napínavých pohádek). J.H.: Nelituješ, že tvůj syn již tyto tradice nepozná? Ne, tyto 
tradice buď jdou prožít, nebo jdou naučit a jestli bude chtít, bude mít vůli pátrat po svých předcích, tak ty 
tradice se naučí. Nemyslím, že bude ochuzenej, bude zase mít něco jinýho, bydlí v Praze, je nová doba, 
my jsme bydleli na vesnici, my jsme nějakou zábavu museli mít. Já – až bude dospělej – mu to nebudu 
nutit ani zakazovat. J.H: Chceš, aby zůstala kultura Romů zachována? Samozřejmě že jo, to je otázka, 
jako zda se střídá den a noc J.H. Co podle tebe dělá Roma Romem? Dneska bych neřekl, že je to jazyk, 
ani způsob života – chvála pánu Bohu, že ten způsob života není takovej, jako jsme po staletí měli. Ale 
sounáležitost – cítění toho jednotlivce k celku. Hledání se k určitýmu místu a k určitý rase a jestli to ten 
Rom ví, že někam patří a kam, pak není tak důležitý, aby uměl romsky.“ 

Slovní spojení romské tradice a zvyky je někdy chápáno jako archaická forma života Romů spjatá s 
existencí úzce provázaných komunit, jejichž pokračující rozpad je nezadržitelný; rekonstrukce komunit v 
tradiční podobě je pociťována nejen jako nemožná, ale i anachronická. Vzdělaná respondentka mladší 
generace: “Co to je romskej zvyk, to už dneska skoro nevím (smích). Romové, co žijí ve městech a nejsou 
olaši – jsou Rumungři jako moji rodiče, tak už se ty tradice velmi, velmi vytratily… Kultura si myslím, že 
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se uchová, nasvědčují tomu mezinárodní snahy o kodifikaci romštiny, dějepis se udělal na Slovensku. Za 
těchto šest let vzniklo spoustu publikací a za to krátké období vzrostlo národní uvědomění, takže myslím, 
že to povede k tomu, že se to uchová. Mladí se už začali zajímat o jazyk a znovu se ho učit.“ 

Komunistickou likvidací romských soustředění a následným rozptylem Romů v městském prostředí 
zásady platné v kolektivu ztratily nejen význam, ale členové rozdělené komunity již neměli ani možnost 
dohlížet na jejich dodržování. S anonymitou města se kontrola všemi členy stala nereálnou: “U nás 
prakticky se to už neudržuje, protože každý jsme už někde jinde.“ Důsledkem roztříštění tradičních 
komunit je i soužití Romů různých skupin a podskupin vedle sebe. Ač je toto soužití někdy dosud 
konfliktní, postupně se díky němu začínají vytvářet předpoklady k sjednocování Romů a vytváří se tak 
podmínky pro formování romského národa. V procesu sjednocování získávají na významu momenty 
různým skupinám společné. Jedním z nich je paradoxně – averze majority ve vztahu k Romům jako celku 
bez ohledu na jejich diferenciaci a naopak opozice Romů vůči majoritě. Působí však i jiná specifika, jak 
jsem již naznačila šestou otázkou. Tendenci ke sjednocení dokládá výpověď vzdělaného respondenta 
mladší generace: “…Tak za 10–15 let ta nová generace (Romů) to může zachránit, ale musí to být proces 
v celý Evropě. Nebudou se Romové zabývat záležitostmi Čech nebo regionu, ale v celý Evropě; nám 
nahrává to, že jsme největší menšinou v celý Evropě.“ 

Další respondenti si přejí uchovat pouze některé rysy – většinou “to dobré“ a následuje výčet: 
folklor (písně, tanec, hudbu); spontánnost; temperament. Mezi výroky je však poměrně značná rozdílnost 
v intenzitě osobní zainteresovanosti na uchování těchto rysů. V odpovědi českého Roma cítíme skoro 
lhostejnost: “Mohla by se uchovat ta jejich spontánnost a tance, a to je tak všechno.“ Častěji vycítíme 
osobní přání: Romka vzdělaná, starší generace: “Dá-li se to nazvat tradicí, pak bych byla velmi ráda, 
kdyby se udržel romský jazyk, náš mateřský, aby se více využíval v romských novinách, televizi, aby se 
stále rozvíjel, košatěl, aby byl stále bohatší, aby se jím dalo vyjádřit přinejmenším to, co v češtině.“ 

Speciálně je třeba zmínit odpovědi ve skupině olašských respondentů Tradiční zvyklosti jsou dosud 
funkční součástí jejich života, nejsou tedy bezprostředně ohroženy zánikem. Pokud není jejich kultura ve 
stavu ohrožení, je logické, že se řadoví členové nezabývají spekulativními úvahami o případné změně a 
nepociťují potřebu jakýchkoliv aktivit směřujících k uchování vlastní kultury. Všichni olašští respondenti 
preferují svoji kulturu, jejich výpovědi se shodují v naprosté samozřejmosti, s jakou o ní mluví, liší se 
pouze mírou uvědomění, jakou hodnotu pro ně jejich kultura představuje. V rámci olašských Romů však 
existují jisté rozdíly formální – ve způsobu vyjadřování. Ve zkoumaném vzorku jsou Romové z rodové 
skupiny jivošti, kteří se vyjadřují velmi kultivovaně a diplomaticky i s notnou dávkou vědomí hodnot 
vlastní kultury: olašská žena starší generace: “Som o tom presvedčená, že sa rómske tradície uchovajú v 
tej svojej hierarchickej podobe a nesmieme nikdy dopustit, aby sa z nás vytratili. Slovo tradícia pre mňa 
znamená predovšetkým to, že si treba naše zvyky stále pripomínať, aby nevymizli, pretože by potom 
vymizlo aj náše rómstvo – romimo, a to nesmieme dopustit… Rómsky spôsob života si udržujeme, keby 
sme si ho neudržali, tak by sme sa nemohli cítiť byť Rómami.“ – Olašský Rom, mladší generace: “Chcem, 
aby sa rómske tradície uchovali, ale asi ťažko by splynuli so slovenskou. Tradícia pre mňa znamená to, že 
je mojou povinnosťou tuto zachovávať a dbať o to, aby si ju osvojili aj moje deti.“ 

Naproti tomu brněnská skupina olašských Romů se vyjadřuje “bez servítků“, z jejich odpovědí 
někdy zaznívá lhostejnost k otázce (možná k celému průzkumu). Projevenou lhostejnost je možno chápat 
i jako nepochopení smyslu otázky. Ptala jsem se na něco zcela samozřejmého, nad čím řadoví členové 
olašské komunity nehloubají. Odpovědi respondentů na další otázky průzkumu to jen potvrzují. Zdánlivě 
lhostejní udržují nejvíce z tradičních zvyklostí komunity. V úvahu je třeba vzít i neochotu poskytnout 
solidní odpovědi člověku mimo rámec komunity: “To je jedno, třeba jak teď.“ – “Třeba jo, nevím.“ – 
“To je jedno. Normálně, jako teď.“ – “Takový otázky mě nezajímají…zvyky udržujeme, to je 
pochopitelný.“ – “Mohlo by to být zachovaný.“ J.H. Co se vám líbí na romských tradicích? “Všechno.“  

Mezi olašskými reakcemi najdeme i výjimku potvrzující příslovečné pravidlo: odpověď středoškolsky 
vzdělané i regulerně věřící respondentky: “Osobně, jak které (tradice). Pokud to nepříčí Bibli či Bohu tak 
třeba jo (uchovat tradice, kulturu). Jedno mi to není, ale právě nevím, jestli ta komunita by to vzala. Buď 
člověk dodržuje všechno a ne jen něco. Nevím, jestli by stejně neřekli, že to nedodržuje.“ 

Pouze 3 respondenti zájem o uchování kultury vysloveně nemají. Např. starší žena bez vzdělání 
jako samoživitelka prožila tvrdý život na malé vesnici, kde ji okolí častovalo výsměchem za romský 
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původ. Z této ženy čiší zahořklost a touha po úniku z romské stigmatizace, která i přes její pracovitost z ní 
v očích majority činila vždy něco horšího. Své děti vedla přísně – všechny se vyučily v nějakém oboru, 
romsky je nenaučila záměrně. 

Na jakém základě tedy dnes naši Romové staví svoji identitu, pokud to nejsou jednoznačně tradice a 
rodové zvyklosti? Proto jsem položila otázku 8. Co dělá Roma Romem? Z jiného úhlu pohledu se tak 
znovu seznámíme se stereotypy v nahlížení na Neromy, jež působí i jako identifikační faktor (pořadí dle 
četnosti odpovědí určitého typu): 
1) sounáležitost; morálka a způsob chování (soubor morálních pravidel, která se opakují u různých 
romských skupin; viz také romské slovo romipen – romství). Více než polovina respondentů především 
hlavní skupiny bez rozdílu pohlaví, věku či vzdělání pociťuje jako nejdůležitější – sounáležitost Romů, 
empatii k Romům obecně (bez zřetele k postavení či majetku). Intenzivně zaznívá stesk nad tím, že 
Romové, kteří dosáhli jisté ekonomické nebo vzdělanostní úrovně, se od Romů odvrací. J.H: Co dělá 
Roma Romem ? “Způsob chování, to se vycítí už když přijde. Není to na tom, aby musel umět mluvit 
romsky, ale uvidíš, jak zapadne mezi Romy.“ – “…to, že si uvědomuje, že je Cigán, že je na to hrdej, že si 
váží své národnosti, že má vztah sám k sobě.“ – “To člověk pozná podle chování, správnej Rom se chová 
trošku jináč. Když jsem ve společnosti, tak nemluvit sprostě, slušně se ptát, zeptat se, jestli něco 
nepotřebujete…“ – “Já jsem poznala v Šumperku taky takových, Roma to jsou a řeknou, že jsou gadžové. 
Když něco mají, tak už nejsou Romové a tím ztrácíme tu romaňi povahu.“ – “Podstatou Roma je, aby se 
nestal něčím víc než Romem, aby se ve svých očích neviděl příliš vysoko, ale aby nezapomínal, kdo jsou 
jeho předci nebo čím byli jeho předci.“ – “Rom není Rom, když chodí po městě, dělá ze sebe “kinga“, 
frajera a potom nic moc. Rom musí chápat lidi.“ – “Roma robí to, že si vie v istých veciach svojou 
múdrosťou poradiť, vie odpovedať na všetky otázky kladené Romami. Takým najdôležitějším rysom u 
Róma je rešpekt pred inými Romami a úcta ku všetkým Rómom. Ak by nemal tieto vlastnosti nemohla by 
som ho považovať za Roma.“ K uvedeným typům výroků možno přiřadit 2 respondenty, kteří nazírají na 
romství jako na vrozenou a dědičnou konstantu: “…prostě přišel na tento svět jako Rom tak, jak jeho 
rodiče. Jsme jiné barvy pleti, ale nejen to, máme úplně jinou filozofii, řekl bych i krev, jsme prostě úplně 
jinačí národ.“ – “Romem ho dělá ta jeho citová stránka, to jeho vědomí romské. Je teď velká bariéra 
mezi Romy a gádži a někteří Romové by se chtěli oddělit od Romů a být gádži, ale to nepůjde, protože 
Rom je formován úplně jinak. V srdci. I kdyby nechtěl být Romem, tak to má zakotvené v srdci – ten cit 
romský, tu sounáležitost.“ 
2) jazyk – zůstává daleko za bodem 1. Znalost romštiny přiznává většina respondentů (nehodnotíme 
kvalitu znalostí). Starší generace až na jednu výjimku romsky umí, včetně 2 starších ženy bez vzdělání, 
které však nepovažují tento jazyk za hodnotný a nevadilo by jim, kdyby zanikl: “Doma se mluvilo jenom 
romsky, tatínek vykládal pohádky romské, ale kdo by si to pamatoval. Svoje vnoučata bych to ani neučila, 
protože teď je jiná doba, děcka už jinak vyrůstají než my.“ – “Romština je směšná řeč, gádže se jí smějí.“ 

Romsky neovládají 4 respondenti z dětských domovů, český Rom, který od války s Romy nežije a 5 
respondentů mladší generace. Ze starší generace, která pro ilustraci čítá ve zkoumaném souboru 16 
respondentů, celá polovina záměrně neučila své děti romsky. Ze skupiny, která romsky umí, se 7 
respondentů doučilo jazyku mimo domov – v dětském kolektivu nebo až v dospělosti vlastním 
přičiněním. Vzdělaný respondent, mladší generace: “Moje výchova byla zvláštní v tom, že ačkoli se u nás 
hrála romská muzika, chodili k nám Romové, rodiče nás romsky nenaučili. Po prvních zkušenostech ze 
základní školy jsem ani o romštinu zájem neměl“ 

Politika státem řízené asimilace i později koncepce společenské integrace vedla romské rodiče k tomu, 
aby neučili své děti romsky s odůvodněním úspěšností dětí v české škole. (Romština byla považována 
nikoliv za jazyk, ale za “hantýrku“ sociální skupiny). Jenže rodiče neovládající dobře česky mohli děti 
naučit pouze romskému etnolektu češtiny; výsledkem je neznalost romštiny a špatně položené základy 
češtiny. Dnes platí opačná teorie: bilingvní prostředí dětem neškodí a navíc bez dobré znalosti alespoň 
jediného jazyka se těžko navazuje při výuce jazyků dalších. Minulý režim tak zasel nejedno zrnko pocitu 
méněcennosti do dnešní střední a mladé generace Romů, stejně jako přispěl ke skutečnému 
zvulgarizování romštiny. Jak průzkum naznačil, nejvíce byly touto politikou poznamenány rodiny 
tehdejších romských elit – rodiny nejvíce integrované, které měly zájem spolupracovat s dominantní 
společností na řešení romského problému. Podřídily se dobové ideologii, a tak napomáhaly vlastní 
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asimilaci, ač nebyla jejich cílem. Někteří po letech litují: “Dnes mě mrzí, že jsem děcka neučila romsky, 
kluk mně to vyčítá. Je to řeč celosvětová. Všude jsme se domluvili, našli jsme si Romy v Tunisu nebo 
Moskvě. Ať nikdo nepodceňuje, jak kdysi se řeklo za komunistů, že na romštinu se musí zapomenout. Není 
to pravda, tak, jak zní angličtina celým světem, tak by měla znít ta romština, základní slova jsou stejný. Já 
mám teď na ubytovně Bulhary, jsou to Romáci, jsou tady jak doma a já jim rozumím i Ukrajince – taky 
jsou to Romáci. Já su ráda, že se tady cítí dobře.“ 

Pro některé respondenty zůstala romština mateřštinou bez ohledu na dosažené vzdělání. Obecně je 
však možno říct, že právě inteligenci a jejím potomkům hrozí do budoucna přirozená asimilace provázená 
neznalostí romského jazyka nejvíce. Vzdělaní Romové totiž poměrně nesnadno hledají ve svém etniku 
sobě rovného partnera – obzvláště ženy (ženy hledají minimálně stejnou vzdělanostní úroveň). Pokud si 
vzdělaná romská dívka vezme Neroma, je spíše ojedinělou následující odpověď: J.H.: Povedete své děti 
k romství? “Já bych ráda, už jsme se s manželem domlouvali, zda to budou Češi nebo Cikáni a dohodli 
jsme se, že Cikáni, ale to asi nebude záležet na nás, ale na nich. Mluvit romsky s nima budu.“ Obvyklejší 
je situace: “Děti neučím romsky, mám bílýho manžela a svoje romství si neuvědomují. Muži to (původ 
ženy) nevadí, i když výhrady má – má pravdu, ale jindy třeba Romy hájím, jsme spolu 21 roků.“ 

Průzkum naznačil, že dvojjazyčnost (čeština, romština) se poměrně těžko pěstuje i v rodinách, kde se 
romsky nikdy mluvit nepřestalo. S postupující integrací Romů do společnosti a všepronikající silou 
masmédií (českojazyčných) je těžké udržet ostrůvek romštiny. Vzdělaná žena, starší generace: “Říkala 
jsem si, že tyto mladší holky už naučím romsky a zase je neučím, snad kdybysme byli doma (na Slovensku 
v romské osadě), tak ty děcka by se tam naučily.“ Význam jazyka pro uchování kultury etnika si logicky 
nejvíce uvědomuje inteligence. Zdokonalováním svých znalostí romštiny se však zabývá jen její malá 
část, zejména ti, kteří jsou zároveň i literárně činní (jazyk kultivuje nahrazováním výrazů přejatých 
neologismy, vyhledává původní slova). Vzdělaný Rom, starší generace: “..musí se rozvíjet romský jazyk, 
protože pokud se nebude rozvíjet, tak kultura nemá možnost se zachovat. Se zánikem romského jazyka se 
ztratí všechno.Takže velký důraz kladu na to, aby se Romové učili romsky. Když ne ve škole, tak v 
dospělosti. Takový je trend i jiných etnických kultur. Když například do Ameriky přicházejí různé skupiny, 
tak ve škole mluví jazykem majority a doma se snaží hovořit romsky.“ 

Nejlepší situace v uchování jazyka je mezi olašskými Romy, kteří mluví výhradně svým dialektem 
romštiny. Ze zkoumaného souboru pouze jediný respondent romsky umí jen pasivně, neboť vyrostl v 
dětském domově. 

K jazyku je však nutno závěrem poznamenat, že průzkum prokázal v hlavní skupině respondentů 
citelnou tendenci neučit své potomky romskému jazyku. Důvodem je buď přetrvávání strachu z 
neúspěšnosti dětí ve škole, nebo objektivní překážky jako neznalost jazyka, či život s neromským 
partnerem. V hlavní skupině představuje tuto tendenci přesně polovina respondentů.  
3a) folklor hudební, písňový a taneční, muzikálnost – i u této typické součásti života Romů respondenti 
pociťují zánik tradičních hodnot, zejména starší generace: “Je to veliká škoda, že hodně věcí zaniká, 
poněvadž v dnešní moderní době víc převládá ta moderní muzika momentálně a co je veliká škoda a 
obzvlášť tady v Čechách je to velice patrný, tak bych byl rád, kdyby se to nějakým způsobem udrželo, 
protože máme velice málo hudebníků, co se týká smyčcových nástrojů.Ono to svým způsobem nese už i ta 
doba, kdy se snaží hrát hned na varhany, protože to je jednodušší, ono na ty housle to chce víc cvičit, 
soustředit se na to, a taky o nich více přemýšlet a duši to taky potřebuje.“ – “Ta kultura to je hlavní, aby 
zůstala zachována, aby zůstal zachován starý romský folklor, písně, ne ty, co už jsou zmodernizované i 
tance, proto jsem sám založil romský folklorní soubor a tyto písně sbírám.“ – “Musí se podchytit rozvoj 
současné písňové a hudební kultury. Festivaly se musí stále opakovat, aby nám to nezaniklo. Potom se to 
musí vydat písemně…“ Hudba jako významný identifikační faktor Romů je vyjádřen i v této odpovědi: 
“Svoji identitu by si měli uchovat (Romové).“ J.H.: Co rozumíte slovem identita ? “Specifické odlišnosti, 
především určitá specifika v hudbě. Romský přístup k hudbě se liší určitým způsobem od ostatních, 
černošský od ostatních, je to určitá varianta, která by se měla zachovat.“  
3b) vnější znaky: barva pleti. Olašští Romové z Brna se navíc identifikují nejen ve srovnání s “gadži“, ale 
i ostatními Romy ještě takto: jsme bohatí, máme zlato a cizí automobily, chodíme elegantně oblečení, 
nemusíme pracovat. 
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4) tradice a zvyky: dodnes zůstávají konstantou života olašských Romů. Z výpovědí brněnských 
respondentů dokonce vyplývá, že po roce 1989 zpřísnili dodržování rodových pravidel – po návratu jejich 
představitele z dlouholeté emigrace (Josef Horvátko zv. “Bobko“ – od září 2001 “vzdorokrál“ brněnských 
olašských Romů proti ostravskému Jiřímu Lipovi). Olašský Rom, mladší generace (vychovaný v dětském 
domově): “Chtěl bych, aby to vydrželo – takový život, jak máme my Cikáni, tradice a všechno. To 
gádžovský to je takový…, to bych nechtěl.“ – Olašská Romka, starší generace: “Som presvedčená, že sa 
rómske tradície uchovajú v tej svojej hierarchickej podobe a nesmieme nikdy dopustiť, aby sa z nás 
vytratili. Slovo tradícia pre mňa znamená predovšetkým to, že si treba naše zvyky stále pripomínať, aby 
nevymizli, pretože by potom vymizlo aj náše rómstvo – romimo, a to nesmieme dopustiť.“ – Olašský Rom, 
starší generace: “Samozrejme, že chcem, aby sa rómske tradíciie zachovali, aby naši potomkovia na nich 
nezabúdali, pretože by to pre Rómov znamenalo tragédiu, keby sa nezachovali. Zo slovenskou tradíciou 
to splynúť nemôže, pretože iné tradície a zvyky majú gadžovia, iné Rómovia. Pod slovom tradícia si 
predstavujem naše zvyky, ktoré sa u nás dedia z pokolenia na pokolenie a nesmieme dopustiť, aby sa na 
ne zabudlo.“  

Z průzkumu dosud vyplývá, že většina respondentů bez ohledu na vzdělání se hlásí k Romům a chce 
uchovat vlastní kulturu. Výsledky sčítání lidu z roku 1991 však byly jasné – v ČR se k romské národnosti 
se přihlásilo 32 903 lidí, což je dle odhadů přibl. jen 21,8 % ze skutečného počtu (V. Srb 1994). V čem je 
tento nesoulad?  
9. Jakou národnost uvádíte při vyplňování úředních dokladů?  

Většina respondentů uvádí národnost českou, slovenskou nebo maďarskou. Pouze 6 respondentů 
(všichni minimálně středoškoláci) se hlásí k národnosti romské; tedy ti, kteří díky dosaženému vzdělání, a 
tím i společenskému uznání, umí a mohou využívat “de facto“) všechna práva, která společnost svým 
občanům nabízí; pro ty ostatní je jejich faktické naplňování nedostupnější. Většina respondentů se nestydí 
za svůj původ, při ústním jednání jej nepopírá, někdy je na něj i hrdá z mnoha konkrétních důvodů (viz 
pozitiva Romů u otázky č. 6). Deklarování národnosti většinové populace v úředních dokladech má 
své důvody, které nyní uvádím v pořadí dle četnosti získaných typů odpovědí (upozorňuji, že výsledky 
jsou z roku 1996): 
1) Nerozlišování mezi občanstvím a národností – neznalost faktu, že jde o dva různé pojmy (řada 
Romů v této době navíc měla problémy se získáním českého občanství): “V OP jsem měl národnost 
slovenskou, teď už mám českou, protože jsem si to vybavil za českého občana.“ – “Národnost mám 
českou, to musím mít.“ 
2) Neinformovanost o možnosti přihlásit se k romské národnosti, že byl schválen statut romské 
národnost. “Darmo su Cikánka, ale nemůžu si to napsat, protože mi to tak nenapsali ani do občanky 
(negramotná).“ – “Českou, nemám romskou, oni mi to nenapsali. To mi nikdo neříkal, nevím, že to jde 
(negramotný).“ – “Českou, protože to neexistuje ani romská.“ 
3) Obavy ze zneužití informace k rasové perzekuci. Zejména starší generace, která zažila soupisy Romů i 
jejich využití (nejen v době okupace): “…Ale i těch 30 000 je úspěch, je to 30 000 hrdě přesvědčených 
Romů a v historii Romové na soupisy vždy doplácely. Zikmund, Masaryk, druhá světová válka a u nás je 
historický komplex a strach zakódovaný v genech – strach z přežití. Je vůbec Evropa připravena na to, 
aby přijala Romy při sčítání lidu? Není. Bude, až se každý Rom na planetě s hrdostí a radostí přihlásí k 
romské národnosti. Jinak zde zůstává ten strach – obrovskej STRACH !“  
4) Lhostejnost ke “gadžovským“ dokladům a evidenci, tedy opět určitý způsob maskování se v 
nepřátelském prostředí, snaha o jeho dezorientaci (častěji u Romů olašských): “Nie je dôležité, čo je 
napísané v občianskom preukaze, dôležité je to, kto ste a čo cítíte k Rómom a k spoločnosti. Ale ak vás to 
zaujíma, tak národnosť mám slovenskú.“ 
5) Dvojí etnická příslušnost – někteří Romové se dnes cítí být zároveň Romy i Čechy; nejde o konflikt 
dvou identit – naopak mohou spolu dobře koexistovat. Týká se především mladé generace, která již prošla 
základní školou, v níž získala relativně dobrý přehled o české kultuře, zatímco o romské se nedozvěděla 
vůbec nic. Českou kulturu tedy v některých ohledech zná dokonce důkladněji. “Dneska, když jsem Rom a 
narodím se v Itálii, budu mít národnost italskou, v USA americkou a budu pořád Rom. Dneska Židi žijí na 
celém světě a třeba v Německu mají německou národnost.“ – “…kdybychom měli zemi vlastní, ale proč 
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bych si dávala národnost cikánskou, když teď bydlím v České republice dneska odmala…, ale jinak všude 
říkám, že su Cikánka… Rodiče byli Cikáni, tak já taky, za to se nestydím.“ 
6) Posledním důvodem je snaha nepatřit k neoblíbenému etniku, zbavit se stigmatizace.  

Ze zaznamenaných odpovědí vyplývá, že hlavním důvodem nedeklarování romské národnosti není 
snaha o asimilaci, ani stud za původ. Podstatu daného stavu můžeme charakterizovat spíše jako volbu 
cesty menšího odporu – ve společnosti výrazně protiromsky naladěné. 
Již víme, že zájem uchovat vlastní kulturu má většina dotázaných; jak se ale staví ke konkrétní otázce o 
existenci instituce, jež by měla uchovávání romské kultury v náplní své práce – k existenci romského 
muzea? Mezi Romy jsou dnes propastné rozdíly; někteří z nich nevědí, co slovo muzeum znamená, proto 
bylo nutné se k této otázce dopracovat postupně. 

10. Jaký mají pro vás význam muzea ? 
O něco méně než polovina respondentů přiznává instituci muzeum velký význam, zdá se však, že 

spíše v rovině obecné než pro svoji vlastní osobu. I takto odpovídající respondenti totiž navštíví muzeum 
jen výjimečně. Větší zájem je o přepychovou nádheru starožitností v zámeckých expozicích či romantiku 
hradů, jejichž interiéry člověka sugestivně vedou do vysněného světa bohatství a iluzí. Estetickou 
stránku výstav preferují zejména Romové bez vzdělání. Oblíbené jsou názorné expozice přírodovědné s 
vycpanými exponáty zvířat. Největší význam muzea vidí většina respondentů v poznání a poučení, dále 
jako zprostředkovatele kontinuity vývoje lidstva.  

Druhá polovina respondentů nenavštívila muzeum buď nikdy nebo pouze se školou. Někteří 
nevědí, k čemu muzeum slouží, jiní vědí, ale nemají o návštěvy muzeí zájem. Jedná se zejména o starší 
ženy bez vzdělání (mnohdy negramotné) částečně o mladé ženy bez vzdělání a především o Romy 
olašské. Některé výroky dokládají nejasné vědomí toho, co mohou muzea nabídnout: “Tady (v Plzni) 
toho ani moc nemáte. To když jezdím do lázní, jezdím do Frantovek, tak tam ty památky a tak, tam se 
chodím dívat Já jsem katolička, tak tady chodím do kostela se podívat. Modlitby a takový.“ – “Ne, ještě 
nikdy jsem nebyla, nevím, jak to tam vypadá. Děcka se chystají, že pojedou do Olomouce do ZOO, tady 
prakticky nic není, tady jezdí autobus 3x denně.“ 

V odpovědích olašských Romů – pokud se nejedná o nepokryté odmítnutí muzea, jsou časté výpovědi 
ve smyslu, že na návštěvy muzea není čas. Žena starší generace: “Na návštěvu nějakého muzea niet času, 
pretože hlavnou náplňou romskej ženy je domácnosť a výchova dětí. Neviem, ale význam pre mňa 
muzeum nemá… nemala som eště možnost ho navštívit.“ – Muž mladší generace: “Nebyl jsem nikdy ani 
se školou, když se jelo na výlet nebo do divadla, nikdy jsem nešel v ten den do školy. Na co já se budu 
dívat, když mě to nezajímá…“ 

Obě protikladné tendence v hodnocení významu muzea jsou dle průzkumu rovnocenné. Vzhledem k 
apriornímu nezájmu o muzeum ze strany jedné skupiny respondentů a faktickému nezájmu skupiny 
druhé, která však přiznává instituci muzeum význam, ale sama jej téměř nenavštěvuje, jsem považovala 
za důležité zjistit, jaké pocity měli respondenti při dosavadních návštěvách muzejních expozic a výstav?  

Považujete muzejní expozice za prezentaci vlastní či cizí kultury?  
(Na otázku dokázali odpovědět jen ti, kteří alespoň občas muzeum navštíví). Zde jsou naprosto 

rovnocenné 2 tendence – považovat prezentovanou kulturu za cizí nebo naopak považovat se za součást 
této kultury. Kategorie vzdělaných: “Je to spíš gádžovský. Byli jsme ve Vilniusu, tam byly cigánský koče a 
ty kovářský práce, to bych spíš brala jako romský. V našich muzeích toto nevidím.“ – “Do muzeí občas 
chodím. Nijaký zvláštní význam pro mě nemají. Pouze naučný. To, co v muzeích vidím, není moje kultura 
stejně jako Antonín Dvořák není představitelem romské hudební kultury.“ – Kategorie bez vzdělání: “Je 
to pro mě cizí, ale připadá mně zajímavý to, že jsem to nikdy neviděl a je to vzácný, to se mi líbí ta 
nádhera.“ – Olašský respondent mladší generace: “Je to cizí, žádný cigánský věci jsem tam neviděl.“ 

Příklady ztotožňování se s kulturou prezentovanou v neromských muzeích se objeví téměř ve všech 
kategoriích hlavní skupiny (bez ohledu na vzdělání), i když častější jsou u mladší generace. Na vytvoření 
pozitivního vztahu k majoritní kultuře má vliv docházka do školy. Čím lepší byl vztah dítěte ke škole 
(včetně spolužáků), tím lepší jsou předpoklady pro přijetí dominantní kultury za svou vedle romské. 
Zjistila jsem, že se nevylučuje přijetí i prolnutí obou kultur, mohou koexistovat stejně jako identity. 
Ukázky z kategorie mladší vzdělané generace: “Neberu to jako cizí kulturu, protože první jazyk, kterým 
jsem mluvila byla čeština. K české kultuře mám hrozně blízký vztah, miluju spoustu českých autorů a 
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umělců, takže to beru jako něco svýho a současně i tu romskou beru jako něco svýho. Takže naprosto 
stejný.“ Podobný názor se objevuje častěji u mladé romské inteligence, která někdy uvádí češtinu a 
romštinu jako dva naprosto rovnocenné mateřské jazyky: “Považuju to za vlastní kulturu. To je historie 
lidstva na této Zemi a nemůžu se od toho oddělovat, prostě jsem člověk, cítím se součástí a jsem na takový 
věci pyšnej.“ 

Kategorie bez vzdělání: “Jsme tady sice etnicky jako jinej národ,ale jsme už tady a cítíme, jako by sme 
byli spjati s títmo národem, co jsme se učili ve škole o Komenským a Husovi, tak je nám to blízký…“ 

Zajímavých je 5 odpovědí, které vybočují z obou protikladných typů odpovědí: respondenti 
v muzeích hledají a nacházejí předměty romské provenience. Alespoň se domnívají, že romské jsou. 
Tento nejméně častý typ odpovědí se vyskytuje u inteligence starší generace, která má lepší a hlubší 
znalosti tradiční romské kultury než generace mladší: “Naši předkové nám zanechali málo, protože 
kočovali… Já když jdu do muzea, vidím expozici, tak poznám i romské výrobky, hledám je. Protože jsem 
to znala, že dělali do chomoutů kličky, panty do dveří apod., ale nikde to není označeno jako romské, 
nemohu si být jistá, ale mám podezření. Nemohu se na to dívat jako na cizí kulturu.“ 
11. Co si myslíte o existenci muzea zabývajícího se kulturou Romů?  

Naprostá většina respondentů vyjádřila jednoznačnou potřebnost takové instituce. Stojí za 
pozornost, že z celého průzkumu právě u této otázky jsem zaznamenala nejvyšší počet kladných 
odpovědí (34). Někteří respondenti navrhují zřízení muzea ve všech větších městech republiky a hlavně 
tam, kde žije více Romů. Pozitivní odpovědi jsou ve všech kategoriích hlavní skupiny. Nepřekvapí v 
kategorii vzdělaných obou generací: “Je to super věc. Mě na tom překvapuje to, že sami o sobě toho víme 
strašně málo.“ – “To je výborná věc.“ – “Je to správné, poněvadž je to kultura, která tady byla a ještě je, 
takže je to správné, protože se jednou může stát, že tady ta kultura nemusí být.“ – “Určitě je to dobrá věc. 
Já osobně jsem tam ještě nebyla, je to velká ostuda. Mělo by se v tom pokračovat ještě víc“ J.H.: Kde by 
mělo být? “Je v pořádku, že je v Brně, to je uprostřed mezi Čechami a Slovenskem.“ – “Je to potřeba. 
Jak ti bílí se zajímají, aby jejich tradice se nevytratila, tak ani naše by se neměla vytratit.“ – “Chci být 
jedním z těch, kdo bude Romy i Neromy přesvědčovat o tom, že romské muzeum má svůj význam.“ – “Já 
myslím, že teď momentálně jsme se do toho nevžili. Myslím ale, že je to dobrá věc. Děti nám rostou, 
nevíme, co bude za několik let a tam se podíváme, jak jsme žili.“ 

V hlavní skupině byly větším překvapením kladné odpovědi Romů bez vzdělání, a dále těch, kteří v 
předchozí otázce neprojevili o muzeum zájem (nebo ho nikdy nenavštívili): “Je správný, že to lidi vidí. 
Jsem ráda, když vidím v televizi Roma, to se mi líbí náhodou. Lidi by měli líp mluvit o Cigánech. Každej 
se jinak chová a člověk si nevybírá.“ – “Když to můžou mít gádžové, tak aj Cigáni.“ – “Je to potřeba, to 
by mělo být. Aby Roma věděli, že něco existuje. A nejen Čech, aby měl právo, aby měli právo všichni.“ – 
“Klobouk dolů, konečně to tady máme. To je naše záchrana, budoucnost – informovanost světa i 
samotných Romů, sami o sobě nic nevíme.“ – “Mělo by to být pro lidi, aby se dozvěděli o Romech něco 
víc než jen tu špatnou stránku, kterou většinou oni vidijou.“ – “Výborná věc, historická událost…“ – “Je 
to další krok k tomu, aby Romové prohlédli.“ – “Jsem naopak rád, že je a mělo by být ještě víc, aby se šli 
Romáci podívat a dozvědět, co tam je. Myslím si, že by tam mělo být něco krásnýho, tak by šli všichni.“ – 
“Je to daleko v Brně odtud. Mělo by být v Šumperku, aby sme tam mohli chodit, tady je strašně Romů.“ – 
Olašská respondentka, mladší generace: “Ještě jsem tam nebyla, ale je to dobrý, ty Češi by se tam měli jít 
podívat a třeba by něco pochopili, i ten náš zvyk.“ 

Zbytek respondentů (6) dal najevo lhostejnost. Buď neví, co si má o tom myslet, nebo otevřeně 
nemá o muzeum zájem. Většinou se jedná o Romy olašské. Respondenti skupiny jivošti opět volí 
mírnější slova: neupírají romskému muzeu jistý význam. Svůj skutečný vztah – nezájem – však odhalí 
prohlášením, že na jeho návštěvy by neměli čas. Olašští respondenti tedy dávají najevo nepotřebnost 
muzea, neboť pro jejich život nemá větší význam. Navíc podobná instituce by zveřejnila jejich uzavřený 
svět, o jehož prezentaci příliš nestojí. Olašský Rom, starší generace: “Ne. to Romy nezajímá. Nevím, že je 
a co by tam mohli vystavovat. Nic nemají. Šperky neprodají. Kdybych měl nějaký starý věci, tak to dám do 
starožitností, nebudu to dávat do muzea. To, co jsem vám tenkrát prodal, to jsem prodal, protože jsem byl 
ve finanční tísni, jinak bych to vůbec neprodal. To muzeum je mně úplně ukradený, to je zakopaná 
španělská vesnice.“ 
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Zjišťovala jsem také jakou funkci by mělo muzeum plnit? Nejvíce respondentů zdůrazňovali funkci 
poznávací – jako důležitý pramen poznání pro samotné Romy, jako základ k budování etnického 
sebevědomí. Na druhou stranu má směřovat i k majoritní populaci, aby konečně měla možnost získat na 
Romy jiný náhled: “Především zobrazení života Romů v té tvořivé práci, že nejsme jen ti lidé, co stojí 
venku a jen zpívají a že jsme tvořiví lidé a že jsme měli vždy pro to smysl.“ – “…aby si Romové 
uvědomili, že v tom muzeu je jejich život a život jejich předků. Poznáním života předků poznají život 
přítomný i budoucí. Na tom můžou budovat. Tím, že poznají život předků, tak dokáží být hrdí sami na 
sebe. Tak bude Rom pomalu ztrácet komplexy méněcennosti. Řekne, že má stejnou kulturu jako Čech a 
může být na co hrdý, protože ta kultura sahá velmi daleko.“ – “Je třeba krásná budova a ze školy, aby se 
tam chodili dívat na jejich tradice. My skoro vše o nich víme a oni o nás málo. Každý Rom dneska zná 
Žižku, Husa…“ 

Dále se spatřuje význam romského muzea v tom, že uchová kulturu po předcích, která již ze 
současného života mizí. Mnozí tento proces sledují se zármutkem, ale aktivně se na záchraně hodnot 
podílí jen minimum respondentů – hrstka inteligence. (Rozdíl mezi přáním a odhodláním udělat něco pro 
zlepšení je patrný i u otázky č. 12). Rom bez vzdělání, mladší generace: “Muzea mají velký význam, 
Romové tím mají možnost přežít v celém světě. Je to naše jediná možnost.“ 

Je zmiňována také funkce estetická. “Myslím si, že by tam mělo být něco krásnýho, tak by šli všichni.“ 
K otázce skladby exponátů a zaměření sbírkového fondu: podstatu vidí respondenti především v 

zachycení tradičního života Romů jednak po stránce materiální – dokumentace řemesel, odívání, 
způsobu bydlení, neměly by chybět hudební nástroje: “Něco z našich předků. Řemesla, aby si gadžové 
nemysleli, že jenom kočovali, kradli, ale že taky něco uměli udělat, že byli šikovní.“ Stejnou měrou 
respondenti zdůrazňují uchování kultury duchovní, největší důraz kladou na stránku hudební, nejen 
tradiční, ale i současnou hudební produkci, kterou by též mělo muzeum nejen uchovávat, ale i šířit. 
Někteří respondenti navrhují realizovat muzeum Romů formou hudebního divadla, nebo alespoň doplnit 
muzejní prezentaci přehlídkami hudebních souborů. Objevil se i návrh, aby muzeum disponovalo 
nahrávacím studiem, v němž by měl návštěvník také možnost pořídit si kopii oblíbené nahrávky pro svoji 
domácí fonotéku. Zejména inteligence podtrhuje význam uchování jazyka, v němž by muzeum mělo hrát 
významnou roli. Někteří připomínají nutnost dokumentace současnosti a odůvodňují požadavek tím, že 
se u Romů dochovalo jen minimum materiálních dokladů jejich života v minulosti. “…je nutná duchovní 
kultura, rozvíjející se literatura. Takže ačkoliv my jsme toho z materiální kultury nezdědili mnoho, tak ta 
naše mládež toho po nás již zdědí více: i sesbírané duševní hodnoty obsažené v literární tvorbě. Je třeba 
klást důraz na tuto duchovní oblast, na duchovní kulturu, protože ty tradice nám u mládeže zanikají. 
Byly velmi lidské, citové, vycházely z romského cítění. Měli bychom tyto tradice zachovat i pro budoucí 
generace.“ 

Olašští respondenti, pokud vůbec se k této otázce vyjadřují, pak zdůrazňují prezentaci toho, co Romy 
zdobilo – šperku – jako znaku moci a movitosti Romů. Olašská Romka se středoškolským vzděláním, 
jež žije spíše již mimo rámec komunity: “Nevím, jestli by oni někam šli. Je to takový hodně gadžovský. To 
nikdy nebylo. Protože u Olachů přechází ta moudrost, ty tradice, písně, všechno ústním podáním. Oni si 
stejně řeknou: my to nepotřebujeme, je to svědectví pro ty ostatní. A já vidím, že je to dobrý pro jiný lidi, 
aby pochopili, aby se vyrovnal ten rasismus, který existuje.“ Olašský Rom, který poznal v dětském 
domově i Romy ostatních skupin, může srovnávat “své Romy“ s ostatními: “Olašský by to asi 
nezajímalo, my jsme takový. Třeba Rumungri pracujou a rozumijou třeba všemu, my jsme zase jiný, nás ty 
věci nezajímají. My umíme kšeftovat se zbožím, prodávat, kupovat.“ 

12. Jste ochoten spolupracovat a pomáhat takovému muzeu? 
Případnou spolupráci bez výhrad přislíbila polovina respondentů. Další by spolupracovali jen s 

určitou podmínkou (“pokud bych byl požádán, kdybych měl čas, podle toho, za jakých podmínek…“). 5 
respondentů hlavní skupiny sice formálně přitakává, ale ihned uvádí, že nic nemají. I kladné odpovědi je 
třeba brát se značnou rezervou, neboť slovo člověka nic nestojí. Lhostejnost či přímé odmítnutí 
spolupráce jsem zaregistrovala u 7 respondentů (většinou olašští r.). Při hodnocení této otázky je možno 
využít i zkušeností z provozu konkrétní instituce – Muzea romské kultury v Brně. Dva z respondentů 
přislíbili sponzorství, tři darovali jisté předměty do muzejních sbírek (z kategorie vzdělaných) a čtyři 
respondenti (bez vzdělání) zapůjčili muzeu k reprodukování fotografie ze svého rodinného alba. Vzdělaná 
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žena, starší generace: “Samozřejmě jsem ochotna pomoci rozvoji romského muzea, jenom mě v tuto chvíli 
nenapadá jak. Přijdete-li vy na nějaký způsob, dejte mi vědět a já udělám, co bude v mých silách.“ – Rom 
bez vzdělání, starší generace: “Ano, aj zadarmo…Kdybych měl něco ani žádné peníze bych nechtěl.“ – 
Vzdělaný respondent mladší generace: “Su ochoten spolupracovat, co se týče hudby, a to ostatní, to 
nevím.“ – Vzdělaný respondent mladší generace: “Vzhledem k časové zaneprázdněnosti to není v mých 
silách.“ 
 
Závěry 

Projevy muzeálního myšlení jsou u Romů částečně oslabeny a zpožděny vlivem specifických 
historických podmínek. Historická determinace celkově ovlivnila i vývoj Romů po stránce sociální a 
kulturní, opožděný nástup muzeálního myšlení je tedy jevem zcela přirozeným. K přechodu muzeálního 
myšlení do fáze institucionální dochází jednak v souvislosti s vytvořením vlastní – romské inteligence – 
schopné realizovat to, co je v ostatních dosud jen latentně uloženo, jednak souvisí s vytvořením vhodných 
společenských podmínek (pád totality) k tomu, aby se mohli Romové svobodně rozhodovat a projevovat. 
Uvolnění politického klimatu je tak dobou, kdy může dojít k etnické emancipaci Romů, a tedy i 
k projevení úsilí o uchování – muzealizaci vlastní kultury. Z průzkumu vyplývá přání uchovat romskou 
kulturu jako projev svébytného etnika. Respondenti nevidí reálně možnost uchovat staré tradice jako 
funkční součásti života etnika, proto se zejména inteligence ujímá iniciativy směřující k muzealizaci 
zanikajících hodnot. Děje se tak za tichého souhlasu pasivní většiny. Za nejpodstatnější hodnotu 
současného romského etnika je respondenty označena sounáležitost – vědomí příslušnosti k Romům, což 
je tedy také nejvýraznější identifikační faktor, na jehož základě probíhá sjednocování Romů z různých 
rodových, profesních a lokálních skupin. Muzeum vlastní kultury by naprostá většina respondentů bez 
ohledu na dosažený stupeň vzdělání přivítala; ověřovaná hypotéza se tedy ukázala jako nesprávná. Zájem 
o existenci romského muzea u respondentů roste úměrně s pocitem ohrožení vlastní kultury zánikem 
(logický nezájem olašských Romů), byť zatím není provázeno výraznější faktickou aktivitou směřující 
k tomuto cíli. Otázka spolupráce s muzejní institucí u respondentů, kteří by přivítali jeho existenci, ve 
většině případů odmítnuta otevřeně nebyla, ale i vlažné nebo podmíněné přitakání je třeba chápat s 
jistými pochybnostmi. Ochota osobně pomoci takové instituci, osobně přispět ze svého, je méně 
jednoznačná než souhlas s její existencí. V současné situaci, kdy velká část Romů řeší existenční 
problémy, není možno očekávat, že zájem o vlastní kulturu, respektive muzeum, předčí tyto základní 
životní otázky. Zejména odtud pramení poměrně nezřetelný zájem “řadových Romů“ připojit se aktivně k 
úsilí iniciativní skupiny inteligence o záchranu mizejících hodnot vlastní kultury. 
 
Kvantitativní vyhodnocení klíčových otázek průzkumu 
Otázka 1–2: Co uchováváte, nebo co uchovávali rodiče a příbuzní na památku po předcích? 1.foto – 16 
respondentů (dále jen r.)., 2. Šperk z drahého kovu – 15 r. (z toho 10 olašských r.), osobní věci zesnulého 
– 15 r., 3. oděv a jeho doplňky – 13 r., 4. Nic nebo pouhou vzpomínku – 9 r., 5. Hudební nástroj – 6 r., 6. 
Symboly s nábož. tematikou – 5 r.., 7. Tradice a zvyky – 3 r. (9 r. ještě přišlo nebo přichází do styku 
s rituální likvidací věcí po zesnulém). 
Otázka 3: Dědili jste někdy? Pokud ano, co? Záporná odpověď – 34 r., kladná o. – 11 r. (z toho 2 
přenechali dědictví mladším nezaopatřeným sourozencům, 6 r. uvádí zisk nemovitosti, 3 r. zisk šperku). 
Otázka 4: Co vám předali rodiče, prarodiče? Zisk v oblasti duchovní – 35 r. (z toho 8 přiznává i zisk 
v oblasti hmotné; nemovitost, šperky, peníze, výbava). Zisk v oblasti hmotné – 2 r. (ze skupiny olašských 
r.). Nic – 8 r. (z toho 4 z dětských domovů) 
Otázka 6: jaký má pro vás význam, že jste Rom? Nestydím se za to, podruhé bych se chtěl opět narodit 
jako Rom –22 r. Jsem na to hrdý – 13 r., tento fakt nemá pro mě žádný význam (přál bych si aby neměl) – 
6 r.. Negativní význam – 2 r. Nic mi to neříká, nehlásím se k Romům – 1 r. Pociťuji obavy o bezpečnost – 
1 r. 
Jsou Romové v něčem lepší než “gadžové“? Odmítám dělat rozdíly – 13 r. Romové jsou jednoznačně 
lepší – 10 r. Gadžové jsou jednoznačně lepší – 1 r. Klady a zápory na obou stranách v rovnováze, bez 
stranění – 22 r.  
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Pozitiva Romů: 1a) sounáležitost – 11 r. 1b) umí se rozdělit – 11 r. 2) muzikálnost – 10 r, 3a) pevné 
morální zásady – 8 r. 3b) solidarita – 8 r., 4a) větší citová vnímavost – 7 r. 4b) lepší uchování tradic a 
zvyků – 7 r. 5a) úcta Romů k sobě navzájem – 6 . 5b) upřímnost – 6 r. 5c) pohostinnost – 6 r.. 5d) 
konzervativnost – cudnost – 6 r. 
Otázka 7: Chcete, aby romská kultura zůstala zachována jako projev svébytného etnika? Zachovat – 28 r. 
Pouze něco – 9 r. Lhostejný postoj – 5 r. (všichni z olašských r.), nemám zájem – 3 r. 
Otázka 8: Co dělá Roma Romem? 1. sounáležitost a dodržování morálních zásad – 25 r., 2. Romský jazyk 
– 5 r. 
/Znalost jazyka – 34 r. (z toho 5 se jazyku doučilo jinak než od rodičů; 8 z nich už nenaučilo romsky své 
děti a 4 tohoto faktu litují). Hlavní skupina = 32 r., z toho 16 nenaučilo své potomky romsky./ 
3a) muzikálnost – 4 r. 3b) vnější znaky (barva pleti, zlaté šperky, cizí auta) – 4 r. 4) tradice a zvyky – 3 r. 
5) nic – 2 r. 6) pomluvy – 1 r. 7) způsob vyjadřování (špatná znalost češtiny) – 1 r. 
Otázka 10: Jaký mají pro Vás význam muzea? Velký – 18 r. (vzdělaní hlavní skupiny), nemají pro mě 
zvláštní význam, ale občas muzeum navštívím – 8 r. Muzeum jsem navštívil pouze se školou – 8 r. Nikdy 
jsem v muzeu nebyl – 11 r. (z toho 11 olašských r. a 4 starší ženy hl. skupiny). 
Hodnotíte shlédnuté expozice jako vlastní či cizí kulturu? Cizí – 13 r. Vlastní – 12 r. (mladší generace hl. 
skupiny). Hledám v expozicích předměty rom. původu – 5 r. 
Otázka 11: Co si myslíte o existenci muzea Romů? Jednoznačná podpora – 34 r. Lhostejnost – 6 r. Nevím 
– 5 r. 
Otázka 12: Jste ochoten spolupracovat a pomáhat takovému muzeu? Bez výhrad jsem ochoten – 23 r. 
Jsem ochoten s určitou podmínkou – 10 r. Jsem ochoten, ale nic nemám – 5 r. Nejsem ochoten – 7 r. 
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Chcú či nechcú sa rómske deti učiť?  
 

Mária Dubayová 
 
 
Kľúčové slová: vzdelávanie, kultúrny vzor, inštitúcia 

 
Rómske a školské vzťahy sú azda popri traktovaní detskej kriminality Rómov najčastejšou témou 

rôznych školských, výchovných, prevýchovných, zdravotníckych pracovníkov, úradníkov, širokej 
verejnosti. Prakticky “každý vie“, ako to s tými rómskymi “neučenlivými“ deťmi je. Ale pohľad etnológa 
možno aspoň pootvorí aj iné úvahové okienko. 
 
Na začiatok čísla, ktoré ilustrujú vzťah medzi úrovňou vzdelania a zamestnaním.  

Pravdepodobne jeden z posledných (ak nie posledný) rozsiahly sociokultúrny výskum Rómov na 
Slovensku bol venovaný rómskej rodine v rokoch 1986–1990. Z 2241 rodín (otcov a matiek) sa pri 
sledovaní vzdelania ukázalo, že bez akéhokoľvek zistiteľného vzdelania bolo 112 mužov (otcov), 
s neukončeným základným vzdelaním 1087, s ukončeným základným vzdelaním 476, vyučených bez 
maturity 265, úplné stredné vzdelanie malo 18 mužov, vysokoškolské vzdelanie mali 2, v osobitných 
školách sa učili 17. Zvyšok sa nedal zistiť. Veľmi podobná, i keď o niečo ešte horšia situácia bola u žien.  

Inak povedané, na 100 mužov-otcov rómskych rodín bez akéhokoľvek vzdelania bolo takmer 5 mužov 
(4,99 %), bez ukončeného základného vzdelania bola takmer polovica mužov (49,25 %), ukončené 
základné vzdelanie má 21 mužov (21,24 %), vyučení bez maturity boli takmer 12 muži (11,83 %), úplné 
stredoškolské vzdelanie má takmer 1 (0,80 %), a VŠ vzdelanie na 100 mužov nemal ani jeden muž 
(0,09 %).  

Tieto čísla sú natoľko presné či nepresné, nakoľko je (bol, bude) presný či nepresný počet rómskej 
populácie žijúcej na Slovensku. Tak, či onak, tieto čísla dosť jasne ilustrovali v čase výskumu 
vzdelanostnú situáciu Rómov a naznačili tendencie vývoja, ktoré sa v súčasnosti viac než potvrdzujú.  

Čísla o zamestnanosti v čase výskumu sú vzhľadom ku dnešnej situácii možno až mimoriadne 
zamyslenia hodné. 

1265 mužov pracovalo ako nekvalifikovaní robotníci, na 100 mužov-otcov to bolo viac ako 56 mužov 
(56,44 %), 427 pracovali ako robotníci kvalifikovaní (19 mužov zo 100, teda 19,05 %), 13 sa zaradili do 
skupiny inteligencie, teda na 100 mužov necelý jeden (0,58 %), 35 boli rôzni iní zamestnanci (1,56 %), 
240 nepracovalo nikde – teda nezamestnaní – na 100 mužov to bolo takmer 11 (10,70 %), 44 (1,96 %), 
takmer 2 zo 100 mužov-otcov, bolo vo výkone trestu. Ostatok sa nepodarilo zistiť. Aj situácia žien bola 
zaujímavá: 785 žien pracovalo ako nekvalifikované robotníčky, 81 ako robotníčky kvalifikované, 11 sa 
ich označilo ako inteligencia. 1297 žien nepracovalo, dve boli vo výkone trestu, ostatné boli nezistené či 
pracujúce v rôznych presne neurčiteľných zamestnaniach. 

 

Čo čísla o rómskych deťoch nepovedia – alebo postrehy etnológa pri práci a hre s “osadovými“ 
rómskymi deťmi. 

10-ročná Eva z Lomničky opakovala už dvakrát tretiu triedu. Je najmladšou z 8 detí. Čo ti povedala 
mama na päťky? – zbila ma. Ja som revala, mama kričala – nerev a potom hodila vysvedčenie do pece.  

7-ročný malilinký chlapček bez predných zubov z Lomničky, s neuveriteľným úsilím tlačí ceruzou do 
usmolenej písanky spojené písmenká do slov. Pracuje jazyk, nohy, celé tielko sa usiluje, dvíha oči a čaká 
aspoň trochu pochvaly. Má množstvo mladších i starších súrodencov. Ich mená ani presne nevie. 

Renáta má 13 rokov, jej mama je “biela“, ale podobne ako jej mladší brat, má neuveriteľný problém so 
sčítaním dvoj a trojmiestnych čísel. Problémom je zapísať jednotky pod jednotky, desiatky pod… atď.  

 
 Príspevok tvorí súčasť pripravovanej monografie autorky Rómovia v procesoch kultúrnej zmeny. 

 



Etnologické rozpravy                                                                                                        ročník 8, 2001, č. 2 
 

 34

12-ročný Jožko mi tajuplne oznámi, že celú noc hral s kamarátmi karty. Hra Kalo-gero zdá sa je niečo 
ako Čierny Peter. Hrali o “halere“. Takmer vždy vyhrával Maradona.  

14-ročná nežná Evička tiež z Lomničky mi hovorí, že sa bude už musieť vydať, už ju boli pýtať. A 
chceš ho? – pýtam sa. Radšej by som bieleho, zdôveruje sa ticho. Menej bijú. Chce byť krajčírkou, páčia 
sa jej pekné šaty, len nevie, kto by jej kúpil šijací stroj. (Toto dievčatko rýchlo a inteligentne pomáhalo 
pri organizovaní detí pri antropometrickom výskume Prof. M. P. DrSc.) 

13-ročný Maradona – mimoriadne bystrý a prítulný chlapec s prirodzenou autoritou – prikladá si ucho 
k detským husličkám, brnká a nesmierne ho zaujíma každý tón a možnosť zvuku. Nakreslil mi svoj dom. 
Dom mal len jeden otvor, nemal dvere, ani okná, len “otvor“. (Analýza vopred neinformovaného 
detského psychológa určila nerozvinutú, duševne zaostalú detskú osobnosť. Chlapec v takom dome býval 
aj s kopou ďalších detí a dospelých.) Už bol rozhodnutý, že jeho ženou bude Renáta, o rok, o dva pôjde 
s otcom na “mangavipen“ – rómske pytačky ku Renátinmu otcovi.  

Veľký problém nastáva pri pokuse organizovať hru s loptou. Chlapci majú, ba aj chcú hrať futbal. Hru 
však sprevádzajú neustále škriepky a potýčky. Deti sa dostávajú do dilemy – každé chce mať loptu, ale ak 
niekto loptu má a nepustí, nemožno hrať. Hra sa rýchlo končí. Oveľa príjemnejšie je ísť do lesa, zbierať 
maliny a len sa tak prechádzať a rozprávať. 

Hrám volejbal so staršími dievčatami. Hrajú len dovtedy, kým hrám ja. Potom ich to už nebaví. Hrajú 
len preto, aby sa mi zapáčili? Neviem. Zdá sa mi, že ich vôbec neteší súťažiť medzi sebou.  

Pýtam sa detí, čo by si želali mať tak, aby to bolo len ich. Dosť dlho niektorým trvalo, kým pochopili, 
čo sa chcem dozvedieť. Mať niečo “len svoje“, je nepochopiteľná situácia. Pýtam sa, čo by chceli ako 
darček – veru je ťažké pýtať sa na “vlastnenie“ niečoho u detí, kde nikto nikdy nič “vlastné“ nemal. Deti 
nevedeli, čo by si mohli želať. Napokon len niektoré dievčatká nesmelo povedali, že by chceli takú sukňu 
ako mám ja (džínsovú s volánom), Maradona ma potešil. Chcel by mať koňa. 

S malou skupinkou 12–14-ročných dievčat šijeme v jedno popoludnie z rozličných kúskov látok 
čokoľvek, čo by mohlo byť užitočné. Ušili sme sukňu do gumičky, kimonovú blúzičku, mašle do vlasov, 
poťah na vankúšik rozošijeme. Výtvory boli veľmi nešikovné, ale radosť z hotovej veci je neuveriteľná. 
K rozošitej veci sme sa už na druhý deň nevrátili. Trpezlivosť a sústredenie netrvá dlho, pracujú len 
necelú hodinu. Prácu, presnejšie koncentráciu predlžujem čítaním rozprávky. Pri čítaní prestávajú celkom 
pracovať, príbeh o princezničke a princovi je mimoriadne pútavý, popisy farieb, šiat, trojnásobné 
opakovania – očarúvajú. Neprestala som čítať rozprávky počas celého pobytu medzi týmito deťmi. 

 
O čom je škola, alebo “našu závislosť na (ekonomickom) súťažení ospravedlňujeme myšlienkou, že je 
to jediná motivácia ľudskej prirodzenosti“ (Ruth Benedict). 

Učiteľ pri svojej práci rozmýšľa predovšetkým o tom, ako čo najlepšie objasniť ciele, predmety, 
obsahy toho, čo človek – “animal educandum“– potrebuje k životu v spoločnosti. Tento proces sa chápe 
ako proces zmien, cieľom ktorých je jeho “dobro“. 

Spoločenské zabezpečovanie tohto “dobra“ sa vo všetkých spoločenstvách v euroamerickom priestore, 
aj vo väčšine ázijských krajín deje prostredníctvom inštitucionálneho školského systému. Podoba 
školských – vzdelávacích a výchovných inštitúcií je zároveň obrazom – odrazom kultúry spoločenstva 
v etnologickom či kultúrnoantropologickom zmysle slova. Predstavuje systém tradičných hodnôt, noriem, 
kultúrnych vzorov správania sa, o ktorých je to či ono kultúrne – etnické spoločenstvo presvedčené, že 
pre úspešný život, napredovanie, zachovanie spoločenstva, je fixovanie, a primerané rozvíjanie týchto 
hodnôt, nevyhnutné. Fungujúci inštitucionalizovaný systém vzdelávacích ustanovizní je charakteristický 
pre všetky kultúry, ktoré sa stáročia rozvíjajú na báze písmovej komunikácie. Systém vo svojich 
štruktúrach môže mať rôzne podoby, rôzne priority, rôznu štruktúrovanosť a prístupnosť, ale 
existuje, a je bázou pre ďalšie sociálne napredovanie jednotlivcov či skupín. Tradícia povinného 
základného vzdelania je v Európe pestovaná či vnucovaná pod sankciami mnohým generáciám, 
(tereziánske minimum – čítať, písať, rátať a modliť sa, je už príslovečné). Dosiahnuť vyššie vzdelanie, 
znamenalo v regiónoch strednej, ale i ostatnej Európy najmenej od renesancie, zaradiť sa na vyšší stupeň 
v rebríčku sociálnych (aj keď nie vždy ekonomických) statusov. Táto tradícia a jej internalizácia dovoľuje 
síce celým populáciám uvažovať o kvalitách, problémoch, formách vzdelávacích systémov a inštitúcií, 
ktoré tento systém predstavujú. Nikdy a nikto však vážne nespochybní nevyhnutnosť a významnosť 
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jestvovania vzdelávacích systémov a vzdelania ako podmienky pre optimálny rozvoj jednotlivcov i 
spoločností v tradičných európskych židovsko-kresťanských či ázijských (agrárnych) kultúrach. V 
týchto kultúrach je stáročia rozvíjaný kult práce ako driny od svitu do mrku, čo znamená historicky 
vytváranie tradícií špecifického štruktúrovania času, hodnotových priorít. A škola (akokoľvek sa to nám a 
našim deťom nepáči) to je tiež tvrdá a systematická práca. Stáročná existencia a rozvíjanie písmovej (a 
školskej – vzdelávacej) kultúry mala a má ďalekosiahle kultúrne efekty (kumulovanie sprostredkovanej 
informácie, historickej a kultúrnej pamäti v archívoch, písomnostiach, dokumentoch, právnych kódexoch, 
literatúry, ale aj architektúry, umenia...), ku ktorým nesporne patria aj efekty etnointegrujúce, ale i 
možnosti – potencie akulturačné, multikulturálne, tie v závislosti aj od miery otvorenosti politickej i 
ekonomickej. Bez inštitucionalizovaných vzdelávacích systémov nemohli vzniknúť a vyvíjať sa 
výkonové spoločnosti, s komplikovanou a diferencovanou sociálnou štruktúrou, s mnohorakými 
sociálnymi väzbami, súvislosťami i závislosťami skupín i jednotlivcov. (Úsilie o poskytnutie aspoň 
minimálneho formálneho vzdelania v týchto kultúrach existovalo aj v najpríšernejších podmienkach 
koncentračných táborov, gulagov, v utečeneckých táboroch, všade, kde boli dospelí s deťmi a kde čo len 
trocha mali možnosť s nimi pobudnúť.)  

 
Tradícia – kultúrne vzory – inštitúcie = železná košeľa 

Rómovia sú početne relatívne veľkým, ale etnicky – kultúrne nejednotným, nerovnorodým 
spoločenstvom. Kultúrne a sociálne homogénnou je tradičná sociálna jednotka ich stáročnej existencie na 
území Európy (ale aj v Ázii či v Amerike), teda pokrvnopríbuzenská skupina, ktorá má podobu rodu a 
klanu či kmeňa.  

Jedinou inštitúciou, ktorá štrukturalizuje rómske spoločenstvá – pokrvnopríbuzenské skupiny, 
je rodina. Rómske spoločenstvo tradične funguje na báze bezprostrednej komunikácie, t. j. bez písma a 
bez na písme závislej komunikácie. Dôsledky tohto kultúrneho faktu treba vysvetliť, pretože 
vnútrokultúrne procesy enkulturačné a socializačné sú riadené len inštitúciou rodiny, len rodina a príbuzní 
zabezpečujú medzigeneračnou ústnou komunikáciou, príkladom, odovzdávanie kultúrnych vzorov 
správania, teda všetkého toho, čo Róm pre úspešný život vo vlastnej pokrvnopríbuzenskej 
komunite potrebuje. Rodina a širšia príbuzenská skupina vytvára aj jediné tradične naozaj bezpečné 
prostredie pre Róma. V rómskej skupine sú sociálne roly a statusy rozdelené v podstate raz a navždy. 
Vyplývajú u mužov i u žien z prirodzených životných cyklov – deti, mládež, dospelí, teda otcovia a 
matky, staré matky a otcovia. Sociálna prestíž je viazaná dominantne na tieto roly. Súťažiť o spoločenské 
postavenie tak, ako to robia “gádžovia“ je nepochopiteľné a smiešne. Inštitúcia školy (ako aj iné inštitúcie 
ktoré by vypovedali o inej, než pokrvnopríbuzenskej sociálnej stratifikácii, v tomto spoločenstve), 
vzdelávanie a výchova nezávislá na príbuzenskej – klanovej – rodovej príslušnosti v tradíciách tohoto 
kultúrneho spoločenstva neexistuje. 

Róm bol a je tradične bytostne, existenčne závislý na svojej rodine a širšej príbuzenskej skupine 
pretože: 1. je inojazyčný, 2. nepoužíva písmo, 3. stáročia žil a žije vedľa majority, alebo ako pária 
v akomkoľvek majoritnom (roľníckom) sociálnom organizme, 4. nebol a nie je roľníkom a bol so svojou 
skupinou pohyblivý po širšom teritóriu, 5. neroľníckosť, bezpísmovosť, pohyblivosť vytvorili významné 
osobitosti celého systému kultúry, kultúrnych vzorov, noriem, hodnôt, teda toho, čo je dobré, dôležité, 
významné a správne pre Róma v rómskom spoločenstve. K týmto charakteristikám patrí aj splývanie 
veku biologickej a sociálnej zrelosti – teda kultúrny vzor ranovekých matrimónií. Školské inštitúcie 
cudzej kultúry (inojazyčnej, s inými kultúrnymi vzormi, hodnotami, obyčajami atď.) tam nepatrili a ani 
dnes nepatria.  

Tieto základné charakteristiky sociálnokultúrneho systému – akýsi kultúrny software, vytvára železnú 
košeľu kultúrnej uzavretosti rómskeho etnického spoločenstva, resp. uzavretosti rómskych skupín. 
Uzavretosťou na jednej strane tradične chránili svojich členov pred jednak fyzickým nebezpečenstvom, 
ale najmä pred prílevom nových informácií, ktoré by v akulturačných procesoch znamenali rozpad 
tradičných kultúrnych štruktúr v prostredí spravidla nepriaznivo naklonených majorít. Na druhej strane sa 
ale aj sami čoraz viac vylučovali z možností sociálneho napredovania a štruktúrovania, ktoré sa 
majority (buďme aj trochu spravodliví) možno nie vždy kompetentne, ale predsa len usilovali 
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Rómom poskytnúť. Kultúrna uzavretosť rómskych skupín mala často charakter suicentristický, ale 
v súčasnosti možno sledovať v niektorých prípadoch aj tendencie k etnocentrizmu.  

Škola je teda systematickou, neľahkou prácou a zároveň cestou ku spoločenskej otvorenosti. Je ale aj 
potenciálnym nebezpečím, lebo znamená individualizáciu, emancipáciu jednotlivcov, divergenciu 
sociálnych štruktúr, a – rozbitie železnej košele rodových a skupinových tradícií. Tento proces je 
nekolektívny, neskupinový – je individuálny, nesmierne ťažký a sprevádzaný sociálnymi 
konfrontáciami a konfliktmi aj vo vnútri vlastného spoločenstva. Vzhľadom na nemerateľné 
disproporcie vo vzdelávacích – enkulturačných a akulturačných (socializačných) kultúrnych vzoroch 
európskych majorít a rómskych minoritných skupín elementárne i odborne špecializované vzdelávanie 
Rómov by malo byť pripravované cielene podľa potrieb, možností a úsilia jednotlivých komunít a 
jednotlivcov – teda pluralitne. Najmä však musí byť pochopená užitočnosť vzdelania pre 
každodenný život “obyčajného“ Róma. Ako ďaleko je od elementárneho čítania a písania a 
bezprostrednej komunikácie ku počítačovej, internetovej, globalizujúcej komunikácii a gramotnosti? 
V odpovedi na túto otázku sú niekde aj odpovede na otázku s titulku príspevku. A nielen v súvislosti so 
vzdelávaním Rómov.  



Etnologické rozpravy                                                                                                        ročník 8, 2001, č. 2 
 

 37

Súčasná situácia cigánskej menšiny v Bulharsku 
 

Elena Marušiaková – Vesselin Popov 
 

 
Kľúčové slová: rómska skupina, zamestnanie, politika štátu 

 
Aj povrchné  oboznámenie sa s bulharskými Cigánmi zanecháva dojem veľkej rôznosti cigánskych 

(niektoré z nich nemajú rómsku identitu) komunít v krajine. Nájdeme medzi nimi tradičné kočovnícke aj 
usadené komunity so zachovanými starými spôsobmi obživy, jazykom a etnickými a kultúrnymi 
charakteristikami, rovnako ako komunity, ktoré splynuli s okolitým obyvateľstvom a sú pomerne 
vzdelané a spoločensky aktívne. Ak chceme lepšie porozumieť situácii, v ktorej sa v súčasnosti nachádza 
cigánska menšina v Bulharsku, musíme vziať do úvahy jej základné etnické a sociálne parametre, etnické 
a kultúrne črty, rovnako ako aj jej postavenie v spoločnosti z historického hľadiska (Marushiakova & 
Popov 1997). Až to nám pomôže objasniť dnešné problémy bulharských Cigánov a hlavné trendy v 
rozvoji cigánskej komunity. 

 Prvá vlna hromadného usídlenia Cigánov v Bulharsku sa viaže približne k obdobiu medzi 12.–14. 
storočím, pričom sú pravdepodobné aj skoršie kontakty (podľa mienky niektorých vedcov dokonca už v 
9. storočí). Proces usádzania sa v mestách a na vidieku prebiehal u časti cigánskej populácie počas 
Osmanskej ríše (15.–19. storočie), zatiaľ čo ostatní žili ako kočovníci a zachovávali pôvodné spôsoby 
obživy. V tomto období sa objavil aj nový štýl semi-nomádskeho spôsobu života (Cigáni so zimnou 
rezidenciou a aktívnym kočovníckym obdobím v rámci regiónu). 

V 17.–18. storočí veľké množstvo Cigánov opustilo Dunajské kniežatstvá (Valašsko a Moldavsko) a 
vstúpilo na územie Osmanskej ríše (druhá vlna cigánskej migrácie na bulharskom území). Nové migračné 
vlny cigánskych skupín vstúpili do Bulharska v druhej polovici 19. storočia z dunajských kniežatstiev po 
oslobodení Cigánov z otroctva (tretia migračná vlna). Migrácia Cigánov zo susedných krajín (hlavne 
Rumunska a Grécka) pokračovala až do 20. storočia a väčšinou súvisela so zmenami hraníc vo vojnách 
a výmenách obyvateľstva (dve Balkánske vojny, prvá a druhá svetová vojna).  

Bulharskí Cigáni, tak ako Cigáni na celom svete, nie sú homogénnou komunitou (Marushiakova & 
Popov 2001a). Delia sa na mnohé vnútorné podskupiny – oddelené skupiny, metaskupinové 
a podskupinové celky. Všetci bulharskí Cigáni patria k rómskej vetve a môžu byť klasifikovaní na 
základe rôznych kritérií – jazyk (alebo dialekt), spôsob života, hranice endogamie, profesijná 
špecializácia, čas usídlenia sa v Bulharsku atď. Kombinácia týchto kritérií odráža štruktúru identity 
a dáva úplný obraz stavu cigánskeho etnosu. Tento obraz nie je v žiadnom prípade statický alebo 
nemeniteľný, líši sa v rôznych historických obdobiach a jeho súčasná podoba je reflektovaná v našom 
článku. 

Najpočetnejšia a najrôznorodejšia je metaskupinová komunita usadených Cigánov nazývaných 
„Jerlii„. Sú to potomkovia prvej migračnej vlny Cigánov, ktorí hovoria rôznymi tzv. bulharskými 
dialektmi rómskeho jazyka. Značná časť z nich je usadená v balkánskych mestských a dedinských 
mahalach (cigánske štvrte) už od čias Osmanskej ríše. Komunita „Jerliov„ sa delí na dve hlavné 
metaskupiny – Dasikane Roma „Bulharskí Cigáni„ (kresťania) a Chorachane Roma „Tureckí Cigáni„ 
(moslimi). V rámci týchto metaskupín sa v niektorých prípadoch zachovali malé endogamné skupiny, 
ktoré si udržali tradičné funkcie, zamestnania a povedomie príslušnosti k skupine. Spomedzi Dasikane 
Roma sú takýmito skupinami napríklad: Kalajdžiovia (pocinovaci), Burgudžiovia (výrobcovia vrtákov), 
Košničari (košikári), Džambazi (obchodníci s dobytkom) atď.; Spomedzi Chorachane Roma – 
Muzikantia (muzikanti), Ficiri, Futadziovia, Košničari (košikári), Džambazi (obchodníci s dobytkom), 
Zvančari (výrobcovia zvoncov) atď. 

Zároveň sa stretávame s veľkými komunitami, ktoré si síce pamätajú svoju bývalú skupinovú 
príslušnosť a bývalú profesionálnu špecializáciu, ale už ich viac nepraktizujú, hranice medzi skupinami 
do veľkej miery zanikli a vedomie príslušnosti sa posunulo na vyššiu úroveň v rámci väčšej komunity (t. 
j. bývalé skupiny splynuli do metaskupín Dasikane Roma alebo Chorachane Roma), pričom „Bulharskí 
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Cigáni„ žijú prevažne v západnom Bulharsku a „Tureckí Cigáni„ vo východnom. Tieto procesy sú 
typické predovšetkým pre veľké mestské mahaly, kde je dnes už povedomie starého skupinového 
rozdelenia oslabené. V niektorých prípadoch, predovšetkým po viacerých zmenách vierovyznania a 
osobných mien (ako napríklad v Sofii), vedomie komunitnej príslušnosti môže byť dokonca na ešte širšej 
úrovni (členovia takýchto komunít sa samoidentifikujú len ako Jerliovia). Tak, ako v horeuvedenom 
prípade, tu etnická identita zahŕňa metaskupinu. 

Ďalšia veľká cigánska komunita v Bulharsku v súčasnosti už z väčšej časti splynula s metaskupinami 
Jerliov. Ide tu o komunitu „Vlachických„ (Valasských) Cigánov (názov používaný v Západnom 
Bulharsku) alebo Lachov (Lachoria, Vlachoria – používané vo východnom Bulharsku). Hovoria 
starovlasským nárečím rómskeho jazyka. Do Bulharska prišli s druhou migračnou vlnou. Pôvodne to boli 
kočovníci so skupinovým rozdelením na Sitari (sitári), Rešetári (výrobcovia rešiet), „Zagundžiovia„ atď., 
ktorí sa v dvadsiatych a tridsiatych rokoch (niektorí aj neskôr) postupne usadili najmä v mestských 
cigánskych mahalach, niektorí z nich si zmenili konfesionálnu príslušnosť (tí vo východnom Bulharsku 
sú teraz moslimovia) a postupne sa zlúčili s existujúcim metaskupinovými komunitami (Dasikane Roma a 
Chorachane Roma). Spolužitie a vzájomné sobáše medzi Jerliami a „Vlachickými„ Cigánmi (Lacho) sú 
v súčasnosti bežné, hoci ešte stále si pamätajú odlišný skupinový pôvod a líšia sa výzorom, niektorými 
kultúrnymi špecifikami a niektorými normami správania sa, ktoré im určujú špeciálne miesto vo 
všeobecnom metaskupinovom rámci komunity, do ktorej vstúpili. 

Niektoré časti tejto komunity sa postupne diferencovali na základe uprednostňovanej etnickej identity. 
Takí sú niektorí moslimskí/„tureckí„ Cigáni, ktorí stratili väčšinu svojich skupinových špecifík a sú často 
bilingválni (hovoria po turecky a rómsky), alebo celkom monolingválni (hovoria len po turecky). Žijú 
najmä vo východnom Bulharsku a nehlásia sa ku Cigánom, ale k Turkom a v niektorých prípadoch 
používajú na sebaurčenie neurčitú etnickú kategóriu Milliet (z turečtiny, tento termín informátori 
prekladajú ako „muslimský národ„. Podobní sú Džorevci (t. j. mulice, pôvodne pejoratívny exonym), 
preferujúci bulharské povedomie a Agupti žijúci v Rodopských horách, ktorí stoja bokom od ostatných 
Cigánov a sú takmer zmiešaní s miestnymi Turkami a bulharskými moslimami (Pomakmi).  

Ďalšou významnou komunitou medzi bulharskými Cigánmi sú  Kaldaraši/Kardaraši. Sú to 
potomkovia tretej vlny migrácie na bulharské územia (príbuznú skupinu v strednej Európe poznajú ako 
Vlachika Rom či Olasskí Cigáni). Sú to bývalí nomádi (kočovali až do roku 1958), v súčasnosti rozptýlení 
po celej krajine, prevažne na vidieku a v  malých mestečkách, zriedkavejšie vo väčších mestách. Hovoria 
novovlasským dialektom rómskeho jazyka. Vnútorne sa členia na subskupiny, ako sú Zlatari (Grastari, 
Niculeši, Srbskí Cigani), Dodolani, Tasmanari, Žapleši, Lajasi/Lajneši, Ňamcuri (nemeckí či rakúski 
Cigáni) atď. Zachovávajú prísnu endogamiu v rámci vlastného Kardarašského spoločenstva. 

Špecifické postavenie medzi dvoma majoritnými sociálnymi metaskupinami (Jerliami  a Kardarašmi) 
zaujímajú trácki Kalajdžiovia (Pocinovaci). Viaceré špecifiká ich približujú ku Kardarašom – 
polokočovný spôsob života, prísna endogamia v rámci vlastnej komunity, primárny význam skupinovej 
identity atď., kým ich jazyk patrí do skupiny starovlasských dialektov. V súčasnosti žijú rozptýlene najmä 
na vidieku tráckej nížiny a doteraz si udržujú odstup od ostatných cigánskych podskupín. Trácki 
Kalajdžiovia sa členia medzi dve podskupiny – Vlachoria a  Salaci. 

Tretiu špecifickú metaskupinu tvoria Rudari (nazývaní Bulharmi Vlasskí Cigáni. Hovoria rumunským 
dialektom a väčšina z nich preferuje vlasskú či „starorumunskú„ etnickú identitu. V poslednej dobe 
medzi nimi rapídne prebieha proces vytvárania novej samostatnej rudarskej etnickej identity 
(Marušiaková, E. & all, 2001). Až do nedávna boli Rudari kočovníkmi, aj oni sa rozšírili po celom svete 
počas tzv. „veľkej kelderarskej invázie„. Táto komunita pozostáva z dvoch vlastných podskupín – 
Lingurarov (výrobcov lyžíc) zhotovujúcich drevené výrobky a Ursarov (cvičiteľov medveďov a opíc), 
ktorí sa ďalej vnútorne členia na regionálne celky: Monteni, Intreni, Kamcieni, Dobrodženi, Tracieni, 
Zagoriani atď. Hranice endogamie sa vyskytujú v rozsahu veľkej rudarskej komunity. Všetci Rudari žijú 
predovšetkým na vidieku, väčšinou na dedinách a v malých mestách vo vlastných mahalach. 

Otázka koľko Cigánov žilo a žije v Bulharsku v rôznych historických obdobiach, nemôže byť 
jednoznačne zodpovedaná. Údaje podľa oficiálneho sčítania ľudu sa podstatne líšia (najmenej dvoj či 
trojnásobne) od aktuálnej situácie, ktorá je najlepšie viditeľná pri porovnaní ostatných dát z neoficiálneho 
sčítania. Jedno z takých sčítaní ministerstva vnútra z roku 1989 registruje 576 927 Cigánov, zatiaľ čo 
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Celoštátne sčítanie ľudu a bytov zo 4. decembra 1992 registruje 313 396 ľudí (t.j. to sú tí, ktorí sa sami 
prihlásili ako Cigáni), kým cigánsky jazyk je materinskou rečou u 310 425 ľudí (Výsledky – Rezultati 
1994). Na základe porovnávania rôznych údajov (podľa policajných štatistík a straníckych archívov) a 
vlastných výskumov môžeme vysloviť predpoklad, že v Bulharsku žije približne 700–800 tisíc osôb 
cigánskeho pôvodu. Inou otázkou je, koľkí z nich by sa chceli, z rôznych príčin, prihlásiť ako Cigáni. 

Žiaľ, neexistujú žiadne štatistické údaje o počte jednotlivých cigánskych skupín. Môžeme urobiť len 
približný odhad o početnej korelácii v rámci súčasného vnútorného rozčlenenia Cigánov. Nepochybne 
väčšina bulharských Cigánov patrí do spoločenstva Jerliov (vrátane Lachoriov, ktorí s nimi splynuli). 
Tureckých Cigánov (Chorachane Roma) je o niečo viac než bulharských Cigánov (Disikane Roma). Čo 
sa týka ostatných zúčastnených komunít, môžeme povedať iba toľko, že Rudarov je viac než Kardarašov. 

 
*  *  * 

Po zániku východoeurópskeho socialistického systému v roku 1989 v Bulharsku nastalo dlhé obdobie 
prechodu (ktoré pokračuje dodnes), sprevádzané permanentnou sociálnou, ekonomickou a politickou 
krízou. Všeobecná kríza sa mimoriadne silne odráža v mnohých aspektoch života celej bulharskej 
spoločnosti a prirodzene aj v životnej situácii Cigánov. Zlá hospodárska situácia postihla v prvom rade 
Cigánov. Väčšina z nich zostala nezamestnaná. V mestách stratili prácu po zatvorení fabrík a na dedinách 
po kolapse družstevného systému. Nezamestnanosť v spojení s neexistujúcou sociálnou podporou 
zmenila ich spôsob života. Cigáni boli prinútení prispôsobiť sa novej situácii. Pomerne rýchlo našli 
východisko najmä v sfére tieňového hospodárstva, ktoré v súčasnom Bulharsku prevláda. Chceli by sme 
zdôrazniť túto okolnosť, pretože ak by sme mali dôverovať oficiálnym štatistikám či reprezentatívnym 
sociologickým údajom, tak v Bulharsku by už Cigáni vlastne ani nemali byť. Už dávnejšie by mali všetci 
zahynúť od hladu, pretože takmer všetci sú nezamestnaní bez oficiálnych príjmov a iba malá časť z nich 
poberá príležitostné minimálne sociálne dávky. 

V súčasnosti Cigáni uplatňujú rôzne ekonomické stratégie. V mestách sa mnohí z nich zaoberajú 
podomovým obchodom, časté sú tzv. „Shoppings tours„ do cudziny (najmä do Turecka a Juhoslávie), 
pričom tovar zakúpený lacnejšie v jednej krajine predávajú drahšie v druhej. Iní žijú z nádennej 
nekvalifikovanej práce, hlavne v stavebníctve. Mnohí Cigáni, najmä žijúci na vidieku, sa živia sezónnymi 
prácami v poľnohospodárstve a zberom voľne rastúcich bylín a húb. Iní sa vracajú k ich tradičným 
remeslám, niekedy v modifikovaných verziách (rozličné kováčske výrobky, klampiarske práce, pletenie 
slamených rohožiek, košov a i.). Niektoré z týchto remesiel sú spojené s kočovným spôsobom života, čo 
viedlo k renomadizácii niektorých skupín. Čoraz častejšie a častejšie sú zahraničné migrácie za prácou, 
v nich preborníkmi sú Rudari, ktorí hromadne pracujú načierno v poľnohospodárstve, príležitostne aj v 
stavebníctve v Grécku a Španielsku, zriedkavejšie aj v Taliansku. Niektorí Cigáni, prevažne Kardaraši, si 
vybudovali relatívne dobrú pozíciu v sfére tieňového obchodu (výroba alkoholických nápojov, 
stavebných podujatí, nákup a predaj kovových a poľnohospodárskych produktov). Všeobecný obraz 
hospodárskych stratégií je rozmanitý a závisí od množstva faktorov, vrátane vnútornej diferenciácie 
v samotnej cigánskej komunite. 

Podstatné zmeny sa prejavujú aj v spoločenských vzťahoch. Ekonomická kríza a politické boje 
spôsobujú napätie v spoločnosti, ktoré často vedú ku krízam v interetnických vzťahoch. Na začiatku 
prechodného obdobia, v čase, keď sa hľadali vinníci zodpovední za sociálnu krízu, Cigáni boli „obetnými 
baránkami„. Došlo aj k epizodickým pogromom, policajnému násiliu a vraždám Cigánov skinheadmi. 
(Bulgarian Helsinki Committee; Human Rights Project). Postupne sa situácia relatívne ukľudňovala 
a vzťahy sa dostali do pôvodných starých „koľají„. Diskriminácia Cigánov ešte stále pretrváva, no 
prevažne na úrovni osobných vzťahov a v určitých každodenných situáciách, alebo aj na úrovni štátnych 
inštitúcií (prevažne polície). Podľa prevládajúceho tradičného modelu etnických vzťahov v bulharskej 
spoločnosti Cigánmi sa pohŕda, považovaní sú za podradných ľudí, ktorí majú poznať svoje miesto. 
Problémy vznikajú najčastejšie vtedy, keď Cigáni nie sú ochotní zotrvať na tejto pozícii. Zdá sa, že vďaka 
vyššiemu občianskemu uvedomeniu sa Cigáni stali citlivejšími voči diskriminujúcim prejavom. 
V Bulharsku v posledných rokoch  vznikli aj malé, neorganizované skupiny mladých ľudí, ktorí sa 
označujú ako skinheads a imitujú podobné západné hnutia. Pokus vytvoriť populárne hnutie založené na 
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rasistickej ideológii a namierené proti Cigánom neprekračuje úroveň senzácie v médiách, nemá reálny 
potenciál na rozvoj. 

Politiku štátnych inštitúcií a miestnych autorít voči Cigánom možno sumárne charakterizovať ako 
zrieknutie sa aktívnej politiky a púhe predstieranie činností, hoci konkrétne príklady prístupu sa 
v priebehu času menia. Nová bulharská ústava z roku 1991 je vytvorená na základe ochrany 
individuálnych (a nie na základe kolektívnych) občianskych práv. Vo vzťahu k Cigánom sa z nej 
najčastejšie cituje výťah Art. 6, odst. 2, ktorý nedovoľuje žiadne zvýhodnenia alebo obmedzenia práv na 
základe „...etnickej príslušnosti„, a tak vždy, keď sa má riešiť nejaký problém súvisiaci s menšinami, 
typickou odpoveďou je, že podľa ústavy sú si všetci bulharskí občania rovní a  nemôže dochádzať 
k žiadnym zvýhodneniam. V novembri 1992 podal ústavný súd vysvetlenie citovaného textu, podľa 
ktorého sú „prípustné určité spoločensky oprávnené zvýhodnenia„ pre „skupiny obyvateľov„ v 
„nepriaznivej sociálnej situácii„ čím podporil možnosti vytvorenia špeciálnej štátnej politiky voči 
Cigánom, hoci len v úzkej socioekonomickej sfére. 

Situácia sa v systéme výkonnej moci takmer nezmenila aj navzdory zmenám vo vláde a na 
ministerstvách. Niekoľko rokov prebiehala diskusia o zriadení špeciálneho útvaru pri Rade ministrov, so 
zástupcami rôznych ministerstiev. Jeho úlohou mala byť realizácia a koordinácia štátnej politiky voči 
Cigánom. Nakoniec roku 1994 bola založená Medzirezortná rada pre riešenie etnických problémov. Keď 
sa roku 1995 dostala k moci nová vláda Bulharskej socialistickej strany (BSP), rada sa zmenila na 
Medzirezortnú radu pre sociálne a demografické otázky, avšak táto inštitúcia nevykonávala žiadnu 
činnosť. 

Na začiatku roku 1999 nová vláda Zväz demokratických síl (ZDS) vyhlásila, že zaujme nový štátny 
prístup k cigánskej otázke. V Rade ministrov bol ustanovený nový vládny útvar – Národná rada pre 
etnické a demografické otázky, a tým sa činnosť novej vlády skončila. Keďže dlhší čas Rada 
nevykonávala žiadnu hmatateľnú činnosť, tento postoj štátu prinútil rómske organizácie vziať vedenie do 
vlastných rúk. Rómska nevládna organizácia „Projekt ľudských práv„ iniciovala a organizačne 
zabezpečila vypracovanie rámcového programu „Za participáciu Rómov v živote Bulharska„. (Program 
1998) zo strany rómskych predstaviteľov a nezávislých expertov. Program odmietol lacné špekulácie 
so špecifickými sociálnymi a ekonomickými problémami a osobitnú pozornosť venoval príčine 
problémov – nerovnému postaveniu Cigánov v bulharskej spoločnosti. Z toho boli odvodené hlavné 
smery, ktoré má štát sledovať vo svojej politike vo vzťahu k Cigánom – ustanovenie štátnej inštitúcie na 
boj proti diskriminácii, uskutočnenie desegregácie tzv. „cigánskych škôl„, legalizáciu existujúcich 
cigánskych osád, prístup Cigánov do štátnych médií a i. 

Rámcový program podrobne prediskutovali, doplnili a schválili všetky rómske organizácie krajiny na 
celoštátnom okrúhlom stole v októbri 1998. Následne z toho vzišiel návrh pre vládu na základ jej budúcej 
práce. Vo vidine blížiacich sa volieb bol odpoveďou vlády na iniciatívu rómskych organizácií slogan 
o integrácii Cigánov prostredníctvom ich účasti v miestnych štátnych správach. Vláda sa tiež pokúsila 
v spolupráci so známou nevládnou organizáciou realizovať svoj vlastný program vypracovaný 
španielskymi expertmi Rady Európy. Vládny návrh rómski predstavitelia odmietli a nasledovali dlhé 
rokovania, ktoré vyústili 7.4.1999 do podpísania dohody medzi rómskymi organizáciami a Radou 
ministrov. Rada ministrov na svojom zasadaní 22.4.1999 posúdila a schválila v osobitnom uznesení 
Rómami predložený program. Bulharská vláda sa však až dosiaľ obmedzila len na zaradenie niekoľkých 
predstaviteľov Cigánov do vládnych štruktúr (bez reálnych funkcií) a na rad vyhlásení v médiách a na 
medzinárodných fórach bez toho, aby vyvíjala nejaké osobité aktivity na dosiahnutie cieľov programu. 

Politiku štátu v cigánskej otázke možno vcelku charakterizovať ako nedostatok skutočnej vôle zmeniť 
jestvujúcu situáciu. Keď pre jednu alebo druhú príčinu (napríklad participácia na niektorých programoch 
európskych inštitúcií) bulharský štát musí zaujať stanovisko k špecifickým problémom Cigánov, stále 
uprednostňuje predstieranie aktivít namiesto využívania jestvujúceho potenciálu. Túto situáciu 
neovplyvňujú rozdiely medzi politickými silami, keďže postoj k cigánskej otázke je predurčený 
stereotypmi a predsudkami voči Cigánom, ktoré prežívajú v bulharskej spoločnosti a jednotlivé vlády nie 
sú výnimkou. 

Nový a dôležitý faktor po zmenách v roku 1989, ktorý ovplyvňuje vývoj cigánskej komunity je rýchle 
sa rozvíjajúci nevládny sektor (Marušiaková & Popov 1997 a:37–56). Nevládne organizácie (MVO) boli 
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vytvorené po zmenách v roku 1989 a existujú výlučne len vďaka finančnej podpore rozličných 
programov a nadácií zo zahraničia. V súčasnosti patria k niekoľkým úspešným oblastiam hospodárskej 
činnosti, sledujúc západné a najmä americké koncepcie vývoja. Nevládny sektor je pevne presvedčený, že 
problémy Cigánov sú prioritou sponzorov, a preto im venujú osobitú pozornosť. Podľa informácie, ktorú 
roku 1997 poskytla Asociácia bulharských nadácií a spoločností, počet organizácií, ktoré sa orientujú na 
prácu s menšinami (najmä s Cigánmi) je vyše 1200. 

Uvedený údaj by však nemal zavádzať. Ani bulharská spoločnosť ako celok, ani samotní Cigáni 
nemajú jasnú predstavu o počte ľudí a organizácií, ktorí sa o nich „starajú„. Väčšina týchto organizácií 
jestvuje zámerne pololegálne – sú oficiálne registrované, svoje „aktivity„ vykazujú len sponzorom zo 
zahraničia, a tvrdo sa vyhýbajú zmienkám o ich vlastnej aktivite pred bulharskou verejnosťou. Početné 
rozsiahle projekty občianskeho vzdelávania, riešenia konfliktov, „otvorenej výchovy„, sexuálnej osvety, 
plánovania rodiny, ochrany cigánskych žien pred násilím atď. patria k jednému a tomu istému typu 
projektov. Obvykle majú podobu nekonečných kurzov a seminárov, ktoré majú viesť k formovaniu 
malých a uzavretých vrstiev platených „profesionálov nevládneho sektora„ a malého okruhu Cigánov, 
ktorí sa stávajú profesionálnymi „návštevníkmi seminárov„. Veľmi často aktivity nevládnych organizácií 
využíva štát na to, aby sa sám zbavil problémov a presunul zodpovednosť na nevládny sektor 
(najvýrečnejší je príklad detí bez domova, o ktoré sa starajú iba MVO). Obrovské nebezpečenstvo hrozí 
zo skutočnosti, že nevládny sektor často nie že nevytvára tlaky na štát, aby vykonával svoje funkcie, ale 
naopak, že sa snaží držať ho čo najďalej od týchto problémov.  

Zreteľne môžeme vidieť aj prelínanie sa modelov práce nevládnych organizácií s formami činnosti 
vládnych organizácií, ktoré sú často partnermi rozličných európskych programov, a skutočnosť, že ich 
záujmy sa zbližujú na úkor Cigánov. Aspoň jeden príklad: na jar roku 1998 v meste Lom sa konal 
seminár, kde predstavitelia vlády miestnych orgánov a organizátori (jedna veľmi známa medzinárodná 
nevládna organizácia) ohlasovali ich úspech v ustanovení modelu spolupráce v riešení sociálnych a 
ekonomických problémov Cigánov. Len o niekoľko týždňov neskôr Cigán z Lomu, ktorý vyše roka 
nedostal svoju sociálnu podporu, sa pokúsil verejne upáliť (PER 1998). 

V iných prípadoch jestvuje priamy rozpor záujmov medzi nevládnymi organizáciami a cigánskou 
komunitou. Taký je prípad segregovaných cigánskych škôl. Niekoľko nevládnych organizácií predložilo 
rad výchovno-vzdelávacích projektov pre cigánske deti, ktoré by sa nemohli realizovať, keby tieto školy 
prestali existovať. 

Napriek parazitnému „cigánskemu priemyslu„ (tzv. Gypsy industry) mimovládny sektor, no najmä 
rómske MVO stále prispievajú k pozitívnym zmenám v bulharskej spoločnosti. 

* * * 
Po zmenách v roku 1989 smeli Rómovia v Bulharsku slobodne vyjadrovať svoju identitu, prípadne sa 

organizovať v rôznych združeniach. Pod vplyvom celkového spoločenského a politického ovzdušia 
postupne vznikali rôzne rómske organizácie. 

Na zakladajúcej konferencii 17.3.1990 sa rozhodlo o ustanovení Demokratickej Rómskej Únie, ktorú 
mal viesť Manush Romanov. Počiatočná iniciatíva pre vznik únie vyšla z Bulharskej Socialistickej Strany 
(BSP), ale akútne politické konflikty, ku ktorým došlo počas takzvaného Okrúhleho stola spôsobili, že 
Manush Romanov zmenil jej politickú orientáciu smerom k ZDS (Zväz demokratických síl). V predvečer 
volieb na jar 1990 vznikli z iniciatívy BSP alternatívne miestne rómske organizácie v celej krajine. Ako 
príklad môžeme uviesť Hnutie pre spoločenský a kultúrny rozvoj Rómov, Organizáciu pre spoločenský 
rozvoj Rómov – Výstup, Kultúrnu a edukačnú spoločnosť Rómov, Zjednotenie, Klub rómskych 
intelektuálov a iné. Tieto zoskupenia však mali vágny status a väčšina z nich skončila s činnosťou hneď 
po parlamentných voľbách. 

Napriek tomu, že v parlamente boli traja rómsky poslanci (Manus Romanov - ZDS, Sabi Golemanov 
a Peter Alexandrov – BSP), rómske organizácie obmedzili na istý čas svoje aktivity. K istému pohybu 
došlo až v lete 1991, v čase príchodu nových volieb a nárastu politických konfliktov. Manus Romanov 
úplne zlyhal vo svojej snahe premeniť Demokratickú Rómsku Úniu na politickú silu. Keďže ho 
ignorovala predvolebná koalícia, na jeseň 1991 sa rozhodol opustiť ZDS, v ktorej mal nejasný status 
„pozorovateľa„. 
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Bez ohľadu na politické názory rómske organizácie na začiatku roku 1992 manifestovali istú tendenciu 
k zjednoteniu. Po množstve predbežných stretnutí v Sofii 17. októbra 1992 vznikla na takzvanej 
Zjednocujúcej konferencii Spojená Rómska Únia. Za jej vodcu bol ustanovený Vassil Caprazov. 
Prívrženci konfederatívneho modelu odmietli nasledovať nové vedenie a prehlásili, že nerozpustia svoje 
organizácie. Ďalší vodcovia  bojkotovali Zjednocujúcu konferenciu (Marushiaková 1992:51–62; Popov  
41–50). 

Počiatkom roku 1993 vodcovia niekoľkých rómskych organizácií zahájili iniciatívu na vznik novej 
únie, v ktorej jednotlivé organizácie si mali zachovať ich nezávislosť. 8. mája 1993 bola nová organizácia 
vedená Petrom Georgievom oficiálne pomenovaná Konfederácia Rómov v Bulharsku. Cieľom 
konfederácie bolo pracovať za zjednotenie a etnickú emancipáciu Rómov v Bulharsku a vstúpiť do 
vládnych štruktúr ako oficiálne „nepolitická organizácia.„ 

Počas pomerne dlhého času do parlamentných volieb v 1994 boli rómske organizácie menej aktívne. 
Po dlhých predvolebných jednaniach boli niektorí rómski vodcovia začlenení do volebných listín rôznych 
politických strán a hnutí. Ich umiestnenie na zoznamoch však bolo takým, že ich prípadné zvolenie bolo 
takmer nemožné. Obzvlášť zaujímavá bola predvolebná dohoda Georgiho Paruševa s Hnutím práv 
a slobôd (MRF), reprezentujúcim tureckú menšinu. MRF dalo Rómom právo zúčastniť sa vo 
voľbách ako svojím členom vo viac ako tretine volebných obvodov, v miestach, kde nebolo žiadne 
turecké obyvateľstvo, a kde MRF následne nedostávalo žiadne hlasy. Ani táto dohoda však neprispela 
k umiestneniu Rómov na bulharskej politickej scéne po skončení volieb. Za člena nového parlamentu bol 
zvolený len jeden Róm – Peter Georgiev za BSP (ako člen BSP a ako náhradný kandidát v roku 1996 
vstúpil do parlamentu aj Dimitar Dimitrov z Vidina).  

Politická kríza koncom roku 1996 a začiatkom 1997 spolu s voľbami na jar 1997 znovu oživili činnosť 
rómskych organizácií. Uskutočnilo sa viacero stretnutí s účelom pripraviť spoločnú politickú líniu 
a spoločných kandidátov na poslancov. Nedošlo však k žiadnej dohode. Niektorí rómski vodcovia boli 
zapísaní na predvolebných  listinách viacerých politických strán, lenže opätovne na miestach, kde takmer 
neexistovala šanca, aby boli zvolení, iní sa snažili vstúpiť do parlamentu ako nezávislí kandidáti. Vo 
všeobecnosti však Rómovia nezískali žiadnu politickú reprezentáciu. Až roku 1998 sa Asen Christov ako 
náhradný kandidát stal poslancom v parlamente za ZDS. 

V období medzi rokmi 1989 a 1997 vznikli nové organizácie. Všetky sa vyhlasovali za „celostné„ mali 
nesporne politické ašpirácie. Ako zvyčajne každá z nich sa spájala so svojím lídrom – Konfederácia 
Rómov v Bulharsku (Peter Georgiev), Spojená Rómska Únia (Vasil Caprazov), Demokratická Únia 
Rómov (Manus Romanov), Federácia Spojených Rómskych Spoločenstiev (Vasil Danev), Nezávislá 
Demokratická Únia Rómov (Asen Christov), Klub „Únia„ (Toma Tomov), Rómska Verejná Rada 
„Kupate„ (Dohoda) (ustanovená v 1997 ako satelitná organizácia ZDS pod vedením Zlatka Mladenova 
a Simeona Blagoeva). Tieto tzv. celostné organizácie pozostávajú prevažne zo svojich vlastných vodcov 
a nepatrného počtu aktivistov, nemajú takmer žiadne aktivity, či politickú lobby. Ich popularita medzi 
rómskou populáciou v Bulharsku je bezvýznamná.  

Sklamanie politickou cestou rozvoja dalo mocný impulz rozvoju rómskeho mimovládneho sektora 
a viedlo k viditeľnému boomu. Bolo zaregistrovaných a stále je činných viac ako 250 rómskych MVO. 
Svoje projekty uskutočňujú s finančnou pomocou pochádzajúcou z rôznych prameňov, často s príjmami 
niekoľkonásobne prevyšujúcimi priemerný životný štandard v Bulharsku. Niekoľko pokusov 
o zjednotenie a koordinovanie aktivít všetkých rómskych MVO nakoniec skončilo bezúspešne 
a Asociácia rómskych MVO založená Petrom Kostovom a vedená Tomom Tomovom nemá žiadny vplyv 
na už existujúce organizácie. 

Ako oveľa sľubnejší sa ukazuje prístup Projektu ľudské práva – rómskej organizácie založenej v 1992 
na ochranu ľudských práv Rómov. Organizácia Projekt ľudské práva spolupracuje aktívne s ďalšími 
mimovládnymi organizáciami v Bulharsku aj v zahraničí. Postupne prestala byť typickou organizáciou na 
ochranu ľudských práv a  rozsah jej aktivít sa rozrástol rôznymi smermi. Stala sa tak organizáciou, ktorá 
namiesto púhej služby „cigánskemu priemyslu„ skutočne pracuje pre rozvoj rómskych komunít. Pri 
príprave a schvaľovaní rámcového programu organizácia Projekt ľudské práva dosiahla neformálne 
spojenie rómskych organizácií, tým, že ich napriek mnohým protirečeniam dokázala spojiť na základe 
základných princípov a pozícií, ktoré treba obhájiť pred bulharskou vládou.  
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Ďalšou dôležitou otázkou je spôsob, akým tieto procesy ovplyvnili život rómskej komunity. S istotou 
môžeme povedať, že momentálne sa dotýkajú len obmedzenej časti rómskej komunity a aj to len na 
niektorých miestach. Mnohé skupiny zostávajú prakticky nedotknuté (ako napríklad Rudari, veľká časť 
turecky hovoriacich Rómov, mnohé tradičné rómske skupiny a pod.). 

V začiatkoch aj spoločenstvo Kardarašov stálo mimo týchto aktivít. Kardarašovia si zachovávajú 
svoje etnické a kultúrne tradície (vrátane vnútornej samosprávy – Mesare alebo rómskeho súdu, inde 
známeho aj pod názvom Romani kris), uzatvárajú sobáše v rámci svojho spoločenstva a sú relatívne 
zámožní. Neustále hľadajú nové ekonomické možnosti a logicky dospeli k záveru, že je potrebné sa 
zamerať na nové sociálne aktivity a pokúsiť sa tak sčasti legalizovať svoju obchodnú činnosť a spojiť ju 
so štátnymi objednávkami (čo je v súčasných podmienkach najvýnosnejší typ podnikania).  

Najprv vyslali svojich reprezentantov, aby sa zúčastnili na novom systéme rómskych mimovládnych 
organizácií – napríklad Vasila Daneva, Tomu Tomova, Zlatka Mladenova, Alexandra Filipova (Sorosova 
rómska nadácia a Rómsky program nadácie Open Society). Zároveň aj za pomoci médií aplikovali na 
svoje spoločenstvo známy vzorec „Cigánskych kráľov„ (ako napríklad „cár Kiro„ Kiril Raškov). 
Experimentovali aj s transformáciou tradičných foriem vnútornej samosprávy (vytvorenie NVO 
„Najvyššie Mesare„, ktorému predsedal Zlatko Mladenov). 

Skupina Kardarašov predurčila novú etapu vývoja rómskej komunity, súvisiacu s organizáciou Euro-
Roma. Jej založenie inicioval Cvetlin Kančev, Bulhar, ktorý bol prijatý do spoločenstva Kardarašov, 
bohatý podnikateľ a od roku 1997 člen parlamentu (najskôr člen Bulharského podnikateľského bloku a 
potom člen Bulharskej euro-ľavice). Po dlhých prípravách sa v decembri 1998 v Sofii uskutočnil 
zakladací kongres Národnej asociácie Euro-Roma. Zúčastnilo sa ho 386 delegátov (3 386) z 205 
samosprávnych organizácií zo všetkých oblastí krajiny. Bola to prvá verejná akcia takýchto rozmerov v 
Bulharsku, ale hlavne to bola prvá udalosť v modernej rómskej histórii, ktorú si Rómovia sami 
financovali (bez akejkoľvek účasti štátu, politických strán, nadácií atď.).  

Nová organizácia bola veľmi aktívna pri príprave nadchádzajúcich miestnych volieb. Založenie Euro-
Roma je dôkazom toho, že Rómovia sa nepotrebujú ukrývať pod politický plášť inej strany, pretože sa 
môžu spoľahnúť na vlastné sily. Existujúci ústavný zákaz strán založených na etnickom princípe sa 
ukázal neúčinný, pretože sa dal ľahko obísť. Roku 1999 sa na miestne voľby začalo pripravovať aj 
niekoľko ďalších rómskych strán – Únia za demokratický vývoj (Ivan Kirov), Bulharská strana 
„Budúcnosť„ (Rusi Golemanov), Strana Slobodné Bulharsko (vedená Angelom Raškovom, synom cara 
Kira), Strana Demokratický kongres (založil ju a vedie Ramadan Rašid, člen spoločenstva Millet), 
Demokratické hnutie „Rodolubie„ (založil ju a vedie Ivan Kostov, zo skupiny Rudarov).  

Aktivizácia rómskych politických strán vystrašila vládu, ktorá zareagovala útokom na najpopulárnejšiu 
organizáciu tým, že v lete 1999 krátko pred voľbami do miestnych samospráv zbavila Cvetlina Kančeva 
poslaneckej imunity a zadržala ho na základe obvinení z rôznych trestných činov, ktoré bulharská verejná 
mienka neberie vážne (Cvetlin Kančev bol odsúdený na 6 rokov väzenia za krádež psa, podobne bol na 
základe smiešnych obvinení, ktoré sa nikdy nedokázali, zadržaný aj car Kiro – Kiril Raškov). Avšak 
túžbe po ekonomickej sile a politickej moci, dosiahnutej na základe vlastnej politickej reprezentácie, už 
nebolo možné zabrániť. 

Prázdny priestor, ktorý po sebe zanechala Euro-Roma, bol sčasti vyplnený Stranou Slobodné 
Bulharsko, ktorej volebná kampaň bola založená na jednoduchom princípe, že Rómovia by mali hlasovať 
za Rómov a Milleti za Milletov. Výsledky miestnych volieb (október 1999) boli pre bulharskú spoločnosť 
značným šokom. Strana Slobodné Bulharsko získala 52 300 hlasov a 81 starostov, a zaradila sa do prvej 
desiatky najdôležitejších politických strán. Euro-Roma získala 56 starostov a rómske strany (či už 
samostatne alebo v koalícii s inými stranami) získali spolu 2 % hlasov a 200 starostov a kľúčových 
pozícií v miestnych samosprávach. Týmto sa Rómovia a ich strany stali významným faktorom v 
modernom politickom vývoji krajiny a následky týchto dianí sa v plnom svetle ukážu až v budúcnosti 
(Marušiakova & Popov 2001 b). 

Na jar 2001 sa cigánske politické strany (rómske a nerómske strany skupín Millet a Rudara), ktorých 
bolo v tom čase už 14, pokúsili zjednotiť v záujme nadchádzajúcich volieb. Napriek dlhým rokovaniam 
medzi sebou i s ostatnými hlavnými politickými silami reprezentujúcimi obyvateľstvo regiónu sa 
nepodarilo dosiahnuť vytúžené zjednotenie rómskych politických strán. Vznikla Národná únia „Cár 
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Kiro„, v ktorej sú najvýznamnejšími stranami Strana Slobodné Bulharsko (pod vedením Ivana Raškova, 
syna cára Kira), Strana za sociálne a demokratické zmeny (pod vedením Zlatka Mladenova), 
Demokratické hnutie „Rodolubie„ a niektoré mimovládne organizácie. Politické hnutie Euro-Roma 
vstúpilo do koalície s Hnutím za práva a slobody a Konfederácia rómskych a občianskych hnutí „Roma„ 
vstúpila do koalície s Bulharskou socialistickou stranou. Novovytvorená strana „Rodolubie 2000„ (pod 
vedením Juliana Dimitrova) sa volieb zúčastnila samostatne a kategoricky sa dištancovala od Rómov, 
tvrdiac že sú stranou „Rudara-Vlachov„.  

Zmenená politická situácia v krajine po návrate na bulharskú politickú scénu cára Simeona ovplyvnila 
aj výsledky parlamentných volieb v júni 2001. Tieto boli pre rómskych lídrov trpkým sklamaním, 
nakoľko sa im nepodarilo zopakovať úspechy z miestnych volieb. Najväčšie množstvo rómskych hlasov 
získalo Národné hnutie Simeon II. Do parlamentu boli zvolení dvaja poslanci zastupujúci rómske 
obyvateľstvo (zo spoločenstva Kardarašov) – Alexander Filipov, ktorý figuroval na zozname Národného 
hnutia Simeon II., a Toma Tomov ako koaličný partner Bulharskej socialistickej strany.  

Špecifickým druhom hľadania možností rozvoja spoločenstva, ktorý sa značne líši od doteraz 
spomínaných spôsobov, je činnosť rôznych evanjelických cirkví (baptistickej, adventistov atď.) medzi 
bulharskými Rómami. Táto činnosť nie je úplne nová, evanjelické cirkvi začali svoje aktivity v rómskych 
spoločenstvách už v medzivojnovom období a v obmedzenej forme pokračovali aj neskôr. Postupne sa 
rómske cirkevné spoločenstvá diferencovali na základe etnického princípu, volili si svojich vlastných 
pastorov, začali si stavať vlastné kostoly v Rómami obývaných oblastiach a dnes sú s ostatnými 
cirkevnými spoločenstvami spätí len formálne. V súčasnosti čoraz viac bulharských Rómov priťahujú 
„nové cirkvi„, a taktiež prebieha proces registrácie nezávislej rómskej cirkvi, na čele ktorej stojí Boris 
Borisov z mesta Lom.  

Konvertovanie na nové náboženstvo často predstavuje možnosť nájsť si nové miesto v spoločnosti, 
prispôsobiť sa novým podmienkam, nájsť východisko z krízy vlastného etnika a v balkánskych 
podmienkach (kde sa etnická a náboženská identita často zamieňa) môže dokonca predstavovať spôsob 
zmeny vlastnej etnickej príslušnosti.  

 
* * * 

Momentálne je ťažké predpovedať vývojové tendencie rómskej komunity v Bulharsku. Všeobecne je 
možné situáciu charakterizovať ako sklamanie súčasným stavom a hľadanie nových perspektív. Trpké 
skúsenosti presvedčili Rómov, že doteraz vyskúšané cesty nepriniesli žiadne skutočné výsledky, ba čo 
viac, neponúkajú ani vyhliadky budúceho rozvoja rómskej komunity. Paternalistický prístup „dobrých 
bielych bratov„, ktorý rovnako charakterizuje postoj politických strán, štátu aj mimovládnych organizácií, 
postavila Rómov do pozície večne poučovaných a ochraňovaných, zničila adaptívne mechanizmy 
spoločenstva a v dlhodobom horizonte zabraňuje prirodzenému vývoju komunity. Jasným príkladom 
zmieneného postoja je skutočnosť, že kedykoľvek sa niektorému nezávislému rómskemu hnutiu alebo 
iniciatíve, ako sú Euro-Roma alebo Rámcový program naskytne nejaká šanca, štát a mimovládne 
organizácie (až na niekoľko výnimiek) sa pod nejakou chabou zámienkou jednotne postavia proti Rómom 
(alebo ich odmietnu podporovať). Politické strany (a vlády, ktoré sa z nich vytvárajú) potrebujú Rómov 
ako voličov, a mimovládne organizácie potrebujú problematickú komunitu, o ktorú sa môžu starať, 
ochraňovať, bojovať za jej práva atď. Avšak nikto by nemal žiaden prospech z rozvoja spoločenstva, 
ktoré dokáže (alebo sa snaží) riešiť svoje problémy samostatne. 

V súčasnosti je už zrejmé, že zahraničné inštitúcie nemôžu vyriešiť problémy tunajších Rómov, a 
početné príklady „rómskeho priemyslu„ na rôznych úrovniach (štátnych aj mimovládnych) toto 
presvedčenie len potvrdzujú. Okrem toho vzorce navrhované západnými krajinami sú často neprimerané 
situácii alebo prinášajú práve opačné výsledky (ako napríklad v Bosne, Kosove alebo v súčasnosti v 
Macedónii). Kontakty so zahraničnými Rómami dokazujú, že celorómska jednota je stále len v rovine 
myšlienky a jej naplnenie si ešte vyžiada veľa času a môže byť úspešné len v prípade, že sa bude zakladať 
na úspechoch, ktoré Rómovia dosiahli v jednotlivých krajinách.  

Nie je ľahké predpovedať, či budú mať bulharskí Rómovia dosť síl, aby prebrali svoje osudy do 
vlastných rúk, či už cez mimovládne organizácie alebo cez politické hnutia, ale je jasné, že tento vývoj sa 
už začal a nemôže byť zastavený aj napriek doterajším sklamaniam.  
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Rómovia v emigrácii: ekonomický turizmus alebo nová šanca? 
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Problém Rómov a ich integrácie do majoritných spoločností sa stal jedným z kľúčových bodov 

každoročného hodnotenia kandidátskych krajín Európskou úniou. Podľa Kodanských kritérií 
(Copenhagen criteria z roku 1993), ktoré určujú pravidlá prijatia nových krajín do Európskej únie, každá 
kandidátska krajina musí mať vybudované stabilné inštitúcie zaručujúce demokraciu, právny štát, 
fungujúcu trhovú ekonomiku, dodržiavanie ľudských práv, rešpekt a ochranu menšín. Podľa Agendy 
2000, publikovanej Európskou komisiou, majú všetky kandidátske krajiny značné rezervy v riešení 
problémov rómskej menšiny. Komisia konštatuje, že vo väčšine krajín pretrvávajú hlboko zakorenené 
predsudky, ktorých výsledkom je diskriminácia Rómov v spoločenskom a hospodárskom živote a rastúce 
rasisticky motivované násilie, neraz neadekvátne hodnotené a odsúdené zo strany zodpovedných štátnych 
úradníkov. V samotnej hodnotiacej správe Slovenskej republiky za rok 2000 sa ako najkritickejšie oblasti 
celospoločenského vývoja, ktoré potrebujú okamžité zlepšenie, uvádzajú reforma verejnej správy a 
problémy rómskej menšiny. Podkladové materiály o ochrane menšín pre hodnotiacu správu SR za rok 
2001 sú ešte alarmujúcejšie a stavajú Slovensko do veľmi zlého svetla.   

Slovenská republika je častým terčom európskych kritikov, ktorí sledujú otázky riešenia rómskej 
problematiky. Málokto si uvedomuje, že malé vyše päťmiliónové Slovensko má proporčne najviac 
Rómov na počet obyvateľov zo všetkých kandidátskych krajín, preto aj problémy sú vypuklejšie a 
viditeľnejšie než v iných krajinách, čo však nijako neminimalizuje skutočné jadro a vážnosť problémov. 
Snáď nikoho z odbornej verejnosti netreba presviedčať, že prevažná väčšina slovenskej majoritnej 
spoločnosti neakceptuje Rómov ako seberovných občanov a považuje ich za neriešiteľný problém, čo 
vyúsťuje do priamej či nepriamej diskriminácie Rómov v každodennom živote. Masový exodus Rómov 
zo Slovenskej republiky, nazývaný s obľubou aj ekonomický turizmus alebo etnoturistika, ešte zvýšil 
nepriateľstvo voči Rómom, najmä keď jeho dôsledkom bola zavedená vízová povinnosť pre občanov 
Slovenskej republiky zo strany viacerých európskych štátov vrátane Belgicka (v štátoch Schengenu do 
jari 2001).  

Rapídny nárast rómskych žiadateľov o azyl v mnohých európskych krajinách vzbudil odmietavé 
reakcie tak verejnosti, ako aj politických predstaviteľov. Ani západná Európa nevíta Rómov s otvoreným 
náručím a radšej by ich videla za svojimi hranicami. Vidina vyše 6 miliónov Rómov, žijúcich v 
kandidátskych krajinách, putujúca za lepším životom do západnej Európy, straší aj politikov v Bruseli. 
Pravidlá UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees, Ženeva), podľa ktorých je možné 
uznať dôvody žiadosti o azyl, nie sú jednoznačné, a dôkazy o diskriminácii či rasizme voči Rómom nie je 
možné a ľahké vždy potvrdiť. Jednotná azylová politika v krajinách Európskej únie ostáva zatiaľ stále len 
v polohe celospoločenských a parlamentných diskusií, ale stáva sa aj obľúbenou kartou v rukách 
niektorých politikov. Európska komisia zverejnila v novembri 2000 návrh jednotného azylového konania, 
ale vlády 15 štátov EU sa zatiaľ nedohodli na kritériách udelenia azylu, odvolacom procese a spájaní 
rodín.  

Hoci podľa správ zo zahraničných aj slovenských médií by sa zdalo, že slovenskí Rómovia zaplavujú 
západnú Európu, skutočné číslo rómskych žiadateľov o azyl je minimálne. Podľa štatistík UNHCR z roku 
2000 (Roma Asylum-Seekers, Refugees and Internally Displaced, 2000) v rokoch 1990–1999 požiadalo o 
azyl v západných krajinách 11 537 občanov Slovenskej republiky (najviac v Nemecku, Belgicku, 
Holandsku, Fínsku a Dánsku),42 z čoho len 52 žiadateľom bol uznaný štatút utečenca. Za týmito číslami 
sa skrývajú mnohé životné osudy, ktoré študujú a skúmajú štátni úradníci, právnici i sociálni pracovníci. 

 
42 Pre porovnanie uvádzam počty žiadateľov o azyl z iných kandidátskych krajín: Bulharsko – 119 998; Česká republika – 12 347; Maďarsko – 7 426; Poľsko 
– 50 250; Rumunsko – 416 758 (UNHCR, október 2000).   
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Spoločnosť sa nezaujíma, aký je ďalší osud tých, ktorí sú v azylovom procese, trvajúcom v niektorých 
krajinách celé roky.   

O Belgicku možno povedať, že pod lampou býva tma. Krajina s hlavným mestom Európy, v ktorom 
sídlia najdôležitejšie európske inštitúcie, nezvláda problémy so žiadateľmi o azyl vždy na výbornú. 
Svedčí o tom aj prípad slovenských Rómov, ktorí boli z Belgicka “vyvlečení“ za nehumánnych 
podmienok (s pečiatkami na rukách), čo malo dohru na Európskom súde pre ľudské práva. Azylový 
proces (s odvolaniami) trval ešte donedávna v Belgicku aj niekoľko rokov, práve preto lákala táto krajina 
mnohých, túžiacich po lepšom živote.43 Pre slovenských Rómov v Belgicku sa novým domovom stali 
mestá Gent, Tienen, St. Niklaas, St. Truiden a Antverpy. Najviac ich dodnes žije vo flámskom Gente (v 
súčasnosti okolo dvetisíc). Podľa štatistík PICO (Provincial Integratiecentrum Oost-Vlaanderen) prišli 
slovenskí Rómovia do Belgicka v troch vlnách: 
1993–1995 (117 žiadateľov o azyl) 
1996–1997 (517 žiadateľov o azyl) 
1998–2000 (3552 žiadateľov o azyl).44 

Prvú skupinu rómskych emigrantov tvorili väčšinou ľudia, ktorí na Slovensku stratili prácu a nemohli 
nájsť ďalšie uplatnenie. Ich snahou v Belgicku bolo začleniť sa do života spoločnosti a zvládnuť jej jazyk 
a zvyklosti, čo sa väčšine z nich aj úspešne podarilo. Členovia tejto vysťahovaleckej vlny videli šancu 
nového uplatnenia, a preto vyvinuli maximálne úsilie integrovať sa.  

Počas druhej a tretej vlny rómskej emigrácie sa pomery v Belgicku zmenili a nálady proti emigrantom 
sa začali stupnovať. Vízia trvalej perspektívy života nových rómskych prisťahovalcov v Belgicku sa 
každým rokom zmenšovala, čo malo za následok aj oslabenie úsilia imigrantov integrovať sa do belgickej 
spoločnosti, pretože vedeli, že ich z krajiny skôr či neskôr vysťahujú. V týchto dvoch skupinách sa 
nachádzali tí, ktorí prišli s jasnou predstavou zarobiť na sociálnych dávkach, alebo tí, ktorí naozaj opustili 
Slovensko kvôli rasizmu a diskriminácii. Keďže jednou z podmienok na pravidelné dostávanie sociálnych 
dávok je zmluva o prenájme bytu, snažili sa všetci Rómovia nájsť si ubytovanie. Majitelia lepších bytov 
nechceli Rómom prenajímať priestory najmä kvôli neistej dĺžke ich pobytu, preto Rómovia museli 
prijímať aj nevhodné a často úbohé ubytovanie, ktoré si však mnohí po čase sami vylepšili a zveľadili na 
radosť majiteľov.    

Jednotlivé skupiny slovenských azylantov v Belgicku sa od seba značne odlišujú najmä svojím 
vlastným postojom a prístupom k životu v novej krajine. Kým niektorí žijú naďalej tak, ako boli zvyknutí 
na Slovensku (nepracovať a čakať na sociálne dávky – väčšinou mladí ľudia, ktorí neboli naučení 
pracovať), mnohí sa snažia uchopiť šancu do rúk a presadiť sa v novej krajine napriek neistému ďalšiemu 
osudu. Väčšina z nich pozitívne hodnotí skutočnosť, že v multikultúrnom Belgicku ich spoločnosť 
prijíma nie podľa farby pleti, ale podľa schopností. Existuje tu sieť funkčných sociálnych stredísk a 
mimovládnych organizácií, ktoré novým prisťahovalcom pomáhajú integrovať sa do života, poskytujú 
pomoc pri zložitom azylovom konaní, pri hľadaní bytu, zariaďovaní, styku s úradmi, sprostredkovaní 
drobnej práce (azylanti, ako aj všetci občania z ne-EU krajín nemajú v krajinách EÚ právo legálne sa 
zamestnať). Niekedy sa vzťah sociálneho pracovníka a žiadateľa o azyl zmení na priateľstvo, ako to 
dokumentuje prípad sociálneho pracovníka Geerta Matthysa z Gentu a Tibora M. z východného 
Slovenska. Geert pozná v Gente skoro všetkých slovenských Rómov a tvrdí, že s nimi nie sú žiadne 
mimoriadne problémy. Tibora považuje za jedného zo svojich najlepších priateľov.  

Tibor  prišiel do Belgicka v roku 1998 spolu so svojou manželkou. Ich rozhodnutie vysťahovať sa z 
krajiny nebolo ľahké a dospeli k nemu až po opakovaných útokoch skínov, z ktorých najvážnejší mal 
dohru v nemocnici a na policajnej stanici. Tibor si v živote užil dosť diskriminácie a predsudkov, ktoré ho 
urobili zatrpknutým a nezmieriteľným voči Slovensku a jeho predstaviteľom. Privítal vízovú povinnosť 
voči občanom Slovenska, pretože “víza svetu ukázali, že niečo nie je v poriadku“. Vo svojom životnom 
príbehu, ktorý napísal pre Európsky parlament, uvádza desiatky “drobných“ každodenných prejavov 
diskriminácie (zákaz vstupu do barov, na diskotéky, na futbalové zápasy, do autobusu, do taxíka, 
predsudky v škole a práci atď.). Cieľom tohto príspevku nie je sledovať Tiborov život na Slovensku, ale 

 
43  Najnovší systém azylovej politiky v Belgicku, ktorý sa aplikuje v praxi od júna 2001, sa riadi heslom “Last in, first out“ (tí, čo prišli ako poslední, musia 
opustiť Belgicko ako prví). Noví žiadatelia o azyl dostávajú len materiálnu pomoc, prípadne šeky, a do 25 dní sú z krajiny vypovedaní. 
44 Počty žiadateľov o azyl sa týkajú len osôb starších ako 18 rokov – belgické úrady osoby mladšie ako 18 rokov nezaznamenávajú. 
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jeho ďalšie osudy v Belgicku. Tibor je pozitívnym príkladom a dôkazom toho, že Rómovia, ak dostanú 
príležitosť a dôveru, sa vedia plnohodnotne začleniť do spoločnosti bez toho, aby zanevreli na svoju 
identitu, svoj pôvod, históriu a kultúru.  

Po príchode do Belgicka sa Tibor zapojil do dobrovoľníckej práce v charitatívnej organizácii. Po 
krátkej dobe zvládol konverzačné základy anglického jazyka a po troch rokoch usilovného štúdia dnes už 
plynule hovorí aj po flámsky (holandsky). Jeho znalosti cudzích jazykov ho priviedli k prekladateľskej a 
tlmočníckej práci, ktorou si dnes popri sociálnych dávkach (určených podľa výšky zárobku z tlmočenia) 
zarába na živobytie. Po rokoch čakania a beznádejného liečenia na Slovensku sa Tiborovi a jeho 
manželke v Belgicku narodil syn. Rodina si našla a vybudovala nový domov, ktorý si nadovšetko vážia a 
zveľaďujú. Na Slovensko sa rozhodne vrátiť nechcú. Ako tvrdí Tibor: “Moja životná skúsenosť je podľa 
mňa typický príklad menšinového a etnického problému v rasistickom a diskriminačnom Slovensku, lebo 
takto a podobne trpia aj mnohí iní a hlavne Rómovia (aj tí, ktorí si to ešte neuvedomujú). Dúfam, že sa 
tam nikdy nebudem musieť vrátiť a ani nechcem, Nedovolím, aby sa to ešte raz opakovalo, alebo aby aj 
môj syn musel to isté prežívať.“        

Pri mojej návšteve Tiborovej rodiny v malom, ale útulnom a čistom byte zisťujem, že Tibor sa 
nezaujíma len o zabezpečenie svojej vlastnej rodiny, ale sa stal aj poradcom a hlasom ostatných 
slovenských Rómov v Gente. Pomáha im hlavne v styku s úradmi, kde je nevyhnutná komunikácia v 
cudzom jazyku. Všetky jeho aktivity vyústili do rozhodnutia založiť vlastnú neziskovú organizáciu s 
cieľom pomáhať Rómom v ich úsilí stať sa plnoprávnymi členmi spoločnosti. Spolu s Geertom 
Matthysom a ďalším aktívnym slovenským Rómom Dionýzom H. založili v Gente v roku 2001 
mimovládnu organizáciu Dúha v.z.w. – Iniciatíva nezávislých Rómov (Onafhankelijke Roma Initiatief).  

Tiborove aktivity neostali nepovšimnuté v mestskom zastupiteľstve. Vzhľadom na svoju prácu v 
prospech ostatných Rómov sa stal členom Mestského fóra pre etnické menšiny a bol zvolený do Rady 
vedenia fóra.  

Nie všetci Rómovia sú však ako Tibor. Sám priznáva, že niektorí sa odmietajú zapojiť do života 
spoločnosti a len využívajú sociálny systém krajiny. Všetci žijú v slušných podmienkach, 
neporovnateľných so životom na Slovensku. Mnohí sa snažia prilepšiť si drobnou prácou – opravami, 
maľovaním či prácou v kuchyni, alebo kvetinárskom “priemysle“. Rómska komunita v Gente je 
rôznorodá a potvrdzuje, že nemožno podľa niekoľkých jednotlivcov súdiť celú skupinu. Aktívni 
Rómovia, ktorí túžia po lepšom a pokojnom živote, si uvedomujú aj potrebu vzdelania pre svoje deti. 
Viaceré z detí, ktoré na Slovensku navštevovali špeciálne (osobitné) školy, patria v belgických školách 
medzi najlepších žiakov a žiačky v triede. Vo voľnom čase sa zapájajú do kultúrnych aktivít, 
organizovaných rómskymi hudobníkmi, najmä kultúrnym aktivistom Dionýzom H., ktorý vedie detskú 
folklórnu skupinu a muziku. Deti už vystupovali na viacerých podujatiach, napríklad pri príležitosti 
Medzinárodného dňa Rómov (8. apríla). Aj tu však existuje proti-skupina tých, ktorí vzdelanie 
nepovažujú za potrebné a deti do školy neposielajú. Na túto skupinu je zameraný projekt mimovládnej 
organizácie IFIAS z Bruselu (Institute for International Assistance and Solidarity), ktorého cieľom je v 
rámci peer-support (Rómovia pomáhajú Rómom) zapojiť aktívnych Rómov (slovenských, bosnianskych 
a rumunských) do kampane za práva rómskych detí, najmä právo na vzdelanie.   

Doposiaľ najdôležitejšou aktivitou slovenských Rómov v Gente, reprezentovaných mimovládnou 
organizáciou Dúha, bolo ich vystúpenie v Európskom parlamente v Bruseli dňa 27. septembra 2001. Na 
podujatí venovanom problematike menšín na Slovensku45 Rómovia (D. H.) predniesli svoje požiadavky 
(uvedené v pôvodnom znení): 
 
 
Problém Rómskeho spoločenstva v národnom a Európskom kontexte:  
Potreba integrálneho uchopenia! 
 

 
45 Na upresnenie treba povedať, že podujatie “Národnostné spoločenstvá na Slovensku“ (public hearing) v Európskom parlamente, ktoré 27. septembra 2001 
organizovala MEP (členka EP) Nelly Maes, umožnilo síce Rómom vystúpiť so svojimi požiadavkami, v skutočnosti však bolo zamerané na požiadavky 
maďarskej menšiny na Slovensku a radikálne vystúpenia predstaviteľov Svetového zväzu Maďarov, čo sa stretlo aj s odsúdením zo strany Strany maďarskej 
koalície. 
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Návrh platformy požiadaviek: 
V Európskom kontexte: 
 
Uznanie Rómskeho spoločenstva ako Európsky národ s vlastný jazykom, hystóriou a kultúrou, ale bez 
vlastnej zeme. 

Odsúdenie rasizmu a diskriminácie voči Rómskemu spoločenstvu. 

Oficiálne uznanie Rómskeho spoločenstva ako obeť etnickej očisty v 1939–1945 a právo na kompenzáciu. 

Pri posudzovaní podaných žiadostí o azyl, brať do úvahy špecifické problémy rasizmu a diskriminácie 
voci Rómskemu spoločenstvu. 

Nezávyslú azylovú procedúru bez zamiešania osobných intervencií Slovenských autorít. (Napr. zrušenie 
prémie pri dobrovoľnom návrate, vyplácanej Medzinárodnou Organizáciou pre Migráciu, IOM 
Slovenskím Rómom, pod tlakom Slovenskej vlády.) 
Zriadenie zmiešanej nezávislej komisie (zastupitelia Rómskych mimovládnych organizácií a zastupitelia 
dotujúcich krajín), zostavenej podľa požiadaviek Rómskeho spoločenstva, zameranej na  kontrolu dotácií, 
či sa skutočne používajú na projekty, ktoré efektívne posilňujú pozíciu Rómskeho spoločenstva. Pre 
ustráženie neutrality, zastupitelia Rómskeho spoločenstva, nesmú byť určení Slovenskými autoritami. 
Dúha vzw je strana žiadajúca o miesta v tejto komisii. 

 
V národnom kontexte: 
 
Uznanie Rómštiny ako jeden z oficiálnych štátnych jazykov. 

Právo na školstvo a edukáciu vo vlastnom materinskom jazyku od materských škôl až po vysoké školy a 
univerzity, na to špeciálne vyškolenými učiteľmi. 

Právo na spravodlivé podmienky na zamestnanie a skutočnú možnosť zapojiť sa do spoločenského a 
kultúrneho života. 

Právo používať Rómštinu pri verejných stykoch a v administratíve. 

Skutočná kvalifikácia priestupkov resp. zločinov ako rasisticky inšpirované činy a k tomu patričné 
potrestanie. 

Skutočný zákaz rasistických organizácií. 

Zákaz konaní, ktoré by priamo alebo nepriamo poukazovali na asimiláciu alebo apartheid. 
V štátnych správach zamestnávať podľa správneho odzrkadlenia počtu Rómskeho spoločenstva. 

Intenzívne sprevádzanie vyprocedúrovaných žiadateľov o azyl vrátane okamžitého vstupu do sociálno-
poisťovacieho systému, pod dohľadom miestnych Rómskych mimovládnych organizácií’. 

 

 
Vystúpenie v Európskom parlamente považujú predstavitelia Vzw Dúha za historickú udalosť, keď 

slovenskí Rómovia po prvýkrát dostali príležitosť vysloviť svoje požiadavky v parlamente. Vo svojich 
politických aktivitách mienia pokračovať aj naďalej, hoci niekedy sú ich vyhlásenia zamerané viac na 
diskreditáciu Slovenskej republiky než na konštruktívne riešenie problémov. Bolo by užitočné, keby 
Rómovia v emigrácii spojili svoje sily s rómskymi i nerómskymi aktivistami na Slovensku, ktorým ide o 
zlepšenie situácie. Nedôvera voči všetkým “gádžom“, ktorá je výsledkom mnohonásobných skúseností s 
diskrimináciou a predsudkami, tiež neprospieva pozitívnemu vývoju. Emigrácia Rómov je dôsledok 
dlhodobej sociálnej, ekonomickej a etnickej diskriminácie Rómov. Za to, že sa mnohí Rómovia cítia na 
Slovensku ohrození a diskriminovaní a hľadajú domov v iných krajinách, nesie vinu celá spoločnosť. 
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Náprava bude trvať desaťročia. Jedinou cestou vpred je dialóg a spolupráca tých Rómov i Nerómov, ktorí 
spolupracovať chcú.   
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Ľudové náboženstvo Rómov z Levoče a okolia 
na prelome 20. a 21. storočia. 

 
Zuzana Palubová 

 
 
Kľúčové slová: kostol, svätec, kňaz, viera 
 

Rómske etnikum tvorí neoddeliteľnú súčasť atmosféry Levoče a regiónu Spiša vôbec. Odlišnosti 
rómskej mentality a kultúry si všimne každý vnímavý človek. Špecifické správanie Róma v rôznych 
životných situáciách odráža jeho myslenie, hodnoty a duševný život. Zaujímavé je nielen správanie, ale aj 
podstata rómskeho duchovného sveta, pocity a životná filozofia.  

V tejto časti sledujem rómsky katolicizmus, inými slovami – ako sa oficiálny náboženský kult 
transformuje vo vedomí rómskeho kolektívu i jednotlivca, poznačenom pôvodnými náboženskými 
predstavami. 
 

Rómovia nemajú osobitné náboženstvo, ale sa prispôsobujú majoritnej spoločnosti. Ich vieru určuje 
spoločný strach pred duchmi mŕtvych, obsahuje mágiu, démonické bytosti, veštby.46  

Žijúc kočovným spôsobom života prijímali prvky náboženstva tej krajiny, kde práve žili. Na pôde 
Európy šlo o preberanie prvkov kresťanskej, prevažne katolíckej viery. Prvým dôkazom bol charakter ich 
príchodu do Európy, kde sa začali vydávať za pútnikov, hoci nebolo jasné, či naozaj navštevovali 
pútnické miesta.47 Samuel Augustini ab Hortis vo svojej monografii o Cigánoch v Uhorsku si nerobil 
ilúzie o pútnických zámeroch stredovekých Rómov. Podľa svojich vlastných prameňov uvádzal, že 
pútnickým výzorom sa pokúšali ospravedlniť a zamaskovať skutočný potulný život a získať materiálnu 
podporu usadlého obyvateľstva, zavádzajúc ho medziiným legendou o pokání za hriechy otcov, ktorí 
odopreli prijať svätú Máriu s Ježišom, keď utekali pred Herodesom do Egypta.48  

Hoci stredoveké pramene uvádzajú, že Cigáni nemajú vlastné náboženstvo, nevyznávajú žiadnu 
vieru,49 neznamená to, že by Rómom chýbali vlastné náboženské predstavy a cítenie. Samotný S. 
Augustini v súlade s vedomosťami doby priznáva, že o vnútornom presvedčení Cigánov chýbali vtedajšej 
vede poznatky. Zaznamenáva ale vonkajšie prejavy viery, hoci iba formálne, keďže prijímanie 
kresťanstva sa dialo sčasti pod tlakom majoritnej spoločnosti, sčasti pre výhody, ktoré z toho vyplývali: 
“Deti si síce dávajú krstiť, ale nie z úcty voči tomuto božskému nariadeniu, alebo v snahe o blaho svojej 
duše, ale ako možno zistiť z ich chápania náboženstva, iba z nápodoby a zvyku, alebo dokonca v snahe 
získať obvyklé peniaze od krstných rodičov… z toho dôvodu chodia s novorodeniatkom z dediny do 
dediny, tento podvod opakujú tak dlho, kým sa im darí… V celom správaní sa tohto ľudu je málo 
zbožnosti a ešte menej úcty voči božej prozreteľnosti…”50 

Pomyselnú bodku za stredovekým a ranonovovekým chápaním rómskej nábožnosti dáva výrok a čin 
stockholmského arcibiskupa, v období 15. storočia nie ojedinelý, ktorý zakázal, aby boli Rómovia krstení 
či pochovávaní s vysvetlením, že by to bolo ako “hádzať perly sviniam.”51  

Z uvedených skutočností vyznieva okrem averzie voči Rómom aj istá neznalosť tradičných zložiek 
duchovného života Rómov, ktoré E. Horváthová v doslove k dielu Augustiniho vysvetľuje predovšetkým 
značnou uzavretosťou rómskych skupín voči nerómskemu obyvateľstvu.52 

 
  Stať je súčasťou autorkinej diplomovej práce “Ľudové náboženstvo Rómov z Levoče a okolia”, FF UKF v Nitre, Katedra folkloristiky a regionalistiky, 
2001. Školiteľka Doc. V. Feglová, CSc. 
46 Romové. In: Encyklopedie náboženství. Karmelitánske nakladatelství, Kostelní Vydří 1997, s. 307. 
47 FRASER, A.: Cikáni. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1998, s. 260. 
48 AUGUSTINI ab Hortis, S.: Cigáni v Uhorsku 1775. Studio – dd –, Bratislava 1995, s. 17. 
49 FRASER, A.: c. d., s. 108. 
50 AUGUSTINI ab Hortis, S.: c. d., s. 51–52. 
51 FRASER, A.. c. d., s. 155. 
52 AUGUSTINI ab Hortis, S.: c. d., s. 75–83. 
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Úlohu v hodnotení Rómov zaiste zohral nepriateľský postoj majoritnej spoločnosti voči rómskemu 
etniku, ktoré si takúto situáciu viac-menej samo zapríčiňovalo svojím nekonvenčným, asociálnym 
správaním.  

Na Spiši prevláda u Rómov náboženstvo rímskokatolícke.  
V súčasnej dobe niektorí jednotlivci podliehajú vplyvu nových náboženstiev (donedávna 

označovaných za sekty) napríklad Svedkov Jehovových, ale sú to výnimky. Nové myšlienky Rómovia 
neradi prijímajú, nedôverujú tomu, čo stojí mimo tradície a veľký dôraz kladie na vieru svojich predkov. 
V tomto zmysle tiež nechcú vybočiť z rámca okolitej nábožensko-spoločenskej praxe, preto sa k sektám 
správajú odmietavo. Aj v tomto postoji vidieť snahu o integráciu do širšieho lokálneho spoločenstva. 

Ku katolíckej cirkvi sú Rómovia priťahovaní viac ako k ostatným cirkvám pôsobiacim v danej lokalite 
snáď pre vonkajšiu okázalosť obradov. Honosné obrady, pestré ceremónie a farby katolíckeho kostola 
zodpovedajú zrejme najviac ich fantázii. Cirkevné zásady a učenie však poznajú len nepatrne, alebo 
vôbec.53 

V rómskych životných postojoch, vo viere sa odráža mnoho prvotných náboženských predstáv. Je 
nemožné zrekonštruovať ich pôvodné náboženstvo v celku, ale to, čo sa zachovalo, naznačuje prvoradú 
funkciu primitívnych náboženstiev – chrániť a osláviť život.54 
 
Funkcia kostola v rómskej viere 
 

Viditeľný svet má s neviditeľným veľa styčných bodov a človek sa domnieva, že práve v týchto 
miestach sa mu podarí nadviazať vyššie spojenie so silami, čo ho obklopujú. Miesto stotožnené 
s prítomnosťou nadprirodzenej sily a Boha sa stáva posvätným územím.  

V rómskom myslení má kostol, oltár, prícestná kaplnka, prícestný kríž, domáce oltáriky a kultový kút 
nezastupiteľné miesto. Okrem kultovej, nadobúda kostol aj magickú funkciu, stáva sa predovšetkým 
magickým priestorom na vykonávanie prísah, obetí a prosebných zaklínaní. Pre Róma ale nie je kostol 
dôležitý ako miesto konania bohoslužieb. Ísť do kostola u Rómov neznamená ísť na bohoslužbu, čo sú 
inak synonymické výrazy v bežnej hovorovej reči. Známe je úslovie: “Róm do kostola po vlastných 
(nohách) nepríde. Musia ho doniesť – raz v perinke a raz v truhle” (Levoča). 

Kedy teda Rómovia chodia do kostola? Na bohoslužby väčšinou len cez sviatky kalendárneho cyklu – 
Vianoce, Veľká noc, sviatky Panny Márie a pri udalostiach súvisiacich s biodromálnym cyklom – krst, 
svadba, pohreb, pri prvom svätom prijímaní. 

 Najdôležitejšou funkciou kostola je to, že koncentruje božiu, nadprirodzenú, magickú silu, s ktorou na 
tomto mieste môže prísť človek do styku. Prichádza za ňou za účelom pomoci a zabezpečenia ochrany, 
zdravia i šťastia. Podľa mienky Rómov je tak lepšie mať cirkevný sobáš než civilný, lebo “kostol je ľepši 
jak vybor”, a to z dôvodu lepšieho pocitu a kvôli deťom, resp. kvôli krstu, ktorý by dieťa civilne 
sobášených rodičov nemohlo prijať.  

Do kostola chodia Rómovia prosiť, ďakovať, a čo je veľmi zaujímavým a pre rómske etnikum 
špecifickým javom – prisahať. V kostole sa prísaha skladá, ale najmä sa na tomto mieste v prípade 
potreby musí zrušiť. Rušiť prísahu je oveľa zložitejším, závažnejším, nebezpečnejším úkonom ako ju 
zložiť, resp. jednoducho vypustiť z úst, často unáhlene, ako sa to pri rómskom temperamente stáva. 

Nebezpečenstvo krivej prísahy môže odstrániť jedine kňaz v posvätnom priestore kostola. Pri spovedi 
kňaz vyslovene zruší prísahu. 

“Keď porušia prísahu, zaklamú, my ich potom musíme chtiac-nechtiac ratovať. Dovtedy chodia za 
nami, kým im nepomôžeme” (kňaz). 

Posvätná, v jednoduchom chápaní zázračná moc kostola sa môže preniesť aj na predmety, ktoré plnia 
magickú funkciu mimo kostola – posvätené jedlo, ratolesti, sviečky, amulety a voda. 

Katolícka viera, jej prejavy a forma v rómskom myslení tak dostávajú nový obsah, ktorý sleduje 
vlastné pohnútky a osobitú mentalitu. Deje sa to transformáciou katolicizmu do rómskeho vedomia 
a splývaním s pôvodnými predstavami. 

 
53 DAVIDOVÁ, E.: Lidové náboženství trebišovských Cikánu – Romu v padesátých letech 20. století, před rozpadem jejich tradičné komunity. Slovenský 
národopis, 36, 1988, č. 1, s. 94.  
54 Svetové náboženstvá. Mladé letá, Bratislava 1993, s. 42. 
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V akej súvislosti je viera v Boha a účasť na bohoslužbách, vysvetľujú samotní Rómovia, odhaľujúc 
podstatu svojej viery: “Keď chcem veriť v Boha, mne nemusí prikazovať ani farár. Ja podľa svojho verím 
v Boha. To je najlepšie” (45 ročná žena z Levoče). 

Existujú aj prozaické vysvetlenia, prečo Rómovia nechodia na bežné bohoslužby: “Keď iďeme do 
koscela, ta sa biele hňevajú, že uš Cigaňi su v kosceľě…, keď i dzeci sa chcu isc pomodľic, oňi sa uš 
hňevaju, lebo dzeci krik tam robia. Ta radšej ňejďeme, hoc aj pod nosom mame koscel… Dzeci še vyberu 
take male a kriča v kosceľe. Ta takemu dzecku rozuma davac? Co ono zna?!…” (Bijacovce). 

Problematike vzťahu Rómov ku kostolu sa venujú aj niektorí kňazi, ktorí počas pastorácie v rómskom 
prostredí narážajú na ťažkosti. Aby zatraktívnili bohoslužby a zefektívnili ich návštevnosť z hľadiska 
tohto etnika, využili známu rómsku lásku k slobode a voľnému priestranstvu a začali sa organizovať 
rómske sväté omše pod holým nebom.55 Napriek očakávaniam sa však takéto bohoslužby v Levoči 
neujali. Provizórne prostredie nenadobudlo v chápaní Rómov absolútne žiadne sakrálne vlastnosti. Omše 
sa konali v rómskej štvrti, balkón paneláka imitoval miesto okolo oltára. Areál sídliska, ako očividne 
svetský, každodenný priestor, nemohol spĺňať náboženské potreby. Toto neohraničené, neozdobené 
miesto s nedostatočnou symbolikou a chýbajúcimi patričnými atribútmi kostola nemohli zmyslovo 
vnímajúci Rómovia chápať inak ako svetsky, a tak sa v ňom aj správať, lebo tu nenašli posvätno: sem-
tam sa pristaviť, chvíľu počúvať kňaza a chvíľu suseda, pofajčiť si a odísť uprostred bohoslužby, ktorá 
preňho aj tak samotná nemá veľký význam. Rómovia charakterizujú takýto spôsob konania bohoslužieb 
ako niečo neprirodzené, čo sa vymyká poriadku: “To ňikdy tak ňebolo… ňikda, ňikdze”, “keď chcem isť 
do kostola, tak pojďem do kostola a ňemusim tu vonku stať.” 

Posvätný priestor kostola má teda predovšetkým magickú funkciu, a iba za určitých okolností (sviatky) 
nadobúda vo väčšej miere aj funkciu kultového miesta, kde sa uctieva Boh, Ježiš, Panna Mária a svätí. 
 
Kult svätých a fetišizmus 
 

Kult svätých sa mimo sviatkov a kostola – ak máme na mysli priestor, vyskytuje aj v domácom 
prostredí. Oltáriky a kultový kút sú príznačné pre rómske domácnosti.  

Priestor kultového kúta je tvorený buď menším stolíkom, alebo šikmou poličkou umiestnenou 
v niektorom hornom rohu izby. Je tu množstvo drobných predmetov: malé sošky Panny Márie, ale aj 
figúrky svetského rázu, papierové a umelé kvety, vázičky, ružence, sviečky, sväté obrázky, krucifixy, 
fotografie blízkych aj obrázky obľúbených filmových hrdinov, papierové betlehemy, sošky anjelikov 
a ligotavé ozdôbky. Väčšie sochy sú položené na domácich oltárikoch – stolíkoch prikrytých 
dekoratívnymi prestieraniami. Oltáriky a sochy svätých zvyknú vidiecke rómske ženy zdobiť živými 
poľnými kvetmi. Nie bez povšimnutia ostáva celková výzdoba interiéru rómskeho domu. Steny sú 
preplnené svätými obrazmi rôznych rozmerov a množstvo svätých obrázkov je zastoknutých medzi 
šálkami a servismi vo vitrínkach a v policiach. V rámoch nástenných svätých obrazov bývajú zasunuté 
fotografie blízkych, najmä zomrelých príbuzných. 

Z uvedeného opisu je zrejmé, že kult svätých je vo veľkej súvislosti s uctievaním obrazov a sôch. 
Cirkev v stredoveku dlho bojovala s problémami týkajúcimi sa zobrazovania Boha a Ježiša Krista. 
Obyčajní ľudia boli vzdialení teologickým špekuláciám a k obrazom a plastikám sa približovali po 
svojom, predstavovali pre nich samotné zobrazené osoby. Svätí sa tak nepohybovali v nedohľadnom nebi, 
ale sa sprítomňovali prostredníctvom zobrazenia. Ľudia uctievali a modlili sa priamo k obrazom 
a sochám, ktoré znázorňovali pozemskú realizáciu nadprirodzenej moci. Následné kultové akty sa viazali 
najmä k ozdobeným mariánskym soškám a obrazom. Človek veril, že sám obrázok Panny Márie, ak 
k nemu pokľakne, pomodlí sa, ak sa ho dotkne, prinesie úľavu, zmierni bolesť, vykoná zázrak. “Cirkev, 
vychádzajúc v ústrety prianiam a potrebám veriaceho, nemohla obrazy zakázať, a tak prišla 
s kompromisom podľa znakovej teórie, že hodnota posvätného obrazu nie je v ňom samom, ale v tom, že 
odkazuje na autoritu, ktorú spodobuje. Pre ľudí bola a je táto znaková teória stále príliš sofistikovaná, 

 
55 V Levoči sa v 1. pol. 90. rokov na rómskej štvrti konali bohoslužby. O omše nebol veľký záujem zo strany Rómov, preto sa prestali organizovať. Nový 
model kostola a snahy o pastoráciu Rómov sa im navyše zdali podozrivé, pretože bolo predvolebné obdobie a “každý vedel, že len zato chodzi rašaj hore na 
štverc, aby si ziskaľi Rómov, žeby mali hlasy ku voľbám”. 
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a tak naďalej kladú ku konkrétnym oltárom (napríklad levočská Panna Mária) a obrazom votívne 
a peňažné dary, aby dodali svojim prosbám na váhe.” 56  

Výskum ukázal, že jednoduchý rómsky človek, ktorého náboženské predstavy sa vyznačujú nižším 
stupňom vývoja, nevie uctievať, modliť sa, komunikovať s nejasnou predstavou, pretože svet vníma 
a poznáva zmyslami. V teréne sa tak možno stretnúť s prvkami fetišizmu, s prejavmi viery 
v nadprirodzenú silu predmetov – idolov, ktorá sa navonok môže prejavovať nezvyčajnými zmenami na 
dotyčných predmetoch: socha Ježiša plače, Panna Mária vtláča svoju podobu do roztopeného vosku. 
“Ježiškovi sme urobiľi korunku z kvietkov, ket sme prišli domu, ta sme mu daľi na hlavu. Naraz čujem, že 
daco tak vzdychlo. Obraciľi sme še, a to Ježiš plakal. Sesternica mu chycila tvár a tam bulo mokre. To on 
plakal, že my sme mu daľi kvetovu korunku a židzi mu daľi pichľavu, co ho bolěla, no ta plakal. Furt 
vidzec take rozmazane, to jeho solzy. Potom sme kľěkľi a sme še modľiľi ku nemu a on nam pomaha, tento 
Ježiš” (9-ročné dievčatá z Bijacoviec). 

“Som še modľila, ja tu švečečku nehala horec – bielu, obyčajnu. A f tym som zaspala. No rano potym 
som stanula, no ta som vidzela. Božičku moj dobry, Matičko Boža, ta co to je. To ňe je možne. Som to 
vžala (sformovaný kus roztopenej sviečky), vidzim, šak to je Matička. To je znameňe, že Matička Boža me 
povolala dze še mam dostavic. Potom šicke chodziľi kukac na tu Panenku Mariu. Ja še ku něj modľim, ma 
ochraňuje.” (74 ročná žena z Levoče, spomínané znamenie od Panny Márie súviselo s návštevou pápeža 
v Levoči, kedy bola informátorka jednou z vybraných veriacich nesúcich pápežovi dar od farnosti. Táto 
Rómka je silne veriaca.) 

Okrem obrazov Panny Márie a Ježiša uctievajú jednotlivci v súlade s kultom obrazov iba tých svätých, 
ktorých obrázok majú doma. O dotyčnom svätom ale inak nemajú žiadnu predstavu – o jeho živote, 
pôsobení. Vedia a veria len v to, že “on všetko uzdraví, on má tú silu.” K uctievaným patria najčastejšie 
zobrazovaní: sv. Jozef, Anton, František, Tadeáš. V prípade choroby, trápenia a strachu chodia prosiť aj 
o ochranu a zdravie k sochám svätcov do miestneho kostola. Svätí v kresťanstve nadväzujú na 
starovekých héroov a nahrávajú skrytému polydémonizmu.57 
 
 
Boh a svätí u Rómov  

K svätým sa človek utieka, lebo potrebuje vedomie blízkeho, mocného, nadprirodzeného ochrancu.  
Boh sa nazýva rómsky o Del, o Devel, o Dil, podobne ako v sanskrte, kde je Boh označovaný slovom 

Deva.58 Rómovia na Spiši však Boha nenazvú inak ako Deloro, čo je zdrobnelina – “Božiček”. Tiež ho 
vzývajú s prívlastkami: “Božičku moj dobry”, “Božičku moj zlatý”. 

U Rómov má Boh jednoznačne antropomorfnú podobu, čo však súvisí aj s faktom, že Boh a Ježiš je 
v chápaní a vyjadrovaní Rómov tá istá bytosť. (Kresťania vôbec majú svoj vzťah k Bohu viac-menej 
spredmetnený v postave Ježiša, ktorý je nielen prostredníkom medzi človekom a Bohom, ale aj priamo 
synom Boha.59)  

Boha si Rómovia skúmaných lokalít predstavujú ako starčeka s bradou, “kuľagou” v ruke, bielymi 
vlasmi. Alebo ako muža s dlhými vlasmi a bradou, v sivomodrom plášti, je bosý, niekedy neupravený, 
dotrhaný. 

Boh býva v nebi, nad oblakmi a zjavuje sa ľuďom. Tak ako kostol nepovažujú za príbytok Boha, 
nevyskytol sa prípad, že by sa im Boh ukázal na tomto mieste. Zjavuje sa cez deň aj večer na lúke, v lese, 
na poľnej ceste, pri kaplnke, prícestnom kríži, v okolí príbytku, alebo v noci doma. Pripomína to 
pozostatky viery v démonické bytosti rezortne vládnuce v prírode. “S mamou sme išľi večar von, tak sme 
vidzeli Boha. Mal bradu a kuľagu, išol po cesce ku našmu domu. My sme sa zľakli a uťěkli sme do domu 
a on sa straťil ten Boh.” 

“Sme vonku buľi na dvore a ja kukam, a to co na streche? Šak to Ježiš, taky presvitny šedzel na 
komiňe. Šicke to vidzeľi. Sme tam na dvore kľakli a sme sa modľili.” 

 
56 SPUNAR, P.: Napětí mezi oficiálním a “lidovým” náboženstvím ve středověku. In: Normativní a žité náboženství. Masarykova univerzita v Brně, Chronos 
Bratislava 1999, s. 98. 
57 SPUNAR, P.: c. d., s. 95–96. 
58 DAVIDOVÁ, E.: c. d., s. 96. 
59 WOLF, J.: Člověk ve světe náboženství. Unitaria, Praha 1992, s. 15. 
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“Moja žena, ona bola tak trošičku svätá… My tu máme kapľičku. Ona ked choďila na trnky, šipky, furt 
si sadla ku kapľičke a tam sa modľila. A tam sa jej take sny šňivaľi, a to aj tu doma, ket kukala na tých 
svätých (obrazy), furt sa jej dačo pred očami zonačilo. Ale to vskutku!” 

Ľudia môžu Ježiša-Boha vidieť putovať po svete. Živá je legenda o Ježišovi a záplave. Archaický 
motív potopy ako trestu za nemorálnosť, bezcitné a kruté správanie sa prelína s obľúbeným motívom 
putovania Ježiša medzi ľuďmi, s motívom odmeny za vykonané dobro a dokonca s reminiscenciou 
slamených jasličiek z príbehu Kristovho narodenia. 

“Tam pri jarku buľi domy postavené, ľudze tam byvaľi. Ježiš bol smädný, no ta prišiel tam k tym 
ľudzom a vyzeral jak taky starček. No a si pytal vodu, aľe ňikto še mu nechcel dac napic, lebo on bol taky 
otrhany a vyhaňaľi ho. Kričali naňho: ,Choď preč ty hlupák starý!‘ Iba jedna žena, ona bula taká 
chudobná, že ňemala peňeži, ňič ňemala doma, ani pohariky, ňič. No ta mu dala napic aj ho umyla. 
A dala ho spac do šopy na slamu, bo jej muž nechcel, žeby starček v dome nocoval. Rano išla kukac a už 
tam ňebul ten Ježiš, bo to bul on ten starček. Potom prišla voda, až z neba guľky z ľadu padaľi. Šickym co 
tam byvaľi škarupy poľeceľi, domy im pobralo. Iba totej žene, co dala Ježišovi napic, tak jej še nič 
nestalo. A prišla domu a kuka, aj peňeži tam mala, uš aj pohariky a šicko. To Ježiš tak urobil. To sa 
naozaj stalo.” (Bijacovce. Informátori tvrdia, že tak sa stalo aj v Levoči a Ordzovanoch. Príbeh je 
súčasťou živej viery, informátori ho lokalizujú vo svojom blízkom okolí ako nedávnu udalosť.) 

Vzťah Rómov k Bohu je rozporuplný. Na jednej strane sa ho boja, resp. boja sa jeho trestu, zároveň sa 
k nemu vo svojich myšlienkach a konaní správajú ako k obyčajnému človeku. Boha vnímajú ako svojho 
otca, berú ho s patričným rešpektom, ako sudcu, ktorý spravodlivo odmeňuje a tresce, aj ako dobrého 
človeka, ktorý chce každému pomáhať. “Ježiško bul bars dobry človek.” 

“Ket viďi, že ako je na tomto svete, niektorému človeku aj pomaha – tomu dobrému. A ket je zly 
človek, tak ňe.” 

V súlade s typickým temperamentom, keď sa Rómom darí, ďakujú Bohu, komunikujú s ním 
s extrémnou láskou, ale prejavia aj obrovskú zlosť voči Bohu, to v prípade, že prežívajú menej priaznivé 
obdobie. Vtedy človek viní Boha napríklad preto, že nezabezpečil obživu – zhnité zemiaky vrhajú so 
zlosťou proti nebu so slovami: “Na, zožri si ich, ket si mi take dal.” 

Odhliadnuc od každodenných starostí, zo všetkých svätých si Boha-Ježiša ctia najviac. Stále pritom 
majú pred očami obraz jeho smrti, ktorú počas veľkonočných sviatkov prežívajú v takej miere, ako smrť 
blízkeho človeka, príbuzného. Veľkú úlohu v ich vzťahu k Bohu-Ježišovi má ľútosť. Ťažko pochopiteľný 
význam Kristovej smrti sa v tom najjednoduchšom chápaní pretransformoval do ľútosti nad nevinným 
a dobrým človekom, ktorého kruto zabili a ktorý si takúto smrť nezaslúžil. Kristovo utrpenie a smrť 
viacerí udávajú ako základný dôvod pre svoju vieru v neho, bez ďalšieho vysvetľovania. 
“Veríme v Boha, zabili ho za nás.”  
“Najdôležitejší je Boh, lebo on za nás zomrel.” 
“Šak mame ho začo ľutovať, veríme v neho, lebo za nás trpel.” 

Ku vzniku zbožnej úcty k Ukrižovanému prispelo stredoveké zobrazovanie tejto udalosti a následný 
vývoj kultu kríža samotného.60  

Úlohou Boha-Ježiša je aj stvorenie sveta a človeka. Mýtus stvorenia sveta sa v poznaní informátorov 
zo skúmaných lokalít zredukoval na jednoduché konštatovanie, že Boh svet stvoril, lebo tak povedal 
a chcel. Stvorenie sa v týchto predstavách podobá šibnutiu čarovného prútika. Niektorí poznajú jednotlivé 
fázy stvorenia podľa Biblie. 

Konkrétnejšiu podobu má príbeh o stvorení človeka. Náboženské príbehy, biblické výjavy a teologické 
texty sa transformujú do mysle človeka bez hlbšieho náboženského vzdelania, často len útržkovito, 
zároveň sa uplatňujú pri hľadaní odpovedí na rozličné javy v ľudskom živote. Predstava o stvorení 
človeka, okrem stvoriteľského motívu, odpovedá aj na to, prečo sa ľudia pochovávajú do zeme. 

“Ja sebe uš ňepamätám jak to bulo, aľe myslim sebe, aj tak rečuju, že Ježiš z ňeba prišiel. On sa 
spusťil dole na zem, dajak tak sa spusťil. No a on tu vyrástol a potom urobil človeka z piesku. Vzal piesok 
do ruky a povedal: ,Z piesku urobim človeka a jak zomre, tak zas bude piesok.‘ Preto idu ľudia do zeme, 
ket truhla sa tam da jak su zomretí” (Bijacovce). 

 
60 Le GOFF, J.: Kultura středověké Evropy. Odeon, Praha 1991, s. 166. 
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Základom tejto predstavy je cirkevné napomenutie na začiatku Veľkého pôstu – “Pamätaj človeče, že 
prach si a v prach sa obrátiš,” ktoré tkvie v memente správne žiť a pamätajúc na smrť značí lepšie 
pochopiť svoj život.61  

U Rómov táto veta nadobúda iný význam, v podobe odpovede na otázku, prečo idú mŕtvi do zeme – 
lebo odtiaľ vyšli. 

Z príbehu vyplýva, že Ježiš-Boh nepochádza z pozemskej ženy, nerodí sa na zemi, ale mimo tohto 
sveta, ktorý je napokon jeho dielom. Chápanie Ježiša-Boha vo vzťahu k Panne Márii je veľmi 
rozporuplné, nejednotné a niekedy úplne protirečivé. Vyplýva to z nejasnosti predstáv a nevedomosti 
cirkevného učenia.  

Panna Mária je druhým najmocnejším svätým a chápe sa predovšetkým ako ochrankyňa a pomocnica. 
V rómskych ľudových predstavách má modré oči, dlhé zvlnené blond vlasy, plášť a závoj má 
nebovomodrý a bielej farby, nemá topánky, chodieva bosá. V modlitbách jej dávajú prívlastky “naša, 
milostivá panenka, Matička Boža, Matička moja zlatá”.. 

K Panne Márii nikdy nepociťujú zlosť, preukazujú jej extrémnu lásku, úctu a nehu. Hovoria, že Panna 
Mária sa schováva v ich srdciach. Mária v oveľa väčšej miere pomáha ako tresce. Jej nadprirodzená moc 
sa prenáša do amuletov – medailónikov s jej vyobrazením, ružencov, studničiek. Veľkej úcte sa tešia 
mariánske poľné kaplnky. Mariánska hora v Levoči má na duchovnú kultúru okolia veľký vplyv. 
Nachádza sa tu aj zázračná studnička so sochou Panny Márie, ktorej vodu si levočskí Rómovia nosia do 
svojich domácností nielen z púte, ale každý týždeň. 

Panna Mária je obľúbenou postavou ľudových legiend, v minulosti hojne rozšírených 
a podporovaných aj tlačou. V súčasnosti sa možno v skúmanom teréne stretnúť s legendou o Panne Márii 
a jaštericiach. “Panenka Maria chodzila po švece a ju nahaňaľi jašterice. No tak oňi ju dohaňaľi, aľe 
ucekla im na kopec, a tak povedzela, že by buľi šľepe. No ta teras su preto jašťerice šľepe, bo ich 
Panenka Maria premeňila. Zato že ju nahaňaľi.”  

Ľudová obrazotvornosť sa tu opäť opiera o súbor námetov vychádzajúc z textov evanjelií, 
stredovekých apokryfov a legiend.62 Naháňajúce jašterice, resp. hady – slepúchy pripomínajú draka 
prenasledujúceho ženu (Máriu ?) v prorockej knihe Zjavenie Jána (12,13). 

Panna Mária je v predstavách často spájaná s jarnou či letnou prírodou, kvetmi a úrodou. Dedinským 
rómskym ženám sa zjavuje pri zbere šípok a lesných plodov, chodia sa k nej modliť k lúčnym kaplnkám, 
ktoré zdobia poľnými kvetmi a sviečkami. Panna Mária podľa ich viery vládne v prírode – prikáže, aby 
jašterice oslepli, v jej šľapajách dozrieva obilie a pod. Idylicky znie pieseň, s ktorou Rómovia 
v Bijacovciach chodia koledovať k nerómskym obyvateľom dediny. 
“Ket Panna Maria po švece chodzila, svojeho synačka za ručku vodzila.  
Vyvedla ho do jedneho ľesa, tam še mu sklaňalo drevo i koreňe. 
Drevo i koreňe i božske stvoreňe, žoltá pšenička za tebu še rodzi.” 

Nemožno sa čudovať, že “deťom prírody”, ako Rómov zvyknú nazývať, je Mária – vládkyňa prírody 
taká blízka. 
 
Komunikácia s nadprirodzeným svetom 
 

Rómske etnikum, v porovnaní s ďalšími etnickými skupinami žijúcimi v strednej Európe, je vo svojich 
etnocharakteristikách jedným z najexcentrickejších.63 

Rómsky temperament je v lokálnom spoločenstve typický vonkajšími prejavmi. Spôsoby správania 
a úkony v kultovej oblasti sa niekedy vyznačujú svojráznym exaltovaným priebehom. 

Najčastejším úkonom vyjadrenia úcty a zároveň rituálnym gestom magicko-ochranného charakteru je 
spínanie rúk, žehnanie znamením kríža a kľakanie pred objektom kultu. Pre Rómov osobitým kultovým 
prejavom býva vrúcne dotýkanie a bozkávanie uctievaného svätého, resp. jeho zobrazenia, lomenie 
rukami a obradný plač. Gestá, dotyky a bozky nie sú len prejavom piety, ale aj magickým úkonom, ktorý 
pramení vo viere, že dotýkanie sa zbožňovaného predmetu a jeho nadprirodzená moc prinesú človeku 

 
61 KOMOROVSKÝ, J.: Mravný poriadok a jeho náboženská sankcia. UK Bratislava 1995, s. 154. 
62 DANGLOVÁ, O. – KOMOROVSKÝ, J.: Mária. In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. 1 diel. Veda, Bratislava 1995, s. 334–335. 
63 OKRUHLICA, Ľ.: Viera v reverenciu mŕtvych ako komplikujúci faktor diagnostiky duševných porúch u Cigánov. Slov. národopis, 36, 1998, č. 1, s. 106. 
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ochranu, šťastie, či uľahčenie trápenia. Takáto forma kultu, ktorá môže byť individuálna alebo hromadná, 
sa vykonáva počas sviatkov, a to najmä v súvislosti s kultom kríža počas Veľkej noci. 

Medzi najdôležitejšie náboženské úkony patria modlitba a obeta. Otvárajú cestu k svätým, znamenajú 
komunikáciu s Bohom. V poverovom myslení, ktoré má korene v mágii, modlitba súčasne znamená 
kúzelné zariekavanie, zaklínadlo a obeta kúzlo, ktoré má prinútiť nasmerovať nadprirodzenú silu, aby 
zasiahla podľa potrieb a požiadaviek toho, kto obetu prináša. V ľudovom náboženstve sa nadprirodzené 
skutky svätých neodlišujú od zázrakov mágie.64  

Najčastejšími modlitbami Rómov sú Otče náš a Zdravas Mária. Ostatné modlitby sú príliš zložité na 
zapamätanie i slovnou formuláciou, pretože jednoduchí Rómovia nechápu význam viacerých slov 
a básnických prostriedkov použitých v modlitbách, a tak dochádza ku komoleniu textov.65  

Za modlitbu sú považované predovšetkým prosby o pomoc a ochranu, rôzne želania a zariekania, 
napríklad aj proti nepokojnému spánku, ktorý sa v minulosti všeobecne pripisoval prítomnosti zlých síl.  

“Aby Boh držal ruky nad nami, aby pomohol, netrápil.”  
“Ja sa modlim, ket sa bojim, ket ňemožem zaspac. Pomodľim sa a hňet spim.” 
“Nech su dzeci zdrave, nech še moja macer ma dobre na druhym švece.” 
Modlitbou si môže človek vyprosiť šťastie a zachrániť sa z životu nebezpečnej situácie. 
Rómovia sa často modlia aj k mŕtvym, v modlitbách žiadajú o odpustenie a vzývajú ich k pokoju. 

Viaže sa to k zlým snom a strachu z mŕtvych. 
Ako votívny predmet pri prosebných, ale najčastejšie ďakovných obetných úkonoch nosia Rómovia na 

oltáre alebo ku krížom sviečky, kvety, venčeky z kvetov a peniaze. Svätému sa obetné dary vopred sľúbia 
za splnenie prosby. Sviečka má významnú funkciu v ľudovej viere Rómov. Okrem použitia na obetné 
účely má nezastupiteľné miesto ako ochranný predmet (odoženie búrku, démonov a pod.), pri prísahe 
a preklínaní. 

Aby sa ovplyvnilo správanie bytosti, ktorej sa obetuje, a aby dar nadobudol účinnosť, má byť, podľa 
názorov religionistov, nejakým spôsobom zničený.66 Spálením sa “dopraví” k dotyčnej bytosti. Sviečka 
v sebe nesie symboliku ohňa, je jeho modifikáciou v moderných podmienkach a zároveň obetným darom. 
Obetuje sa aj v súvislosti s mŕtvymi a ich posmrtným životom. Zosnulým majú v prípade potreby 
(podnetom je sen s mŕtvym), pomôcť bohoslužby, ktoré za nich dávajú slúžiť pozostalí. Samozrejme, aj 
s peňažnou obetou, lebo bez materiálnej zložky je obeta v rómskom chápaní nemysliteľná. 

Zhrešenie je tiež dôvodom k obete. Celkový význam a spôsob obetovania spočíva v antropomorfných 
predstavách o Bohu a nadprirodzených bytostiach vôbec, v prenášaní vlastností a psychiky mimo človeka. 
Tak si obetou materiálneho charakteru možno dotyčnú bytosť “kúpiť”, podplatiť alebo “nalákať” ju. 
 
Hriech, nebo, peklo 
 

Hriech podľa kresťanstva znamená prestúpenie mravného poriadku daného Bohom. Pojem “hriech” 
však predstavuje len ďalší vývojový stupeň pojmu omnoho staršieho a obsiahlejšieho, ktorý sa označuje 
ako “prekročenie tabu, rúhanie, svätokrádež”.67 

S hriechom súvisí aj pojem “svedomie”. Je antropologickou konštantou a zároveň jedným z efektov 
socializačného procesu, odráža normy spoločenstva a jeho svetonázorové predstavy. 

V ľudovej viere Rómov Desatoro božích prikázaní nemá priamy vplyv na hodnotenie javov 
v kategóriách “dobré” a “zlé”. Tak ako nepoznajú iné doktríny, väčšina nevie vymenovať Desatoro. 
Vzhľadom na odlišné hodnoty, rómske spoločenstvo posudzuje svoje skutky a myšlienky ináč ako “biely” 
človek. Odcudziť majetok iného nie je hriechom. Veď ako by mohol byť, keď týmto spôsobom chce Róm 
uživiť svoje dieťa, ktoré je veľkou hodnotou v rómskom spoločenstve a hriechom by bolo nedať sa mu 
najesť. 

Rómovia veľmi veria v silu vysloveného slova. Mágia slova je významným prvkom ich duchovnej 
kultúry a v ich chápaní je takto najväčším prehreškom krivá prísaha, porušenie prísahy, preklínanie, 

 
64 SPUNAR, P.: c. d., s. 96. 
65 Komolenie modlitieb vyzerá takto: “Anjel Pána cestoval (zvestoval) k Panne Márii”, “nie som hotel (hoden), aby si vošiel pod moju strechu”, “ona počula 
(počala z) Ducha svätého” a pod. 
66 Oběť. In: Encyklopedie náboženství. Kostelní Vydří 1997, s. 237. 
67 Hřích. In: Encyklopedie náboženství. Kostelní Vydří 1997, s. 107. 
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nadávky a hnev. Veria, že “zlé” slovo má zlé účinky, predstava trestajúceho Boha a predstava pomsty zo 
strany démonických, zlých síl sa niekedy prelínajú. Kajúcnosť potom nie je motivovaná ľútosťou nad 
urážkou Boha, ale strachom z odplaty.  

Slovo môžu počuť démoni, zomretí, preto má človek dbať, aby nevyriekol nič, čo by mohlo niekomu 
uškodiť.68 Za previnenie ho môže stihnúť trest v podobe choroby, záchvatu, návštev zlých duchov 
a strašidiel, smrti, nešťastia či prírodnej katastrofy. Porušením zásady zo strany jedného člena 
spoločenstva môže byť potrestaný okrem hriešnika aj blízky príbuzný, rodina. Väčšinou sa možno 
stretnúť s prenášaním trestu za hriech z matky na dieťa, čo je súčasne znásobenie trestu pre matku. Ide 
o prípady krivej prísahy. Rómovia, aby podčiarkli vážnosť svojich slov, často používajú popri prísahe 
zaklínacie formulky. Pri nich prisahajú na vlastnú dušu, na rodičov a svoje deti. Krivá prísaha na dieťa sa 
pokladá za najväčší hriech, lebo matka tu “obetovala” svoje vlastné dieťa, vystavila ho účinku zlých síl, 
ktorých pôsobenie sa očakáva ako trest za klamstvo. Dieťaťu sa môže “niečo stať”. Môže ochorieť, 
umrieť, chytí ho triaška. V prípade krivej prísahy musí matka dieťa postihnuté triaškou vyzliecť, šaty 
roztrhať, odniesť a zavesiť na prícestný kríž; tu sa modlí k Bohu, aby zbavil dieťa trápenia (Levoča). 
Podobné postupy, hoci sa neviazali na odčinenie krivej prísahy, boli známe v minulosti aj medzi 
nerómskym obyvateľstvom. V prípade postihnutia mŕtvicou alebo epileptickým záchvatom, musela sa 
košeľa postihnutého vyniesť do chotára, roztrhať a ovinúť okolo kríža. 

Takéto správanie má pôvod v predstavách o démonoch chorôb a následných pokusoch o ich vyhnanie 
či likvidáciu. 

Aj v iných skúmaných lokalitách (Bijacovce) sa vyskytuje fenomén triašky. Tu matka musí odniesť 
ako obetu peniaze ku krížu do kostola alebo na cintorín. Musí oľutovať a prosiť Boha o odpustenie. 

Je dôležité poznamenať, že krivá prísaha sa pokladá za hriech, len ak sa klame v rámci vlastného 
spoločenstva. Krivo prisahať svetu “bielych” sa chápe ako obrana vlastného spoločenstva. V tomto 
prípade to nie je hriech, a teda sa ani neočakáva trest.  

Prísaha vôbec má dôležité miesto v živote Rómov. Uzavrieť cirkevný sobáš – džal te solacharel – 
znamená “ísť prisahať”. Prisahá sa kvôli rôznym veciam, aj keď ide o takú banálnu vec, ako je návšteva 
príbuzného, s ktorým sa dotyčný poháda a prisahá, že viac ho nenavštívi… nevesta prisahá, že nebude 
jesť zo zabíjačky u svokry… a pod. Vážnejšie prísahy sa odohrávajú v kostole (samozrejme bez vedomia 
kňaza, ktorý to pokladá za poveru a snaží sa tomuto rozšírenému javu zabrániť). Aj zrušenie prísahy sa 
odohráva v kostole, avšak už za prítomnosti kňaza, ktorý musí hriešnika zachraňovať pred pomstou zlých 
duchov a strašidiel. Až do zásahu kňaza nedajú totiž hriešnemu človeku v noci spať. 

V obyčajovom práve Rómov vernosť prináleží len ženám, u mužov sa nevera toleruje ako prirodzená 
biologická potreba, najmä ak je muž dlhší čas vzdialený od svojej družky. Preto iba žena musí za prácou 
odchádzajúcemu mužovi prisahať vernosť a pri jeho návrate prisahá opäť v kostole, pri sviečkach za 
prítomnosti kňaza, že mužovi ozaj bola verná. Obaja – on a najmä ona verí, že ak krivo zaprisahá, stihne 
ju strašný trest. Žena je k pravde donútená viacerými prostriedkami, ktorých sila sa navzájom znásobuje. 
Sú nimi viera v silu vysloveného slova, posvätno-magický priestor kostola, prítomnosť kňaza (božieho 
sluhu a magickej osoby v jednom), strach pred trestom a napokon sviečky posilňujúce účinok celého 
rituálu. 

Na princípe mágie slova fungujú aj nadávky a preklínania človeka aj Boha, viera, že slovom možno 
Boha uraziť a človeku ublížiť. Ak sa vysloví prianie, aby toho druhého “porazilo”, naozaj sa to môže stať. 
Ten, ktorý slovo vyslovil, nesie za postihnutého zodpovednosť v zmysle božieho trestu. 

Sudcom živých aj mŕtvych je Boh, ktorý vidí skutky ľudí a na základe nich človeku pomoc poskytuje 
alebo odopiera, odmeňuje alebo trestá. Pre Rómov je typické, že nešťastie či choroba sa im vidí buď ako 
porobenie, alebo ako boží trest a často vedia spätne určiť príčinu zo svojho predchádzajúceho konania. 

Boh na ľudské skutky pamätá nielen počas života človeka, ale aj po jeho smrti. V skúmaných 
rómskych osadách je rozšírená predstava, podľa ktorej hriešny človek ide po smrti do pekla. O ňom 
informátori nevedia bližšie povedať, kde sa nachádza. Peklo je miesto, kde odsúdený musí kľačať na 
ostrých pichliačoch a všade naokolo šľahajú plamene. Podľa niektorých zotrváva hriešnik v takomto 
stave deväť dní, iní nevedia ako dlho. Kľačanie znamená pykanie za hriechy a zároveň pokánie, lebo tu sa 

 
68 HORVÁTHOVÁ, E.: Mágia slova. In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. 1 diel. Veda, Bratislava 1995, s. 323. 
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človek očisťuje. Keď je očistený, “Boh ho očistil”, Boh mu odpustil hriechy čo spáchal, môže z pekla 
odísť a odchádza do neba. Peklo u Rómov nie je posledným, definitívnym miestom pobytu. 

“Hriech sa vo vedomí človeka spája s predstavou nečistoty, prenosnej substancie nabitej škodlivou 
energiou, ktorá sa skôr či neskôr vybije v nepriaznivom smere. Je pochopiteľné, že hriechu, ako čohosi 
hmotného sa treba zbaviť a na elimináciu pocitu viny sa používajú také očistné prostriedky ako voda, 
oheň a vyznanie sa z hriechov.” 69 

Rómovia často používajú svätenú vodu, ktorá podľa ich viery zmýva ťažobu každodenného života, 
všetko negatívne odstraňuje a prináša úľavu na tele i na duši. Preto sa v nej v prípade potreby umývajú, 
potierajú si tvár, viackrát sa prežehnávajú – najčastejšie tri razy a pijú ju po troch dúškoch. Takto 
narábajú aj s vodou zo zázračných studničiek. 

Vzťah Rómov k Bohu je osobný a z toho vyplýva aj chápanie, resp. nechápanie vyznania hriechov vo 
forme spovede pred kňazom. Vyspovedať sa chodia len počas sviatkov, najmä Veľkej noci, pred svadbou, 
krstom a vo vážnych prípadoch – už spomínanej krivej prísahy. Iba vtedy je spoveď, to znamená 
vyznanie hriechov, súčasťou očistného rituálu, ktorý má odvrátiť nešťastie a zlých duchov.  

Bežným spovediam sa Rómovia viac-menej bránia, namiesto toho sa modlia k Bohu a veria, že im je 
odpustené. Moc oslobodiť od viny má aj obetný dar. 

“Farár mi to neodpustí, všetko záleží na Panne Márii a Ježišovi… Farár je taký istý človek ako my, 
takisto si zahreší jak aj ja. Hlavný je Boh” (45 ročná žena z Levoče). 
 
Osobnosť a miesto kňaza vo viere Rómov 
 

Kňaz vo všetkých náboženstvách znamená sprostredkovateľa. Nachádza sa na hranici viditeľnej reality 
a neviditeľna, zastupuje vyššie mocnosti pred ľuďmi a zároveň zastupuje ľudí pred vyššími mocnosťami. 
Ako boží služobník odsluhuje obrady, je zodpovedný za duchovnú správu a požehnáva. 

Význam kňaza pre duchovný svet Rómov sa u jednotlivých skupín líši podľa stupňa vývoja 
náboženských predstáv a celkového spôsobu a frekvencie vzájomných kontaktov kňaza s veriacimi. 
Z toho hľadiska má dedinský farár – “ rašaj” predsa len bližšie k svojim farníkom a má väčšiu možnosť 
na nich pôsobiť. V predstavách Rómov je kňaz rozporuplným javom. V niektorých situáciách je príliš 
obyčajným človekom a odmietajú ho ako autoritu. Róm sa vie s Bohom stretnúť, rozprávať, ba 
vyjednávať s ním bez sprostredkovania kňaza. 

Kňaz zaberá iné dôležité miesto v ľudovom náboženstve Rómov. Je magickou osobou, ktorej prislúcha 
posväcovať a požehnávať. Týmto rituálnym zaprisahávaním – gestami a formulkami má ochrániť dieťa 
pred zlými silami (pri krste), zabrániť mulovi (duchovi mŕtveho), aby sa vrátil k pozostalým a zároveň má 
prispieť k blahobytu mŕtveho na druhom svete (posledným pomazaním a cirkevným pohrebom), udeliť či 
posilniť zázračnú moc amuletov, jedla a vody, zaistiť šťastie v manželstve (prísahou v kostole 
a požehnaním), zachrániť od démonov a oslobodiť od sily vysloveného slova. 

“Farár je dôležitý pri krste, sobáši a pohrebe. Kto by to ináč spravil? Iba farár” (Levoča). 
Ako osobu dôležitú, ba rozhodujúcu v životu a zdraviu nebezpečných situáciách, berú Rómovia kňaza 

veľmi vážne. Vtedy sa stáva prostredníkom medzi nadprirodzeným svetom a človekom. Oslovujú ho 
“pán veľkomožný, vaša milosť, vaša svätosť”. Kňaz je v takomto ponímaní kúzelníkom. Záleží aj od jeho 
osobných vlastností, kvalít a postavenia v hierarchii katolíckej cirkvi, lebo aj od toho sa odvíja výsledok 
vykonávaného rituálu. Čím je kňaz medzi veriacimi obľúbenejší, čím má vyššiu hodnosť, tým sa účinok 
jeho pôsobenia umocňuje. 
 

*** 
 

Vzhľadom na odlišnosť spôsobu života a myslenia, líši sa aj duchovný svet Róma od duchovného 
sveta “bieleho”, hoci náboženstvo je oblasťou, kde sa prejavujú silné vplyvy okolitého “nerómského 
sveta”. Ľudové náboženstvo Rómov, okrem svojich osobitých prejavov, obsahuje aj všeobecné znaky 
ľudovej viery: bezdoktrínovosť, absencia intelektuálnej reflexie a nevedomosť oficiálneho učenia (ľudia 

 
69 KOMOROVSKÝ, J.: c. d., s. 178. 
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ovládajú základné modlitby, ale zložitejšie náboženské pravdy – dogmy sú im vzdialené). Etická časť 
kresťanského učenia má pre ľudí podstatnejší význam ako dogmatická. V ľudovom náboženstve sú 
výrazné prvky senzualizmu, dôraz sa kladie na zmyslové poznávanie, viera a kult svätých vyplývajú 
z praktických potrieb človeka (napríklad ochrana pred nebezpečenstvom).70 V prípade Rómov však 
možno hovoriť o osobitnom druhu ľudovej religiozity, o rómskej viere a svetonázore, ktoré sú syntézou 
kresťanských, animistických, démonologických a magických prvkov a predstáv.  
 
 
 

 
70 ZAJICOVÁ, K.: Ľudová nábožnosť na Slovensku. Etnologické rozpravy, 2, 1996, č. 1, s. 8. 
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Bývanie Rómov v Gemeri a Malohonte 
 

Alena Horváthová 
 
 

Kľúčové slová: dom, interiér, rómska osada 

 

V apríli roku 1958 vtedajšia vláda vydala uznesenie, v ktorom bola postupná likvidácia 
cigánskych osád, chatrčí a rómske rodiny mali byť rozmiestnené medzi ostatné obyvateľstvo. Kočujúci 
Rómovia museli predať svoje maringotky (napríklad v Rimavskej Sobote) a trvalo sa usadiť. 

Toto bola nová etapa, ktorá zaznamenala veľké zmeny v spôsobe bývania Rómov. K tomuto obdobiu sa 
datujú hromadné likvidácie osád na východnom Slovensku, odchody Rómov do Čiech, kde im závody 
ponúkali okrem práce i byty. Stavali sa sídliská typu: Rimavská Sobota – Dúžavská cesta alebo tzv. 
Čierne mesto, Košice – Luník, v Čechách Most – sídlisko Chánov. 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote uskutočnilo v roku 2000 výskum “Ľudová 
architektúra a bývanie Rómov v Gemeri-Malohonte I.“ V rámci riešenia výskumnej úlohy projektu bol 
uskutočnený výskum v severnej časti okresu Rimavská Sobota, a to v lokalitách: Klenovec, Rimavská 
Píla, Rimavské Brezovo a Rimavská Sobota. Výskum bol v spomínaných lokalitách realizovaný od mája 
– do septembra v roku 2000 a pokračovať bude v roku 2002. K spolupráci by sme chceli prizvať 
odborníkov z oblasti etnografie, sociológie a architektúry. 

Navštívili sme 28 rómskych rodín, kde sme výskum uskutočnili formou dotazníka. Vekový priemer 
respondentov bol 30–40 rokov. Zamestnaný z nich bol jeden, prácu nemali osemnásti a deviati boli 
dôchodcovia. Na otázky nám väčšinou odpovedali ženy, v troch prípadoch muži.  

Cieľom výskumu bolo zistiť ako Rómovia bývajú, dôvody, ktoré vedú Rómov k stavbe chatrčí v 
osadách. Z hľadiska tohto cieľa boli prijaté nasledovné hypotézy: 
2. Po roku 1989 narastá výskyt chatrčí. 
3. Hlavným dôvodom sú sociálne problémy a nezamestnanosť Rómov. 
4. Tento stav sa nezmení dovtedy, pokým sa nezmení celková spoločenská situácia, otázka 

zamestnanosti, a s ktorou je úzko spojená aj bytová otázka. 
5. Problémy narastajú v mnohopočetných rodinách, kde sú obaja manželia nezamestnaní. 

 
Klenovec – rómska osada Dolinka 

Existencia rómskej osady v Klenovci siaha do roku 1880, k dispozícii sú katastrálne mapy z tohto 
obdobia, kde sa dá identifikovať koncentrácia Rómov. Osada leží na miernom kopci a preteká ňou potok. 
Nachádzajú sa chatrče zhotovené z dreva, váľkov, hliny i murované domy, najstaršie zo 60. rokov 20. 
storočia. Strecha je pokrytá škridlami, alebo plechom.  

Prevládajú tu jednopriestorové domy, kde jeden priestor plní rôzne funkcie (kuchyňa, spálňa, obývacia 
izba). V lete si obyvatelia vynášajú sporák pred dom a varia vonku. Prístavbou ďalšej miestnosti 
v niektorých domoch získali oddelenú kuchyňu a spálňu. V kuchyni sa odohráva spoločenský život. 
Nábytok pozostáva zo sporáka, stola, stoličiek, prípadne postele. Druhú miestnosť tvorí spálňa, kde sa 
okrem postelí nachádzajú skrine na bielizeň, prípadne aj televízor. Zvláštnosťou býva, že televízor má 
každá mladá rodina, i napriek tomu, že jej chýba iné bytové zariadenie. Niektoré rodiny vlastnia i satelit. 
V súčasnosti si k dvojpriestorovému domu pristavujú predsieň alebo otvorenú verandu. Hygienické 
zariadenie majú vonku, mimo domu. Domy sú vykurované drevom, prostredníctvom sporákov, prípadne 
elektrickým ohrievačom. Vodovod je zavedený len v troch domoch. Pitnú vodu obyvatelia získavajú 
pomocou pumpy alebo z prameňa, ktorý vyteká v osade. 
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V minulosti v domoch bývalo viac generácií. Dnes ich obývajú dve generácie, iba v ojedinelých 
prípadoch tri. Rodiny sú mnohopočetné, úroveň bývania je na nízkej úrovni. Nie je zriedkavosťou, že 
šesťčlenná rodina obýva dvojpriestorový dom. 

Do roku 1989 bývali viaceré rodiny v obci v štátnych bytoch, odkiaľ sa po strate zamestnania vracali 
do osady. Nasťahovali sa do prázdnych chatrčí svojich rodičov, alebo si postavili nové. V súčasnosti 
v osade Klenovec žije takmer 500 obyvateľov. V osade je takmer 100 % nezamestnanosť. 

 
Rimavská Píla – rómska osada 

Rómska osada v Rimavskej Píle vznikla po roku 1989, keď väčšina Rómov stratila zamestnanie. 
Nedokázali hradiť nájomné v bytoch, a preto si v katastri obce Rimavská Píla postavili osem chatrčí. 
Osada leží na svahu, mimo obce za železničnou traťou. Býva tu 10 rómskych rodín (slovenskí Rómovia), 
prevládajú mladé rodiny s deťmi, nikto nemá zamestnanie V dvoch rodinách je trojgeneračné bývanie. 
Domy si Rómovia postavili svojpomocne, pretože nemali finančné prostriedky na iný spôsob bývania 
(byt v činžiaku, vlastný dom v obci). 

Osada má nepravidelný tvar. Domy sú do ulice orientované vstupom. Sú tu väčšinou jednopriestorové, 
menej dvojpriestorové drevené domy, niektoré omietnuté hlinou. Jeden dom je murovaný z roku 1970 a 
jeden je postavený z váľkov. Vchádza sa do nich priamo z dvora, dlážka je z hliny, okná sú malé na 
niektorých chýbajú i sklá. Strecha má sedlový tvar, pokrytý škridlami, alebo plechom. Domy majú 
prevažne obdĺžnikový tvar. V jednopriestorovom dome má kuchyňa funkciu spálne i obývacej izby. 
Nachádza sa v nej sporák, stoličky, postele, kuchynská linka (starší typ). Hygienické zariadenie je mimo 
domu. Dvor majú samostatný, v niektorých prípadoch i spoločný. Ani v jednom dome nie je zavedený 
vodovod. V letnom i zimnom období obyvatelia kúria drevom.  

Navštívili sme i rómske rodiny, ktoré bývajú priamo v obci medzi ostatným obyvateľstvom. Ich 
celková úroveň je vyššia ako u Rómov z osady. Domy sú viacpriestorové, okrem základného zariadenia 
interiéru majú i chladničku, práčku, televízor, plynový sporák, v dome je zabudované i WC, kúpelňa, 
bývajú v domoch, ktoré si odkúpili od pôvodných nerómskych majiteľov. V obci sú akceptovaní, 
problémy s nimi nie sú. I tu je väčšina z nich, no najmä mladší ľudia, nezamestnaná. Ich život sa ničím 
nelíši od života majority. 

 
Lokalita – Rimavské Brezovo 

Existencia rómskej osady v Brezove siaha podľa rozprávania obyvateľov do roku 1920. Rómovia 
bývajú v obci v blízkosti ostatného obyvateľstva. Ich domy sú postavené na miernom svahu. Pôvodní 
majitelia domov (Rómovia) už vymreli, ich domy odkúpili, alebo ich obývajú rodinní príslušníci. 
V Rimavskom Brezove sú postavené murované domy z tehál, ktoré majú viac priestorov. Majú 
obdĺžnikový i štvorcový pôdorys. Strecha domov je pokrytá škridlami, v jednom prípade (ide o najstarší 
jednopriestorový objekt) plechom. V dome majú kuchyňu, obývaciu izbu, spálňu, v niektorých i špajzu. 
Aj tu sa život rodiny odohráva v kuchyni. 

Zariadenie domu je nasledovné: v kuchyni majú kuchynskú linku, stôl, stoličky, chladničku, elektrický 
varič, obývačka pozostáva z obývacej steny, sedacej súpravy, televízora, spálňa rodičov je zariadená 
primerane svojej funkcii. V dome sa vykuruje tuhým palivom, pokiaľ nie je ústredné kúrenie. Hygienické 
zariadenie majú mimo domu, pretože vodovod zatiaľ nie je zavedený. Po vodu musia chodiť k pumpe. 
Rodiny sú päťčlenné i menej, väčšina obyvateľov stratila zamestnanie po roku 1989. 

Životná úroveň miestnych Rómov je vyššia než v predošlých osadách, aj keď je tu takmer 100 % 
nezamestnanosť. Ich snaha žiť usporiadaným životom je očividná. Sú rodiny, kde deti študujú na 
stredných školách, majú záujem vyučiť sa. Obec ich prijíma bez problémov, sú jej integrálnou súčasťou a 
majú aj poslanca v obecnom zastupiteľstve. 

 
Lokalita – Rimavská Sobota, sídlisko Dúžavská cesta 

Rimavská Sobota – sídlisko Dúžavská cesta bolo postavené v roku 1977. Nasťahovali sem asi 700 
olašských Rómov aj Rumungrov – maďarských aj slovenských. Tieto skupiny sa medzi sebou neznášali. 
Ich odlišná mentalita mala za následok časté roztržky. Byty zdevastovali, sídlisko po viac ako 20 rokoch 
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prešlo z prvej bytovej kategórie do IV. kategórie. I keď v súčasnosti vďaka verejnoprospešným prácam, 
ktoré vykonávajú namiesto zamestnania, sa Rómovia príkladne starajú o svoje okolie. 

Je tu zavedené elektrické vykurovanie, používajú elektrické sporáky. Byty sú jedno, dvoj, troj a 
štvorizbové. Obývajú ich rodiny s viacerými deťmi, spolu bývajú aj tri generácie. Priemerný vek 
obyvateľov je 30–40 rokov. Na sídlisku majú k dispozícii maďarskú základnú školu – I. stupeň a 
materskú škôlku, ktorú navštevuje malý počet detí. Okrem týchto zariadení je tu ešte majú malý obchod s 
potravinami. 

Po roku 1989, keď došlo k hromadnému prepúšťaniu z práce, boli medzi prvými, ktorí zostali bez 
zamestnania, nevedia hospodáriť s finančnými prostriedkami, žijú zo dňa na deň. Súvisí to s mentalitou 
Rómov. Tu vidíme hlavné príčiny, prečo i dnes majú problémy s vyplácaním bytov. 

Spôsob života Rómov je podmienený vlastnou kultúrou a tradíciami, ktoré sú odlišné od tradícií 
majoritného obyvateľstva. Zo skúseností vieme, že väčšina Rómov žije bokom od majoritnej spoločnosti. 
Špecifický spôsob života Rómov (iné normy, hodnoty) nie je spoločnosťou akceptovaný. Mnohokrát si to 
nepriznáme, ale je tomu tak. Sú naozaj odlišní. Ale byť odlišný, neznamená, že je zlý, neprijateľný! Je 
vecou spoločnosti a štátu aby zapájali rómske spoločenstvo do verejného života, čím by sa sami podieľali 
na svojej, verím, že pozitívnej zmene. 

 
Literatúra 
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Spomienkové rozprávanie na likvidácie rómskych osád a bývanie v panelových 
bytoch 

 

Blažej Vitálos 
 
 
Kľúčové slová: spôsob života, etnické vzťahy, ekonomické správanie 

 
Pred nedávnom som sa presťahoval z Tomášova na západnom Slovensku do východoslovenského 

Kráľovského Chlmca. Vďaka štúdiu na Katedre rómskej kultúry PF UKF v Nitre som si začal všímať 
miestnych Rómov. Nerómovia ma varovali, aby som si s nimi nezačínal. Na základe týchto vyjadrení som 
zistil, že Rómovia sú neobľúbení, Nerómovia sa ich boja. Do štvrte kde žijú, Nerómovia nechodia. 
Pravdepodobne som bol prvý Neróm, ktorý sem vkročil. Nič negatívne sa nestalo (zhodou náhod sa aj 
mohlo). Od informátorov, ktorých som oslovil som sa dozvedel, ako Rómovia svoju situáciu chápu, ako ju 
hodnotia, ako sa pozerajú “na sedliakov“ (gádžovia). Bohužiaľ musím konštatovať, že v Kráľovskom 
Chlmci sa obe komunity nestretávajú, nekomunikujú. Mestečko sa delí na “bielu väčšinu“ a “čiernu 
menšinu“. Je isté, že Kráľovský Chlmec nevybočuje z celoslovenského priemeru. Možno je situácia niekde 
lepšia, ale ešte aj horšia. 
Svojou bakalárskou prácou som pomocou priameho rozhovoru s respondentom získaval informácie ako 
sa staršia generácia Rómov pozerá na vývoj spoločnosti, približne za posledných päťdesiat rokov. 

 
Spomienkové rozprávanie pani V. 
 

Druhýkrát som navštívil pani V., ktorá býva s rodinou svojho syna vo väčšej ošarpanej budove, ale za 
touto budovou som ešte videl aj starý domček, čo postavila ona s mužom. U nej som si všimol prvýkrát, 
že v Kráľovskom Chlmci vo všeobecnosti Rómovia každého Neróma nazývajú “sedliakom“. Aj oni ma 
srdečne vítali, ale na začiatku boli voči mne trocha nedôverčiví. Ako som si všimol, nechceli tomu uveriť, 
že jedného sedliaka zaujíma ich osud. 

Predtým Cigáni, alebo ako nás teraz nazývajú, Rómovia, bývali na konci dediny alebo mimo dediny 
v malých chalúpkach postavených z hliny, dreva alebo z iného materiálu. Každý z toho čo vedel zohnať. 
Poznala som aj takých, ktorí svoj dom postavili iba z rohožky lebo boli takí chudobní, že nemali iný 
materiál. Celá rodina takmer po celý rok putovala, bola na ceste. Hrnce opravovali, robili na roli 
sedliakov pri žatve, alebo obchodovali s melónmi. Kúpili melóny od Maďarských sedliakov a rebrinákmi 
vozili hore do hôr, kde to predali za dobré peniaze Slovákom. Mnohí vyrábali váľky pre sedliakov, lebo 
predtým aj sedliaci stavali svoje domy z nepálenej hliny. Za každú päťstú tehlu dostávali buď chleba, 
alebo slaninu, a okrem toho ešte stravu na celý deň. Rómovia, ktorí putovali, skoro po celý rok žili na 
vozoch. Tam pod plachtou varili, spali a Pán Boh to vie, možno že aj svoje deti tam spravili. 

Ja som sa narodila v Rišovskej Lieskovej v cigánskej osade mimo dediny. Švárny malý domček sme 
mali z nepálenej hliny. Ale dnes už lepšie žijú Rómovia ako v tých dávnych časoch. Mnohí sa sťažujú, že 
Rómovia sú v ťažkej situácii, ale tí ľudia sa na to už ani nepamätajú, že predtým chodili v drevených 
papučiach alebo bosí, a šili svoje hrubé šaty z vriec. 

V roku 1955 som sa dostala do Kráľovského Chlmca. Vydala som sa ako pätnásťročná, a môj manžel 
býval so svojou rodinou vedľa Kráľovského Chlmca – v rómskej osade. Už vtedy sa Nerómovia škaredo 
pozerali na Rómov, a na tých ešte škaredšie, ktorí bývali vedľa mesta v cigánskej osade. Môj manžel to 
nechcel, a preto sme sa nasťahovali do mesta. Vtedy ešte aj politika bola taká, že podporovali tých, ktorí 
sa usadili v meste. Veľa voľných bytov nebolo ani vtedy, ale Róm byt dostal určite, ak chcel. 

                                                           
 Diplomová práca s rovnomenným názvom bola obhájená na Katedre rómskej kultúry Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v roku 2000. Školiteľ: R. Lužica 
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Počas 2. svetovej vojny, keď brali Židov do lágrov, do táborov, brali aj Rómov. Niektorých zobrali do 
Poľska do lágra, ale boli aj takí, ktorých zobrali iba sem do Čiernej nad Tisou na stavbu železnice. Môj 
manžel mal šťastie, zobrali ho iba sem na stavbu. Tam musel pracovať, bývať a skoro aj zomrel od hladu, 
dostávali tak málo stravy. Potom môj manžel v päťdesiatych rokoch, keď robili na Tisu násyp 
v Trakanoch, tam robil ako povozník. Mal silné kone a vďaka tomu dobre sme žili v tých časoch. Veru 
oveľa lepšie, ako teraz. Teraz každý čaká iba na podporu a robotu nedostane nikto. Nikam neprijmú 
Róma pracovať, lebo má čiernu kožu. Vtedy bol každý človek rovnaký. Môj manžel za každý prevoz 
dostal jeden pečiatkou označený lístok, ktorý večer mohol zameniť na peniaze. Ale on viac si zarobil ako 
ostatní, lebo mal lepšie kone. Vtedy sedliaci potrebovali robotu Rómov, lebo také práce nemohli 
vykonávať, veď tam mali svoju rolu, kde museli pracovať. 

Aj počas socializmu žili niektorí Cigáni dobre a niektorí menej dobre. Tým, ktorí prevážali, sa žilo 
horšie. Chodili na jarmoky do Sobraniec, Michaloviec a predávali melóny. A vtedy keď boli doma, sa 
rozprávali, zabávali sa. Každý si kúpil celú fľašu pálenky a potom to vypili. Nie tak ako teraz, že pijú 
pálenku po poldeci, ale každý vypil jednu celú fľašu. Neskoršie potom zakázali im chodievať po 
jarmokoch a každého nútili pracovať. Komu sa nechcelo pracovať, zobrali ho do basy. A vtedy sa musel 
každý Róm usadiť. Či v dedinách alebo v mestách, to bolo jedno, ale každý Cigán musel mať trvalý 
pobyt. Kto nemal trvalý pobyt, obvinili ho z toho, že sa potuluje. A ten ktorý sa potuluje, ani nerobí. 
A toho, ktorý nerobil nikde, už som vám hovorila, brali ihneď do basy. Ale tí, ktorí vstúpili do 
komunistickej strany, mali veľmi dobrý a ľahký život. Dostali byt v centre mesta úplne zadarmo, ani 
halier za to nemuseli dať. Na začiatku to bolo tak, že na toho kto bol vo vojne, komunisti hneď povedali, 
že je komunista. A ten, kto bol s komunistami, hneď dostal prácu. Napríklad môj otec, môj strýko a môj 
druhý strýko. Oni v roku štyridsiatom štvrtom robili na stavbe železnice, a po vojne ihneď dostali nejakú 
robotu. Ten, kto nedostal prácu, mohol iba čakať, a jeho žena odišla žobrať. 

Môj strýko robil neskôr pri stavbe paneláku číslo pätnásť. Robil na bagri. Do toho paneláku 
nasťahovali neskôr tých Rómov, ktorí bývali tam, kde teraz stojí benzínová pumpa. Tam bola predtým 
rómska osada. Bola to tam jedna neplodná časť role, a preto tam nechali bývať Cigánov. Tí Rómovia, 
ktorí vtedy vstúpili do Komunistickej strany, dostali byt práve v paneláku číslo pätnásť. A okrem toho iba 
za to, že sa usadili v meste, dostali štyridsaťtisíc korún. 

A nech sa vám páči! Môžete si pozrieť tú budovu. Vyzerá, ako keby tam bývali nie ľudia. Vytrhali 
parkety, okenné rámy zo stien, a že vraj už aj kozu videli ako sa pozerá von cez okno. Bolo by lepšie 
keby takým vôbec nedali nič, lebo všetko iba zničia. A statočným Rómom tým iba skazia dobrú povesť. 
Samozrejme, že im nechcú platiť podporu, ak vidia, čo robia. Aj ja mám čiernu kožu tak isto ako oni! Tak 
zbytočne vysvetľujem, že som iná ako oni. Oni asi ešte nikdy v živote nepracovali, aj tak dostávajú 
podporu skôr ako ja svoj dôchodok. Všetky patria k tej istej rodine. Tvorili spodok ešte aj medzi Cigánmi. 
Podvádzali, kradli a stále sa bili. Keby si sa im pozrel do registra trestu, u každého by si našiel dva-tri 
roky, čo boli vo väzení. A keď dostanú podporu, tak oni sú králi v meste. Vytiahnu dlhé meče a nože, 
a potom sú iba problémy s nimi. Vykradnú poštára a také podobné veci spravia. Bolo by potrebné ich 
odtiaľ vysťahovať! Je to v poriadku, že neplatia kúrenie a keď im ho vypnú, tak vytrhajú parkety a kúria 
s nimi? Alebo vytrhávajú okenné rámy v schodištiach a vo svojom byte s tým kúria? A pritom najkrajšie 
miesto opanujú v meste. 

Hoci aj to je pravda, že nikto im nič nevysvetlil, keď prišli bývať do mesta. Povedzte mi prosím, 
odkiaľ by mohol vedieť ten Róm, ktorý počas celého svojho života žil v rómskej osade mimo obce, že 
treba niekedy platiť aj za kúrenie? Keď ich na to nikto nikdy nenaučil, tak odkiaľ by to mohli vedieť? 

Ale v tom trošku má svoju vinu aj starosta. Keď Cigáni v pätnástke dostávajú podporu, tak prečo 
neplatia nájomné? Keby to robil starosta tak, ako to robia v Boťanoch, tak by všetko bolo platené. Tam 
nedostávajú ľudia podporu do ruky, ale rovno ide na obecný úrad k starostovi. Potom on platí namiesto 
nich nájomné a elektrinu. Ostatné peniaze im vydá v lístkoch, za ktoré si môžu kupovať iba potraviny, 
šaty a iba pár pív mesačne a pár krabičiek cigariet. 

Moja rodina je iná než tí, ktorí bývajú v pätnástke. Ja som už ako štrnásť ročná chodila k farárovi do 
Bačky pracovať. Mal veľké role a tam sme robili s rodičmi ako nádenníci. Celý deň sme robili na roli, ale 
bolo to aj dobre zaplatené. Okrem mzdy ešte každý dostal na desiatu chleba s masťou, taký veľký, že som 
ho ani nevedela zjesť. Polovičku som vždy dala svojmu bratovi. Na obed sme dostávali opekané zemiaky. 
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Potom, keď som mala pätnásť rokov, som sa vydala a moji rodičia nám kúpili v Kapušanoch tehly. Za 
päťsto korún päťsto tehál. Postavili sme s manželom jednu izbu, a potom aj moja sestra nám dala tisíc 
korún, aby sme aj za to kúpili tehly. Aj sme ich kúpili, a vtedy sme ešte postavili kuchyňu. Aj ostatné 
časti bytu sme pomaličky, postupne postavili. Moji rodičia a moja rodina nám vždy pomáhali, stáli vedľa 
nás. 

Vieš, kde pomáhajú Rómom? V Čechách. Bola som u mojej sestry, ktorá býva v Ostrave a tam mi 
hovorili, že chodia medzi Rómami a pýtajú sa ich či nepotrebujú pôžičku. A potom im vyrátajú, či to 
vedia splácať z dôchodku alebo z podpory. Vyplnia a podpíšu dohodu a môžu dostať peniaze koľko chcú. 
Aspoň sa môžu niekam pohnúť. Ale u nás nezaujíma ani psa, že čo je s nami. Tu vôbec sa nestarajú 
o Rómov. Napríklad ja som už vdova, môj manžel zomrel v auguste. Chcem, aby mi zaviedli plyn, ale 
nemám na to peniaze. Urobia mi to tak, aby som mohla zaplatiť náklady v splátkach? Nie. Ešte nedávno 
som bola na mestskom úrade, lebo som počula, že môžem dostať peňažnú pomoc na palivo. Vysmiali ma. 
Dá sa prežiť jeden mesiac od dôchodku ku dôchodku zo štyritisíc korún? A ešte nemám ani palivo. Vôbec 
ich nezaujíma, či žijem alebo nežijem, len aby oni mali... O chudobných, hlavne o Rómov, sa tu vôbec 
nestarajú. Včera som dostala dôchodok a teraz už nemám ani halier. Rozdala som, lebo som musela vrátiť 
čo mi požičali v minulom mesiaci. No a zostalo mi päťsto, šesťsto korún. Dá sa z toho vyžiť? 

Sú Cigáni, ktorí by mi radi dali pôžičku, ale musím im vrátiť dvojnásobok sumy, čo mi dali. keď 
napríklad dajú mi tento mesiac tisíc korún, tak v druhom mesiaci musím vrátiť dvetisíc. Tak keď si niekto 
od nich vypožičia peniaze a v druhom mesiaci im nevie vrátiť, bude mať stále väčšiu podlžnosť. Poznám 
aj takých, ktorí už nevedia dať ani jesť svojim deťom, majú takú veľkú podlžnosť. Zo žobráka robia ešte 
väčšieho žobráka. 

 

Spomienkové rozprávanie pána L. 
 

Posledné spomienkové rozprávanie som nahral na svoj diktafón u pána L. v “najrómskej“ štvrti mesta. 
Pán L. býva v paneláku č. 15. Na začiatku som sa bál ísť do tohto paneláku, lebo Rómovia bývajúci 
v pätnástke nemajú najlepšiu povesť v meste. Zobral som odvahu a vybral som sa na cestu. Rátal som aj 
s tým, že možno ma aj zbijú. Ale nemal som žiadny negatívny zážitok. Pán L. bol veľmi komunikatívny.  

Dávno, keď som bol ešte malý, bývali sme s ostatnými Cigánmi mimo mesta, kde teraz stojí benzínová 
pumpa. Vtedy tá maličká rola nepatrila nikomu, tak tam sa usadili Rómovia. Tam bývali, odtiaľ 
chodievali na jarmoky, tam sa vrátili z ciest. Bol aj taký Róm, ktorý iba v zime videl svoju rodinu, lebo po 
väčšiu časť roka stále putoval. Opravoval hrnce, vykonával prácu dedinského kováča, kde iný nebol. 
Všade nedostal peniaze za vykonanú prácu, ale niekedy sa mu podarilo až toľko ušetriť, že mohol kúpiť aj 
nového koňa alebo somára. Potom, keď mal možnosť predať koňa alebo somára za lepšiu cenu, ako to 
kúpil, tak na tom aj zarobil. Za vykonanú prácu okrem peňazí ešte mohol dostať chleba, slaninu alebo 
strechu nad hlavou na jednu noc. 

Z toho hľadiska bol vtedy lepší život, že nepodceňovali Rómov tak ako teraz. Mohli sme žiť oveľa 
slobodnejšie ako teraz. Dalo sa kšeftovať, obchodovať, keď človek bol dosť šikovný, alebo dalo sa 
pracovať na roli sedliakov. Okopávať, pracovať pri oberačke, vždy sa našla nejaká práca. Potom 
komunisti zakázali obchodovanie, aj od sedliakov zobrali role, takže museli sme niekde oficiálne 
pracovať. Teraz už nedôverujú Cigánom, a preto ani obchodovať sa nedá tak, ako sa dalo predtým, lebo 
na všetko potrebuješ papiere. Nepozerajú na to, že u nás možno že je to lacnejšie, ale hneď sú zvedavý na 
to, že odkiaľ to máme, určite sme kradli. Dnes jednoduchý človek sa strašne bojí. 

Sem do pätnástky sme sa dostali v šesťdesiatych rokoch. Celá rodina. Moji rodičia od vtedy už zomreli, 
moji súrodenci žijú so svojimi rodinami a aj ja som sa oženil. Moji súrodenci mali kam ísť s novými 
rodinami, takže som tu zostal ja s manželkou a so štyrmi deťmi. 

Preto sme museli odísť z rómskej osady, lebo to zlikvidovali. Jeden deň prišli z mesta súdruhovia 
oblečení do sivých oblekov a povedali nám, že túlanie Rómov sa skončilo. Rolu, kde sme bývali, 
potrebovalo JRD a nás nasťahovali do panelákov. Nepýtali sa nás či chceme, alebo nie, museli sme odísť 
z nášho domova. Čo sme vedeli zobrať v rukách, to sme mohli zobrať so sebou, ale dom a zvieratá sme 
tam museli nechať. Síce veľa zvierat sme ani nemali. Vo všeobecnosti každý mal iba kozu, niekto mal aj 
kone. Všetky zvieratá poschytávali – nie iba od nás, ale aj od ostatných – a zobrali do JRD. Potom prišli 
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s veľkými buldozérmi a z jedného dňa na druhý zasunuli rómsku osadu do jamy, ktorá bola pri osade. 
Bola tam jedna veľká jama kde niekedy asi piesok dobývali. Do tej jamy vynášali smeti nielen Rómovia, 
ale aj z mesta sedliaci. A vtedy do tej jamy zasunuli naše domy a všetko, čo sme tam museli nechať. 
Usadili nás tu v meste, v Kráľovskom Chlmci. 

Mnohí tvrdia, že sme dostali tie byty ako novostavby. To vôbec nie je pravda. V tých časoch sa uvoľnili 
tie byty, kde teraz bývajú Rómovia. Pred nami tu bývali obyčajní sedliaci, ale z nejakého dôvodu sa odtiaľ 
vysťahovali. Buď aj ich odtiaľ vysťahovali ako nás z osady, alebo odišli sami od seba. Ja to už vôbec 
neviem, to nie je moja vec, ale my sme odtiaľ nikoho nevyhnali. 

Hovoria o nás, že neplatíme nájomné a kúrenie, a preto nám aj vypli kúrenie. Ani to nie je pravda. No 
povedzme nájomné nevieme v každom mesiaci platiť, ale pozri si na nástenke (v centre mesta existuje 
jedna nástenka, ktorá slúži na vyvesenie mien občanov, ktorí neplatia nájomné v meste – poznámka 
autora), že okrem Rómov koľkokrát desať tisícimi korunami sú dlžní bieli. A s kúrením je to tak, že v našej 
budove nie je, a ani nebolo zavedené plynové kúrenie. Preto sme nútení na to, aby sme kúrili v byte 
s kachľami. Boli sme aj v plynárni a bola podaná aj žiadosť, aby zaviedli plyn do celej budovy. 
Odpovedali nám, že nemôžu, lebo budova je v zlom stave. Tak prečo nerekonštruuje starosta budovu, aby 
sme mohli kúriť aj my plynom? Poviem ti, že prečo. Lebo sme iba Cigáni. Všetci na nás nadávajú, že ako 
tu všetko vyzerá. Ale my za to vôbec nemôžeme, že nemáme zavedený plyn. 

Mne sa ešte darí, lebo ja pracujem pravidelne, mám peniaze, môžem kúpiť to málo uhlia, čo 
potrebujeme. Alebo keď už nemáme peniaze, stane sa aj to, že idem do mesta a pozbieram kartóny pred 
obchodmi. Aj kartónmi sa dá dosť dobre vykúriť byt. Ja sa nehanbím zato, že som chudobný. Mám štyri 
deti, manželka je nezamestnaná, nestačia nám vždy peniaze. Ale čo má robiť ten, ktorý žije z podpory, 
a to, čo dostáva, nestačí mu skoro ani na stravu. Alebo čo má robiť ten, kto je už starý a nevládze už ani 
chodiť? Potom tí vytrhávajú okenné rámy zo schodišťa a s tým kúria. Lebo čo sa dá robiť, keď nemáme 
normálne kúrenie? Nič. To je pravda, že predtým v tejto budove všade bola parketa. Mnohí spálili aj 
parketu. Ja som to spálil, lebo sa mi nepáčila. Bolo treba ju veľa leštiť... 
 
Záver 
 

Od informátorov, ktorých som navštívil som sa dozvedel, že situácia Rómov v Kráľovskom Chlmci je 
zlá. Je pravdou, že už nebývajú v rómskej osade, ako som to videl napríklad v Sečovciach, ale 
neuveriteľne veľa sa sťažujú na zlý stav svojich bytov. V panelových barakoch odvtedy čo sa tam Rómovia 
nasťahovali, nebola žiadna údržba. To je v prvom rade nespravodlivé voči tým, ktorí pravidelne platia 
nájomné a za údržbu. Bez výnimky každá budova sa môže podmáčať, keď príde dážď, búrka (to 
v niektorých prípadoch platí aj na tie budovy, v ktorých bývajú iba Nerómovia). Steny sú plesnivé, 
opadáva omietka, odpadová voda cez zničené kanalizačné rúry tečie rovno do rozvalených pivníc. Kvôli 
tomu už zďaleka smrdí celá štvrť. Budovy v lepšom stave Rómovia upravili na svoje náklady, ale 
samozrejme sociálna podpora nestačí na všetko. Skutočnosť, že v meste je nezamestnaných viac ako 30 % 
ešte viac zvyšuje pocit beznádejnosti týchto ľudí. Rómski obyvatelia nášho mesta už si uvedomili 
a, bohužiaľ, už aj prijali, že prácu dostanú iba v najvýnimočnejšom prípade, veď ani Nerómovia ju 
nemajú. Niektorí Nerómovia to vôbec nevidia, vidia iba vonkajšie negatíva “čiernej štvrte“, zničené 
budovy, smrad a biedu. 

A ako to už história mnohokrát dokázala, za zlé životné okolnosti sú vždy obviňovaní predstavitelia 
iného etnika. Za nezamestnanosť, zaostalosť regiónu od celoštátneho priemeru samozrejme obviňujú iba 
Rómov. Nerómovia sa stále sťažujú na kriminalitu, na negatívny výzor rómskej časti mesta, pričom štátna 
správa vôbec nerieši tento problém. Ak sa vrátime ku kriminalite v meste, viac problémov spôsobujú 
“bieli“ Chlmčania, stáli krčmoví provokatéri, členovia rozpadnutej mafie, rôzni drobní asociáli. 

V iných štátoch sa viac zaoberajú rozvojom regiónov, ale na Slovensku je to inak. U nás sa mi zdá, že 
ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja sa takými vecami vôbec nezaoberá. Tento stav pociťujeme 
všetci obyvatelia juhovýchodného Slovenska. Kvalita ornej pôdy v medzibodrockom regióne sa stále 
zhoršuje, kanály, čo slúžili na odvedenie vody, sú už dávno upchaté, neplnia svoj účel. Rekonštrukcia tých 
kanálov by poskytovala nové pracovné príležitosti tak rómskym, ako aj nerómskym obyvateľom. Dalo by 
sa znova hospodáriť na roliach, a vytvorením nových, v potravinárstve činných tovární, by klesol počet 
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nezamestnaných. Keby bolo dosť práce a keby za vykonanú prácu poskytovali mzdu, ktorá by umožnila 
dôstojný život, aj pre Rómov, bolo by to výhodnejšie než poberanie sociálnych dávok. 

Mojou záverečnou prácou by som chcel prispieť k zmierneniu negatívnych predsudkov voči Rómom. 
Viem, že kultúrne stereotypy úplne nezmiznú, veď separovanie sa od iného, negatívny prístup k inému, 
vždy budú v ľudskej psychike existovať. V záujme spoločenstva žijúceho na periférii spoločnosti, ale aj 
v záujme celej spoločnosti, nie je dôležité iba oslabovanie predsudkov, ale je potrebné vytvoriť pracovné 
príležitosti. Veď práca je najdôležitejšou ľudskou činnosťou, ktorá jediná môže pozdvihnúť jedinca, 
spoločenstvo, štát. 
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Sociálna kultúra valašských Rómov na Slovensku  

 
Radko Tokár 

 
 
Kľúčové slová: manželstvo, rodina 
 
1. Trvalé usadenie (koniec 60. rokov – začiatok 70. rokov) 
 
Výber, postavenie a vzťahy medzi manželmi 

Prvá zásadná zmena bola v definitívnom usadení sa na jednom mieste. Rok 1958 znamená v živote 
Rómov zákaz kočovania (vydaný zákon vtedajšou vládou o zákaze kočovania). Usadzovali sa spoločne 
viacerí príbuzní v mužskej alebo ženskej línii tam, kde boli lepšie podmienky a možnosti. Členovia 
jedného “rodu“ sa snažili bývať spoločne. Ak bola možnosť, usadili sa vedľa nich ďalší príbuzní.  

Bougešti sa usídľovali v Nitre, Bratislave, Trnave. Lovári sa usídľovali vo Fiľakove, Rimavskej 
Sobote, Lučenci a v Košiciach (štát im pridelil byty v centre mesta na ul. generála Petrova, vtedajšej 
Gottwaldovej a J. Fučíka). 

V tomto období sa preferuje patrilokálnosť usídlenia i keď pretrváva snaha rodičov, aby aspoň jedná 
dcéra k nim priviedla manžela. Bývanie jedného páru začínajú chápať ako jediný správny model. 
Definitívne sa spevnilo dominantné postavenie muža v rodine. Pracovať a živiť rodinu sa stalo jeho 
povinnosťou. Žena prestala byť živiteľkou rodiny. V “očiach“ skupiny má aj tak stálu symbolickú 
hodnotu. Autorita starých, mnohodetných, skúsených žien je ešte stále vysoká, ona je vo vlastnej rodine 
spolurozhodujúcim faktorom – manžel a synovia jej odovzdávajú výplatu, ona vydeľuje vreckové, 
rozhoduje čo kupovať, ona vyberá, kde budú bývať, koho s kým oženiť. 

Postavenie nevesty sa líši podľa toho, kde býva, či u matky či u svokry. Keď býva u matky, je na tom 
lepšie, pretrvávajú vzťahy z predchádzajúceho obdobia. Avšak postavenie zaťa sa mení. Ak chodí do 
práce, peniaze si necháva, nedáva ich ani žene ani svokre. Ak zať nechce robiť a živia ho rodičia ženy, je 
to v poriadku a chápu to ako kompenzáciu za to, že nebýva so svojou rodinou. 

Nevesta, ktorá býva u svokry, je jej úplne podriadená. Svokra je pre ňu najvyššou autoritou, zaúča ju 
do domácich prác, posiela kradnúť, niekedy ju aj fyzicky trestá, nedáva jej jesť. Konflikt nevesta – svokra 
je stále kontroverzný, no je otázkou času, pokiaľ nebude mať deti a aj ona sa stane svokrou. Vzniká 
dokonca nový konflikt muž – žena. Rozdelené sú sféry ich účinkovania a to: muž zarába a živí rodinu, 
žena je doma a stará sa o domácnosť a deti. V predchádzajúcich obdobiach sa žena aj muž dostávali do 
kontaktu s okolím, po usadení sa ženskou doménou stáva domácnosť a kontakt so známymi sa zužuje len 
na príbuzných. Rádius muža sa prehlbuje a rozširuje. Chodí do zamestnania, krčmy. Muž sa stáva značne 
emancipovaným, upevňuje si svoju autoritu a postavenie. Žena naopak je od muža závislá, je odtrhnutá 
od spoločnosti “vonkajšieho sveta“. Podľa zmien v postavení muža a ženy sa menia hodnotové kritéria 
ich správania sa. Čo je dovolené a normálne u muža, to je u ženy zakázané. 

Informátor uvádza ako príklad jedného trestu pre ženu: “Bola neverná mužovi, mala druhoho muža, 
muž ju za to dohola ostrihal a hlavu celkom namazal z vazelinu“, “sar lubňi, džanes?“ 71 

U muža sa nevera nepokladá za priestupok, má právo voľného pohybu, kým žena môže opustiť 
domácnosť, len v sprievode rodiny. Muž môže ženu biť, ona proti tomu nesmie namietať. Muž sa môže 
opíjať, žena len v intimite rodinného kruhu. Značná časť týchto zákazov fungovala už predtým, po 
usadení sú však sprísnené a viac sa dbá o ich dodržiavanie. Dokonca v tomto období začali prevládať 
príbuzenské sobáše. Po usadení prestala existovať zábrana neuzatvárať manželstvá v rámci jedného 

                                                           
 Článok je časťou záverečnej bakalárskej práce obhájenej na Katedre rómskej kultúry Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v roku 1995. Školiteľ: R. Lužica. 
71 Údaje a výpovede informátorov z Košíc, Nitry (valašskí Rómovia) a Rimavskej Soboty (valašskí Rómovia). 
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“rodu“. Manželstvo nemohli uzavrieť len otec s dcérou, matka so synom, starí rodičia a vnúčatá, brat so 
sestrou. Neprípustné boli manželstvá medzi svokrovcami. Ich deti sa už mohli sobášiť. 

Počas návštev v rodinách som zistil prípady, že vdovu s viacerými deťmi si zobral mladší brat jej 
zosnulého manžela, alebo ovdovený muž sesternicu z matkinej strany. A to len kvôli deťom, aby boli 
v úplnej rodine. “Aj keď majú nevlastného otca alebo matku, oda nič, ta šak aj tak sú rodina.“ 

Takéto manželstvá sú považované za správne a uzatvárali sa i v minulosti. Za vhodných partnerov 
považujú mužovho brata, ženinu sestru, sesternicu matky – sú to členovia cudzieho “rodu“. V období 
definitívneho usadenia sa stávali prípady sobášov medzi bratrancami a sesternicami I. stupňa. Poznali 
názory o škodlivosti príbuzenských vzťahov od okolitého obyvateľstva, avšak v praxi ich neuplatňovali, 
nechceli im veriť. Príbuzenské sobáše sú v tomto období veľmi bežné. Otec nevesty a matka ženícha sú 
súrodenci, alebo matky manželov sú sestry, otcovia manželov sú bratrancami, matky manželov sú 
sesternice. Odsudzujú sa prípady, keď dve sestry si zoberú dvoch bratov. Takéto sobáše budia skôr 
posmech – smejú sa im, že vo štvorici spávajú. 

Manželstvá únosom už zanikli, sobáše sú uzatvárané len kúpou. Manželstvo kúpou začalo výrazne 
prevládať nad manželstvom podľa dohody medzi svatovcami. U Bougešťov sa stalo jedinou uznávanou 
normou. 

Môžeme predpokladať, že samotnú možnosť príbuzenských sobášov určuje ich vlastná tradícia – 
v pravlasti “Cigánov“ v Indii sú veľmi rozšírené príbuzenské sobáše. Vysvetľujeme si to aj zaniknutím 
“zábrany neoženiť sa“ v rámci jedného “rodu“. “Rodičia sú radi, keď sa vezmú z rodiny, aby bola bližšia 
rodina, aby sa im dobre darilo. Takýto sa nenechajú, budú furt dobre žiť.“ Dôležitý je pre nich fakt, že 
peniaze ako výkupné za nevestu, zostávajú v rodine. Prvoradá je snaha o stálosť manželstva. Smeruje 
k tomu aj prísaha manželov počas svadobných obradov a výkupné za nevestu má zaistiť trvácnosť 
manželstva. Príbuzenské sobáše sú bežné medzi matrilokálnosťou a patrilokálnosťou usídlenia, preto deti 
ostávajú v rodine. Kúpa neviest súvisí aj s rastom “solventnosti“ rodín valašských Cigánov po usadení 
a pravdepodobne i s definitívnym potvrdením patrilokálnosti rodiny. S uznaním muža ako samostatne 
zárobkovo činného člena rodiny sa presadili pravidlá určujúce finančné náhrady za rôzne formy 
zneuctenia, napríklad predsobášny sexuálny styk medzi budúcimi manželmi, znásilnenie, zriedkavý únos 
dievčaťa, nevera... Poctivosť ženy je predmetom obchodu. Ten, kto pripraví dievča o panenstvo, musí si 
ju zobrať alebo finančne odškodniť jej rodičov. Takisto, keď muž privedie ženu do iného stavu a nechce 
si ju zobrať za manželku, musí ju odškodniť primeranou finančnou náhradou. Podľa údajov informátora 
výkupné sa pohybuje vo výške od 10 000 až do 30 000 korún a odškodné už pomerne viac, okolo 50 000 
korún. Taktiež za neveru manželky si muž žiada od jej milenca zaplatiť peniaze (cca 20 000 a viac korún) 
podľa dohody. 

Manžel si mohol vybrať, buď ženu zbije a ostrihá dohola a znesie trpkosť potupy a hanby, alebo 
vyžiada peniaze a zbaví sa posmechu ostatných príbuzných a hanby a získava tak kredit “pravého chlapa 
a hlavy rodiny“ hlavne v “očiach“ svojej matky. Peniaze získali novú funkciu riešiť krízové situácie. 
Získať odškodné znamenalo dostať dostatočnú satisfakciu a získať tak stratenú česť: “Keď sú peniaze, 
rodina sa už nehanbí, a žena nebude ostrihaná dohola, zaplatí za ňu lovóre jej frajer a má svatý pokoj.“ 
Tento obrat je typický pre situáciu, keď muž získava prevahu nad ženou. Postavenie muža v rodine má 
stúpajúci trend, zvyšuje sa jeho autorita, je jediným živiteľom v rodine. 

Zo skúmaných skupín nitrianski Bougešti už v období zanikania nomádizmu boli ekonomicky silnejší 
ako Lovári, a to aj v porovnaní s tými, ktorí sa usadili v Košiciach. Tento rozdiel vo finančnom postavení 
sa zmenil až po usadení. U Bougeštov prebiehali opísané zmeny rýchlejšie a všestrannejšie ako v skupine 
Lovárov. 
 
Výchova detí po usadení (obdobie po roku 1958) 

V tomto období sa prejavuje organizované úsilie štátu o zvýšenie úrovne ľudu, o starostlivosť 
o rodinu. Premeny životnej úrovne a životného štýlu v tejto oblasti majú progresívnu tendenciu. Pretrváva 
i naďalej ideál mnohodetnej rodiny, klesá detská úmrtnosť, deti sú zdravšie, lepšie oblečené, sýtejšie. 
Zároveň s kladnými výsledkami sa prejavuje i negatívny jav – časť členov skupiny využíva štátne 
sociálne dávky a prídavky na deti ako bezpracný zdroj príjmov míňajúci sa na alkohol a nie na výživu 
celej rodiny. 
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Zmeny oproti predchádzajúcim obdobiam pozorujeme v oblasti výchovy a zospoločenšťovania 
valašských rómskych detí. V minulosti, a ani teraz sa im nevenuje žiadna pozornosť. Dieťa od malička 
pozorovalo a snažilo sa napodobniť dospelých okolo seba. V skupine nachádzalo vzory správania, normy 
a pravidlá, ktorým sa podriaďovalo. Po usadení a zavedení povinnej školskej dochádzky sa dostali 
valašské rómske deti do kontrastu s rozdielnou mentalitou. Proces a spôsob života v rodine a v skupine 
bol do značnej miery v rozpore so životom spoločnosti, ktorá bola a je uskutočňovaná štátnym 
dirigizmom. Normy života v rodine boli v rozpore a v protiklade s tým, čo sa deti učili v škole. V rodine 
bol pre nich vzorom ten, čo vedel kradnúť, oklamať Nerómov, v škole sa tieto prejavy odsudzovali 
a trestali. 

V škole je vzorom dobrý žiak, pripravený na hodiny, upravený, čo v skupine odcudzujú a pokladajú za 
zbytočné a smiešne. Východiskom pre deti bolo vyhýbanie sa školskej dochádzke, keďže vplyv skupiny 
prevládal. Aj generácie vychované po roku 1958 zostali zviazané s tradičným spôsobom života. 
 
2. Život valašských Rómov v súčasnosti 
 

V súčasnosti pozorujeme aj kvalitatívne zmeny vo vzťahu muž – žena. Toto obdobie je zrejme 
počiatok ďalších premien v rodinnom živote valašských Rómov. Pozorujeme tiež rozdiely v intenzite a do 
určitej miery aj v charaktere transformácie vzťahov v skupinách Lovárov a Bougešťov. Príčinou je 
rozdielne usídlenie sledovaných skupín. Po likvidovaní osád a chatrčí valašských Rómov väčšina 
Bougešťov býva v rodinných domoch, menšia časť býva v družstevných alebo štátnych bytoch. 

Košickí Lovári bývajú na sídliskách Nad Jazerom, Furča, Triede SNP. Majetnejšia časť býva na 
Omskej ulici v rodinných domoch. Lepšie finančné zabezpečenie Bougešťov, ktorého obrazom je aj 
kvalitnejšie bývanie, prispelo k potvrdeniu zmien z obdobia po roku 1958. Pod týmto vplyvom sa 
upevnila dvojaká morálka, manželstvo kúpou, finančná náhrada za zneuctenie sa stali prísne 
dodržiavanými pravidlami. U niektorých Lovárov pozorujeme oslabovanie v dodržiavaní spomenutých 
noriem. Stretávame sa so “sobášom na voľno“ – mladý pár začne spolu žiť bez vykonávania obradov. 
Ženy Lovárov majú väčšiu voľnosť. V Jesenskom, Lučenci, Fiľakove a v Košiciach enormne stúpla 
autorita, vplyv, vlastníctvo materiálnych statkov. Lovári z Rimavskej Soboty z väčšej časti žijú izolovane 
od okolitého sveta obyvateľstva v bytovkách na Dúžavskej ceste. Odlúčenosť od ostatných bohatých 
a vplyvných Lovárov z Lučenca a Fiľakova, nižšia “solventnosť“ členov skupiny, priame susedstvo 
s Rumungrami (nevalašskí Rómovia, maďarskí “Cigáni“) ich diskredituje vo vlastných očiach, ale aj pred 
ostatnými bohatými Lovármi. 

Toto obdobie sme vyčlenili preto, že v ňom pozorujeme náznaky ďalšieho smeru vývoja, vedúceho 
k likvidácii patriarchálnosti rodiny a k presadzovaniu súčasného modelu rodiny podľa vzoru okolitého 
majoritného obyvateľstva. 

Vzťahy medzi mužom a ženou v porovnaní s obdobím po roku 1958 sa nezmenili. Žena sa musí starať 
o deti, o muža. Muži nemusia dávať peniaze žene ani matke. 

Súčasnosť je charakteristická tiež vzostupom gramotnosti žien. V predchádzajúcich rokoch boli úplne 
negramotné, povinná školská dochádzka, rôzne vzdelávacie kurzy a všeobecná prístupnosť k masmédiám 
prelomili uzavretosť žien z  rámca rodiny a skupiny. Niektoré ženy vstúpili aj do zamestnania. 
Zamestnanosť žien je ešte stále výnimočným javom, najmä u Lovárov. Zo zisteného počtu pracujúcich asi 
tri ženy sú zamestnané ako upratovačky, ale len na polovičný úväzok. Príčiny nezamestnanosti sú aj 
v tom, že im to muži nechcú dovoliť, alebo svokry sú proti: “Treba sa starať o deti, radšej nech idú 
čórovať peňaženky, zarobia tak viacej.“ 

Hoci pôrodnosť u valašských Rómov klesla, aj tak pôrody detí nedovoľujú ženám ísť do zamestnania. 
Pokiaľ nevesta žije u svokry, mohla by vstúpiť do zamestnania len s jej súhlasom, pritom svokra radšej 
nechá starostlivosť o deti a domácnosť na ňu a sama sa zaoberá šmelinou, alebo “čórovaním“. Tak isto 
muž nedovolí žene ísť do zamestnania, lebo v predchádzajúcom období vznikla celoskupinová zásada, 
podľa ktorej sa pokladá za hanbu, keď muž nedokáže uživiť rodinu. Také manželstvo, kde nie muž, ale 
žena je hlavnou živiteľkou rodiny, sa často vyskytuje v matrilokálnosti manželstva, no vyznačuje sa 
slabou trvácnosťou – po určitom čase sa rozpadá. 
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Stáva sa často, že svokra živí zaťa aj dcéru, keď obaja nevedia, alebo nemôžu zarábať peniaze. 
Postupná snaha o samostatnosť, sebestačnosť a finančnú nezávislosť zvýraznili rozpor medzi manželmi. 
Čoraz viac žien už nie je ochotných čakať, kedy im manžel dá výplatu a v prípade, že im ju nedá, musia si 
poradiť samé, alebo s pomocou svojej rodiny, a to kradnutím peňaženiek na nástupištiach zastávok 
električiek a autobusov, v tržniciach alebo v centre mesta. 

Prehlbuje sa konflikt svokra – nevesta. Mladý pár sa snaží čo najskôr po svadbe osamostatniť, po 
odchode do vlastnej domácnosti nevesty nevidia príčinu, prečo by mali aj naďalej pomáhať svokre 
v domácnosti a odovzdávať jej aspoň časť peňazí. V mnohých prípadoch už v čase spolužitia sa zdráhajú 
svokru absolútne poslúchať a snažia sa čo najväčšiu časť mužovho zárobku odložiť, zatajiť ho pred 
svokrou. V prípadoch, keď sa nevesta zaoberá asociálnou činnosťou, čím ďalej tým viac sa snaží zatajiť 
presnú sumu, ktorú získala. Väčšia časť starších sa sťažuje na nevesty. Sťažujú sa aj svokry a švagriné: 
“Tota nevesta dobrá, čo robí doma všetko, svokra a švagriny by nemali robic nič.“ 

Peniazmi sa nevesta od svokry nevykúpi. Preto dnešné mladé nevesty odmietajú uznať takýto model 
života skupiny reprezentovaný svokrou ako jedine správny. Odmietajú dlhé dojčenie, nechcú mať veľa 
detí, často viac dôverujú informáciám z majority ako názoru svokry. 

Ďalší konflikt, ktorý vznikol a je charakteristický pre súčasných valašských Rómov, je 
medzigeneračný konflikt. 

V tradičnom spoločenstve skupín, kde jedinou školou pre jednotlivca bol život, nevyhnutnou normou 
v každodennom živote sa stala úcta k starším, poslušnosť mladších voči starším. V súčasnosti skúsenosti 
staršej generácie už nie sú adekvátne novým pomerom. Nevedia sa dostatočne zorientovať v problémoch 
súčasnosti. Zároveň tým aj autorita starších klesla. Tak isto ako u Bougešťov aj u Lovárov to možno 
badateľne pozorovať. V starostlivosti o chorých a starých ľudí sa nič nezmenilo. Stúpla síce dôvera 
v lekárov, dokonca obľuba najrôznejších liekov, ale Rómovia naďalej nie sú schopní zaistiť nevládnym 
a chorým primeranú opateru. 

Otvorenie hraníc, pašovanie tovaru (cigarety, alkohol, elektronika), drogová závislosť, prostitúcia, 
pašovanie a krádeže áut, nové formy kriminality, jej zvýšenie u mladej generácie, staršia generácia je 
mimo týchto skutočností. Aj to je veľký rozpor medzi mladými a starými. Mladí idú “vlastnou cestou“ 
a tradície ich už nezaujímajú. 
 
Zmeny v živote a výchove detí v súčasnosti 

V súčasnosti sú deti valašských Rómov zdravšie, lepšie oblečené, rodičia na ne vynakladajú viacej 
peňazí ako v minulosti, kupujú im aj hračky, dokonca tie najmodernejšie a najdrahšie. Chápanie detí ako 
prameň príjmov už ustúpilo, stretneme sa s ním len vo výnimočných prípadoch. Tento jav chápeme ako 
prežitok, keď deti boli do značnej miery ponechané samé na seba, a keď sa pokladalo sa neprípustné 
míňať peniaze na stravu a odev. V súčasnosti pozorujeme určité rozdiely v starostlivosti o deti podľa 
generácii – najhoršia je v rodinách, kde matky ešte pamätajú na kočovanie. Súčasná najmladšia generácia 
matiek 15–16-ročných sa snaží dopriať svojim deťom čo najviac a čo najkrajších vecí, niekedy až 
v prehnanom množstve. Naďalej pretrváva problém s dvojitým zospoločenšťovaním detí, pokiaľ 
nezanikne “cigánska“ skupina ako taká, pretože cigánska valašská skupina sa zakladá na dodržiavaní 
špecifických skupinových noriem a pravidiel, ktorých stereotyp sa dedí z generácie na generáciu. 

Ako sme už spomínali, v kočovnej minulosti nepoznali obdobie adolescencie. S týmto je spojený ďalší 
problém výchovy. 15–16-ročné dievča je ešte školopovinné, tak isto aj 15–16-roční chlapci. Avšak v 
“cigánskom“ spoločenstve sa už pokladajú za dospelých a môžu si založiť rodinu. Tak sa stáva, že 
manžel čaká manželku pred školou, žena si nemôže napísať úlohy, lebo ju svokra poslala kradnúť, alebo 
musí opustiť školu z dôvodu skorého pôrodu dieťaťa. 

Tieto zvláštnosti kladú hranice medzi valašskými deťmi a ich “necigánskymi“ spolužiakmi. Kým 
slovenské deti sú v triede ešte deti, rómski valašskí žiaci sú už doma dospelí a v škole deti. Uvedený fakt 
ovplyvňuje rozdiel v záujmoch ašpiráciách a v školskom prospechu v neprospech Rómov. Mladé dievčatá 
protestujú proti priskorému výberu partnera zo strany rodičov. Táto nespokojnosť má len niektoré 
konkrétne prejavy, napríklad dievča sa zatvorí v izbe, plače a vulgárne nadáva na budúceho partnera, 
alebo odmieta komunikovať s rodičmi. 
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Pri získavaní informácii od mladých Lovárov, mnohí vypovedali skoro rovnako. Majú záujem 
študovať, vyberať si partnera svojvoľne, neženiť a nevydávať sa pred osemnástym rokom, nesúhlasia už 
s výkupným za nevestu a badať sklon ku “gádžovskému“ nerómskemu spôsobu života. 

U Bougešťov a Lovárov pri druhom a ďalších manželstvách, alebo pri vzájomnom spolužití 
v domácnosti, je voľnosť výberu manžela – manželky a druha – družky oveľa väčšia. 

Stáva sa to, aj keď zriedkavejšie, že i synovia sa búria proti rodičovskému rozhodnutiu ohľadne výberu 
ich manželských partneriek. No ich protest je častejšie bezvýsledný. Matka vyberie synovi napríklad 
sesternicu za manželku, a s jej rodičmi už aj dohodla zásnuby. Syn ju odmieta, nechce s ňou žiť, bojí sa 
následkov na deťoch, že budú “slepé“ (podľa informátora). Syn sa vyhráža, že ujde z domu. Matkina 
odpoveď bola: “No šak len choď, žandáre Ťa prinesú nazad, nemáš osemnásť, ja si ju prinesiem domov 
a Ty s ňou budeš musieť žiť.“ Samozrejme, že takýto prípad sa končí sobášom medzi bratrancom 
a sesternicou podľa rodičovskej vôle. 
 

*** 
Zmeny v postavení a vzťahoch muža a ženy, ako aj v medzigeneračných vzťahoch, vo výchove detí, 

vplývajú katalyticky na priebeh etnosociálnych procesov, narúšajú jednotu skupiny, oslabujú pôsobenie 
noriem a mechanizmov skupinového spolužitia, a tým približujú model “cigánskej“ rodiny k tomu 
modelu, ktorý im “ponúka“ majorita. Iná cesta pre valašských Rómov pravdepodobne neexistuje. Ak by 
zostali vo svojom tradičnom “svete“, ich zaostávanie za majoritnou spoločnosťou by sa neúnosne 
prehĺbilo, dôsledky pre nich by boli katastrofálne. 
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Pracovné aktivity olašských Rómov a Rumungrov 

v regióne Nitra  

Ingrid Billová 

 

 
Kľúčové slová: bývanie, tieňová ekonomika, Alekšince 
 

Okres Nitra sa svojím počtom obyvateľstva 162 000 radí medzi najväčšie okresy Slovenska. Ak 
zoberieme do úvahy počet Rómov v Nitre, možno Nitru zaradiť medzi okresy s ich najnižším zastúpením, 
len 2,1 %. Skutkový stav občanov, ktorým v žilách koluje rómska krv, je však oveľa vyšší. Na rozlohe 
13 529 km2 sa rozkladá Nitra so svojimi sídelnými jednotkami, kde žije viac ako 270 rómskych rodín. 
Najpočetnejšie obývané jednotky: sú Párovce, Kalvária a Klokočina, na ďalšom mieste sú: Chrenová, 
Krškany, Drážovce, Mlynárce, Diely, Čermaň. 

 
 
Tab. č. 1 
 

č. Meno Počet 
R
ó
m
o
v

  Muži 

  Ženy 

Deti do 

15 r. 

Zam. Mat. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Párovce 
Kalvária 
Klokočina 
Krškany 
Diely 
Čermáň 

   365 
   365 
   348 
   163 
   105 
     40 

  99/107 
  89/107 
105/93 
  55/58 
  30/33 
  10/12  

   159 
   158 
   150 
     50 
     42 
     18 

   27 
   17 
   25 
   10 
   12 
   16 

   28 
   20 
   22 
     8 
   15 
     5 

 
Tab. č. 2 
 
č. Meno Počet 

Rómov 
Muži 
Ženy 

Deti 
do 
15 r. 

Za
m. 

Mat
. 

poč. 
rod. 

poč.
oby
d 

1. Alekšince    146 41/52      53   14     6  36    31

                                                           
 Článok je krátenou časťou diplomovej práce Pracovné aktivity Rómov z hľadiska filozofie žitia olašských Rómov a Rómov Rumugrov v regióne Nitra, 
obhájenej na Katedre rómskej kultúry PF UKF v Nitre v roku 1999. Školiteľ: J. Tancoš. 
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2. 
3. 
4. 
5. 

Klačany 
Lukáčovc
e 
Zbehy 
Lužianky 

     70 
     16 
     65 
   270 

24/25 
  6/7 
23/32 
70/59 

     21 
       3 
     10 
   150 

    7 
    1 
  10 
  20 

    2 
    0 
    2 
  18 

 17 
   4 
 15 
 60 

   13
     4
   19
   40

 
Z uvedených tabuliek vyplýva, že percentuálne zapojenie Rómov do pracovného procesu je nízke. Podľa 
tabuľky č. 2 – z počtu obyvateľov rómskeho pôvodu 567 v týchto obciach je v pracovnom pomere iba 52 
Rómov, t. j. 9,03 %. Ďalej tabuľka poukazuje na fakt, že v jednom dome bývajú i 2–3 rodiny. Čo sa týka 
počtu detí, deti tvoria 41,79 % populácie. 
 
Sociálna a kultúrna úroveň Rómov v okrese Nitra 
 

V okrese Nitra neexistuje žiadna rómska osada. Početnosť Rómov v Nitre a v obciach je značne nižšia, 
než v ostatných okresoch. Nepôsobia tu žiadne rómske iniciatívy, kultúrne, či politické podujatia pre 
Rómov sa neorganizujú. V roku 1995 KRK UKF v Nitre uskutočnila dva niekoľko mesačné kurzy 
s cieľom vyškoliť jednotlivcov pre prácu s Rómami. 
Otázka bývania patrí medzi otázky, ktoré Rómovia považujú za potrebné riešiť. Konkrétne v okrese Nitra 
sa bytová otázka dostáva do popredia. Rómovia dnes žijú rovnako ako Nerómovia v panelákových bytoch 
alebo v rodinných domoch. Napríklad na sídlisku Klokočina nie sú viditeľné znaky toho, že paneláky sú 
obývané Rómami (ide o Rómov Rumungrov). 

Svoju pozornosť sme zamerali na ulicu Kmeťovu. Tu sú koncentrovaní hlavne olašskí Rómovia. 
Zdevastované paneláky, vylámané okná, odpadky, ktorých je viac okolo kontajnerov ako v nich, zničené 
a popísané steny, hluk, špina – takto možno charakterizovať bytové podmienky na tejto ulici. Prevláda tu 
sociálna odkázanosť, sociálna a kultúrna zaostalosť, ekonomické problémy, nezamestnanosť atď. 
Kalvária je až na výnimky obývaná olašskými Rómami. Rómovia tu bývajú v 3-poschodových 
panelákových bytoch staršieho typu alebo v rodinných domoch. 2-poschodové rodinné domy sú čisté, 
okolie upravené. Tu bývajú hlavne majetnejšie rodiny. Pri pohľade na dom nikto nezistí, že tam bývajú 
“Cigáni“. Ide hlavne o rodiny, ktoré v čase socializmu využili všetky výhody, ktoré tento systém 
poskytoval (napríklad pôžičky a iné). V mestskej časti Zobor, žijú majetnejšie rodiny, tzv. elita Nitry. 
Čistota a poriadok svedčí o tom, na akej životnej úrovni žijú. Ide o skupiny, ktoré sa postupne integrovali 
do spoločnosti a boli i sú spoločnosťou prijatí, nakoľko si osvojili niektoré ich hodnoty ako sú: poriadok, 
starostlivosť o domácnosť, zveľaďovanie svojich príbytkov.  

Niektoré vrstvy Rómov sú sociálne odkázané, nemajú ekonomické prostriedky na zaplatenie 
nájomného. Dlhy na bytovom podniku sú niekoľko tisícové (v priemere 15 000–20 000 Sk).72 V dôsledku 
neplatenie nájomného Rómovia postupne začali odpredávať svoje byty a sťahovali sa k svojim 
príbuzným, resp. za získané peniaze si kúpili dom na dedine. Dôvody, ktoré viedli Rómov k takémuto 
riešeniu sú rôzne, hlavne ekonomické, ktoré vznikli v dôsledku nezamestnanosti a sociálnej odkázanosti. 
 
Postoj Rómov k práci 
 

Hlboké historické korene má i tolerancia rómskej populácie k nepracujúcim a vyhýbajúcim sa práci. 
Minulé generácie Rómov sa iba ťažko začleňovali do pracovného procesu spoločnosti. Časť z nich bola 
sústavne prenasledovaná. Povinnosť starať sa o nich brala rómska komunita ako samozrejmosť. Stala sa 
z toho morálna norma. Medzi Rómami panovala solidarita, spolupatričnosť, snaha a predovšetkým ochota 
pomôcť slabším, chorým, starým, invalidom a občanom, ktorí to potrebujú. Rómovia nemajú vytvorené 
hospodárske návyky, vzťah k povinnosti, k disciplinovanosti, zodpovednosti za svoje správanie a 
konanie. Okrem toho nemajú vytvorené ani pracovné návyky, pozitívny vzťah k práci. 

Tieto nedostatky majú hlboké historické korene, ktoré súvisia so zlým hospodárskym postavením. 
Rómovia nachádzali prácu len príležitostne, preto museli žiť tak, ako sa dalo, to tzv. z ruky do úst a zo 

                                                           
72 Empiricky získaná informácia z bytového podniku. 
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dňa na deň, bez ohľadu na budúcnosť. Táto charakteristika je u niektorých skupín Rómov aktuálna i 
dnes.73 

Preto sa často dopúšťali krádeže. Toto bolo remeslo, ktoré doposiaľ dokonale ovládajú. Krádeže 
v minulosti nemožno chápať ako krádež v súčasnej dobe. Dnes kradnú nielen Rómovia, ale i Nerómovia a 
tzv. rómske krádeže sú v ich porovnaní zanedbateľné. Rómovia v minulosti kradli v dôsledku toho, že 
nemali vhodné podmienky pre zabezpečenie si života. Iba život ich donútil kradnúť, aby uspokojili svoje 
biologické potreby. Napriek tomu, že páchali veľa krádeží, nikdy sa nedopustili ujmy na zdraví. Nakoľko 
boli za tieto krádeže prenasledovaní a odsudzovaní, postupne si museli nájsť iný zdroj obživy, pretože 
strach z polície sa neustále zvyšoval. Ak Rómovia pracovali, tak iba preto, aby mali čo do úst vložiť, aby 
ich rodina a hlavne deti, ku ktorým ich viažu silné citové putá, prežili. Róm nikdy nepracoval pre 
obohatenie sa, pre zrekonštruovanie, spríjemnenie si svojho príbytku. Rómovia začali pracovať iba 
z donútenia, z núdze, keď už iné východisko vo svojej situácii nemali.  

Je tomu tak i dnes. Časť Rómov ide do práce, len keď je najhoršie, iba vtedy, ak ich schopnosti a 
možnosti im neumožňujú inak si zabezpečiť živobytie, ak štát sa o nich už viac nemôže postarať, nakoľko 
doba poskytovania podpory, resp. sociálnych dávok už uplynula. Rómovia zo začiatku poskytovali služby 
bohatým pánom. Za tieto služby boli odmeňovaní neutrálne, v dôsledku čoho sa nenaučili manipulovať 
s peniazmi, hospodáriť s nimi. 

Nepoznajú hodnotu peňazí. Zlé hospodárske korene viedli k hlbokému zakorenenému zvyku žiť iba 
pre súčasnosť, nestarať sa o budúcnosť, ale tiež k svojráznemu chápaniu hrdosti a akejsi pýchy.74 

Práca je pre určitú skupinu Rómov (olašských) ponížením. “…Nech pracujú iní, my máme na viac!“ – 
týmto argumentujú svoj negatívny postoj k práci.75 Nakoľko sa u nich pracovné návyky nevytvorili, 
nemožno ich ani rozvíjať. 

Róm potrebuje voľnosť, nekontrolovanosť. Nie sú ochotní podriadiť sa, neznesú, aby niekto nad nimi 
stál a boli neustále kontrolovaní. Nie sú zvyknutí dodržiavať akési pracovné predpisy, resp. pracovnú 
morálku. Tieto korene špecifickosti sú stále v Rómoch a neustále sa rozrastajú a pretrvávajú. Ich myslenie 
zostalo na tom istom stupni ako v minulosti. 

Čo sa týka vzťahu medzi Rómom a prácou, možno hovoriť iba o Rómoch mužoch, ktorí v minulosti 
zaobstarávali živobytie svojimi zručnosťami. Tu vznikol akýsi zárodok pracovného návyku, ale s tým 
rozdielom, že nemusel pracovať sústavne, bol sám sebe pánom, nikto mu nerozkazoval. Všetko záviselo 
od neho samého. Čas na prácu si vyhradil sám, robil tak dlho ako on chcel, nik ho nesúril, nenaliehal na 
neho. 

Ak chceme hovoriť o ženách – Rómkach, ich práca spočívala v jednoduchosti. Uplatňovanie týchto 
druhov, tzv. ženskej práce je nereálne. Veštenie, liečenie, maľovanie domov: na to už nie sú určené. Na 
liečenie tu máme lekárov, na veštenie profesionálnych veštcov, tak čo potom zostáva robiť ženám–
Rómkam, keď v minulosti nič iné robiť nevedeli, jedine sa starať o deti a domácnosť. Preto je veľké 
množstvo rómskych žien v evidencii nezamestnaných na Úradoch práce. 

Z hľadiska pracovného úsilia v snahe zamestnať sa možno Rómov zadeliť do troch skupín: 
1. Rómovia, ktorí nemajú o prácu záujem. 
2. Rómovia, ktorí chcú pracovať, ale nemajú možnosti. 
3. Rómovia, ktorí sa asimilovali s majoritnou väčšinou. 
 
1.  Do tejto skupiny možno zaradiť tú časť rómskeho etnika, ktorej pracovné úsilie je minimálne. Je im 
dobre tak, ako je. Neustále vzdychajú, plačú nad svojím ťažkým osudom, nad zlým sociálno-
ekonomickým postavením, ale nerobia nič preto, aby sa mali lepšie. Oddávajú sa osudu, sú pasívni, 
neustále čakajú na pomocnú ruku. Je to v dôsledku toho, že v minulom režime sa o nich postaral štát a oni 
teraz stále čakajú na nejaký zázrak. Vinu za svoju situáciu dávajú spoločnosti, nepriznajú si, že iba od 
nich záleží, ako sa budú mať oni a ich deti. Neuvedomujú si, že nie je dôležité iba prežiť ale aj žiť – žiť 
tak, aby sa nikdy nehanbili za to, aký spôsob života viedli, žiť na vyššej životnej úrovni, ktorú možno 
dosiahnuť predovšetkým zamestnaním sa a poctivou prácou. Ale oni si už zvykli. Štýl života, životný 

 
73 Rómska rodina a škola v multikultúrnom priestore. PF UKF, Nitra 1998, s. 26–28. 
74 Tamže, s. 29. 
75 Lakatošová, M.: Niektoré zvyky olašských Rómov. In: Romano džaniben 2/1994, s. 3. 

 



Etnologické rozpravy                                                                                                        ročník 8, 2001, č. 2 
 

 77

štandard, ktorý dosiahli, ich uspokojuje. K životu nepotrebujú nič viac, iba stravu. Sú doma, 
nezamestnaní a tým strácajú i kontakt so spoločnosťou. Uzatvárajú sa pred svetom, v dôsledku čoho ich 
majoritná väčšina odsudzuje. Rómovia žijú zo sociálnych dávok, z rodinných prídavkov, z podpory 
v nezamestnanosti, ktoré im prinesú až do domu. Jedinou ich povinnosťou je podpísať sa na Úrade práce 
a tým sa ich povinnosti končia. 

Financie, ktoré dostanú, im vydržia 3–4 dni, nakoľko s peniazmi nevedia hospodáriť, nemajú vyvinuté 
ekonomické vedomie. Keby pracovali, vynaložili by mnoho fyzickej i psychickej námahy na 
zabezpečenie si ekonomických prostriedkov a hodnotu peňazí by si vážili. Pojmy šetrnosť a 
hospodárnosť, im nehovoria nič. Hovoria: “Treba si užiť aspoň raz do mesiaca, veď celý mesiac som 
jedol suché lokše, tak aspoň teraz si dožičím, čo mi žalúdok pýta!“ 

Nakúpia také veci, ktoré nie sú potrebné, aj bez nich sa dá žiť. Káva, cigarety – bez toho si nevedia 
život ani predstaviť. Ak majú peniaze, nestačia im obyčajné lacné cigarety – teraz fajčia Marlborky. 
Neuvedomujú si, že za 50 Sk by mohli mať nasledujúci deň aspoň na chlieb. Nemyslia na budúcnosť a na 
to, čo bude zajtra, pozajtra. 

V tomto prípade sa do popredia dostáva rómska pohostinnosť, chcú sa vyrovnať, resp. prekonať 
Nerómov, chcú im ukázať ako žijú, čo všetko jedia a to, že nie sú lakomí a svojmu “brušku“ dožičia 
všetko. V potravinách nechávajú nemalé finančné prostriedky a jeden pred druhým sa predvádzajú, kto a 
za koľko urobil tržbu v obchode. Tú časť, ktorá im zostane, investujú do dlžôb, ktoré si v priebehu 
mesiaca urobia. Konkrétne v obci Alekšince majú Rómovia v obchode s potravinami nemalé dlžoby, 
nakoľko im súkromný podnikateľ dáva na “sekeru“. Z každej podpory si časť dlžoby vyplatia, pretože by 
im predávajúci viac nevyšiel v ústrety. Z rozhovoru so súkromným podnikateľom som sa dozvedela, že 
výška dlžoby dosahuje u jednotlivých Rómov sumu 15–20 tisíc korún. Takýmto štýlom života žije 
prevažná časť Rómov v tejto obci. Z celkového počtu Rómov 146 je v pracovnom pomere iba 14 Rómov. 
Z toho 6 rómskych žien poberá príspevok v materstve, ostatní žijú zo sociálnych dávok a podpory 
v nezamestnanosti. 
2. Pravdou je skutočnosť, že časť Rómov je pohodlná, samostatne si nehľadá zamestnanie, spolieha sa na 
Úrady práce, jej úsilie je minimálne. Medzi nimi sú i takí, ktorí pracovali a sú ochotní pracovať i naďalej. 
Je potrebné im dať šancu, možnosť, priestor, aby presadili svoje vlastné “ja“ a presvedčili zamestnávateľa 
o svojich dobrých stránkach a pracovnej aktivite. Práve táto skupina Rómov dopláca na lenivosť, 
pohodlnosť, ale nemajú možnosti, nakoľko ich vzdelanostnej úrovni zodpovedá iba niekoľko druhov 
prác, a na druhej strane sú diskriminovaní zo strany podnikov. 

T. Loran vo svojej publikácii “Sociálno-ekonomické postavenie Rómov v SR“ konštatuje: “Situácia 
v Slovenskej republike je taká, že mnoho súkromných i štátnych podnikov nemá záujem zamestnávať 
ľudí rómskeho pôvodu i v prípade, že majú voľné pracovné miesta“. Zamestnávatelia na jednej strane 
majú zlé skúsenosti s Rómami, preto z nich majú strach, obávajú sa vzájomnej spolupráce. Na strane 
druhej nie sú ochotní zamestnávať Rómov i v prípade, že majú voľné pracovné miesta. Príčina ich 
konania je v odsudzovaní, opovrhovaní, v predsudkoch a zaujatosti voči nim. Tieto predsudky voči 
Rómom má takmer každý člen majoritnej väčšiny. Možno nechtiac, možno si neuvedomujú následky 
svojho konania. Už od malička sú deti vedené k tomu, že Róm je “všetko to zlé“ a už v útlom veku 
vznikajú zárodky opovrhovania. Odpoveďou na otázku prečo zamestnávatelia robia rozdiely medzi 
ľuďmi je v tom, že predsudky voči Rómom sú oveľa silnejšie ako ich vlastný rozum, zatemňujú ich 
konanie. Zamestnávatelia do pracovného pomeru príjmu radšej sociálne odkázaného člena majoritnej 
spoločnosti so záznamom v trestnom registri, ako inteligentného Róma so vzdelaním, ktoré zodpovedá 
ponúkanej práci. 

Pri pohľade na Róma zamestnávateľovi prebehne hlavou niekoľko otázok: “Čo ak Róm nebude 
pravidelne chodiť do práce, nebude si plniť svoje povinnosti, možno príde i k rozkrádaniu podnikového 
majetku, ku krádežiam medzi pracovníkmi, ku konfliktným situáciám na pracovisku!“ Môže sa vyskytnúť 
i otázka typu: “Čo ak Róm odradí mojich klientov, ktorí budú zhnusení skutočnosťou, že zamestnávam 
Róma a mne kvôli nemu prestane narastať príjem z mojej podnikateľskej činnosti?“ Takéto otázky si 
zamestnávatelia nepoložia ak ide o Neróma. Tieto skutočnosti sa odrážajú hlavne v evidencii na Úradoch 
práce, kde im taktiež nie je práca poskytnutá. Keby sa právo na prácu vzťahovalo naozaj na všetkých 
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občanov Slovenskej republiky, nerobili by sa rozdiely na základe farby pleti, nebola by taká veľká miera 
nezamestnanosti rómskeho etnika. 
 
3.  Spoločensko-integrovaní Rómovia, ktorí sa v priebehu historického vývoja postupne socializovali do 
spoločnosti. Prebudil sa v nich pocit zodpovednosti a predovšetkým sa začlenili do pracovného procesu. 
Takýto členovia rómskej populácie museli zmeniť tradičný spôsob života, museli sa začať pohybovať 
v kruhoch majority, mať také záujmy a ašpirácie, ktoré sa stotožňujú zo všeobecne uznávanými cieľmi 
spoločnosti, v ktorej žijú. 

Na túto časť rómskej populácie sa i majoritná väčšina pozerá inak. Práca ich postupne zbližovala. Svoj 
život si bez zamestnania nevedia ani predstaviť, nedokážu žiť tak, ako ostatní, nedokážu pochopiť ako tak 
pasívne, neproduktívne môžu žiť a hlavne vyžiť z dávok sociálnej starostlivosti. Táto skupina Rómov 
dennodenne navštevuje svoje zamestnania, prácu vykonávajú ochotne, svedomite, dodržiavajú pracovné 
a bezpečnostné predpisy. Kolektív ich v práci prijal medzi seba, neodsudzuje ich. Týmto sa časť Rómov 
asimilovala s majoritnou väčšinou. Rómovia, ktorí sú v pracovnom pomere a ich príjem pokrýva ich 
potreby i potreby ich rodín, nevyužívajú sociálnu pomoc štátu, ktorá je určená sociálne odkázaným 
občanom. V prípade straty zamestnania, túto situáciu prežívajú podobným spôsobom ako Nerómovia. 
Evidujú sa na Úradoch práce, kde im taktiež práca poskytnutá nie je. V dôsledku toho sa uzatvárajú pred 
svetom, čím vznikajú rôzne rodinné problémy spojené s nedostatkom peňazí, rôzne poruchy psychického 
charakteru, sú nervózni, agresívni atď. 
 
Pracovné aktivity Rómov olašských a Rómov Rumungrov 
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Olašskí Rómovia sa v minulosti živili hlavne ryžovaním zlata, predajom, obchodovaním s koňmi, 
výmenou tovaru za stravu. Tieto zdroje obživy im ostali i dnes. Majú výnimočný obchodný talent, 
schopnosti, ktoré im závidia i Nerómovia (ide o presvedčovacie schopnosti). Dnes nemožno hovoriť 
o obchodovaní s koňmi, pretože kone zamenili za ojazdené autá, s ktorými často obchodujú. Medzi 
olašskými Rómami v kruhu obchodovania vládne akási tajná dohoda predaja a ceny za tovar. Sú solidárni 
jeden voči druhému, pomôžu si, oboznámia ostatných členov komunity o možnostiach vhodného 
a predovšetkým výhodného nákupu produktov, ktoré potom predávajú ako svoj tovar. Preto často majú 
jeden a ten istý sortiment predaja. Olašskí Rómovia sú predovšetkým podnikatelia v obchodnej činnosti. 
Predávajú po jarmokoch a burzách. Za utŕžené peniaze nakúpia zasa iný tovar, ktorý opäť predávajú 
a tento kruh sa neustále opakuje (kúpa – predaj).  

V súčasnej dobe sa dostali do ekonomických problémov, ktoré vznikli v dôsledku toho, že každý 
podnikateľ si musel odkúpiť svoj stánok v cenovej relácii 60 až 80 tisíc Sk. Svoje stánky museli vymeniť 
za tzv. “plechové búdy“. Istý čas sa ich obchodná činnosť pozastavila. Po istej dobe si však začali tieto 
stánky odkupovať, pretože pochopili, že to je ich jediný zdroj obživy. Do roboty sa im nechce a nič iné 
robiť nevedia. Tomuto spôsobu zabezpečenia si ekonomických prostriedkov postupne priúčajú i svoje 
deti. Ak sa spýtate Róma vo veku 8–10 rokov, takmer každý vám povie, že keď bude veľký, bude 
obchodovať tak, ako jeho “dade“. Iné zamestnanie im na um neprichádza, nakoľko deti sú vedené k tomu, 
aby si vytvorili pozitívny vzťah k obchodovaniu, kšeftovaniu. Rozvíja sa i podomový predaj. 

V týchto časoch Rómovia nadobudli veľké finančné prostriedky, zbohatli z faktúr. Začali žiť na vyššej 
životnej úrovni. Ich ekonomicko-sociálne postavenie sa postupne vyrovnávalo s postavením a statusom 
majoritnej väčšiny. Rómovia zneužívali slabších. “Takúto osobu sme označovali pojmom kôň, pretože on 
nás zastupoval v obchodných veciach. Obliekli sme ho do obleku a on zmluvy a fakturácie podpísal. Zo 
žobráka sme urobili človeka. Na takéto úlohy sme si zabezpečili Neróma, nakoľko Róm bol tŕňom v oku 
verejnosti a Nerómovia veria Nerómom viac. Zaslepili sme mu oči pár tisíckami, splatili mu dlžoby, 
poskytli auto a nakoniec sme s ním prerušili všetky kontakty.“ 76  

Okrádajú nielen sociálne slabých, ktorí žili na periférii spoločnosti, ale predovšetkým štát. Nakoľko do 
práce sa im nechce, ich filozofia je v rozpore so všeobecne uznávanou filozofiou, neustále vynaliezajú, 
vymýšľajú iné možnosti nadobudnutia ekonomických prostriedkov.  

Ďalšou formou zabezpečenia si živobytia i obohatenia sú rôzne podvody, ktoré sa neustále rozrastajú. 
Rozšírené boli špekulácie, ktoré, ako som sa dozvedela v rozhovore od informátora, nazývali “meničky“. 
Olašskí Rómovia chodili do Čiech, kde sa snažili nekalým spôsobom obalamutiť predavačky a ťažiť z ich 
omylov. Lacné veci v cene 20–30 Sk platili veľkým platidlom (5 000 Sk). Neustále s predavačkou 
komunikovali a v prípade vydania peňazí opäť chceli peniaze zameniť na celé. Takto mi to popísal môj 
informátor z radov olašských Rómov. I keď zdravý rozum odmieta prijať takúto možnosť. Tomuto 
remeslu postupne priúčali aj svoje deti, ktoré už ako malé ovládajú rôzne finty, ktoré sú pri takomto 
podvode potrebné. 

Ďalšia skupina Rómov, hlavne tá, ktorá žije na periférii spoločnosti (ide o skupinu olašských Rómov 
z rodu Kurkešťov, časť Nitra-Mlynárce) sa živí drobnými “krádežami“. Ide predovšetkým o krádeže 
kabeliek v preplnených autobusoch MHD, na miestach, kde sa zdržujú početnejšie skupiny ľudí, 
napríklad kultúrno-spoločenské, športové podujatia a pod. Ide o remeslo, ktoré dokonale ovládajú bez 
toho, aby okradnutá osoba niečo pocítila. Majú na to svoju techniku. Nikdy nejde jeden Róm, vždy sú 
minimálne dvaja, traja. Vyhliadnu si istú osobu, u ktorej majú podozrenie na jej solventnosť, prisajú sa na 
ňu ako pijavice. Náhodou omylom do nej vrazia, pričom jeden zo zlodejov jej zoberie peňaženku.77 Preto, 
ak ide početnejšia skupina Rómov, Nerómovia zbystria svoju pozornosť. V dôsledku toho sa na všetkých 
Rómov pozerá majorita ako na bandu zlodejov a povaľačov, ktorí nič iné okrem krádeží robiť nevedia. 
Touto nepoctivou prácou sa doteraz živili iba tie najpodradnejšie skupiny Rómov. V súčasnej dobe sa 
tomuto remeslu priučili i Rómovia, ktorí tvorili elitu spoločnosti. Žili na najvyššom stupni životnej 
úrovne, mali všetko, na čo si len pomysleli, ale v dôsledku svojho bezstarostného života podľahli drogám 
a stali sa závislými. Na drogy vynaložili veľké finančné prostriedky. Postupne začali predávať svoje 
šperky, autá a všetok majetok, ktorý vlastnili. Stala sa z nich spodina tejto spoločnosti. Čiže riziko drog 

 
76 Informácia získaná z osobného rozhovoru. 
77 Informácia získaná z rozhovoru s olašským Rómom 
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číha nielen na Nerómov, ale i na Rómov. Na to, aby mali svoju drogu, sa znížili až ku krádežiam. Stali sa 
nulami v spoločnosti, v ktorej znamenali veľa, v spoločnosti, kde si ich ostatní vážili, v spoločnosti, kde 
práve oni opovrhovali chudobnými. A teraz žijú ako oni. Postupne sa dostali na periférium spoločnosti, 
kde cesta späť je veľmi zložitá, plná prekážok. 

Časť z nich sa začala živiť i “dealerstvom drog“. Z rozprávania s olašským Rómom som sa dozvedela, 
že v minulom roku prepadová protidrogová jednotka robila kontrolu v rodine olašského Róma na ulici 
Hollého č. 5, kde našla väčšie množstvo heroínu. Majiteľa i spolupáchateľov polícia zatkla a umiestnila 
ich do nápravno-výchovného zariadenia, kde si doteraz odpykávajú trest za nepremyslené konanie. 

Rómovia Rumungri sú oveľa častejšie zapojení do pracovného procesu. Jedná sa hlavne o manuálnu 
prácu, nakoľko ich vzdelanostná úroveň je pomerne nízka. V oblasti pracovného zapojenia Rómov možno 
hovoriť o nekvalifikovaných robotníckych zamestnaniach bez odborného vzdelania a profesijných 
predpokladov. Vyhovuje im vykonávanie jednorázových prác, ktoré od nich nevyžadujú trvalo sa 
zamestnať. Často vykonávajú rôzne sezónne práce, spojené so zberom ovocia a zeleniny atď. V období 
leta si privyrábajú nielen zberom týchto plodov, ale i ich krádežou. V neskorých večerných hodinách 
navštevujú sady na jablká, broskyne, marhule... a kradnú. Sady už poznajú ako svoju vlastnú dlaň. Toto 
tzv. ukradnuté ovocie potom predávajú za nižšie ceny ako ich konkurenti. Konkrétne v obci Alekšince 
Rómovia z poľa ukradnú všetko, čo tam roľníci zasadili (zemiaky, cibuľu...). Ale v tomto prípade 
nekradnú iba preto, aby sa z nich najedli (ako v minulosti), ale pre vlastné obohatenie.  

Veľa Rómov, ktorí boli evidovaní na Úrade práce v Nitre, sú teraz v pracovnom pomere. Ich 
zamestnávateľom sa stala firma Volkswagen, nakoľko práca, ktorú im poskytuje, zodpovedá ich 
základnému vzdelaniu. Ide o jednoduchú manuálnu prácu. Rómovia sú často zamestnaní ako pomocní 
robotníci, murári, tesári (najmä v odboroch stavebníctva). Časť z nich pracuje v zahraničí pri zbere 
letných plodov, resp. ako pomocní robotníci na stavbách.  

Istá časť Rómov sa živí hudbou. Sem patria Rómovia, ktorí nie sú v pracovnom pomere, sú 
nezamestnaní a svoju ekonomickú situáciu si vylepšujú “muzicírovaním“. Táto časť Rómov nič iné ani 
robiť nevie. Hudba je pre nich všetkým – je existenčným zdrojom. O prácu záujem nemajú. Muzikantstvo 
sa traduje z generácie na generáciu. Tento spôsob živobytia je im historicky daný. Hudbe priúčajú i svoje 
deti a každý potomok má budúcnosť v hudbe. Hrávajú na rôznych akciách, podujatiach a to nielen pre 
Rómov, ale i pre majoritnú väčšinu. V regióne Nitra sú známe dva druhy rómskych hudobných kapiel: 
tzv. moderné – skupina “PHAGERDO“ z Partizánskeho a skupina “ŠOU MOREN“ z Čakajoviec a tzv. 
ľudové – cimbalová hudba M. Mocka a cimbalová hudba J. Riga. 
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Rómska kaviarenská kapela 
 

Daniel Ježík 
 

 
Kľúčové slová: rómsky hudobník, hudobná produkcia, transmisia tradície 

 

S kapelou J. A. som sa prvýkrát dostal do kontaktu v roku 1996 prostredníctvom folklórneho súboru 
Slnečnica, pôsobiaceho pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch. V tamojšom 
súbore som pracoval ako vedúci ľudovej hudby. Po odchode niektorých členov bolo nevyhnutné vytvoriť 
nové zoskupenie schopné permanentného účinkovania. Túto podmienku spĺňala kapela J. A., a tak začala 
spolupráca, pri ktorej sme sa vďaka spoločnému účinkovaniu mali možnosť spoznať a zblížiť. Kapela 
hráva v hoteli v Piešťanoch. Nakoľko som mal veľký záujem spoznať týchto hudobníkov a ich hru, trávil 
som dlhé obdobie v ich spoločnosti. 

 
Tradovanie hudobníckeho remesla medzi Rómami na pozadí histórie jednej rodiny  

 
Pre ozrejmenie fungovania rómskej kapely, vzťahov, vývoja, tradovania, formovania pozadia, odkiaľ 

pochádza kapela J. A. je potrebné poodhaliť aspoň v hrubých obrysoch obraz rodu a rodiny. 
V nasledujúcich riadkoch sa budem snažiť načrtnúť fakty, ktoré považujem za dôležité aj pre osvetlenie 
môjho ekologického videnia vplyvu rodinných vzťahov.1 Tie odzrkadľujú fakt, že táto kapela je 
vystavaná na rodinnom princípe, ktorý sa traduje, dlhodobo dodržiava a uchováva niekoľko generácií 
dozadu. Z tohto hľadiska môžeme vidieť určitú genetickú predikciu, ktorá zabezpečuje prenos vlôh 
potrebných pre hudobníka. 

Ďalším faktorom, ktorý považujem za najformotvornejší, je výchovný. Vplýva nielen na mužských, ale 
aj ženských príslušníkov rodiny. Výsledkom je dlhodobé vykonávanie a tradovanie hudobného remesla, 
prenášaného v muž-skej línii z otca na syna. U žien pochádzajúcich z tejto hudobníckej rodiny sa 
stretávame s tendenciou rozširovania rodiny, vytvárania rodinných zväzkov s príslušníkmi inej, ale tiež 
hudobníckej rodiny. U najstaršej generácie to bolo takmer pravidlom. Ženy si manželov vyhľadávali 
spomedzi profesionálnych alebo poloprofesionálnych hudobníkov. Takisto sa zachováva utváranie 
rodinných zväzkov endogamného charakteru v súvislosti s rómskym pôvodom a maďarskou národnosťou. 
Tieto tendencie majú klesajúci charakter. V najmladšej generácii sa vyskytujú rodinní príslušníci, ktorí 
nemajú rómsky pôvod alebo nie sú hudobníkmi, neživia sa hudbou. Súčasná generácia rodičov už netrvá 
na tom, aby sa stali muzikantmi. 

Zmenšuje sa počet hudobných príležitostí, a tým sa vytráca možnosť prežiť tradičným hudobníckym 
spôsobom života, a tak sa do výchovy dostávajú iné hodnoty, kritéria a požiadavky. 

Do popredia sa dostáva vzdelanie. Je to zapríčinené celkovou spoločenskou situáciou a požiadavkami, 
ktoré sa kladú na jednotlivcov. Jednou z najčas-tejších požiadaviek je získanie aspoň stredoškolského 
vzdelania. Je to doklad zmeny sociálneho postavenia v rámci spoločnosti. Rómski mestskí muzikanti sú 
vnímaní a zároveň vyčleňovaní ako samostatná špecifická vrstva. Považujú ich za kultúrnu elitu, ktorá si 
uvedomuje svoj pôvod a spôsob života, ale sociálnym správaním sa zaraďuje skôr k Nerómom, gádžom. 

Ďalším prvkom v rámci výchovy je snaha naučiť sa cudzie jazyky. Väčšina hudobníkov strednej 
generácie ovláda nemecký jazyk. Pre hudobníka v kúpeľoch je to nevyhnutnosť. 

                                                           
1 Pojem ekologický chápem v spoločensko-vednom zmysle. Vystihuje vzájomné vzťahy a prepo-jenie jednotlivých zložiek, ktorým sa budem v práci venovať 
neskôr. 
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Tradícia jedného nástroja sa preberá skoro nezmenene. Ďalšími nezmenenými znakmi sú preberanie 
repertoáru a forma učenia sa hrať na hudobnom nástroji. 

V rámci detí (mužskí potomkovia) pochádzajúcich z jednej rodiny sa ukazuje, že pokračujú v tradícii 
výberu nástroja. Učia sa hrať na nástroje tradičného obsadenia rómskej kapely, t. j. husle, cimbal, viola, 
violončelo, akordeón, klarinet a klavír. Takýto výber obsahuje v sebe potenciál vytvárať sebestačné 
a komplementárne hudobné zoskupenia komorného charakteru ako duo, trio, kvarteto. Jednou z príčin je 
ekonomická stránka. V súčasnosti je na trhu dopyt po menších, ekonomicky nenáročných, ale výkonných 
a kvalitných hudobných zoskupeniach. Pri výbere nástroja sa zohľadňuje aj jeho finančná náročnosť. 
Cimbal sa väčšinou vyskytuje toľkokrát, koľko sa predpokladá, že vznikne kapiel.  Ďalšou tendenciou, 
ktorú som postrehol, je tzv. prenos nástroja z otca na prvorodeného syna. Ide o to, že prvorodený syn hrá 
na ten istý nástroj ako jeho otec. 

Pri tradičnej výstavbe, rozrastaní kapely sa ukazuje nasledovný stav. Najfrekventovanejším nástrojom 
sú husle, za ktorými nasleduje klavír, cimbal, kontrabas, akordeón, viola, klarinet. 

 
Charakteristika a priebeh hudobnej produkcie 

Hudobná produkcia je v podstate jedinečnou a neopakovateľnou kombináciou mnohých zážitkov, 
fenoménov či prvkov. Existuje v nej spleť vzťahov, podmienok ovplyvňujúcich výsledný produkt, za 
ktorý môžeme považovať hudobný večer. Na nasledujúcich stránkach sa pokúsim popísať túto spleť 
a poodhaliť, osvetliť príčiny, ktoré stoja za tým, čo má bežný hosť možnosť vidieť a sledovať. Pôjde 
o akýsi exkurz do vnímania a rozmýšľania hudobníkov vykonávajúcich svoju prácu. 

Vlastná hudobná produkcia má svoju prípravnú časť. Popri už spomínanej, v podstate dlhodobej 
príprave akou je tvorba repertoáru, existuje príprava na produkciu krátkodobá alebo lepšie povedané 
momentálna. Je to príprava, keď sa hudobníci pripravujú na momentálnu hudobnú produkciu, na 
konkrétny večer. 

 
Atest hostí 

Informácie o hosťoch sa získavajú z viacerých zdrojov a rôznymi spôsobmi. Jednou z prvých ciest ako 
spoznať hosťa skôr, ako sa s ním osobne stretneme, je získať informácie od pracovníkov recepcie. Týkajú 
sa momentálneho obsadenia, resp. turnusu hostí, odkiaľ pochádzajú. Napríklad dátum príchodu zájazdu, 
turnusu je dôležitý, pretože v prvý deň príchodu sú obvykle unavení a nezvyknú prísť do reštaurácie. 

Ďalšou cestou je rezervácia miest. Informácie sa získavajú od čašníka.2 Na rezervačné lístky si 
zapisuje počet osôb a meno na koho je rezervácia písaná, objednaná. Najdôležitejšou informáciou je 
jazyk, akým si rezervujú stôl a miesto. Miesto sa označuje číslom stola. Tento systém je vytvorený 
čašníkmi ako mnemotechnická pomôcka na lepšie zapamätanie, kam majú odniesť objednávku. Znalosť 
tohto systému je nevyhnutná na ďalšiu komunikáciu medzi čašníkom a hudobníkmi, ale i medzi nimi 
navzájom. Napríklad: Choď vybrať na trojku, alebo dvojka si objednala..., šestka ide platiť. 

Pri odchode z izieb prechádzajú hudobníci popred hotelové parkovisko. Odstavené, zaparkované autá 
pred hotelom sú tiež jedným z orientačným bodov. Štátne poznávacie značky ako i značka auta hovorí 
o ich ekonomickej situácii ako i mieste, odkiaľ prichádzajú. 

Druhou časťou spoznávania je už bezprostredný kontakt s hosťami. Tu možno hovoriť o dvoch 
spôsoboch. 

Prvým spôsobom je pozorovanie. Hudobníci si všímajú jazyk, akým hovoria a vzhľad. 
Druhým spôsobom je získanie informácie od čašníka, u ktorého si hostia objednávajú. Ten len 

v krátkosti pri chôdzi okolo informuje hudobníkov, napríklad: Na štvorke sedia Nemci. Tu môžeme vidieť 
jeden z dôležitých osobitostí, zákulisných javov, stratégií. Komunikácia medzi kapelou a čašníkom 
v zásadnej miere ovplyvňuje vlastný priebeh hrania. V prípade, že sa hostia uvoľnia a dobre zabávajú, 
čiže sú spokojní, je väčšia pravdepodobnosť, že zarobia hudobníci, ale aj čašník. 

Vlastná hudobná produkcia je iba polovičnou náplňou práce. Druhou, oveľa menej povšimnutou, je 
vytváranie atmosféry, počas ktorej ide o istý druh animácie, zabávania hostí. V rámci tejto časti práce sa 
hudobníci venujú hosťom, ktorí im vo veľa prípadoch zaplatia skôr za poskytnutie priestoru vyrozprávať 
sa, za preukázanú pozornosť ako za hudobný výkon. Členovia kapely sú veľmi trpezlivými poslucháčmi, 

 
2 Vo veľmi málo prípadoch objednávku prijímajú hudobníci, po ktorých hostia odkážu, že prídu a chceli by rezerváciu stola. 
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lebo vedia, že sa im to oplatí. Veľmi pôsobivé pre hostí je, keď ich hudobníci pozdravia i mimo práce. 
Týmto spôsobom sa nadväzuje bližší vzťah, ktorý je zárukou väčšieho zárobku. 

 
Dramaturgia hudobnej produkcie a jej determinanty 

Po atestácii, kde sa hudobníci dozvedia, odkiaľ hostia pochádzajú, sa pripraví pre ne čo najpútavejší 
program. Hudobná produkcia sa účelovo vystavia a získa tým špecifickú dramaturgickú výstavbu. Tá 
pozostáva z viacerých časti nadväzujúcich plynulo na seba. Ich zoradením sa u hostí zámerne a vedome 
vytvára atmosféra, v ktorej sa budú dobre zabávať a utrácať. 

Úlohou takejto dramaturgie je vytvoriť večer, ktorý má prirodzený spád a dej, pričom sa ten podľa 
potreby flexibilne aktualizuje priamo na mieste. Dramaturgom večera je primáš, ktorý vyberá program. 
Do programu zaraďuje podľa potreby skladby vhodné na vyvolanie požadovanej klímy. 

 
Časový priebeh hudobnej produkcie 

Hudobná produkcia v Slovenskej izbe prebieha z časového hľadiska nasledovne: 
O 20.00 hod. sa otvárajú priestory reštaurácie. O 20.15 až 20.25 začína prvé koncertné kolo. Obsahuje 

najčastejšie úvodnú skladbu, ktorou sa kapela uvádza a predstavuje. Zväčša to býva koncertný valčík od 
J. Strausa. V tejto začiatočnej fáze večera je dôležité navodiť atmosféru pokoja a serióznosti, na čo je 
tento druh repertoáru najvhodnejší. Hosť potrebuje čas usadiť sa, porozhliadnuť, upokojiť a spoznať 
okolie. Až potom si vytvorí určitý pocit istoty, ktorý mu umožňuje, aby sa mohol spontánnejšie zabávať. 
Zo skúsenosti s hosťami a ich pozorovaním primáš J. A. zaraďuje do prvého spoznávacieho kola aj 
klasiku. Hovorí o tom V prvom kole ich môžem nechať pospať, aj tak teraz nič nedajú.“ Dôležité je zahrať 
dobre, nakoľko pozornosť hostí je vtedy najvyššia. 

Táto stratégia je tradíciou. Počas kontrolovanej produkcie Slovkoncertom, bolo povinnosťou každej 
takejto kapely hrať prvé dve hodiny produkciu na počúvanie – koncert. Zo strany hostí sa kapele dostáva 
potlesk. Len zriedka do hudobnej produkcie zasiahnu svojou požiadavkou. 

Počas hrania si muzikanti všímajú reakcie a odozvu hostí. Po prvej prestávke – zvyčajne niekoľko 
minút po 21.00 hod. sa nastupuje do druhého kola. Úlohou tejto časti je už pozdvihnúť náladu a naznačiť 
hosťom, že si môžu objednať muziku priamo k stolu. Repertoár sa vyberá s ohľadom na prítomnosť hostí. 
Hrá sa predovšetkým pre dobrých, čiže bohatších a štedrejších hostí, a to aj vtedy, ak by boli v menšine. 
Skladby sa musia radiť za sebou tak, aby boli kontrastné. Vtedy hostia “nezaspávajú“. Striedajú sa ľudové 
piesne pomalé s rýchlejšími, muzikály, šlágre, klasika. V rámci druhého kola sa spravidla vyskytujú prvé 
objednávky. Koniec tohto kola sa snaží kapela vygradovať. Keď je malá odozva, zopakuje sa to 
v nasledujúcom kole, ktoré možno považovať za prvý vrchol večera. Častými skladbami, ktoré sa hrajú 
v tejto časti večera, sú sólo cimbalistu Sauvenir de Cirque Renz od G. Petera alebo Čardáš od V. 
Montiho.3 Ide o exhibične pôsobiace skladby. Primáš musí správne odhadnúť načasovanie a pohotovo 
reagovať na požiadavky publika. Každý započutý názov pesničky sa stáva zámienkou na zmenu 
programu. Ak sa nálada hostí vymyká zo spoločenského kódexu vinárne, je úlohou kapely ich stlmiť. 
Robí sa to náhlou zmenou repertoáru, začnú sa hrať pomalé skladby. 

Dĺžka kôl je približne 45 minút, no v prípade, ak sa spoločnosť baví a platí, sa kolo podľa požiadania 
natiahne. V prítomnosti dobrých hostí môže kolo trvať aj 90-100 minút. V ideálnej zostave hostí sa počas 
večera vyskytnú dva kulminačné vrcholy. V závere je nutné hostí už spomínaným spôsobom trocha 
“uspať“ a “poslať domov“, aby dlho nezostávali po záverečnej. 

 
Typológia hostí 

Hudobníci rozdeľujú hostí do viacerých skupín. Zohľadňujú pritom predovšetkým svoje záujmy 
a potreby. 
“Dobrý hosť“ je druh hosťa, ktorý je ekonomicky atraktívny, čiže platí pravidelne pri každej návšteve, 
alebo výška platby pri návšteve je dostatočná, cca 500 Sk. Pri pravidelných návštevách je to každý večer 
aspoň 100 Sk. Ďalšou vlastnosťou “dobrého hosťa“ je to, že nežiada veľa hrať a zaplatí rundu – nápoje 
pre celú kapelu. Veľmi významnou vlastnosťou je, že nezostáva do záverečnej. 

 
3 Táto skladba sa medzi hudobníkmi často slangovo označuje montovaný čardáš alebo Čárdiho montáš. Publikum ju pozná pod označením Montiho čardáš. 
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“Zlý hosť“ je druh hosťa, ktorý je zväčša nepríjemný. Dáva menej ako 100 Sk. Ako hovorí primáš tak 
nakazí ostatných a tí budú opakovať ako opice.4 Ďalšou nepríjemnou vnímanou vlastnosťou je 
požadovanie dlhej alebo finančnému obnosu neadekvátnej, národnej hudobnej produkcie.5 Negatívne 
zapôsobí snaha zostávať do záverečnej alebo i viac. 
Počas výskumu, keď som spolu s kapelou hrával, som zaznamenal ešte jeden pohľad na hostí. Zaujala ma 
ich reakcia, prežívanie hudby. Z tohto pohľadu sa tu nachádzajú dva typy klientely. 
“Aktívny hosť“ – zasahuje do dramaturgie, momentálnej hudobnej produkcie. Aktívna spoluúčasť sa 
prejavuje objednávkou s vlastným pospevovaním, tlieskaním, výskaním a pod.6 
“Pasívny hosť“ – ide o druh hosťa, ktorý do hudobnej produkcie nezasahuje. Nespieva, netlieska 
a neobjednáva si zahrať. Napriek tomu, badať v produkcii hudobníkov jeho vplyv. Ten spočíva v tom, že 
kapela hrá repertoár, ktorý nie je náročný pre muzikantov. 
“Špecifickí hostia“ –  ide o špecifickú kategóriu hostí pozostávajúcu z: 
– hudobníkov. Ich prítomnosť ovplyvňuje hudobnú produkciu v zásadnej miere. Už sa hrá pre niekoho, 
kto hudbe rozumie – tak by znela príčina ústami hudobníka. Podľa slov primáša J. A. väčšina hostí 
hudobnej produkcii nerozumie, a tak si hudobníci dovolia uvoľniť sa a zažartovať si.7 Peniaze sa od 
hudobníkov neberú. Pri prestávkach sa kapela venuje výlučne iba im. Témami väčšiny hudobníkov sú 
kšefty, ohováranie konkurencie, jej produkcie, exkluzívne zážitky hudobníkov, ženy, alkohol, hudobné 
nástroje. 
– rodinných príslušníkov. Prítomnosť manželiek na produkcii nie je vítaná. Veľmi ťažko sa manželke 
vysvetľuje, prečo sa hudobník na hostí usmieva a je k nim prívetivý. Deti do prostredia nočného podniku 
nepatria. Návšteva je len zriedkavá. Účet, ktorý sa má zaplatiť, je účtom toho, koho členovia rodiny prišli. 
 
Iné dôležité atribúty hudobnej produkcie 
Prostredie 

Významnosť tohto všadeprítomného faktoru si hostia uvedomujú, ale veľmi často ho oddeľujú od 
hudobného zážitku. Najmarkantnejším dôkazom je jav alebo skutočnosť, že napríklad pohodlie pri 
počúvaní hudby nemusí byť pre všetkých zúčastnených dôležité, ale rozmyslíme si, či strávime večer 
v špinavom prostredí krčmy alebo zostaneme v prostredí čistom, s príjemným prostredím a obsluhou. 
Zážitok a jeho hodnotenie nevzniká vždy uvedomele, t. j. človek nedokáže abstrahovať a oddeliť hudobný 
zážitok od telesného. Naše receptory pracujú súčasne a je veľmi obtiažne ich informácie prichádzajúce 
naraz oddeliť a uvedomiť si ich podiel. Ďalším komplikujúcim faktorom je osobná skúsenosť, ktorá 
jedinečne posúva všetky informácie a dáva im iný rozmer. 

V rámci vnímania a vzniku hudobného zážitku možno hovoriť o jednotlivých jeho komponentoch 
alebo zložkách. Keďže objektom skúmania je hudba, prvou zložkou je zvuková zložka. Okrem hudby 
produkovanej kapelou k nej patrí aj reč hostí, ich pospevovanie alebo kontrastné ticho. Posledne 
menované sú kategórie a komponenty nehudobné, ale predsa sa podieľajú na výslednom zážitku. Sú 
zvukovej, no nehudobnej povahy. 

Ďalšou zložkou je vizuálna zložka. Zážitok z hudby by mal byť sprevádzaný zážitkom sledovania 
vlastnej hry hudobníkov. Tento vizuálny vnem je v podstate najväčší rozdiel medzi živou 
a reprodukovanou hudbou. Obsahom vizuálnej zložky je však aj vzhľad prostredia – to čo máme možnosť 
vnímať zrakom, t. j. interiér a v ňom umiestnené dekorácie. Miestnosť Slovenskej izby je vyzdobená 
štylizovaným ľudovým nábytkom. Na stenách sa nachádzajú ľudové výrobky ako maľované taniere, 
misy. Nápoje sú podávané taktiež v štýlových keramických pohároch. Ďalším veľmi pôsobiacim prvkom 
je vzhľad hudobníkov, ktorí sú upravení primerane prostrediu. Sú oblečení v čiernych nohaviciach, 
v bielej košeli, na ktorej majú vyšívanú vestu. Neodmysliteľným prvkom je vlastný vzhľad hudobných 
nástrojov pôsobiacich samostatne ako umelecké výtvory. 

 
4 Nemci z východného Nemecka majú tendenciu opakovať. Ak nejaký hosť položí na cimbal 100 Sk, tak potom aj oni dajú po 100 Sk. Zväčša však ide z ich 
strany o oveľa nižšie sumy. V prípade, že dajú 20 Sk alebo mince, hudobníci to radšej zakryjú, aby ostatní dali viac. 
5 Napríklad neadekvátnou žiadosťou je hrať za 100 Sk Cigánske melódie od P. Sarasate s Druhou uhorskou rapsódiou. Tieto skladby sú veľmi náročné a 
hudobníci ich považujú za drahé, nakoľko ich hrá malé množstvo kapiel v takej podobe ako oni. 
6 Veľmi nepríjemným pre muzikantov je, keď si niekto začne pískať a dokonca falošne. Takisto nerytmické tlieskanie vie “potešiť“. A napriek tomu, že to ruší 
pri hre, mali by sa usmievať. 
7 Niekedy sa začne hrať vedome falošne, alebo napodobňovať iný hudobne zaujímavý štýl. Jazz alebo špecifický interpretačný štýl nejakého hudobníka, 
napríklad basistu z Balogu alebo B. Mrenicu mladšieho. Zábavou sa stáva i hudobné napodobňovanie harmonizácie dychových hudieb alebo iných komerčne 
zameraných kapiel s podobným repertoárom – Profil a pod. 
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Ďalšou zložkou je hmatová zložka. Tá v určitom smere nadväzuje alebo korešponduje s vizuálnou. 
Mám na mysli nábytok, servis, pohodlie v kresle, stoličke. Želaným výsledkom pre hostí má byť pohodlie 
prinášajúce uvoľnenie a následnú uvoľnenú spotrebu. 

Čuchová zložka je tiež veľmi dôležitá a jej význam si zväčša uvedomíme po nejakom negatívnom 
nepríjemnom zážitku. Cigaru fajčiaci bohatý hosť nie je najpríjemnejší spoločník v prípade, že nie ste 
obdivovateľom tejto vône. Zdrojom čuchového zážitku sú jedlo, nápoje, parfémy a pod. 

Ďalšou spomedzi menej známych zložiek vplývajúcich na vytvorenie estetického zážitku je 
proximálna zložka. Ide o vnímanie fyzickej blízkosti ľudí naokolo. Je pre každého hosťa, človeka 
jedinečná. Na prekročenie určitej hranice fyzickej blízkosti reaguje každý z nás inak. 

 
Obsluhujúci personál 

Do zákulisia vytvárajúceho výslednú atmosféru večernej hudobnej produkcie popri prostredí 
nepochybne patrí obsluhujúci personál. Vzťahy medzi čašníkmi, kapelou a hosťami naznačuje 
nasledovný obrázok. 
 

Hostia 
 

Čašník _________________________ Kapela 
 
 
Na schéme vidieť tri výrazné prvky – hostí, kapelu, čašníka. Tieto prvky navzájom osobitne môžu 

komunikovať, z čoho vyplýva, že o obsahu komunikácie medzi čašníkom sa kapela nemusí dozvedieť 
nič, takisto ako čašník môže len hádať, o čom sa jednotliví členovia kapely rozprávajú s hosťami. Nás 
bude predovšetkým zaujímať komunikácia, o ktorej sa hosť nedozvedá. 

Ako som naznačil už v predchádzajúcom texte v súvislosti s čašníkom, možno ho považovať za 
informátora a za určitých podmienok i za spojenca. Kapela J. A. sa snaží s čašníkom vychádzať bez 
konfliktov. Pre čašníka je dôležité mať hostí, potom môže byť prevádzka otvorená a nehrozí jej 
zatvorenie, jednoducho má kde pracovať. Takisto, keď sú hostia, má možnosť zarobiť si zo sprepitného. 
Po dohode s čašníkom si kapela môže nosiť vlastné nápoje, zväčša minerálku, ktorá sa pije počas celého 
večera. Alkohol si musia hudobníci kupovať už oficiálne. Pri výnimočných situáciách im čašník dovolí 
priniesť si aj alkohol, no nesmie ho byť vidieť pre prípad kontroly nadriadenými pracovníkmi, ktorí 
vykonávajú kontrolu čašníkov.8 Medzi takéto príležitosti patrí oslava narodenín, meno niekoho z kapely 
alebo blízkych priateľov. 

 
Záver 

 
Povolanie kaviarenského hudobníka zostane ešte asi dlho prednostne rómskou doménou. Napriek 

klesajúcej tendencii prenášania tohto remesla, sa v rámci spoločnosti vytvára priestor pre ich zotrvanie. 
Výchova hudobníka nie je založená iba na štúdiu hudby, ale predovšetkým na hre v rámci kapiel. 

Tento najprirodzenejší spôsob výučby sa ukazuje ako veľmi progresívny. Mladý hudobník osobným 
kontaktom s ostatnými členmi kapely má možnosť nielen naučiť sa hrať na ten-ktorý nástroj, ale aj 
pochopiť funkciu iných nástrojov. 

Hudobná produkcia kapely, jej repertoár je determinovaný predovšetkým prostredím a požiadavkami 
okolia, v ktorom sa hudobníci nachádzajú a pôsobia. Z výsledkov výskumu vidíme, že za brilantným 
výkonom kapely sa nachádza nespočetné množstvo drilu, odriekania si voľného času a osobnej obety. 
 

 
8 Medzi čašníkmi sa často zarába predajom vlastného prineseného alkoholu. Rozdiel medzi nákupnou cenou alkoholu i v bežnom obchode a priamo v bare je 
značný – cca niekoľko sto korún – záleží od druhu. Najčastejšie ide o drahšie značky alkoholu s častou spotrebou. 
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Rodinné obyčaje v rómskych rodinách 
v Hybiach a v Dačovom Lome 

 
Jana Rajniaková 

 
 

Kľúčové slová: krst, svadba, pohreb, výskum 
 
Výskum rómskych rodín prebiehal v dvoch rôznych dedinách, ktoré ležia v rôznych regiónoch – 

v Dačovom Lome a Hybiach. Aj spôsob života Rómov v nich je značne odlišný.  
V Dačovom Lome je väčšina Rómov zamestnaná, má dokončenú strednú školu alebo učilište, vlastnia 

domy a byty a udržujú medzi sebou úzke kontakty. Zariadenie bytov bolo veľmi vkusné, jednoduché 
a všade vládol poriadok. Pri vstupe do ktoréhokoľvek z týchto bytov či domov, vám jeho majiteľ zakázal 
vyzuť si topánky a po usadení do obývačky ste začali mať pocit, že svet sa točí len okolo vás. Keby 
mohli, ponúknu vám aj “modré z neba“ – samozrejme, niečo za niečo: vypočuť ich, pochváliť krásu ich 
detí a výbornú chuť pálenky, ktorá bola produktom domáceho pána. To bola podmienka pre začiatok 
dobrého vzťahu medzi nimi a mnou. U jedného informátora sa v priebehu polhodiny po mojom príchode 
zišlo niekoľko členov jeho rodiny a v snahe vyhovieť mi, prekrikovali sa jeden cez druhého a jeden 
druhému odporovali, takže bolo veľmi ťažké zaznamenať konkrétnu odpoveď. Rozhovor so mnou viedli 
muži, ženy sedeli bokom a len veľmi málo (takmer vôbec) nezasahovali do rozhovoru. Deti po celý čas 
sedeli ticho bez pohnutia na kolenách svojich otcov alebo okolo mňa. Súčasťou tohto rozhovoru bolo, 
samozrejme, pohostenie, ktoré v žiadnom prípade nebolo možné odmietnuť! U jedných to bola káva, 
u druhých obložené misy, u ďalších alkohol. Miestami dokonca núkali aj tí, ktorí prišli až po chvíli na 
návštevu, akoby oni boli domácimi pánmi. Nie všetci dačovolomskí Rómovia sa však správali otvorene. 
Našli sa aj takí, ktorí veľmi neochotne, stroho a nedôverčivo odpovedali na moje otázky. Ich odpoveď sa 
častokrát zmenila len na strohé “áno“ alebo “nie“.  

V Hybiach sa výskum robil oveľa ťažšie. V tejto obci žijú štyri odlišné rómske rodiny, ktorých počet 
členov sa rozrástol natoľko, že každá rodina predstavuje isté osobité spoločenstvo – skupinu. Tieto 
skupiny sú navzájom spojené jedným – dvoma manželskými zväzkami medzi členmi, ale ostatná 
komunikácia medzi nimi je veľmi slabá. Hybania si spomínajú na jednu rodinu, ktorú pokladajú za 
pôvodnú. Jej najstarší člen a hlava rodiny je dodnes vážený a má miesto aj medzi Nerómami. Jeho 
potomkovia už túto vážnosť nemajú, lebo uzatvorili manželstvá s členmi rodiny, ktorá sa do Hýb 
presťahovala len pred niekoľkými rokmi z Važca a svojím spôsobom života si nenaklonila ani jedného 
nerómskeho obyvateľa. V súčasnosti Hybania najviac rešpektujú rodinu, ktorá nie je z Hýb, ale ktorá tu 
žije už niekoľko rokov. Jej členovia sú jediní Rómovia v obci, ktorí sú ochotní pracovať. Neudržujú 
kontakty s ostatnými rómskymi rodinami, skôr sa stretávajú s Nerómami, dokonca s nimi uzatvárajú 
manželstvá. 

Pri návšteve týchto rodín som cítila veľkú nedôveru z ich strany, ktorá bola spôsobená možno aj tým, 
že ma ako Hybianku veľmi dobre poznali. Nechceli odpovedať, boli veľmi neochotní. S najväčším 
pochopením som sa stretla snáď iba u najstarších členov týchto rodín, ktorí väčšinou preberali iniciatívu 
v rozprávaní, ich potomkovia mlčali. 

 
Krst  

Rómske ženy sa na narodenie svojho dieťaťa veľmi tešia. Už pri prvých príznakoch tehotenstva sa 
v rodine konajú obrovské oslavy a nezáleží na tom, či ide o prvé alebo piate dieťa. Dievčatá v Hybiach 
častokrát otehotnejú už ako päťnásťročné, čo je v Dačovom Lome veľmi zriedkavý jav. Ako však jeden 
informátor  z Hýb uviedol: “Keď strom rodí, treba ho nechať.“ Preto sú hybské rómske rodiny viacdetné. 
V súčasnosti rodia rómske ženy v pôrodnici, hoci sú časté aj prípady, keď žena porodila doma. 

Aj v Hybiach aj v Dačovom Lome uprednostňujú narodenie syna. Komu sa narodí chlapec – syn, ten 
v očiach svojej rodiny aj u svojich známych stúpa a je považovaný za naozajstného chlapa. Po narodení 
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dieťaťa sa okamžite konajú veľké oslavy. Tu treba podotknúť, že aj v tomto prípade sa robia rozdiely 
medzi oslavou na počesť syna a oslavou na počesť dcéry, pretože pri narodení chlapca sú oslavy väčšie, 
bohatšie a hlavne trvajú dlhšie. Z Dačovho Lomu máme záznam o hostine, ktorá trvala počas celého 
pobytu ženy v pôrodnici, čiže celý týždeň. Na tieto hostiny sa pozýva celá rodina a všetci známi. Hostí 
víta otec spolu s kmotrom, ktorého si s manželkou vopred vybrali. 

V Dačovon Lome sú všetci Rómovia príslušníkmi niektorej z cirkví (buď evanjelickej, alebo 
katolíckej). Z toho vyplýva aj ich snaha dať novonarodené dieťa čo najskôr po príchode z pôrodnice 
pokrstiť v kostole. Termíny krstov sú rôzne, od troch týždňov po narodení dieťaťa, až po dva mesiace. 
Skorý termín je považovaný za absolútne nutný, pretože doposiaľ prevláda názor, že nepokrstené deti sú 
zlé, častejšie plačú a je väčšia pravdepodobnosť, že ochorejú. Po krste podľa nich dochádza k viditeľnej 
zmene v správaní sa dieťaťa.  

Krst sa koná vždy v sobotu poobede, ale krstní rodičia dieťaťa sú v dome kmotrovcov prítomní už od 
rána. Tesne pred odchodom do kostola, vezme dieťa krstná mama a sama ho umyje a oblečie do vecí, 
ktoré mu priniesla do daru. Najčastejšie je to vyšívaná košieľka (predtým ju vyšívali samé, teraz ju už 
hotovú kupujú v obchodoch, poprípade ju dajú vyšiť niektorej zo žien, ktorá to ovláda a zaplatia jej za 
ňu), obliečka na vankúš, plienky a deka. Tieto dary pre chlapca aj pre dievča sú rovnaké, len farba 
košieľky je iná. Do vankúša mu ešte vloží peniaze a skôr, ako ho odnesie do kostola, položí ho na prah 
dverí a povie: “Žida vám berieme z domu, kresťana vám donesieme domu.“ Po tomto sa spolu s rodičmi 
odoberú do kostola. 

Výber krstných rodičov je v súčasnosti čiste záležitosťou rodičov a nepodlieha takmer nijakým 
presným pravidlám. Najčastejšie sú to však príbuzní niektorého z rodičov (napríklad otcov brat a jeho 
manželka), ale známy je aj prípad, kde krstní rodičia boli z oboch strán  (napríklad krstný otec zo strany 
otca a krstná matka zo strany matky). Títo krstní rodičia sú prizvaní za krstných rodičov aj k ďalším 
narodeným deťom. Požiadanie o kmotrovstvo sa pokladá za veľkú česť, nemožno ho odmietnuť. 
Častokrát si rodičia kmotrov “zajednávajú“ už počas svadby alebo v čase, keď je matka tehotná. Treba 
podotknúť, že väčšou autoritou pre dieťa je krstný otec, ktorý sa v oveľa väčšej miere zúčastňuje na 
výchove svojho krstniatka, a tiež udržuje kontakt medzi kmotrami. 

Po ukončení samotného obradu – krstu, rodičia vyplatia farárovi odmenu. Zväčša sú to peniaze, ale 
tiež sú to aj koláče a alkohol. Nezriedka sa stane, že kňaz je prizvaný aj na hostinu – krstiny. Po príchode 
z kostola do domu, podajú krstní rodičia dieťa otcovi so slovami: “Žida sme vám odniesli z domu, 
kresťana sme vám priniesli domu.“ 

V tom čase je už všetko v dome prichystané na krstiny a pomaly sa schádzajú pozvaní hostia. Sú to 
predovšetkým členovia rodiny, ktorí spolu s otcom a krstným otcom oslavovali aj počas pobytu matky 
v pôrodnici. Práve na tejto “predoslave“ dostali oficiálne pozvanie aj na krstiny. Pozvaní so sebou prinesú 
potraviny, koláče, alkohol a samozrejme aj dar dieťaťu. Počet pozvaných hostí záleží od veľkosti rodiny, 
ale informátori sa zhodli na počte 50–60 ľudí. 

Zábava a hodovanie trvá až do rána, niekedy pokračuje aj na druhý až tretí deň. Pri zábave nesmie 
chýbať muzika, ktorá sa neplatí (lebo ako hovoria: “oni hrajú pre potešenie“). Priebeh krstín ani intenzita 
nesúvisia s počtom narodených detí, čo znamená, že sú rovnaké pri prvom aj pri ostatných narodených 
deťoch. Po skončení hostiny matka dary pre dieťa odloží, najmä košieľku od krstnej matky, pretože tá sa 
stáva súčasťou darov pri svadbe. 

Hybskí Rómovia nie sú príslušníkmi nijakej cirkvi, z toho dôvodu nedávajú krstiť svoje deti. Nemožno 
tu preto hovoriť ani o vzťahu dieťa – krstní rodičia, alebo o vzťahu rodičia – krstní rodičia. Narodenie 
dieťaťa je však aj tu patrične oslavované, či tesne po narodení alebo po príchode matky z pôrodnice.  

Vzhľadom na to, že hybské rómske deti nemajú krstných rodičov, ich výchova sa prenáša na celú 
rómsku komunitu a všetkých členov rodiny. Deti do škôlky nechodia, hrajú sa medzi sebou. 
S nerómskymi deťmi nekomunikujú a ani nemajú snahu nadviazať s nimi užšie kontakty. Táto snaha sa 
prejavuje až oveľa neskôr v čase dospievania, keď sa rómski chlapci dostávajú do skupiny svojich 
nerómskych rovesníkov. Samozrejme, že nie všetci, členstvu v takejto skupine predchádza určitá selekcia. 
Najčastejšie sú to chlapci z menej početných rodín, ktorí sa udržali na základnej škole a neboli preradení 
do osobitnej školy. Rómske dievčatá sa medzi túto mládež nezaraďujú, vytvárajú si vzťahy medzi sebou. 
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V Dačovom Lome je situácia iná. Rozdiely medzi rómskymi a nerómskymi deťmi sú veľmi malé, 
takmer žiadne. Rómske deti sú nerómskymi plne akceptované a nie sú vylučované z kolektívu. Častokrát 
si práve v tomto veku vytvárajú vzťahy, ktoré im pretrvajú do budúcnosti. Samozrejme, aj tu prebieha istý 
výber, a to nielen medzi nerómskymi a rómskymi deťmi, ale aj medzi Rómami navzájom. 

Prispôsobenie sa rómskeho obyvateľstva v Dačovom Lome majoritnému obyvateľstvu je zreteľné, čo 
je práve dôvodom, že sa medzi dačovolomskými Rómami rešpektuje hranica dospelosti tak, ako 
v majoritnom spoločenstve. Tu sa nenájde prípad, že manželstvo je uzavreté skôr, ako po dosiahnutí 
osemnásteho roku života oboch manželov. V Hybiach uzatvárajú manželstvá 15–16-ročné dievčence, čo 
sa nepovažuje za nič mimoriadne či výnimočné. Nemožno presne určiť, kedy sú chlapec alebo dievča 
medzi rodinou považované za dospelých, ale v ich ponímaní je to omnoho skôr, ako dosiahnu osemnásť 
rokov. 

 
Svadba 

Veľmi silné splynutie s domácim obyvateľstvom môžeme pozorovať aj vo svadobných zvykoch. 
U rómskeho obyvateľstva je svadobný deň považovaný za jeden z najväčších, a preto mu venujú patričnú 
pozornosť. V súčasnosti sa obyčajové úkony zredukovali do jedného, nanajvýš do dvoch dní. Priebeh 
svadby v Hybiach a v Dačovom Lome je odlišný, preto ho popíšem oddelene. 

 
Dačov Lom 

Prvým krokom pred svadbou sú zásnuby. Vtedy ide rodina ženícha pýtať nevestu do jej domu. 
Zásnubným darom je prsteň. Ak rodičia dievča dajú, dohodnú sa, čo, kto na svadbu dá (napríklad sliepky, 
prasa, ale väčšinou sa všetko delí na polovicu). Dva týždne po zásnubách býva svadba. 

Svadobných hostí z blízkeho okolia chodia pozývať družbovia osobne (družba je aj zo strany nevesty 
aj zo strany ženícha). Chodia s palicou ozdobenou stužkami a každému pozvanému nalejú alkohol. Ak 
rodina pozvanie prijala, vyjadrí sa hneď a dá im mäso, vajcia alebo kura. Rodina zďaleka sa pozýva 
písomne. 

V deň svadby sa rodina nevesty zíde u nevesty, rodina ženícha u ženícha. Tu sú všetci pohostení. 
Potom sa ženích aj s celou družinou poberie do domu nevesty (do domu s ním ide aj muzika). Tu mu však 
nevestu nechcú dať, ponúknu mu iné preoblečené ženy (niekedy aj päť žien). Keď mu ukážu tú správnu, 
tak ju pobozká a povie, že to je tá, ktorú chce. Potom si od rodičov pýtajú požehnanie. 

Do kostola idú pešo. Ak je nevesta z druhej dediny, postavia jej domáci bránu z dvoch stromov 
a reťaze ozdobenej stužkami. V tom prípade musí ženích zaplatiť pálenkou, peniazmi a koláčmi. Do 
kostola ide aj muzika, ktorá celou cestou vyhráva. Nezriedka sa stane, že členovia svadobného sprievodu 
aj tancujú. Po obrade zaplatia aj kňazovi (opäť vo forme finančného daru alebo alkoholom a koláčmi) 
a odoberú sa do kultúrneho domu, kde je už prichystaná hostina. Tú pripravujú kuchárky, ktoré sú tam 
zamestnané. Pri príchode pred dvere svadobná družina zastane a personál pod nohy ženícha a nevesty 
rozbije pohár alebo tanier, ktorých črepy musia pozametať. Potom sa už hostia môžu pousádzať za stoly 
(za vrchom stola sedí nevesta so ženíchom, okolo nich rodičia, potom ostatní hostia). Rómske svadby 
v Dačovom Lome sú veľmi veľké, počet niekedy presahuje viac ako 200 pozvaných. 

Na stoloch sú neustále položené koláče, pálenka – väčšinou domáca, víno, pivo a malinovka. Jedlo sa 
podáva tri až štyrikrát za večer (slepačia polievka, rezne, kurčatá, šalát). Počas celého večera vyhráva 
muzika, ktorá hrá rôzne piesne, predovšetkým “cigánske“. Do polnoci je nevesta v bielych šatách, ale 
tesne pred polnocou sa ide prezliecť do kroja. Prezlieka sa doma za pomoci družičiek a žien, pričom sa 
spievajú svadobné piesne. Takto oblečená ide nevesta na “vykrúcanku“ – potom sa prezlečie do 
sviatočných šiat. 

“Vykrúcanka“ sa začína slovami starejšieho, ktorý vyzve ostatných do tanca s nevestou. Rómski 
muzikanti hrajú dovtedy, kým sa v tanci so ženíchom a nevestou všetci nevystriedajú. Tancujúci hádžu do 
taniera starejšiemu peniaze. Keď je už nevesta unavená a nevládze, mal by ju mladý zať vyplatiť, a tým 
získať pre seba. Preto sa ho starejší pýta: “Mladý zať, kúpiš nevestu?“ Ak odpovie, že nie, musí nevesta 
tancovať ďalej a zasa jej dávajú peniaze do taniera. Takto to ide dookola, kým sa ju nerozhodne vykúpiť. 
Potom sa ho starejší opýta: “Čia je to nevesta?“ On odpovie: “Moja!“ Na to mu starejší povie: “No, keď 
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je tvoja, tak si ju ber!“ Zaplatí za ňu najmenej 1000 korún a odnesie ju z kola. Potom sa ešte chvíľu 
zabávajú, neskôr odchádzajú preč. Hostia sa bavia až do rána. 

V hostine sa pokračuje v nedeľu doma na dvore, kde sa pozýva už len najbližšia rodina (40–50 ľudí). 
Tu dojedia a dopijú, čo pozostávalo. Tieto tzv. dozvuky trvajú niekedy aj dva–tri dni. 

 
Hybe 

Väčšina Rómov v Hybiach nepracuje, sú omnoho sociálne slabší než Rómovia v Dačovom Lome. Ale 
vzhľadom na to, že svadbu považujú za jeden z veľkých dní a, samozrejme, aj za možnosť zabaviť sa, 
vedia usporiadať obrovskú hostinu, na ktorú si častokrát peniaze požičajú od príbuzných. 

Svadobné prípravy netrvajú dlho. Po zasnúbení sa mladého páru nie je ničím nezvyčajným, ak sa 
svadba koná už na druhý týždeň. Pri zásnubách dostane nevesta od ženícha prsteň ako zásnubný dar. Ak 
ho príjme, dáva najavo svoj súhlas so ženíchovým návrhom. V tomto prípade už nemôže zakročiť ani jej 
rodina, hoci by voči ženíchovi mali nejaké výhrady. Počas hostiny usporiadanej pri príležitosti zásnub, na 
ktorej nesmie chýbať veľa jedla a samozrejme alkohol, sa obe strany dohodnú predovšetkým na tom, kde 
bude mladý pár po svadbe bývať. Zásnubná hostina trvá neraz aj niekoľko dní (pokým sa neminie jedlo 
a alkohol). Po jej skončení sa začnú prípravy na svadbu. 

Svadba hybských Rómov v porovnaní so svadbou v Dačovom Lome nie je veľká. Hostina sa koná 
väčšinou v dome nevesty alebo v dome ženícha podľa toho, kde je väčší priestor. Hostí nie je veľa, 
a preto pozvanie dostávajú osobne od mladého páru. Pozývať chodia aj družbovia, a to predovšetkým 
hostí, ktorí žijú v dedine. Toto pozývanie nemá nijakú špeciálnu formu, po príchode do domu pozvaného 
mu len stručne oznámia rozhodnutie mladého páru uzavrieť manželstvo a rozhodnutie o pozvaní 
k svadobnému stolu. 

Svadba sa koná vždy v sobotu. V tento deň sa do domu nevesty aj do domu ženícha schádzajú hostia 
už od rána. Nosia dary mladému páru (finančné aj vecné) a tiež nosia aj jedlo a alkohol. Hostina teda 
akoby prebiehala počas celého dňa – doobeda jej neoficiálna časť, poobede po sobáši časť oficiálna. 

Väčšina jedla, ktoré hostia priniesli sa odloží, časť sa však položí na stoly. Pokiaľ hostia prinesú mäso 
(najčastejšie hovädzie alebo kuracie), varia ho, alebo pečú a odložia ho na hlavnú časť hostiny. 

Poobede odchádza zať aj s celou družinou pýtať si nevestu. Celou cestou mu vyhráva muzika, takže 
v dome nevesty už zďaleka počujú, že sa sprievod blíži a majú dostatok času na zamknutie vchodových 
dverí. Ženícha vpustiť nechcú a aby ho zmiatli, ukazujú mu falošné nevesty – ženy preoblečené do 
komických odevov. Keď nájde tú správnu, znamená to, že si ju naozaj zaslúži, potom ho pustia dnu. Tu sa 
zať aj nevesta musia odpýtať od rodičov, ktorí im dajú súhlas. 

Hybskí Rómovia nepatria pod žiadnu z cirkví, preto po odpýtaní nejdú do kostola ako dačovolomskí 
Rómovia, ale na obecný úrad, kde sa koná sobáš. Sobáš je vždy v mieste bydliska nevesty. Počas sobáša 
zostáva muzika vonku. Vonku zostanú aj niektoré ženy z rodiny, ktoré núkajú okolostojacich pálenkou 
a koláčmi. Pálenku a koláče nechávajú aj na obecnom úrade ako dar sobášiacemu starostovi.  

Svadba ďalej pokračuje v dome, kde je pripravená hostina. V tomto momente sa obradné úkony 
končia, pretože svadba pokračuje voľnou zábavou. Nevesta sa ide prezliecť zo svadobných šiat, aby jej 
v zábave “neprekážali“ alebo ich nepoškodila, pretože zvyčajne sú to šaty požičané od niektorej 
z kamarátok. Hostina je veľmi bohatá, na stoloch nesmie nič chýbať, a preto sa všetko priebežne dokladá. 
Túto úlohu majú na starosti svadobní otcovia, ktorí dozerajú na to, aby bolo dostatok jedla a hlavne pitia. 
Muzika musí hrať celý čas len s veľmi malými prestávkami, počas ktorých sa však hostia dokážu zabaviť 
aj sami spievaním piesní. Bavia sa do rána, z hostiny nikto neodchádza. Často v tomto tempe dokážu 
pokračovať aj na druhý deň, alebo až kým sa neminie všetko pripravené jedlo. 

V priebehu týždňa sa mladý pár nasťahuje do vopred dohodnutej domácnosti. V Hybiach má 
máloktorá novozaložená rodina hneď od začiatku svoj vlastný dom alebo byt. Žijú v jednej domácnosti 
spolu s rodičmi a súrodencami a ich rodinami. Tým podliehajú autorite hlavy rodiny, čo je v prípade 
hybských rómskych rodín vždy otec alebo starý otec. Musia ho bezvýhradne poslúchať, lebo jednou 
z jeho právomocí je aj vyhostenie mladého páru z domu. Niektorým život s rodičmi pod spoločnou 
strechou vyhovuje a nepokúšajú sa o založenie vlastnej samostatnej domácnosti.   

 
Pohreb 
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V Dačovom Lome veria Rómovia tomu, že človek dokáže vytušiť, keď sa blíži jeho smrť. Najčastejšie 
je to vďaka snom. Máloktorí sa tomu bránia a tieto, podľa nich veštecké sny a udalosti, prijímajú pokojne. 
Tí starší si dokonca sami pripravia odev do truhly a svojich príbuzných začnú na svoj odchod 
pripravovať. 

Do súčasnosti pretrváva názor, že mŕtvy človek sa so svojimi najbližšími príde rozlúčiť alebo ich 
upozorniť na svoju smrť. A tak sa stalo, že aj rodina vo vzdialenom meste tušila, že sa čosi stalo skôr, ako 
im to povedali pozostalí. Medzi takéto znamenia patria nečakané pády predmetov, tresnutie dverí, 
klopanie na oblok, zvláštny sen s mŕtvym, zavýjanie psa a mnoho iných úkazov. Takýmto spôsobom tiež 
dáva mŕtvy na vedomie svoju nespokojnosť, ak niečo nie je podľa jeho želaní. Rómovia vtedy veria, že 
jeho duša nemá pokoj a nájde ho až vtedy, keď dostane, čo jej chýba. 

Mŕtve telo odvezú do márnice spolu so šatami, ktoré si mŕtvy sám počas života nachystal. Ak tak 
neurobil, pripravia mu tie, ktoré mal za života najradšej, nezáležiac na tom, akej sú farby. Starším ľuďom 
sa však snažia dať šaty trochu tmavšie ako mladším. Z márnice prevezú mŕtveho do domu smútku, kde 
leží v otvorenej truhle až do pohrebu. Nikdy nemajú mŕtve telo doma, lebo ako povedala “nerómska“ 
manželka jedného z Rómov, mŕtvych sa veľmi boja. 

Počas týchto dní pozostalí vybavujú potrebné veci. Predovšetkým zariaďujú kar, a informujú vzdialenú 
rodinu o pohrebe. Taktiež si najímajú niekoľkých chlapov na vykopanie a vyzdobenie jamy, pretože túto 
prácu majú príslušníci rodiny zakázanú. Veľkosť a rozmanitosť výzdoby záleží od množstva financií, ale 
tiež aj od určitého postavenia. 

Pozostalí sa po dva večery schádzajú v dome mŕtveho, celú noc sa modlia, spomínajú na jeho život, 
pijú a zabávajú sa. Bavia sa preto, aby nezaspali, pretože každých päť hodín chodia do domu smútku 
a modlia sa priamo nad otvorenou truhlou. Zaspať nesmú až do samotného pohrebu, pretože ustavičná 
bdelosť je prejavom pocty a rozlúčky so zosnulým. 

V deň pohrebu sa truhla zatvorí. Predtým sa však do nej vložia predmety, ktoré mal mŕtvy počas života 
rád. Rómovia veria, že tak, ako ich potreboval tu na zemi, bude ich potrebovať aj tam, kam odchádza. 
Týmto predmetom venujú veľkú pozornosť, a to predovšetkým zo strachu, že by mohli byť dôvodom 
k neželanému návratu a k nepokoju duše. Často sú to veci veľkej hodnoty, ako zlaté retiazky, prstene, 
husle, rádio, ale tiež aj alkohol, okuliare, palička a pod. Zatvorenú truhlu vynesú von. Nesú ju “nohami 
napred“ a pri prechode cez dvere ňou trikrát buchnú o prah alebo o stenu na znak rozlúčky. Truhlu nesú 
veľmi vzdialení členovia rodiny. Počas celého obradu sa ozýva prenikavý plač a krik (najintenzívnejší pri 
zatváraní truhly), v niektorých prípadoch zvyknú vykladať nad hrobom. Vykladanie je záležitosťou 
všetkých žien a je veľmi spontánne. Na pohrebe hrá aj hudba, a to v prípade, že si mŕtvy muziku želal, 
alebo sa o ňom vedelo, že ju mal počas života rád. 

Tesne po pohrebe je kar, na ktorý je pozvaná celá rodina. Väčšinou sa koná v kultúrnom dome. Svoje 
miesto tu má aj zosnulý, má pripravený tanier, príbor aj pohár. Na kar je pozvaný aj kňaz, ktorého po 
skončení vyplatia (peniazmi, alkoholom a koláčmi alebo rezňami). Na znak smútku nosí rodina rok čierne 
šaty.  

Rómovia v Dačovom Lome sa o hroby svojich blízkych veľmi nestarajú. Navštevujú ich len v čase 
sviatku zosnulých. Vtedy na nich zapália sviečku a rozlejú po nich pohár pálenky. Niekedy prinesú aj 
trochu z obľúbeného jedla. Na svojich blízkych si intenzívnejšie spomínajú počas niektorých výročných 
sviatkov, ako sú napríklad Vianoce, alebo výročie úmrtia. Vtedy vo svojich domácnostiach zapália 
sviečku a nechajú ju celú noc horieť na okne. Počas Vianoc k nej pridajú aj kúsky z každého chodu 
štedrovečernej večere. 

Pohreb je azda jediným z rodinných obyčajov, v ktorom nenájdeme výraznejšie rozdiely medzi 
hybskými a dačovolomskými Rómami. Výraznejšia zmena je len v tom, že hybskí Rómovia majú 
občiansky a nie cirkevný pohreb. 

Intenzívnejšie sú aj ich predstavy a predovšetkým strach zo smrti a z mŕtvych, ktoré miestami 
prechádzajú až do extrémov. Z týchto príčin hybskí Rómovia nenavštevujú cintorín a po zotmení okolo 
neho ani len neprejdú.  

 
*** 
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Súčasný výskum v rómskych rodinách v Dačovom Lome dokazuje pomerne veľkú asimiláciu Rómov 
s prostredím domáceho obyvateľstva. Rozdiely, ktoré máme možnosť vidieť v iných mestách a dedinách, 
kde Rómovia žijú v oddelených častiach a uliciach, tu nie sú badateľné. Žijú, alebo sa aspoň snažia žiť 
životom bielych, udržujú s nimi živé kontakty, dokonca s mnohými sú veľmi dobrí priatelia. Taktiež ani zo 
strany majoritného obyvateľstva nemožno sledovať žiadne námietky alebo protesty voči ich existencii 
v dedine. 

Túto adaptáciu na domáce prostredie môžeme veľmi jasne sledovať napríklad vo vyznávaní 
náboženstva, ale tiež aj vo zvykoch, ktoré som popísala. Tieto si zachovávajú len nepatrnú časť 
pôvodných rómskych zvykov, sú z veľkej časti odpozorované od zvykov majoritného obyvateľstva 
v snahe, čo najviac sa s ním stotožniť. 

Aj myslenie a názory dačovolomských Rómov na súčasnú situáciu, sú zhodné s názormi ostatného 
obyvateľstva obce: napríklad názory na počet detí, názory na zariadenie bytu, na zamestnanosť, alebo 
nezamestnanosť, pohľady na Rómov, ktorí odchádzajú preč z krajiny, Rómov, ktorí sa do Dačovho Lomu 
prisťahovali a podľa domácich sú neprispôsobiví, leniví, zákerní a zbytočne si robia problémy. Kultúrne 
rozdiely si už neuvedomuje nikto ani zo strany Rómov, ani zo strany Nerómov. 

Inú situáciu máme možnosť sledovať v Hybiach. Rómovia sa len do istej miery asimilovali a z veľkej 
časti si ponechali svoj tradičný spôsob života. Komunikácia medzi nimi a majoritným obyvateľstvom je 
tu veľmi slabá, takmer žiadna, čo kultúrne a spoločenské rozdiely medzi oboma skupinami obyvateľstva 
ešte viac prehlbuje.  
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Rómsky pohreb vo Vyšnom Mirošove 

  
Andrej Ferenc 

 
 

Kľúčové slová: vartovanie, obrad 
 
Keď zomrie člen rodiny, nastane v rodine veľký žiaľ. Ostatní obyvatelia osady sa hneď zídu v dome 

pozostalých, kde po celý čas až do pohrebu zostávajú so smútiacimi. Nesmú ich nikdy nechať samých. 
Všetci sa oblečú do čierneho odevu. Všade zvesia alebo zakryjú zrkadlá, v dome od tej chvíle nevaria 
a neupratujú, ba dokonca nesmú sa ani umyť. Čo sa týka varenia a pracovných činností s ním spojených, 
všetko vykonávajú u susedov. Chlapi odídu do mesta, kde kupujú veci potrebné k tomuto obradu, ako 
truhla, vence atď. Ženy, ktoré sú doma, pripravujú izbu, kde bude ležať mŕtvy a aj priestory, kde budú 
smútiaci celé tri dni vartovať. Pre mŕtveho pripravia tichú izbu so štyrmi stoličkami pod truhlu, z miestnej 
fary donesú dve veľké sviece a kríž, ktorý vložia nebohému do rúk. Pokiaľ mŕtvy ešte nebol prevezený 
z márnice, položia v miestnosti na stolík fotografiu nebohého s čiernou páskou. V dome sa postupne 
schádzajú ľudia. Ozýva sa plač a nárek. 

Všetci členovia rodiny prispievajú na pokrytie výdavkov na celý pohreb väčšími sumami peňazí. 
Každý nový hosť v dome prispeje vždy fľašou pálenky, niekedy aj polotovarmi. Postupom času počet 
hostí, ktorí sa prišli rozlúčiť s nebohým, narastá. Charakteristické u týchto Rómov je, že nikdy vopred 
nevedia, aká veľká bude účasť hostí, pričom každý z nových hostí je vítaný. 

Keď nebohého dovezú, nastane veľký plač a zhon. Truhlu s mŕtvym odnesú do predurčenej miestnosti 
a položia ju na pripravené stoličky. Truhla nesmie byť nikdy na zemi. 

Nebohých často obliekajú vopred určení Rómovia z osady. Pri samotnom obliekaní sa títo Rómovia 
s mŕtvym rozprávajú. Šaty, ktoré mu odejú, musia byť také, ktoré okrem neho nenosil nikto. Ak také šaty 
nemal, musia mu kúpiť nové. Keď sa stane, že mŕtvy má na sebe oblečené šaty, ktoré predtým mal na 
sebe aj niekto iný, potom vraj chodí nebohý za tým dotyčným a straší ho. 

Keď je mŕtvy v truhle, do skrížených rúk mu vložia kríž. Niekedy sa napríklad do ruky nebohého 
vkladá aj vreckovka, alebo ak je to dieťa, tak aj hračka. Do truhly ďalej mŕtvemu vložia jeho najmilšie 
veci, ak nosil palicu, tak ju položia vedľa neho. Nesmú tam chýbať ani také veci ako sú hrebeň 
a zrkadielko, ak bol fajčiar tak mu vložia balík cigariet, no zápalky tam nesmú byť, pretože sa 
domnievajú, že nebohý by mohol spôsobiť požiar. Zakrytý je bielou plachtou alebo záclonou. Pod truhlu 
nesmú zabudnúť položiť nádobu s vodou, aby jej výpary tlmili zápach mŕtvoly. K večeru v prvý deň 
počas vartovania pribúda čoraz viacej ľudí. 

Muži a ženy sú počas celého trojdňového obradu v rozdielnych miestnostiach. V miestnosti, kde sú iba 
chlapi, sa okrem rozprávaní rôznych zážitkov a povier hrajú hlavne karty. Hranie kariet má v tomto 
prípade iba funkciu činnosti na vyplnenie času. V poslednej dobe má však aj funkciu hazardnej hry, kde 
každý môže vyhrať alebo prehrať väčšiu sumu peňazí. Niekedy dôvodom návštevy tohto obradu je práve 
hra v karty, kde každý môže výhrou ľahko získať peniaze. Ženy sú hneď vo vedľajšej miestnosti. Tieto sa 
zase zabávajú rozprávaním vtipov a anekdot, občas tam zavíta aj muž aby ich rozveselil. Po celý čas sa 
podáva občerstvenie a nalieva sa pálenka. Nikdy nepijú na zdravie. Najbližší pozostalí a ľudia, ktorí 
najviac smútia, by sa nemali ničím zaťažovať, takže všetky práce doma sú pre iných a nie pre nich. 
V druhý deň vartovania prichádzajú najčastejšie príbuzní, ktorí bývajú ďaleko od obce. Ceremónia 
pokračuje celý deň: muži hrajú karty a ženy sa v druhej miestnosti zabávajú. Všetko je povolené okrem 

 

 Článok je súčasťou záverečnej bakalárskej práce “Súčasný rómsky pohrebný obrad vo Vyšnom Mirošove“, obhájenej na Katedre rómskej kultúry 

Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v roku 1996. Školiteľ: R. Lužica. 
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spevu a tanca. K večeru si tu nachádza miesto aj mládež. Tiež sa tu schádzajú zo širokého okolia, aby sa 
tu zúčastnili vartovania. Po celú noc sú na dvore pred domom, kde leží mŕtvy. Celý čas hrajú hru, ktorú 
nazývajú “dupaka“. Pravidlom hry je, že vyberú jedného spomedzi seba, ktorému zakryjú oči, potom ho 
niekto z nich tľapne po zadku. Na sile nešetria. On má potom uhádnuť, kto to bol. Ak neuhádne, tak v hre 
pokračuje ďalej. Ak uhádne, tak sa s ním vinník musí vymeniť. Bez tejto hry sa nezaobíde ani jedno 
vartovanie. Tradíciu tohto neodmysliteľného obradu sa nám nepodarilo zistiť. 

Ak je pri vartovaní veľká účasť, tak stoly rozložia aj na dvore, kde sa muži venujú kartám 
v niekoľkých partiách. Všetci sú naďalej ponúkaní alkoholom a troškou stravy. Typická je v tejto lokalite 
konzumácia dyetyléteru, ktorý má ešte okrem podobných vlastností ako alkohol, aj omamujúce a 
ozdravujúce účinky. 

Pohreb sa koná vždy ráno. Najprv odídu mladí chlapci do kostola, odkiaľ donesú zástavy, ktoré sú 
potrebné pri ceremónii odprevádzania mŕtveho. Medzitým na dvor postavia stôl, na ktorý rozprestrú nový 
čistý obrus a položia na neho dva celé čerstvé chleby zabalené v ručníku. Príchodom farára sa začína 
obrad. Všetci sa naposledy rozlúčia s mŕtvym. Od najbližších pozostalých jedna žena povyberá do 
vreckovky malé symbolické sumy peňazí. Týmto vlastne neostáva nebohému nič dlžný. Nakoniec zatlčú 
truhlu klincami. Nesmie sa tu zabudnúť ani na rómsku hudbu. Táto začne prvýkrát hrať pri vynášaní 
truhly s mŕtvym z domu. Tu by sme chceli zdôrazniť veľkú ochotu všetkých prítomných, ktorí bez 
vyzvania pomáhajú s ťažkou truhlou. Keď truhlu vynášajú z domu von, trikrát s ňou zaklopú o prah 
domu, a týmto by mal nebohý zabudnúť na všetkých v dome a na všetko čo ho v dome postihlo. V tomto 
momente ľudia, ktorí sú na dvore, spustia veľký plač a nárek. Stávajú sa prípady, že mnohí omdlievajú 
alebo ich popadne záchvat zúrivosti. Muzikanti zahrajú opäť žalostné piesne. Truhla sa potom vynesie na 
dvor na štyri stoličky a farár začne vykonávať obrad, ktorý je pre Rómov nepodstatný, takže si ho ani 
nevšímajú. Obrad sa končí čítaním listu, ktorý napísal jeden z príbuzných a v ktorom sa nebohý lúči 
v podstate so všetkými v rodine a v osade. Truhlu potom položia na nosidlá a všetci sa zoradia do 
zástupu, ktorý odprevádza mŕtveho až do kostola a k cintorínu. V popredí ide chlapec s krížom, za ním 
ďalší so zástavami. Za nimi idú chlapi s truhlou na ramenách, farár, ženy a nakoniec muži. Celý zástup, 
ale predovšetkým príbuzní zosnulého prejavujú svoj žiaľ emocionálnym plačom a hlasným nárekom. Po 
príchode do kostola truhlu položia do stredu kostola. Počas obradu v kostole zostávajú iba ženy a deti. 
Muži odchádzajú do krčmy, čo je jasnou reprodukciou svojského prijatia náboženskej viery u Rómov. 
Ženy, okrem niektorých výnimiek, v kostole nevedia spievať ani sa modliť, aj keď všetci veria v Boha. Po 
treťom zvonení sa muži vrátia z krčmy po truhlu a spolu so ženami odprevádzajú nebohého na cintorín až 
k vykopanej jame, kde bude pochovaný. 

Vo Vyšnom Mirošove sa pri kopaní hrobov striedajú všetci obyvatelia rómskej osady a to tak, že pred 
každým úmrtím je už vopred určené, z ktorého domu budú vybratí jedinci kopať hrob. Hroby Rómov 
vykopávajú v jednom rade oddelene od hrobov Nerómov. 

Keď truhlu spúšťajú do jamy, muzika hrá najmilšie a najobľúbenejšie melódie zosnulého. Vtedy 
popadne všetkých veľký žiaľ, aj keď hudba má veselý charakter. Do jamy sa podľa tunajších rómskych 
povier nesmú hádzať živé kvety, lebo to vraj prináša ďalšiu smrť. 

Všetci Rómovia sa vrátia do domu pochovaného, kde sú pohostení na kare – pohrebnej hostine, ktorá 
sa začína prípitkom a minútou ticha. Podávajú sa varené klobásy, guláš a knedle s kapustou a konzumuje 
sa alkohol. Po kare pokračujú vo vartovaní. Rómovia zo vzdialenejších dedín sa vartovania už 
nezúčastňujú. V miestnostiach otvárajú okná, aby vyvetrali. V izbe, kde ležal mŕtvy, umiestnia hrebeň, 
zrkadielko a vodu v nádobe preto, aby sa duša upravila pred odchodom na druhý svet. Zrkadlá opäť 
umiestnia na svoje miesta, alebo ich odkryjú. Všetky veci po nebohom, vrátane posteľnej bielizne, ako aj 
posteľné matrace spália. 

Príbuzní držia za zosnulým smútok jeden rok. 
 
Záver 

 
Tradície súčasného rómskeho pohrebu vo Veľkom Mirošove sú ovplyvnené prvkami kultúry 

majoritnej spoločnosti a prvkami miestnej gréckokatolíckej cirkvi. V tejto oblasti došlo k podstatnej 
zmene, a to v rôznych faktoroch. Zachovali sa zvyšky archaickej kultúry Rómov, no prejavujú sa 
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v zmenenej forme. Z tejto práce nám vyplynulo, že rozdiel medzi rómskym pohrebom v minulosti 
a pohrebom v súčasnosti je evidentný. Samotní Rómovia pohreb s novými prvkami akceptujú, vyplynulo 
to však z celkovej asimilácie Rómov k majoritnej spoločnosti. Tradičné pohrebné zvyky u Rómov sú už 
minulosťou. Rómovia, a to nielen vo Vyšnom Mirošove, preberajú zvyky majoritnej spoločnosti. Táto 
tendencia platí všeobecne. 
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Z histórie cigánskych obyvateľov v Nových Zámkoch 
1775–1900 

 
Melánia Kadlečíková 

 
 
Kľúčové slová: zamestnanie, škola 

 
V archívnych dokumentoch sa stretávame s pomenovaním Rómov ako Cigáni, Noví Maďari, Noví 

sedliaci, resp. sedlácí (Neohungarorum, Neocoloni atď.). 
Prvú písomnú správu o cigánskych obyvateľoch v Nových Zámkoch máme z roku 1775/1776. Je to 

záznam v mestskej daňovej knihe, v ktorej je predpis daní za cigánske deti, ktoré mali v rodinách niektorí 
Novozámočania. Predpokladáme, že pobyt detí v rodinách mal za úlohu priblížiť ich výchovu a spôsob 
života k iným, necigánskym deťom. Okrem toho v týchto rodinách vykonávali aj menšie domáce práce. 

Ďalší záznam v mestskej knihe je z roku 1783, v ktorej sú Cigáni rozdelení do dvoch skupín. Prvú 
skupinu tvoria “Noví sedliaci mestskí“ a menovite sú to: Jozef Munka, Peter Czirok, František Anyalay, 
František Balogh, Michal Suftsek, Michal a František Drafy, Adam Balogh a František Döme. 

Druhú skupinu tvorilo trinásť nových rodín. Nazýva ich “Noví sedliaci panstva“. Týchto 13 rodín 
prijalo ostrihomské arcibiskupstvo, ktoré malo stredisko správy majetku v Nových Zámkoch na svoj 
majetok v roku 1782, aby ich zachránilo pred pogromom – popravou v známom hontianskom procese, 
v ktorom boli Cigáni obžalovaní z viacero vrážd. Pracovali na panstve ostrihomského arcibiskupstva 
v Nových Zámkoch, ako strihači oviec. Ide o tieto rodiny: František Drafy, Martin Mezej, Ignác Drafy, 
David Balogh, Michal Patko, Juraj Lakatos, Jozef Lakatos, Jozef Sarközy, Juraj Drafy, Štefan Balogh, 
Tomáš Saholy, Juraj Pika a Martin Drafy. 

Cigánske rodiny boli v Nových Zámkoch ubytované v želiarskych domoch. Na tomto mieste sa 
vytvorila kolónia “Péro“. Kolónia bola zlikvidovaná až v rokoch 1966–1968 a veľa sa o nej písalo 
v dobovej tlači. 

Novozámočania sa sťažovali 11.11.1800 na magistráte mesta. Žiadali, aby boli domy a pozemky 
Cigánom odobraté. Mesto oznámilo, že tieto domy a pozemky Cigánom nemôžu odobrať, nakoľko ich už 
dávno pred týmto rokom užívali. 

Ďalší a väčší súpis cigánskych obyvateľov v Nových Zámkoch máme z roku 1854. V tomto období tu 
žilo 43 rodín s 218 rodinnými príslušníkmi. Podľa zamestnania bolo z nich 22 hudobníkov. Cigánska 
hudba má v Nových Zámkoch dlhodobú tradíciu. V roku 1885 tu bola vychýrená kapela cigánskeho 
primáša Ľudovíta Kolompára-Komlóšiho. S touto hudbou vystupoval doma v Nových Zámkoch, 
Trenčianskych Tepliciach, Budapešti, vo Viedni, Londýne, Berlíne a v Drážďanoch. V roku 1903 získal 
v Bratislave na hudobnej súťaži zlatú medailu a v roku 1921 v Komárne prvé miesto a titul cigánskeho 
kráľa na Slovensku. 

Dňa 16.12.1850 začala fungovať v Nových Zámkoch železničná doprava. Cigánske kapely aj tu 
zohrali významnú úlohu, keď na jej nástupišti vyhrávali prichádzajúcim a odchádzajúcim cestujúcim. Pri 
odchode vlakov to bol Rákócziho pochod, keďže Nové Zámky mali bohatú kuruckú históriu. 

Podľa tohto súpisu ďalší cigánski obyvatelia pracovali ako kováči, nádenníci, priekupníci s dobytkom, 
pohoniči dobytka na jarmoky. Približne 18 osôb z nich vandrovalo po blízkych obciach. Väčšina z nich 
mala povolenie na vandrovanie, ale našli sa aj takí, ktorí povolenie nemali. 

Podľa súpisu z roku 1893 tvorili Cigáni v Nových Zámkoch 3,06 % obyvateľstva. Predpokladáme, že 
veľká časť z nich boli školopovinné deti. 
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Už v roku 1782 nariadil Jozef II., aby Cigáni dbali  o riadnu školskú dochádzku svojich detí. Mali 
navštevovať školu, chodiť riadne oblečení a mali sa vyučiť remeslám. Pravdepodobne na základe tohto 
nariadenia začalo ostrihomské arcibiskupstvo, ktorému patrili Nové Zámky, prostredníctvom farského 
úradu a v spolupráci s magistrátom mesta uvažovať o založení cigánskej ľudovej školy. 

Prvé pokusy motivovať cigánske deti, aby navštevovali školy, sú v Nových Zámkoch z roku 1843–
1845. Z tohto obdobia máme listy, v ktorých ostrihomský arcibiskup žiada farárov v meste a v obciach 
spadajúcich pod správu arcibiskupstva, aby vybrali šesť schopných cigánskych žiakov do školy. Mali to 
byť žiaci, u ktorých je predpoklad, že sa v škole naučia toľko, aby sa mohli ísť ďalej vyučiť remeslu. Mali 
im zakúpiť chleba, šaty, obuv, učebnice, pomôcky a podobne. Na farskom úrade v Nových Zámkoch 
urobili zoznam vybraných školopovinných žiakov cigánskeho pôvodu a sústredili potvrdenky na nákup 
spomínaných potrieb pre týchto žiakov. V liste z 10.9.1843 doslova píše ostrihomský kňaz Jozef Kopáči 
z ostrihomského arcibiskupstva, ak sa podarí, že sa žiaci cigánskeho pôvodu vyučia remeslu alebo budú 
môcť pracovať v službe, budú v tejto podpore pokračovať. 

Predpokladáme, že tento a ďalšie listy tvorili základ založenia Novozámockej ľudovej cigánskej školy. 
Svedčí o tom aj knižôčka výdavkov novozámockého pekára, ktorú si viedol v roku 1843 za biely chlieb, 
ktorý poskytol žiakom v Nových Zámkoch, ktorí chodili do tejto školy. Výdavky boli predložené na 
rímskokatolícky farský úrad, ktorý ich ďalej predkladal na preplatenie ostrihomskému arcibiskupstvu. 

V roku 1856 bol kaplánom v Nových Zámkoch Ferdinand Farkaš, ktorý pravdepodobne mal na starosti 
túto agendu a v neskoršom období mu pripísali založenie novej školy. 

Školu navštevovali vybraní žiaci v Nových Zámkoch, Pribety, Imeľa a z ďalších obcí a majerov 
z blízkeho okolia, ktoré patrili pod hospodársku správu ostrihomského arcibiskupstva, ktorej strediskom 
boli Nové Zámky. 

Na školu prispievalo aj mesto Nové Zámky, ako to vyplýva z rozhodnutia magistrátu z 1. mája 1859 č. 
224, v ktorom mesto stanovilo plat učiteľa v cigánskej ľudovej škole na 63 zlatých v školskom roku 
1859/1860. 

Do prvého ročníka chodilo vybraných 40 cigánskych žiakov, ktorí dostali každý deň chleba, drobné 
predmety potrebné k vyučovaniu v hodnote dvoch grajciarov. Celkové výdavky arcibiskupstva na školu 
činili 1600 zlatých. 

Žiaci si na školu zvykali veľmi ťažko. Nevošli do triedy, ale zdržiavali sa vonku pri okne a odtiaľ 
pozorovali, čo sa v triede deje. Zvonku cez okno odpovedali aj na otázky učiteľa. Stávalo sa, že pridelený 
bochníček chleba odovzdali svojim rodičom, šaty zničili v Pére a do školy viac neprišli. 

Úlohou školy bolo zmeniť spôsob života cigánskych detí, urobiť ich morálnejšími a získať ich pre 
šľachetnejší a bohabojnejší život. 

Na škole učili dvaja učitelia Jozef  Czeizely, Albert Konrád a praktikanti z novozámockého 
učiteľského ústavu – preparandie. 

Do cigánskej ľudovej školy začali chodiť aj iní žiaci, a to deti najchudobnejších rodičov, aby aj im boli 
pridelené darčeky a mali výhody tejto školy. 

Vo výkaze škôl v roku 1865 sa už táto škola nespomína, ale spomína sa škola na Suchom rade, kde 
chodili deti najchudobnejších rodičov. V triede ich bolo okolo 150 žiakov. 

Kedy škola svoju činnosť definitívne ukončila, nemáme presné údaje. Predpokladáme, že to bolo 
okolo roku 1865–1868, nakoľko od roku 1869 otvorilo mesto Nové Zámky novú nedeľnú opakovaciu 
školu. Príčinou zániku bol nedostatok finančných prostriedkov. 

Všetci obyvatelia cigánskeho pôvodu v Nových Zámkoch boli rímskokatolíckeho vierovyznania, tak 
ako to vyžadovala výsadná listina arcibiskupa Juraja Sečéniho zo dňa 29. októbra 1691 pre Nové Zámky. 
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Diskusia a knihe 
 
 
 
Arne B. Mann: Rómsky dejepis. Doplnkový učebný text pre vyučovanie dejepisu (pre 2. stupeň 
základných škôl a stredné školy). Kalligram Bratislava, 2000, 56 s., čb. a far. obr., noty.   
 
 

 
Napísať úvod k Diskusii o knihe je dnes zložitejšie než obvykle. Rozsahom útla práca A. B. Manna 

Rómsky dejepis vyvolala diskusiu, ktorá prekročila rámec etnologickej verejnosti. Kniha a následné 
reakcie totiž otvorili najmenej tri zásadné problémy: 
1. Vedecká pravda; 
2. Stavovská česť; 
3. Právo na ochranu osobnosti; 

Odpoveď na prvý bod je jednoduchý – ale len zdanlivo. Ako študent druhého ročníka som sa zúčastnil 
diskusie účastníkov Seminaria ethnologica. Téma znela, či počas svadobnej noci má byť ideálny 
výskumník „pri tom„, alebo ostať za dverami. Vtedy som sa bil za radikálnejšiu alternatívu, dnes si nie 
som istý, či by som nedal za pravdu „konzervatívcom„... 

Reakcie proti autorovi Rómskeho dejepisu sú viac než len útokmi na osobu Arneho Manna. Smerujú 
nielen na adresu kolegu, ale aj ohrozujú aj celú vednú disciplínu a slobodu bádania ako takú. 
Spolupatričnosť (ale aj pud sebazáchovy) jednoznačne núti v takejto situácii postaviť sa na stranu 
ohrozeného kolegu. Stalo sa tak len čiastočne: väčšinou sme (verím, že dôvodom boli skôr pohodlnosť a 
ľahostajnosť než strach či súhlas s „úradným„ názorom) mlčali. Na vlastnú škodu. Mnohí z nás dnes 
pracujú s citlivými témami a môžu sa ľahko dostať do rovnakých nepríjemností. Alebo možno situáciu 
riešiť preventívne – vyhnúť sa nepohodlným problémom, a tým aj podobným starostiam. Napokon, nie 
tak dávno sme zažívali (auto)cenzúru „v priamom prenose„. A čo sa za mladi naučíš... 

Hľadanie pravdy môže však mať aj opačnú stránku. Etnológia je práca s ľuďmi. Hľadáme a 
dozvedáme sa aj fakty, ktoré sú pre dotyčných nepríjemné a ich publikovanie môže ubližovať. Niekedy o 
tom vieme, inokedy s prekvapením vnímame odmietavé a trpké reakcie na zverejnenie pravdivých údajov 
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(vedome vynechávam možnosť úmyselnej chyby zo strany informátorov alebo bádateľov). Zdá sa, že keď 
o človekovi židovského či rómskeho pôvodu uvedieme túto skutočnosť, splnili sme si len svoju 
povinnosť – napísali sme pravdu. Nie každý Žid však chce byť Židom, nie každý Róm sa cíti Rómom. 
Mnohí hľadajú cestu do majoritnej spoločnosti, túžia sa stať jej členmi. Akceptujú platné kultúrne alebo 
náboženské normy a hodnoty, vedú v tomto duchu svojich potomkov. Osobne som presvedčený, že 
človek má právo prijať takú identitu (etnickú, konfesionálnu), k akej sa hlási. Bez ohľadu na pôvod, farbu 
pleti či iné kritériá „zvonku„. A zrazu sa objaví čierne na bielom, že napriek všetkému úsiliu títo ľudia 
ostávajú inými. Musia sa zmieriť s „hanbou„ či možným šokom svojich detí, keď sa meno rodiny objaví 
v takomto kontexte v práci, určenej nie úzkemu kruhu zasvätených odborníkov, ale širokej verejnosti. 
Alebo naopak: máme zamlčať, keď sa dozvieme o negatívnych či pozitívnych činoch konkrétnych 
jednotlivcov (ale aj o aktoch obetavosti a pomoci) napríklad počas holokaustu či v období komunizmu? 

Viac ráz som sa vyjadril, že keď už sa to muselo stať, som rád, že sa to prihodilo práve Arnemu 
Mannovi a práve na príklade Rómskeho dejepisu. Nik nemôže spochybniť jeho vedecké kvality, odbornú 
a osobnú čestnosť, nezištné motívy, ktoré ho viedli ku koncipovaniu tohto diela i úzkostlivú snahu 
Rómom ako celku pomôcť a nikomu z jednotlivcov neublížiť. Práve rozpor medzi dobrými úmyslami 
autora a vznikom „konfliktného„ diela by malo nútiť celú odbornú verejnosť, aby starostlivo zvažovala 
odpovede na všetky tri sporné otázky. Pre istotu ich zopakujem: 
(Kde) Sú hranice zverejňovania pravdivých údajov? 
Cítime povinnosť (alebo aspoň potrebu) brániť pred útokmi zvonku ohrozených kolegov, a tým aj vednú 
disciplínu (vrátane nás samých)? 
Uvedomujeme si, s akými citlivými informáciami pracujeme?  P. Salner 
 

Pri koncipovaní tejto diskusie o knihe sme porušili zabehnutý stereotyp, keď na recenzie niekoľkých 
odborníkov reaguje autor diskutovanej práce. Tentokrát ani tak nešlo o obsah knihy, pretože nie je to 
vedecká publikácia, ale „len„ učebnica pre starších školákov, ktorá prístupným jazykom tlmočí známe i 
menej známe poznatky. Išlo nám o to, aby sme čitateľom aspoň čiastočne odpovedali na otázky, na ktoré 
sa pýtajú, a najmä o zamyslenie nad etikou našej práce – od narábania s údajmi, cez práva a povinnosti 
vedca, až po chránenie si stavovskej cti.  

V skutočnosti nejde o diskusiu, pretože tu niet oponujúcich si strán. Chýba vyjadrenie Rómov, pravda 
takých, ktorí vedia okrem emócií tlmočiť aj odborný postoj. Redakcia sa na dvoch potenciálnych autorov 
(odborne fundovaných s významným postavením v rámci inštitúcií zaoberajúcich sa Rómami) obrátila. 
Vieme totiž, že problém, ktorý sa rozvíril na základe zverejnenia niekoľkých mien, má aj úplne odlišné 
dimenzie, ktoré by sme stručne mohli vyjadriť slovami „o nás – bez nás„. Je to vyjadrenie nevôle, že 
takúto publikáciu napísal niekto, kto nie je z rómskej komunity (kiežby sme na Slovensku mali čo najviac 
Rómov schopných písať podobné knižky!) a navyše sa s rómskymi lídrami neporadil (otázka je, či 
rómska etnická príslušnosť je dostatočná kvalifikácia na podobné rady). Je možné, že problém nechápeme 
správne, alebo dostatočne objektívne, o to dôležitejšie sa nám zdalo, aby sme získali názor aj z rómskej 
strany. Žiaľ, jedno písomné oslovenie zostalo bez akejkoľvek odpovede, a druhé, telefonické, skončilo 
otázkou: Akým právom sa do toho pletiem? Nuž, predstavy o právach a povinnostiach vedcov sú 
skutočne rôzne... Zámer diskutovať, sa teda nevydaril. 

Záverom podotýkame, že diskusiu práve o tejto publikácii sme dlho zvažovali, pretože sme nechceli 
lacným spôsobom ťažiť z problémov, ktoré okolo nej vznikli. Nejde však o prvé odborné dielo, ktoré sa 
dostalo z iniciatívy Rómov na zoznam „nežiaducich„. Podobný osud postihol aj deväťdielny televízny 
seriál Deti vetra, ktorý v Nemecku (a následne aj v niektorých iných krajinách) môžu vysielať len v 
päťdielnej značne zredukovanej verzii.  

A keďže sme citlivú tému otvorili, na konštruktívnu diskusiu radi poskytneme v časopise priestor aj 
v budúcnosti.  Z. Beňušková 

 
Redakcia 
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Rómsky dejepis – chronológia udalostí 
 

Gabriela Kiliánová – Arne B. Mann 
 
 

1993 
- iniciatíva ing. Jána Hera, Odbor národnostného školstva MŠ SR 
- pedagogickou spoluprácou poverený Štátna pedagogický ústav SAV 
1994 
- marec, odovzdaný rukopis 
- ŠPÚ dáva posúdiť (Mgr. Mária Maczejková, PhDr. M. Hübschmannová, CSc., Prof. PhDr. Ctibor 

Nečas, DrSc.) 
1995 
- 30.1.: schválenie a doporučenie k vydaniu „Komisiou poradného zboru povereného úpravou 

koncepcie dejepisného vyučovania a základných pedagogických dokumentov pre ZŠ a SŠ„ v ŠPÚ 
- 20.4.: odovzdaný doplnený text 
- 8.–11. novembra: na Medzinárodnom seminári Rady Európy „Lokálne dejiny a menšiny„ v Častej-

Papierničke bol text bez súhlasu autora so zmeneným názvom („Vybrané kapitoly z dejín Rómov„) 
rozdávaný ako malotirážna tlač účastníkom seminára (asi najmä pre zahraničných zástupcov EU). Autor 
svoj nesúhlas vyjadril písomne dr. Lýdii Benčovej, riaditeľke Odboru škôl na národnostne zmiešanom 
území MŠ SR (20.11.1995) 

1998 
- lektor Letní školy tolerance Ministrestva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  na návrh dr. Marie 

Rauchové bolo rozšírený text o reálie z dejín a súčasnosti Rómov v ČR 
1995-1999 
- šírenie samizdatom (xerokópie, kopírovanie cez diskety) medzi učiteľmi v SR a ČR 
1998 
- študenti Právnickej fakulty MU v Brne (študentský spolok Elssa) so súhlasom autora ponúkajú 

rukopis RD na internete a následne zabezpečujú záujemcom zaslanie na disketách 
1999 
- podpredseda vlády SR Pál Csáky sa osobne zasadil za vydanie RD 
- 11.8.: požehnanie RD košickým biskupom Mons. Bernardom Boberom 
- 10.12.: na Deň ľudských práv na Bratislavskom hrade rozdávanie slovenskej verzie RD (Bratislava, Kalligram 2000) 
- v čase od 21.12.1999 do 23.3.2000 vyšlo v tlači sedem pozitívnych ohlasov (Práca, Sme, Nový čas, 

Národná obroda, Romano nevo l’il, Amaro gendalos, Učiteľské noviny) 
2000 
- január: rozhovor s jedným potomkom hudobníckej rodiny M., ktorého nežijúci (nepriami) predkovia 

sú uvedení v RD 
- február-máj: vydavateľstvo Kalligram stiahlo RD z predajní a po dohode Ministerstva školstva SR so 

sťažovateľom sa zatierajú čiernou farbou priezviská rodín Móži a Bittó, sťažovateľ však nedáva súhlas 
k opätovnej distribúcii 

- 8.3.: námestník Ministerství školství ČR Petr Roupec podmieňuje vydanie českej verzie RD 
predložením vytlačenej knihy (potvrdenie podmienky po osobnej návšteve 25.4.), vydavateľstvo 
Kalligram odstupuje od zámeru vydania českej verzie 

- 30.11.: autor predvolaný a vypočúvaný splnomocnencom na ochranu osobných údajov v 
informačných systémoch ing. Pavlom Husárom, ktorý rozhodol, že musí predložiť písomné súhlasy 
všetkých ľudí uvedených v RD, v prípade už nežijúcich ich potomkov (zákon nešpecifikuje, či súhlas 
musí byť písomný alebo ústny; ústne súhlasy autor mal) 

2001 
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- 17.4.: nový námestník Ministerství školství ČR Jaroslav Müllner oznámil „překonání překážek„ a 
záujem o vydanie českej verzie RD (na základe odporučenia Meziresortní komise pro záležitosti romské 
komunity vlády ČR, Petr Uhl) 

- apríl: splnomocnenec P. Husár pozastavil výkon rozhodnutia o zákaze distribúcie RD, učebnica sa 
opäť distribuuje do kníhkupectiev 

- 19.7.: predseda Rómskej iniciatívy Slovenska Alexander Patkoló na tlačovej besede oznámil, že RD 
„v podstate šíri rasizmus a netolerantnosť...„ Túto informáciu uviedli takmer všetky médiá (i v ČR) bez 
overenia skutočností; Ministerstvo školstva SR sa od problému dištancuje 

- september: vydanie českej verzie Romský dějepis, Praha, Vyd. Fortuna 2001. 
- 28.11.: prezentácia českej verzie RD v Literární kavárně, Týnská ul., Praha (za účasti predstaviteľov 

Úradu vlády ČR, Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR, Kancelárie prezidenta ČR...) 

 

Arne B. Mann 

 
 

Pokračovanie z pohľadu Ústavu etnológie SAV 
 
 
2001  
- február: riaditeľka Ústavu etnológie SAV Gabriela Kiliánová, predseda Vedeckej rady Historického 

ústavu SAV PhDr. Ivan Kamenec, DrSc., riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV PhDr. Vozár, CSc. 
a predseda Rady riaditeľov Oddelenia vied o spoločnosti a kultúre (III. oddelenie SAV) PhDr. Ľubomír 
Falťan, CSc. (zároveň riaditeľ Sociologického ústavu SAV) vypracovali Stanovisko riaditeľov 
vedeckých pracovísk k otázke zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných 
systémoch a jeho aplikácii. Stanovisko bolo protestom proti nejasnosti príslušného zákona, ale najmä 
voči jeho aplikácii, tak ako sa to udialo napríklad v prípade Rómsky dejepis (ďalej RD). To znamená, 
že podľa autorov Stanoviska RD nebol posudzovaný ako vedecký alebo umelecký text. V tom prípade 
by sa totiž naň nemala vzťahovať aplikácia Zákona č. 52/1998 Z. z. (§ 4 ods. 3). Stanovisko podpísala 
väčšina riaditeľov III. oddelenia a viacerí riaditelia pracovísk SAV aj z iných oddelení. Stanovisko bolo 
poskytnuté TASR a zaslané: Legislatívnej rade vlády SR, Pálovi Csákymu, podpredsedovi vlády SR pre 
ľudské práva a národnosti, ing. Pavlovi Husárovi, splnomocnencovi vlády SR na ochranu osobných 
údajov v informačných systémoch. 

- marec: splnomocnenec na ochranu osobných údajov v informačných systémoch ing. Pavol Husár 
(ďalej splnomocnenec) zaslal list Predsedovi SAV prof. Ing. Štefanovi Lubymu, DrSc., v ktorom ho 
požiadal o odpovede na dve otázky: 1. či je Ústav etnológie SAV prevádzkovateľom informačného 
systému osobných údajov, 2. či pracovník ústavu dr. Arne B. Mann mal v pracovnej náplni napísanie 
učebnice RD.  

- Vzhľadom na to, že ústavy SAV majú právnu subjektivitu, postúpil predseda SAV list na vyjadrenie 
riaditeľke ÚEt SAV.  

- máj: splnomocnenec poslal ÚEt SAV podobný list ako predsedovi SAV. Odpoveď ÚEt SAV 
splnomocnencovi po právnej porade s PhDr. Jozefom Vozárom, CSc. riaditeľom Ústavu štátu a práva 
SAV. Stanovisko pracoviska sa opieralo o nasledujúce argumenty: 1. Ústav etnológie SAV nie je 
prevádzkovateľov informačného systému osobných údajov, ÚEt SAV je spravovateľom vedeckých 
archívov. Právo na vedecké bádanie a publikovanie zaručuje Ústava SR. Pracovník dr. Arne Mann 
napísal RD na vyzvanie MŠ SR a ÚEt SAV mu na to vytvoril podmienky. 

- júl: splnomocnenec zaslal ÚEt SAV Inšpekčné listy na kontrolu informačných systémov.  
- august: ÚEt SAV zaslal nevyplnené Inšpekčné listy späť s odôvodnením, že nie je prevádzkovateľom 

informačnho systému osobných údajov.  
- september: splnomocnenec ing. Pavol Husár požiadal riaditeľku ÚEt SAV Gabrielu Kiliánovú 

o návštevu v priestoroch ÚEt SAV. 
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- 4.10.: návšteva splnomocnenca v ÚEt SAV. Počas rozhovoru splnomocnenec odovzdal riaditeľke 
nasledujúce informácie: 1. Úrad splnomocnenca požiadal o stanovisko Ministerstvo kultúry SR, či RD 
možno zahrnúť do kategórie umelecký text. (Zákon č. 52/1998 Z. z. totiž neuvádza v § 4 ako osobitné 
texty aj vedecké práce, iba umelecké diela). Úrad získal odpoveď, na základe ktorej možno RD 
interpretovať ako umelecký text. Splnomocnenec preto mieni oznámiť sťažovateľovi, že sa naďalej 
nebude zaoberať prípadom RD, pretože nespadá do pôsobnosti Úradu. 2. Na základe vysvetlenia 
splnomocnenca ÚEt SAV je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov, pretože má 
stanovený počet zamestnancov, ktorých osobné údaje zhromažďuje a spravuje. Podľa informácie 
splnomocnenca Inšpekčné listy sa týkali tejto skutočnosti a nie vedeckých archívov. Splnomocnenec 
preto požiadal znova riaditeľku o vyplnenie Inšpekčných listov. Zároveň oznámil, že pripravil podklady 
pre novelizáciu zákona č. 52/1998 Z. z. vzhľadom na jeho početné nejasnosti a sťaženú aplikáciu. 
Návrh novelizácie sa nachádza na internete a splnomocnenec privíta akékoľvek podnety, doplnky 
a kritiku.  

- október: ÚEt SAV obdržal opäť Inšpekčné listy. Vzhľadom na skutočnosť, že vyplnenie Inšpekčných 
listov sa nedotýka iba ÚEt SAV, ale aj ďalšieho pracoviska SAV (osobné a mzdové záležitosti ÚEt 
SAV vybavuje Technicko-hospodárska správa Ústavov spoločenských vied SAV), s priebehom prípadu 
bolo opäť oboznámené Predsedníctvo SAV a podpredsedníčka III. oddelenia doc. PhDr. Tatiana 
Sedová, CSc. Podpredsedníčka požiadala o vyjadrenie právneho poradcu. 

- november: ÚEt SAV zaslalo odpoveď splnomocnencovi, v ktorom ho požiadalo o doplňujúce údaje, 
z akého dôvodu bolo pracovisko vybrané na kontrolu príslušného informačného systému osobných 
údajov (t. j. údajov spojených s mzdovým a osobným oddelením). 

 
 
Záverečné poznámky 
 
Spor o učebný text Rómsky dejepis odhalil nejasnosti v Zákone č. 52/1998 Z. z. Prvý problém sa dotýka 
určenia umeleckého (vedeckého) textu a tým otázky, či sa príslušný zákon môže, alebo nemôže 
aplikovať, či príslušný autor má,§ alebo nemá napĺňať podmienky, ktoré stanovuje zákon na ochranu 
osobných údajov. 
Spor o RD poškodil autora a jeho dielo, pretože v masmédiach boli publikované viaceré vyhlásenia, ktoré 
sa nezakladali na skutočnostiach a neboli overované.  
Bez ohľadu na to, spor o RD ukázal ako je potrebné v akademickej obci vrátiť sa k otázkam vedeckého 
bádania, publikovania citlivých údajov najmä vo vzťahu k príslušnému zákonu. Prihováram sa za to, aby 
sa k týmto otázkam otvorila diskusia, zorganizoval pracovný seminár alebo konferencia. 

 

Gabriela Kiliánova 
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Kauza Rómsky dejepis a akademická obec 
 

Juraj  Podoba 
 
 

Niektoré odborné knihy sa časom stávajú klasickou literatúrou v rámci určitej vedeckej 
disciplíny, dokonca pilierom intelektuálneho myslenia. Dokážu ovplyvniť myslenie svojej 
doby, občas mávajú až nadčasový význam. Iné zakrátko  zapadnú prachom zabudnutia. Sú 
však aj knihy, ktorých skutočný  význam nemusí priamo súvisieť  s autorským zámerom, 
ani s významom ich postavenia v teoreticko-metodologickom vývoji nejakej vednej 
disciplíny, alebo s ich dosahom na kultiváciu a formovanie intelektuálneho diškurzu. 
Napriek tomu sa stávajú stredobodom pozornosti, dokážu  ovplyvniť myslenie a postoje 
ľudí svojej doby. Skrátka, stávajú sa literatúrou, o ktorej sa vie, o ktorej sa hovorí. Pokiaľ  
by nezainteresovaný čitateľ náhodne zalistoval v útlej a na prvý pohľad nenápadnej knižke 
Arneho B. Manna Rómsky dejepis, určite by ho ani len nenapadlo, že drží v ruke tento 
druh literatúry. A že je to de facto prvá zakázaná publikácia na Slovensku od skončenia 
vlády totalitného režimu. Ide o stručný, ilustrovaný doplnkový učebný text pre vyučovanie 
dejepisu, určený pre žiakov 2. stupňa základných škôl a stredné školy. Podľa v probléme 
nezainteresovaného čitateľa text nepochybne úplne „nevinný„.  Napriek tomu sprevádza 
Mannovu publikáciu škandál a stály záujem médií, ktorý je jej neplánovaným vedľajším 
produktom odkrývajúcim v našej spoločnosti doposiaľ nediskutované, a teda  „neznáme„  
problémy. Onou „nevinnosťou„ je práve konfrontácia charakteru textu, ktorý ani kritický, 
ale objektívny čitateľ nemôže označiť za neodborný, nekompetentný či provokatívny  s 
charakterom reakcií, ktoré publikácia vyvolala. 

Nebudem teraz spolu s nezainteresovaným čitateľom klásť otázku „prečo„? V súvislosti 
s priebehom celej kauzy to zjavne nemá zmysel. Nakoniec každý,  kto má čo len 
elementárnu znalosť dejín hudby na Slovensku vie, že  Móžiovci sú rodinou známych 
rómskych hudobníkov. A  k akej národnosti či etnickej skupine sa momentálne hlásia 
bližší či vzdialenejší príbuzní dvoch primášov, ktorých mená sa pred začiernením  
vyskytovali v šiestej kapitole učebnice, nemá prečo zaujímať ani autora, ani čitateľov, a 
ani vydavateľa dotknutej publikácie. Je viac ako zrejmé, že v prípade príbuzných a 
menovcov oboch primášov  ide o učebnicový prípad situačnej identity, ktorá sa môže  
v priebehu najbližších rokov a desaťročí meniť. 

Množstvo lží a dezinterpretácií sprevádzajúcich vydanie publikácie rozhodne nie je 
predpokladom korektnej diskusie o jej vhodnosti či nevhodnosti ako edukačného 
materiálu. Nakoniec, nikomu z jej oponentov o takúto diskusiu ani nešlo. Doteraz nebola 
vznesená jediná, z odborného hľadiska relevantná námietka voči Mannovmu textu. 
Prebiehajúca diskusia má výlučne emotívny a politicko-ideologický charakter. 
Polemizovať s absurdnými vyhláseniami publikovanými v tlači o tom, že Rómsky dejepis 
šíri rasizmus a prebúdza netolerantnosť, alebo že sa v ňom údajne podsúva názor, že Anna 
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Malíková by bola Rómka, možno pred súdom, ale  nie na stránkach odborného periodika.  
Otvorené lži a dezinformácie publikované v „serióznych„  novinách a šírené  tlačovými 
agentúrami sú vhodným podkladom pre kritickú diskusiu o úrovni, profesionalite a 
korektnosti slovenskej žurnalistiky. To však nie je témou pre odborný etnologický časopis. 

Útoky proti Rómskemu dejepisu a ich pozadie tak môžu byť zaujímavým objektom 
etnologickej, sociologickej alebo psychologickej analýzy, ale ťažko  sú pochopiteľné 
racionálnym myslením. Napriek tomu boli akceptované aj vydavateľom, ktorý ustúpil pred 
nátlakom a vydieraním, aj kompetentnými štátnymi úradníkmi, ktorí mali pôvodne o 
učebnicu veľký záujem. Keď však začali problémy, rýchlo ho stratili. Celá kauza, jej  
pozadie, priebeh i vyústenie tak prináša viacero veľmi závažných a hlboko 
znepokojujúcich otázok, ktoré by mali byť v akademických kruhoch nielen diskutované, 
ale akademická obec a jej reprezentanti by im mali so všetkou vážnosťou čeliť. 

Ako občana postkomunistického štátu s krehkou demokraciou, nejasnými pravidlami 
verejného života a s absenciou demokratických tradícií občianskej spoločnosti ma hlboko 
znepokojuje skutočnosť, že vysokému štátnemu úradníkovi, ktorý si na kauze celkom 
zjavne rieši svoje osobné problémy, umožňuje jeho postavenie šikanovať  erudovaného 
odborníka, ktorý svojimi  vysoko profesionálnymi aktivitami nenapĺňa iba poslanie 
vedeckého pracovníka, ale doslova  „ex  privata industria„ sa vo svojej najlepšej viere 
usiluje pomáhať pri riešení  hrozivých celospoločenských problémov, ktorých riešenie by 
v prvom rade mali iniciovať, koordinovať a podporovať práve vysokí štátni úradníci. A 
zároveň je tomuto úradníkovi umožnené uplatňovať takýto prístup aj voči renomovanej 
štátnej vedecko-výskumnej inštitúcii. Znamená to snáď, že nabudúce ďalší vysoko 
postavený pracovník nejakého štátneho úradu bude môcť svojvoľne ukázať  prstom na inú 
učebnicu, inú knihu, autora či vedeckú disciplínu? Ideme si tu snáď pod pláštikom ochrany 
„práv osobnosti„ či ochrany „dát„ pestovať novodobých Koniášov?  A budeme aj naďalej  
so sklonenými hlavami ustupovať grázlom, ktorým vždy ide o prachy? Kauza Rómsky 
dejepis tak otvára závažný celospoločenský problém, na ktorý by aspoň vzdelanejšia časť 
verejnosti a najmä intelektuálne elity mali upriamiť svoju pozornosť. 

Kauza poukazuje na nekončiacu manipuláciu s etnickou identitou zo strany štátu a jeho 
inštitúcií, ktorá už od 19. storočia spôsobuje v našom regióne veľa zla  a utrpenia. Žiaľ, už 
sme si zvykli aj na to, že nejaké etnonymum sa v politickom živote, dokonca na 
parlamentnej pôde používa ako nadávka. Postoj príbuzných primášov uvedených a 
následne začiernených v diskutovanej učebnici je v podstate otvoreným prejavom rasizmu. 
Človeka až mrazí z poznania, že štátna administratíva našej krajiny sa fakticky  stotožňuje 
s takýmto postojom, s takouto účelovou manipuláciou s etnickou identitou či národnou 
príslušnosťou. 

Zásadné politicko-spoločenské zmeny v našej krajine z prelomu osemdesiatych a 
deväťdesiatych rokov vytvorili demokratické podmienky, ktoré umožňujú profesijným, 
sociálnym a záujmovým skupinám  formulovať  svoje postoje, záujmy i požiadavky, 
chrániť a presadzovať ich v rámcoch vymedzených ústavou a platným právnym 
poriadkom. A nakoniec aj svoju prestíž, svoj imidž v spoločnosti. Zdá sa, že pre 
slovenských akademikov pracujúcich v oblasti spoločenských vied, a zvlášť v oblasti 
etnografie a folkloristiky/národopisu/etnológie (vhodný termín nechám na výbere čitateľa) 
toto dobrodenie demokracie veľa neznamená. Aspoň tak o tom vypovedá kauza.  Teraz mi 
ide najmä o našu stavovskú  organizáciu, vedeckú spoločnosť zastrešujúcu odborníkov 
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s touto špecializáciou na Slovensku. Vrátane autora Rómskeho dejepisu. Keďže dokonalá 
pasivita tejto vedeckej spoločnosti trvá už viac ako jedno desaťročie, neprekvapuje ani 
v prípade konfliktu spojeného s diskutovanou učebnicou. Napriek tomu je znepokojujúce 
sledovať nechuť či nezáujem (ďalšie dôvody nech si dľa vlastného uváženia doplní čitateľ)  
zo strany tohto reprezentanta našej disciplíny, resp. reprezentanta celej komunity 
odborníkov s touto vedeckou špecializáciou zasiahnuť do kauzy. Napríklad v situácii, keď 
vo vysielaní verejnoprávneho média niekoľko obskúrnych postavičiek z okraja politickej 
scény hrubým spôsobom urážalo a dehonestovalo nášho kolegu, t. j. zároveň našu 
disciplínu. Samozrejme, každý vedecký odbor by okrem vedeckých spoločností a ich 
predstaviteľov mali na verejnosti zastupovať, hájiť a reprezentovať vedecké osobnosti 
s prirodzenou autoritou, vyplývajúcou aj z ich postavenia v akademickej komunite, 
v akademickej hierarchii. Teda predovšetkým renomovaní vedci a univerzitní učitelia 
navonok označení titulmi DrSc. a profesor (v prípade SAV zaradení v kategórii vedúci 
vedecký pracovník).  Percentuálne zastúpenie kolegov s týmto zaradením je v našej 
disciplíne v porovnaní s celkovým počtom odborných pracovníkov akademickej sféry  
značné… 

Teraz mi vôbec nejde o to, ako kto hodnotí Rómsky dejepis a jeho autora, a čo si o ňom 
myslí. Pretože nikto z nás netuší, kedy a za akých okolností sa podobná situácia objaví 
znovu, a kto bude tým ďalším, na koho sa ukáže prstom.  A osamelý bežec  toho sám veľa 
nezmôže.  Nakoniec, aj preto existujú záujmové združenia, spolky a vedecké spoločnosti a 
organizácie. 

Samozrejme, presne to isté platí aj pre kolegov z príbuzných spoločenskovedných 
disciplín, ktorí sa zaoberajú výskumom človeka a spoločnosti. Celá kauza mi pripomína  
príznačnú situáciu v preplnenej  električke, kde sa malá skupinka výtečníkov pustí  do 
jedného z cestujúcich. Ostatní pasažieri na jeho obranu nepohnú prstom, všetci sú zrazu 
zaneprázdnení sledovaním diania za oknom. A pritom im uniká, že by stačilo prejaviť iba 
máličko záujmu a osobnej statočnosti, aby drzí výtržníci ustúpili pred nátlakom  väčšiny 
cestujúcich. A že najbližšie takouto obeťou môžu byť práve oni. V piesni Vladimíra Mertu 
je  to poeticky vyjadrené takto: „… kdykoliv se sejdou dva anebo tři aby vzývali noc ve 
jménu tmy, stačí abychom povstali a řekli – ještě jsme tu my…„ Hromadné povstávanie 
slovenských akademikov sa akosi nekoná. Nakoniec, nie je to po prvý raz. Opäť riešia 
nejaký dôležitejší problém. Takže, milé kolegyne a kolegovia sociológovia, 
psychológovia, historici, literáti a iní, pri ignorovaní či ľahostajnom pozorovaní kauzy 
Rómsky dejepis sa možno práve vy pozeráte do očí svojej vlastnej budúcnosti… 

Nadväzujúcim poučením obsiahnutým v kauze je tušené poznanie, že práve cez ňu sa 
pozeráme do budúcnosti celej spoločnosti, resp. do budúcnosti našich detí. Opäť to 
myslím v dvojakom význame.  Z hľadiska nás ako sociálnych vedcov, ale aj ako občanov, 
obyvateľov stredovýchodnej Európy s vysokou koncentráciou rómskej populácie. 
V blízkej budúcnosti sa zrejme budú sociálne vedy  často ocitať pod tlakom jednotlivcov 
alebo (nátlakových) skupín s kritickým postojom k produkcii sociálnych vied, resp. 
jednotlivých bádateľov. Jednak v dôsledku obavy  z manipulácie s určitými údajmi 
získavanými alebo publikovanými sociálnymi vedcami, prípadne nesúhlasu s ich 
interpretáciou. A naopak, so zámerom s nimi manipulovať, resp. ovplyvňovať 
spoločenskovedné bádanie a jeho poznatky. 
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Priebeh kauzy  zároveň naznačuje rozmer problémov, vznikajúcich v dôsledku procesu 
emancipácie rómskej populácie v krajinách stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy. 
Doposiaľ, a to najmä v podmienkach totalitných režimov boli majoritné spoločnosti 
v týchto krajinách konfrontované s odlišnými sociokultúrnymi normami a odlišnou 
civilizačnou úrovňou  najmä getoizovanej časti rómskej populácie, s rómskou 
kriminalitou, so zneužívaním (post)socialistického  sociálneho systému  a pod. Nárastom 
počtu vzdelanejšej a aj solventnejšej urbánnej rómskej populácie a jej politickou 
aktivizáciou sa situácia bude meniť a nadobúdať nové črty, ktoré môžu vnášať do 
spoločnosti nové, doposiaľ neznáme a pre mnohých doslova netušené problémy. A 
s ktorými si hodnotovo rozkolísané a politicky nevykryštalizované a nestabilné 
postkomunistické krajiny s vysokým zastúpením extrémistických politikov asi nebudú 
vedieť poradiť. Najmä pokiaľ sa presadí nejaký variant  afirmatívnej akcie, do ktorej nás 
nepochybne budú tlačiť politické štruktúry, intelektuálne elity i mimovládny sektor 
Európskej únie. Takže výrazne vzrastie nielen počet  vysokoškolsky vzdelaných Rómov 
(resp. aj roduverných Slovákov s tmavšou pigmentáciou, majoritným okolím ale 
považovaných za Cigánov), ale aj vyššie kvantitatívne zastúpenie týchto občanov 
v kľúčových pozíciách štátnej správy, polície a armády, vzdelávacieho systému a kultúry, 
ekonomiky a pod.  Ak si doposiaľ niekto naivne namýšľal, že práve vznik takejto urbánnej 
a viac-menej vzdelanej  vrstvy vyrieši rómsku otázku, alebo že si títo ľudia budú svoje 
problémy vyplývajúce z dramatickej zmeny ich sociálneho postavenia/zaradenia a 
rozkolísanej či nejasnej identity riešiť vo vnútri svojej komunity, tak práve diskutovaná 
kauza ho z  tejto ilúzie asi rýchlo vylieči. Rómska otázka iba nadobudne novú kvalitu, 
pred ktorou sa  už nebude dať neustále uhýbať. Za pár rokov už asi nebude možné tak ako 
doteraz hádzať rómsky problém na hlavu policajtom a sociálnym pracovníkom, prípadne 
na dedinských učiteľov a starostov obcí s výrazným zastúpením rómskej populácie. Alebo 
naznačovať riešenia radením sa do fan klubu hnutia Skinhead, ako to, žiaľ, robia mnohí 
naši spoluobčania, dokonca s vysokoškolským vzdelaním. 

Zdá sa že je tu ešte jeden problém, ktorý by sme pri diskusii o kauze Rómsky dejepis 
nemali obchádzať. Je ním otázka, ako sa má v dnešných podmienkach správať sociálny 
vedec, ktorý sa neorientuje na ľahké, príjemné ale nič nehovoriace témy. Ale naopak, ak 
vníma „social science„  ako úsilie o analýzu, pochopenie a následné pomenovanie 
zásadných konfliktných a konfliktogénnych situácií a problémov spoločnosti. A najmä ak 
nezostáva iba na akademickej úrovni, ale sa spolupodieľa na ich riešení. Tu by som sa rád 
vyvaroval akýchkoľvek dobrých rád a návodov, ostanem iba pri vyjadrení svojho 
subjektívneho názoru. Zdá sa, že v modernej spoločnosti prelomu 20./21. storočia sa už 
dávnejšie prežil postoj romanticky osamelého héroa, neohrozene čeliaceho nástrahám 
zlého sveta. Ak  angažovanému vedcovi neposkytuje akademické prostredie patričnú 
materiálnu, morálnu i politickú podporu, je treba hľadať inšpiráciu v anglosaských 
krajinách, kde dokonca nielen časť aplikovaného, ale aj základného výskumu riešia 
mimovládne organizácie. Ich samozrejmou doménou sú aj vzdelávacie programy pre 
diskriminované, marginálne alebo problémové komunity alebo skupiny. Dobre 
vybudovaný, efektívne pracujúci a prosperujúci sebavedomý tretí sektor 
s nezanedbateľným vplyvom a podporou vo verejnosti  sa tam jednoducho nemôže stať 
ľahkým sústom pre arogantných štátnych úradníkov a obmedzených, povrchných 
novinárov. V podmienkach malej zaspatej provinčnej krajiny s absenciou demokratických 
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tradícií občianskej spoločnosti, akou je Slovensko, to iste nie je perspektívou bližšej 
budúcnosti. Problémov však nebude ubúdať, skôr naopak. Takže raz treba začať… 
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Obrusovanie mytologických bariér 
(k dikusii o publikácii Rómsky dejepis) 

 
Eva Krekovičová 

 
 

Na prvý pohľad príťažlivý, bohato ilustrovaný zošitok, pri čítaní ktorého som si uvedomila, že vôbec 
nie je ľahké sprostredkovať vedecké poznatky takým prístupným a jednoduchým jazykom, aby mu 
porozumeli aj deti a mládež od 11 do 19 rokov, som pri prvom prelistovaní prijala s nadšením. Bolo to v 
čase krátko po jeho vydaní a samotný nápad a úspešné presadenie knižôčky do zoznamu doplnkového 
čítania v školách som považovala za mimoriadne vydarený. Za svojím názorom si stojím dodnes napriek 
všetkým tým zložitým peripetiám, akými musela kniha prejsť doteraz a napriek tomu, že dodnes nie je 
isté, či sa pôvodný zámer autora podarí v celej šírke naplniť. 

Problémy, ktoré neustále prepukávajú, alebo len tlejú pod povrchom a ktoré súvisia so vzájomnými 
vzťahmi väčšinového obyvateľstva Slovenska a Rómov (vychádzajúce z oboch strán pomyselných 
bariér), sú veľké, zložité a určite sa nedajú vyriešiť rýchlo, jednorázovo, necitlivo, či len jednoduchým 
zásahom politickej moci. História nás už mnohokrát poučila, že spolunažívanie rómskeho etnika s 
ostatným obyvateľstvom tohto multietnického a multikultúrneho prostredia, poznačeného 
mnohonásobnými inoetnickými kolonizáciami, zmenami hraníc, atď., atď., nie je a nikdy nebolo úplne 
bez konfliktov (aj keď nie vždy otvorených, priamych). Popri existujúcej (alebo relatívnej) tolerancii tu 
vždy akoby „za rohom„ číhalo isté potenciálne napätie vo vzájomných vzťahoch. Toto napätie vychádza z 
opozície „svoj„ – „cudzí„. Najmä v časoch ekonomických a spoločenských otrasov, spojených s istými 
pocitmi ohrozenia, vystupovalo a vystupuje očividnejšie na povrch a môže nadobúdať nezriedka i 
obludné rozmery. Podoba takéhoto „konfliktného štádia„ vo vzťahoch Nerómovia-Rómovia korení v 
otvorenom rasizme, nenávisti, a „prebudený konflikt„ sa niekedy – ako je známe – neobišiel ani bez 
krviprelievania.  

Zložitosť tzv. „rómskeho problému„ (či „problému Nerómov voči Rómom„?) na našom území (a 
samozrejme nielen tu) potvrdili aj názory spred takmer stopäťdesiatich rokov od spišského vzdelanca, 
zástancu názorov a reforiem Márie Terézie, dotýkajúcich sa rómskeho obyvateľstva vtedajšieho Uhorska, 
Samuela Augustiniho ab Hortisa (pozri 2. vydanie monografie Zigeuner in Ungarn v dvojjazyčnej podobe 
s prekladom V. Urbancovej z roku 1994). Nedalo mi neusmiať sa pri motiváciách autora, ktorý sa v 
svojom diele snažil uchovať poznatky o spôsobe života ľudu, aký podľa neho o sto, možno o stopäťdesiat 
rokov určite prestane existovať a splynie s okolitým obyvateľstvom, ako to plánovala vtedajšia vládnuca 
cisárovná. 

Prešlo viac ako sto rokov a obojstranné problémy vzájomného spolužitia v jednom štáte medzi 
Rómami a Nerómami pokračujú. Pri mojich výskumoch, vychádzajúcich zo sledovania kultúrnej pamäti 
fixovanej vo folklórnom materiáli Rómov i Nerómov a vykresľujúcich obraz Róma a jeho vzťahov s 
majoritným obyvateľstvom Slovenska, vystúpil do popredia ako kľúčový práve aspekt vzájomnej 
komunikácie, stereotypov a predsudkov z oboch strán. Jednoznačný tu bol najmä nedostatok empatie. 
Tieto aspekty vzájomného „spolunažívania!„ sú už natoľko súčasťou nášho imaginárna a videnia sveta, že 
je nevyhnutné ich prevažne negatívne črty postupne narúšať. Treba tu citlivo približovať obe momentálne 
od seba na jednej strane často veľmi vzdialené a na strane druhej vnútorne bohato diferencované 
spoločenstvá (etniká) s často spoločnou kultúrou, učiť navzájom sa počúvať, snažiť sa pochopiť jeden 
druhého a zbavovať sa existujúcich predsudkov. Existuje viacero spôsobov, ako možno túto ťažkú, 
dlhodobú a často zložitú činnosť realizovať. Od pôsobenia kňazov cez učiteľov a zmeny v spôsobe 
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výučby Rómov od najmladšieho veku, pomoci pri približovaní časti z nich ku majoritnej spoločnosti v 
oblasti vzdelania, remeselných zručností, cez odbúravanie stereotypov voči Rómom v majoritnej 
spoločnosti a naopak.  

A práve jednou z veľmi dobrých ciest pri mravčej práci na zlepšení vzájomnej komunikácie Rómov a 
Nerómov je predkladaná učebnica. Výskumy etnolingvistov, sociológov i etnológov totiž so železnou 
pravidelnosťou potvrdzujú skúsenosť, že práve neznalosť daného „iného„ či „cudzieho„ je prvým 
impulzom, ale i dobrou živnou pôdou pre upevňovanie a pestovanie vzájomnej neznášanlivosti, 
utvrdzovanie negatívnych stereotypov o „tých druhých„. A bližšie poznanie skupiny ľudí, ktorí žijú 
medzi nami, s nami a vedľa nás, teda Rómov, už v detskom veku a vo veku adolescentov, vyznačujúcom 
sa koncentrovanejšou nenávisťou voči „iným„ (pozri hnutie skinheads a rôzne extrémistické mládežnícke 
organizácie) je podľa mňa práve v tejto časti populácie kľúčové. Nie náhodou existujú v Nemecku 
špeciálne vedecké pracoviská zamerané na výskum učebníc štvrtej triedy základných škôl (t. j. určené pre 
9–11-ročné deti). Tu sa práve veľký dôraz kladie (alebo mal by sa klásť) na problematiku formovania 
„konštruktu sveta„, aký práve v tomto veku predstavuje základ pre ďalšiu mentálnu výbavu osobnosti 
človeka. Človeka ako súčasti širšej spoločnosti. Je to ideálny vek pre plošné nasmerovanie myslenia ľudí 
smerom tak ku tolerancii, ako aj ku intolerancii. Najmä ak sa buduje obraz „iného„ takým spôsobom, že 
prestáva byť pre nás „cudzím„, nebezpečným, neznámym, vzdialeným... 

Preto by práve učebnica Rómskeho dejepisu mohla byť – podľa môjho názoru – mimoriadne 
významným ohnivkom pri riešení problémov, ktoré je nevyhnutné riešiť, bohužiaľ, čoraz častejšie a 
nielen u nás, na Slovensku, ale ktoré sa stávajú už európskym problémom. A problémom nielen ľudským 
či medziľudským, poznačujúcim jednotlivcov či celé rodiny, ale tiež problémom politickým. Výsledky 
realizácie zamýšľaného zámeru autora by možno neboli okamžité, sociologicky v krátkom časovom 
horizonte merateľné, ale som presvedčená, že by - v prípade úspešnej realizácie projektu v rámci školskej 
výučby - priniesli pozitívne výsledky. A keďže to veľmi rýchlo pochopili v Českej republike, kde už 
Rómsky dejepis A. Manna vyšiel, myslím si, že nie je o čom diskutovať a všetky problémy, ktoré okolo 
diela vznikli a vznikajú, sú vo svojej podstate a v načrtnutých súvislostiach skutočne iba marginálnymi. 
Práve snahu autora o to, aby sa s vlastnou minulosťou, tradíciami a úspešnými príslušníkmi rómskeho 
etnika oboznámili popri nerómskych aj rómske deti či čitatelia knihy, by som ešte rada ocenila. 
Hierarchia spoločnosti, ktorá je základom akýchkoľvek stereotypov a predsudkov, je totiž často práve 
prostredníctvom stereotypov umelo zdôrazňovaná. Nie vždy však zodpovedá skutočným rozdielom medzi 
jednotlivými spoločenskými skupinami, a zároveň spôsob poznávania „iných„, „druhých„ umožňuje 
početné, často len „mytologické„ a spoločensky patologické bariéry obrusovať, prípadne i rúcať. 
Jednotlivé skupiny, aj keď v hierarchickom postavení, pozostávajú vždy z konkrétnych ľudí „z mäsa a 
kostí„, nejde tu o nediferencované masy. Kniha A. Manna prispieva aj k uvedomeniu si hodnoty 
„rómskosti„, ak to tak možno nazvať. Rómovia majú svoju históriu, osobnosti, spôsob života a môžu byť 
právom hrdí aj na úspechy, ktoré dosiahli, napomáha ku zvyšovaniu sebavedomia Rómov (najmä žijúcich 
v sociálne slabších či problémových pomeroch). 

Na záver ako Post Scriptum len poznámku. Sama mám minimálne dva nie veľmi príjemné zážitky pri 
stretnutí a komunikácii s dvomi konkrétnymi Rómami. Niekoľkonásobne viac však bolo tých príjemných, 
na ktoré dodnes rada spomínam (či už z výskumov alebo z každodenného života). Koľko však bolo 
mojich nedobrých skúseností s Nerómami na Slovensku, to tak presne neviem, ale je to asi preto, že ich 
bolo neúmerne viac ako tých negatívnych s Rómami.  
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Spisovateľka rómskeho srdca 
 

Arne B. Mann 
 
 

Elena Lacková sa narodila 22. marca 1921 v rómskej osade na brehu Torysy v obci Veľký Šariš ako 
tretie dieťa spomedzi desiatich súrodencov. Jej otec bol hudobníkom, ktorého si vážili nielen ostatní 
Rómovia, pre ktorých bol prirodzenou autoritou – čhibalom, ale aj Nerómovia, ktorým chodieval hrávať 
na svadby a rôzne zábavy. V medzivojnovom období nebolo bežné, aby rómske deti navštevovali školu: 
hoci do prvého ročníka nastúpili viacerí, postupne „poodpadávali„ – ako spomína E. Lacková – od 
štvrtého ročníka mala už iba „bielych„ spolužiakov. Do školy však chodila iba v zime, pretože od jari do 
jesene chodila pracovať k sedliakom na pole. Ako 14-ročná začala písať básničky. 

 
 

 
Potom sa vydala, narodil sa prvý syn a prišla vojna. Ako manželka a matka prežívala ponižovanie 

Rómov zo strany gardistov, odvlečenie manžela a ďalších chlapov do pracovného útvaru Petič pri 
Hanušovciach nad Topľou, i násilné vysídlenie obyvateľov osady na odľahlé miesto, do lesa pod horu 
Korpáš. 

S traumou prežitej vojny sa E. Lacková vyrovnávala napísaním a následným naštudovaním hry 
Horiaci cigánsky tábor: s miestnymi rómskymi ochotníkmi uviedli v rokoch 1947–1949 spolu 106 
predstavení na východnom Slovensku, ale aj v českom pohraničí (opätovne bola táto hra uvedená v 
Prešove v roku 1956). Verila, že život Rómov sa v povojnovom období zmení k lepšiemu. V roku 1950 
absolvovala školenie osvetových pracovníkov a stala sa osvetovou inšpektorkou vtedajšieho Krajského 
národného výboru v Prešove i funkcionárkou Červeného kríža. Na východnom Slovensku navštívila 
každú rómsku osadu, organizovala kurzy varenia, šitia, sprostredkúvala zamestnania v českých 
priemyselných oblastiach, pomáhala riešiť naliehavé sociálne problémy. Ako 43-ročná žena a matka 
štyroch detí externe študovala na Fakulte osvety a novinárstva Karlovej univerzity v Prahe, ktorú úspešne 
ukončila. 

Elena Lacková sa pri svojej práci zoznámila s desiatkami osudov východoslovenských Rómov, 
zažívala prejavy netolerancie a pokrytectva zo strany rôznych úradníkov i vysoko postavených 
straníckych funkcionárov. Pohnutý bol i jej osobný život – zo šiestich detí jej dve zomreli, neustále sa 
musela vyrovnávať s nerovnoprávnym postavením ženy v patriarchálne vyhranenom rómskom prostredí. 
Svoje poviedky začala písať najprv po slovensky (ako sama priznáva, myslela si, jediným jazykom 
spôsobilým na literárnu tvorbu je slovenčina, písať po rómsky ju vtedy vôbec nenapadlo), až pod 
vplyvom návštev romistky Mileny Hübschmannovej začala písať po rómsky. 

V roku 1992 vydala E. Lacková Rómske rozprávky/Romane paramisa (Východoslovenské 
vydavateľstvo Košice). V roku 1998 napísala rozhlasovú hru zo života rómskych kotlárov Žužika, ktorá 
bola naštudovaná a odvysielaná Českým rozhlasom Praha (v roku 1999 ocenená na festivale rozhlasovej 
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hry Prix Bohemia v Plzni). Druhá kniha rozprávok Romské pohádky/Romane paramisa vyšla v roku 1999 
(Vyd. Radix Praha). Svoje poviedky uverejňuje v rómskom periodiku Romano nevo ľil (Rómsky nový 
list). Doteraz jej najvýznamnejšou publikáciou je autobiografia Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou 
(Triáda Praha 1997), ktorú vydavateľsky pripravila a do češtiny preložila Milena Hübschmannová. Je to 
výpoveď človeka, ktorý poznal veľa utrpenia, biedy a ľudskej zloby, ktorý však nestratil životný 
optimizmus, ktorý svoj život zasvätil pomoci príslušníkom vlastného etnika a úsiliu o lepšie 
spolunažívanie rómskeho a nerómskeho obyvateľstva.  

Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa ústavy SR udelil prezident SR Rudolf Schuster  3. septembra 2001 
zakladateľke rómskej literatúry na Slovensku Elene Lackovej štátne vyznamenanie – Rad Ľudovíta Štúra. 

K významnému životnému jubileu i vysokému štátnemu vyznamenaniu želáme pani Elene Lackovej 
veľa šťastia a zdravia! But bacht the sasťipen! 

 
 
Poznámka: Táto gratulácia bola pôvodne určená pre tlač. Žiaľ, významné slovenské denníky neprejavili o 
jej uverejnenie záujem. 
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Oddelenie rómskej kultúry 
(pri Vihorlatskom múzeu v Humennom) 

 

Miroslav Cina 
 
 

Oddelenie rómskej kultúry pri Vihorlatskom múzeu v Humennom vzniklo na základe zriaďovacej 
listiny Ministerstva kultúry SR č. MK 2009/1993-1, zo dňa 16.12.1993. Svoju činnosť začalo v apríli 
1994, keď bol na oddelenie prijatý prvý pracovník. O rok neskôr bol prijatý aj druhý, žiaľ po krátkom 
čase prvý odišiel a jeho miesto nahradil absolvent Katedry rómskej kultúry Pedagogickej fakulty UKF v 
Nitre Miroslav Cina. Jeho zameraním boli dejiny od roku 1945 po súčasnú dokumentáciu. Historik Mgr. 
Andrej Gic sa venoval remeslám a starším dejinám do roku 1945. V tomto zložení pracovali spolu tri 
roky. Mgr. Gic však v roku 1999 odišiel do dôchodku, takže v súčasnosti pracuje na oddelení iba jeden 
pracovník. 
 
Oddelenie rómskej kultúry svoju činnosť zameriava na tieto oblasti bádania výskumu: 

1) Listinnú: Štúdium a bádanie archívnych dokumentov v ŠOKA a ŠOBA na území Slovenska. Vedenie 
kartotéky významných rómskych osobností z rôznych oblastí spoločenského života, ľudových hudieb. 
Evidujeme výstrižky novín a časopisov, plagátov, letákov, propagačného materiálu súvisiaceho 
s rómskou tematikou a problematikou. 
2) Fotodokumentačnú: Zber a kúpa dobových fotografií, získavanie fotografií rómskych osád a 
dokumentácia ich súčasného stavu. 
3) Zbierkotvornú: Zber a cielený nákup trojrozmerných predmetov dokumentujúcich spôsob života, 
kultúru a umenie Rómov. Zameriavame sa na získavanie výtvarných diel od rómskych autorov, ale aj 
Nerómov, vo väčšine profesionálov. 
4) Výskumnú: Prieskum a výskum rómskych osád. Získavanie štatistiky, dokumentácie súčasného 
spôsobu života Rómov, výskum tradícií, zvykov, remesiel. 
5) Budovanie:  

b) knižnice – beletria, náučná literatúra, bibliografia; 
c) videotéky – prepisovanie filmov zameraných na Rómov a spracovanie videozáznamov na základe 

vlastných výskumov a prieskumov; 
d) audiotéky – nákup demo nahrávok rómskych hudobných skupín, nahrávanie rozhovorov 

s účastníkmi zadržiavacích táborov a pracovných útvarov. 
6) Výstavná činnosť: Tematické výstavy zamerané na spôsob života Rómov, tradície, remeslá a pod. 
7) Spolupráca: Spolupráca s múzeami, galériami a ostatnými inštitúciami na Slovensku a nadväzovanie 
kontaktov s múzeami a podobne zameranými organizáciami v zahraničí. 
 
Oddelenie rómskej kultúry za päť rokov svojej existencie dosiahlo tieto výsledky v sledovaných 
oblastiach výskumnej činnosti: 
1) Listinná: Doteraz sa nám podarilo zhromaždiť stovky archívnych dokumentov od vlády Márie Terézie 
(18.–19. storočie) po súčasnosť. Máme prehľadné informácie z obdobia rokov 1938–1945, pokiaľ ide o 
pracovné útvary a zadržiavací tábor na Slovensku. 

V kartotéke významných rómskych osobností evidujeme 40 rómskych osobností. V kartotéke 
ľudových hudieb doteraz evidujeme vyše 15 rómskych kapiel. 

Získali sme konspekty z beletrie od rôznych autorov, či už Rómov alebo Nerómov, ktoré sú už 
spracované. 

Evidujeme desiatky plagátov, letákov, propagačného materiálu pojednávajúce o problematike rómskej 
menšiny. 
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Boli spracované výstrižkovou metódou z denníkov a časopisov články týkajúce sa Rómov za 
jednotlivé ročníky:  
Pravda – 1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 
Národná obroda – 1997 
Nedeľná pravda –1994, 1995, 1996, 1997 
Slovenský východ – 1997 
2) Fotodokumentačná: Uskutočnili sme nákup dobových fotografií z obdobia rokov 1920–1980. 
Vlastnou dokumentáciou sme získali desiatky fotografií rómskych osád z územia Slovenska. Všetky 
fotografie sú evidované v prírastkoch Vihorlatského múzea. 
3) Zbierkotvorná: V roku 1994 sme realizovali nákup zbierok v celkovej hodnote 72 640,- Sk. V roku 
1995 táto čiastka činila 22 785,- Sk, v roku 1996 sme nakúpili zbierky v hodnote 33 032,- Sk. V roku 
1997 sa nám podarilo zozbierať a nakúpiť exponáty v hodnote 29 420,- Sk. Rok 1998 pre nás znamenal 
nepriaznivé obdobie, pretože sme nerealizovali žiaden nákup zbierkových predmetov z dôvodu 
scentralizovania finančných prostriedkov múzea na bývalom Vihorlatskom kultúrnom centre. V roku 
1999 sa situácia o niečo zlepšila a získali sme zbierkové predmety v hodnote 19 469,- Sk. Všetko sú to 
predmety z oblastí: košikárstvo, korytárstvo, kováčstvo, výtvarné umenie. Ďalej sú to výrobky z hliny, 
hudobné nástroje a pod. Získavame taktiež študijný materiál (knihy, videokazety, audiokazety, audio 
demo nahrávky, xerokópie archívnych dokumentov, časopisov a novín). 
4) Výskumná: Realizovali sme rozsiahly výskum v okresoch Stropkov, Trebišov, Bardejov, Spišská 
Nová Ves. Ďalej boli vykonané prieskumy v bývalom Stredoslovenskom a Západoslovenskom kraji. 
Najviac času sme však venovali výskumom vo Východoslovenskom kraji. Získali sme množstvo 
informácií týkajúcich sa problémov, životnej úrovne, spôsobu života, tradícií a ďalších faktorov 
určujúcich napredovanie alebo zaostalosť rómskej minority. Z výskumov v osadách robíme 
videozáznamy, fotografie, rozhovory s obyvateľmi osád, ktoré aj nahrávame na audiokazety. 
5) Budovanie fondov:  

b) knižnica Oddelenia rómskej kultúry obsahuje vyše 45 kníh náučnej literatúry, beletrie, poézie. 
Postupne získavame rôzne zborníky, brožúry, bulletiny od rómskych aj nerómskych autorov. 

c) video a audiotéka: Doteraz je v našom archíve 16 dokumentárnych filmov, ktoré sme získali od 
STV Košice a STV Bratislava. Vlastníme rešerše hraných a dokumentárnych filmov, ktoré sú 
v archívoch STV. Tieto chceme použiť v budúcnosti na výber a následný prepis ďalších, najmä 
dokumentárnych filmov s rómskou tematikou. 

Archivujeme vyše 60 audio demonahrávok ľudových, ako aj moderných rómskych kapiel a kazety 
s rozhovormi, ktoré sme nahrali na jednotlivých výskumoch. 
6) Výstavná činnosť: Od roku 1994 sa podieľame na príprave a realizácii projektu Múzeá a etniká. Už 
v tomto roku sme v spolupráci s ďalšími múzeami etnických minorít realizovali výstavu Svadba na 
Slovensku, ktorá mala sedem repríz a bola ocenená v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Cenu 
venovalo SNM, Národné múzejné centrum a časopis Pamiatky a múzeá. V roku 1996 sme vystavovali 
v spolupráci s Nadáciou pre ochranu a rozvoj rómskych tradičných remesiel v Rožňave. Výstava bola 
spojená so seminárom na tému Tradičné rómske remeslá, ktorý odborne viedli pracovníci Oddelenia 
rómskej kultúry. V roku 1997 sme uskutočnili výstavu Rómovia vo výtvarnom umení od 50 
profesionálnych autorov, pôsobiacich zväčša na území SR, ktorí sa venovali rómskej tematike. V tom 
istom roku sme realizovali v poradí už druhú výstavu, v rámci projektu Múzeá a etniká, pod názvom 
Remeslo a jarmok. S touto výstavou bola spojená naša samostatná výstava Rómske deti vo výtvarnom 
umení. Výstava remeslo a jarmok absolvovala osem repríz v rôznych múzeách na Slovensku. Zároveň 
sme v roku 1997 otvorili aj stálu expozíciu výstavy Z dejín Rómov na Slovensku v priestoroch 
Vihorlatského múzea. Tretím projektom Múzeí a etník bola výstava Staviteľstvo a bývanie na Slovensku, 
ktorá sa stala súčasťou programu Dní európskeho kultúrneho dedičstva zameraného na ľudovú 
architektúru severovýchodnej časti Slovenska. Svoju premiéru mala táto výstava začiatkom septembra 
v roku 1999 v Múzeu rusínsko-ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Toho času absolvuje svoju druhú reprízu. 
Táto výstava bola obohatená aj o medzinárodnú konferenciu na rovnomennú tému. Výstupom tohto 
projektu sa stane hodnotný zborník prednesených referátov k danej téme. Do projektu Múzeá a etniká boli 
zapojené všetky múzeá a oddelenia múzeí minoritných kultúr. 
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7) Spolupráca: Spolupracujeme s inštitúciami typu – regionálne osvetové strediská, okresné úrady, 
obecné úrady, štatistické úrady, mestské kultúrne strediská, múzeá, galérie, knižnice a iné. Tieto nám 
poskytujú štatistické a demografické údaje, ako aj informácie o rómskych ľudových kapelách a ich 
činnosti a v neposlednom rade aj informácie o rómskych remeselníkoch v dosahu ich pôsobnosti. Na 
základe dohody spolupracujeme s Múzeom rómskej kultúry v Brne, s ktorým si vymieňame skúsenosti, 
výsledky z výskumov a ďalšie poznatky. 
8) Kultúrna činnosť: Realizovali sme samostatný kultúrny program pod názvom Dni rómskej kultúry 
v rámci Medzinárodného dňa múzeí, kde sme prezentovali tradičné rómske remeslá, pri ktorých nechýbali 
rómski remeselníci a tanečno-spevácke súbory. V spolupráci s Vihorlatským osvetovým strediskom sme 
uskutočnili festival folklóru Rómske srdce, kde sme prispeli aj prednáškami na tému Rómovia vo 
Vihorlatskej kotline. 

Oddelenie rómskej kultúry sa podieľalo v rokoch 1994–1995 na realizácii folklórneho festivalu 
rómskych tanečno-speváckych súborov z celého Slovenska, ďalej športových dní a rôznych iných 
kultúrnych aktivít v spolupráci so Zväzom rómskeho spoločenstva na Slovensku, nielen organizačne ale 
hlavne dokumentačne. 
9) Cieľ: Cieľom Oddelenia rómskej kultúry pri Vihorlatskom múzeu v Hu-mennom je dokumentovať 
autenticitu rómskej kultúry a jej uchovanie pre ďalšie generácie. 
10) Potreby: 
5. V záujme zabezpečenia pozitívneho trendu rozvoja kultúry Vihorlatského múzea v Humennom a jeho 

všetkých úsekov odbornej činnosti, vrátane špecifického Oddelenia rómskej kultúry s celoslovenskou 
pôsobnosťou navrhujeme systém ústredného riadenia, a to Ministerstvom kultúry SR. Vychádzajúc 
z koncepcie podpory rozvoja kultúry, pri zachovaní všetkých princípov a priorít činnosti múzea, je 
žiaduce uplatniť takýto systém riadenia, vzhľadom na pôsobnosť vyššie spomínaného Oddelenia 
rómskej kultúry, ako súčasti Vihorlatského múzea. 

6. Aktívne sa podieľať na koncepčnej práci Komisie múzeí etnických minorít a Sekcie menšinových 
kultúr MK Slovenskej republiky. 

7. Personálne dobudovať oddelenie rómskej kultúry (historik a etnograf; I. polrok 2000). 
Oddelenie sa v roku 1994 angažovalo na príprave a knižnom vydaní publikácie Cigáni v Uhorsku od 

Samuela Augustíniho ab Hortisa, ktorá vyšla v januári 1995. Už tri roky sa oddelenie usiluje získať grant 
na vydanie románu od nadaného rómskeho autora Ladislava Čonku zo Spišskej Teplice – Krajina Rómov 
z prostriedkov ŠFK PRO Slovakia. Naše žiadosti však boli doteraz vždy zamietnuté. 

Je potrebné taktiež personálne dobudovať oddelenie minimálne o ďalších dvoch pracovníkov, lebo 
oblastí, v ktorých treba vykonať výskumy, bádanie či štúdium, je veľa a daný stav nedovoľuje venovať sa 
tejto problematike hĺbkovo. 

Oddelenie rómskej kultúry v budúcnosti plánuje rozšíriť stálu expozíciu výstavy Z dejín Rómov na 
Slovensku o ďalších minimálne 100 m2. Je nevyhnutné taktiež dobudovať Oddelenie rómskej kultúry 
potrebným technickým vybavením (pripojenie na internet, fax, ozvučenie výstavných priestorov atď.), 
materiálnym vybavením kancelárskych, ako aj výstavných priestorov. 

 
 
 
Poznámka redakcie: V jeseni 2001 bolo rozhodnuté, že pri Etnografickom múzeu SNM v Martine bude 

vytvorené oddelenie dokumentácie rómskej kultúry s celoslovenskou pôsobnosťou. 
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Na svetoznámej cigánskej/rómskej púti 
alebo s jeřábkovcami tentoraz v Saintes Maries de la Mer 

 
Hana Hlôšková 

 
 
Čerstvý (a to doslova i obrazne ) sedemdesiatnik prof. dr. Richard Jeřábek, DrSc. organizuje od roku 

1962 pre študentov národopisu brnianskej univerzity exkurzie, ktorých pôvodné pomenovanie znelo: 
„odborná prax v zahraničí„ s povinným zápočtom. Exkurzie boli a sú určené predovšetkým študentom 
a také bolo spočiatku i osadenstvo zájazdov. Postupom času sa však zo študentov stali absolventi, ba 
naviac i mnohí úspešní pracovníci v odbore, a tak možno konštatovať, že súčasných účastníkov zájazdov 
tvoria predovšetkým oni. Študenti sú v menšine. 

Za roky sa z kmeňových účastníkov zájazdu vytvorila malá sociálna skupina so špecifickou identitou, 
ktorej súčasťou je, samozrejme, aj skupinová historická pamäť a jej naratívna podobu je i publikačne 
sprístupnená (Beránková, H. – Pospíšilová, J., 2000).  

Ostatné tri exkurzie som mala možnosť absolvovať aj ja – neštudentka a neabsolventka brnenskej 
katedry. Nateraz posledná z nich viedla do juhofrancúzskeho regiónu Camargue. 

Každý z pobytov má totiž svoj hlavný cieľ a tým býva v posledných rokoch účasť na súčasnej podobe 
niektorého z tradičných zvykov. Tak sme v roku 1999 strávili Veľkú noc v Španielsku na pašiových 
procesiách v Pueblo de Hijar, Zaragoze či v rodisku L. Bunuela na slávnom a fascinujúcom calandskom 
bubnovaní. V roku 2000 sme boli „zháňať„ dobytok z alpských lúk v obci Dienten am Hochkönig, čo sa 
tradične koná počas slávnosti Almabtrieb v čase okolo sv. Michala (29.9.). Cesta k cieľovému programu 
i nazad je však vždy vyplnená bohatým a treba povedať, že i na kondíciu náročným programom – R. 
Jeřábek zastávky vyberá starostlivo so zámerom navštíviť a prezrieť si čo najviac význačných 
historických a umeleckých pamiatok.  

Cieľom putovania v roku 2001 bola teda účasť na tradičnej rómskej púti v Saintes Maries de la Mer. 
Cestou tam i nazad sme navštívili chrámy, antické amfiteátre, múzeá i pamätníky, ale aj vínne pivnice 
napríklad v Solferine, Pont du Gard, Avignone, Nimes, Orange, v povestnom Chateau neuf du Pape 
a v mnohých ďalších lokalitách. 

Ako konštatuje J.-P. Liégeois, púte sa považujú za „najviditeľnejší prejav náboženskej aktivity 
Cigánov a kočovníkov. Púte však neboli vždy iba prejavom náboženskej viery„ (Liégeois, J.-P., 1995:83). 
I keď autor správy nedatuje, konštatuje, že: „Prvé púte do Ríma (spomína sa skupina v Bologni a vo 
Forli) a do Saint-Jacques-de-Compostelle boli sprevádzané túžbou po cestovaní. Bolo to v čase, keď sa 
v niektorých krajinách mohlo cestovať iba na priepustku. Niektoré púte mali časom vyslovene cigánsky 
charakter a úrady ich neskôr tak aj nazvali (v Saintes Maries de la Mer v Provensálsku, v Romeria del 
Rocio v Andalúzii). Nech bol ich pôvod akýkoľvek, sú známe veľkou účasťou náboženskej obce. Ľudia 
prekonávajú nemalé vzdialenosti, aby sa mohli stretnúť s rodinou, obchodnými partnermi (napríklad 
z Nórska cestujú do viacerých miest Európy, z Írska až do Lúrd atď.)„ (Liégeois, J.-P., 1995:83). 

Každoročne sa 24. a 25. mája v prímorskom mestečku Saintes Maries de la Mer koná cigánska/rómska 
púť na pamiatku Čiernej Sáry – uctievanej ako cigánska svätica. Dnešná podoba tohto sviatku je výrazne 
poznačená publicitou, ktorú jej venovali médiá – z púte sa zvykli konať priame televízne prenosy. Do 
mestečka tak v čase jej konania prúdia okrem rómskych pútnikov aj stovky turistov, možno povedať, 
z celého sveta. My sme sa zaradili medzi nich a boli sme tam jeden deň v čase sviatku. Vzhľadom na to, 
aká je v mestečku zástavba a vybavenosť a tiež podľa toho, že sa na pobreží mora nenachádzajú veľké 
hotely či hotelové komplexy usudzujem, že okrem sviatku a zvlášť mimo turistickej sezóny je Saintes 
Maries de la Mer pokojné a malebné mestečko.  

V období konania púte býva na juhu Francúzska príjemné, priam letné počasie, a tak bolo i počas 
nášho pobytu. Uličky mestečka, no predovšetkým promenáda pozdĺž pláže a blízke priestranstvá 
campingu sú preplnené autami pútnikov a autami či autobusmi turistov. No kým turisti prichádzajú 
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zväčša na jeden deň, vedľa áut rómskych pútnikov parkujú maringotky a veľké prívesy, v ktorých rodiny 
počas púte bývajú i niekoľko dní. Vetrajúce sa periny, sušiaca sa bielizeň či pod prístreškom umiestnený 
kvalitný funkčný sporák dodávajú atmosfére kolorit domáckosti. Mnohí z nich však majú pred prívesmi 
rozložené pulty či celé stánky, kde predávajú náboženské predmety – sošky, nádobky na svätenú vodu, 
večné svetlá, ale aj celkom prozaický tovar: košikárske výrobky, posteľnú bielizeň, periny, oblečenie, 
kožený tovar, bižutériu, široký sortiment upomienkových predmetov – zväčša bizarných a gýčových. Je 
to akási vzorka európskeho trhoviska – veď sem prichádzajú Rómovia z celej Európy, predovšetkým však 
z Nemecka, Francúzska a Španielska, nuž a mnohí z nich rozhodne nepatria k chudobným.  

Zdrojom príjmu v čase konania púte sú i finančné príspevky, ktoré sa snažia Rómky – výlučne ženy 
stredného a staršieho veku „vymámiť„ prevažne od turistov. Pohybujú sa v dave, chytia vás za ruku 
a oslovia s ponukou, že vám vyveštia osud. Hneď vám pripínajú na odev lacný medailónik s plastickým 
obrázkom Sáry, na počesť ktorej sa koná púť, či s vyobrazením Panny Márie. Ak poďakujete, hneď sa 
dožadujú peňazí, nuž a nezoberú hocijakú sumu. My sme zalovili vo frankoch, a keď sme žene podali 
desaťfrankovú mincu, s nahnevaným hundraním nám ju vrátila a rýchlo nám odopla i medailónik. 
Oblečené sú v širokých kvetovaných sukniach, cez ktoré majú biele zásterky, a keď sme ich potom 
pozorovali, pod zásterkami sa okolo obeda už vydúvalo vrecko, šuchotajúce bankovkami. Výzor týchto 
žien, ich oblečenie, úprava hlavy v šatkách i spôsob komunikácie so „zákazníkmi„ sú veľmi podobné, 
dokonca sa mi zdalo, akoby mali priestor mestečka akosi rozdelený, a tak sa nazdávam, že nepracujú 
každá pre seba. 

Púť v Saintes Maries de la Mer je založená na legende, že v biblickej dobe sa do ústia Rhóny priplavili 
z Egypta tri Márie – Mária Salome, Mária Jakobova a Mária Magdaléna. Ich slúžkou bola Cigánka Sára, 
ktorá im po celý život verne slúžila. Po smrti boli Márie vyhlásené za svätice, no na Cigánku sa zabudlo. 
Trom Máriám je zasvätený miestny chrám, v krypte ktorého sa nachádza sádrová socha Sáry z 19. 
storočia. Práve návšteva krypty napĺňa sakrálny obsah púte, pretože ak pútnik zapáli sviečku a dotkne sa 
tela sochy pod jej rúchom, má sa naplniť viera v magický účinok dotyku s nevyhlásenou sväticou. Podľa 
viery v jej magickú silu, splní všetky priania a túžby. Dotknúť sa sochy a prosiť ju o pomoc chodia hlavne 
ženy, aby si prosbou o plodnosť zabezpečili zdravé potomstvo. Fotografia pútnika so sochou Sáry plní 
funkciu votívneho predmetu, a tak sa v podzemnej krypte, rozhorúčenej od stoviek sviec, prelína ich 
svetlo s bleskami fotoaparátov. 

Svätá Sára je tiež nazývaná Sara khali – Čierna Sára a podľa jednej z interpretácií, ide o dozvuky mena 
indickej bohyne Kali, manželky boha Šivu. Obľuba uctievania madon Rómami sa vysvetľuje aj odozvou 
kultu staroindických ženských božstiev. 

Na doobedňajšiu slávnostnú svätú omšu sa dalo dostať naozaj ťažko. Chrám bol totiž preplnený a vo 
zvláštnej atmosfére sa mi zdalo nenáležité zaujať miesto vo vnútri chrámu len ako púha pozorovateľka, 
keď desiatky Rómov postávali pred chrámom. S brnianským kolegom M. Válkom sme volili kompromis 
a postavili sme sa k verajam chrámových dverí. Až po chvíli, keď z chrámu vyviedli niekoľko žien, ktoré 
v tom dusne i napätom očakávaní postihla nevoľnosť, sme ocenili našu voľbu. Usporiadateľská služba 
pracovala nenápadne, a energicky – službukonajúca Rómka zabezpečovala voľný priechod chrámovými 
dvermi predovšetkým význačným rómskym hosťom, tiež však početnému sprievodu duchovných, medzi 
nimi i rómskych. Súčasťou bohoslužby bol i spev náboženských piesní vo fascinujúcom predvedení 
rómskych hudobníkov a speváčok. 

Vyvrcholením prvého dňa púte je procesia so sochou Čiernej Sáry k moru, kde podľa legendy pristáli 
tri Márie so Sárou. Na čele sprievodu idú na bielych koňoch členovia Čestnej stráže Národného parku 
Camargue, uprostred ktorého leží Saintes Maries de la Mer. V sprievode idú tiež predstavitelia mesta 
a obyvatelia v historických odevoch a početný klérus. Predstavitelia rómskych rodov nesú insígnie 
a zástavy a sprievod sa pomaly presúva hlavnou ulicou až k moru – na miesto legendárneho vylodenia sa 
svätíc. Tu čestná stráž na koňoch vstupuje do mora a robí akýsi ochranný štít a pútnici vstupujú do mora 
i so sochou Sáry, čo sa nazýva Descente des chasses. Rómski pútnici vstupujú v odeve do mora aj po pás, 
niektoré deti a ženy púšťajú na hladinu kvety, ktoré majú byť darom vode. Dotyk s morskou vodou sa 
vysvetľuje ako sprostredkovanie ochrany svätice a naplnenie viery v očistnú silu vody.  
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I keď „obecenstva„ je viac ako aktívnych pútnikov, čo bezpochyby prechyľuje kontext púte od jej 
duchovného obsahu k turistickému folklorizmu, z tvárí aktívnych účastníkov, nevnímajúcich početných 
divákov, sa dá čítať hlboký zážitok a akási duchovná dôstojnosť. 

Návrat od mora na námestíčko a do priľahlých uličiek znamená uvoľnenosť, keď sa hoduje 
v početných kaviarničkách, reštauráciách či len tak – „na stojáka„ pri pultoch s miestnymi špecialitami, 
darmi mora, zmrzlinou a sladkosťami. Nezabudnuteľnou ostáva čuchová stopa v pamäti – smažené 
a grilované ryby a hydina, podfarbené podmaňujúcou zmesou bližších či vzdialenejších melódií rôznych 
hudobných štýlov v spontánnom hraní španielskeho rómskeho gitaristu či perfektne zohratej kapely 
Karpatské medvede. Virtuózni hráči sú pravdepodobne profesionálmi, veď okrem jednotného kostýmu 
majú pred cimbalom pultík s vlastnými nahrávkami na kazetách a CD.  

Celú vravu a zábavnú časť púte je možné sledovať i z výšky – strecha miestneho chrámu je prístupná 
po strmom špirálovitom schodisku a pohľad na hemženie sa hodujúcich je naozaj fascinujúci. Pre nás – 
suchozemcov je atraktívny i výhľad k vzdialenému horizontu, ktorý tvorilo pokojné more. A zo strechy 
chrámu sme zbadali i našu kolegyňu, ktorá nám expresívnou gestikuláciou naznačovala, že v neďalekej 
uličke sa deje niečo výnimočné. Po opatrnom zostupe po točitom schodisku, kde sa hadil rad záujemcov 
o výhľad a prekrývali sa dojmy, zážitky a upozornenia byť opatrný na strmých schodoch v rôznych 
jazykoch, zamierili sme si to k skupinke posedávajúcich v letnej záhrade miestnej krčmičky. Postupne 
sme sa dostali i k voľnému stolu a s pôžitkom sme sledovali tanečné sóla jedného zo španielskych 
Rómov, tancujúceho flamenco. Konštatovanie, že „interpretácia je tvorba„ (Liégeois, J.-P., 1995:93), 
potvrdil tento tanečník vrchovato. Posedával so štyrmi priateľmi, ktorí zrazu začali spievať a vytlieskavať 
podmaňujúci rytmus a sólista s perfektným držaním tela sa veru i chvíľu nechal pobádať, aby zatancoval. 
Bola to však súčasť „rituálu„, o to väčší potlesk po tanci zožal. Nejedna z nás, bývalých „súboristiek„ by 
si s ním bola zatancovala. Jeho sóla sa viackrát zopakovali a potleskom a výkrikmi ho ocenili okolostojaci 
diváci a posedávajúce skupiny Rómov. Mladý čašník mu s potľapkaním po pleci doniesol pohár piva.  

I keď bolo teplo, príležitostí napiť a najesť sa bolo neúrekom, počas celého dňa až do nášho večerného 
odchodu som však nevidela žiadneho tackajúceho sa účastníka či návštevníka sviatku... 

24. mája večer je súčasťou sviatku večerné bdenie pri Čiernej Sáre, pričom niektorí účastníci púte sa 
zúčastňujú bdenia, iní sa zabávajú. Zužitkujú pravdepodobne i poznatky, ktoré získali počas dňa v jednej 
z viacerých „škôl„ flamenca. Na promenáde pláže sme počas dňa videli viaceré takéto skupinky, kde sa 
medzi okostýmovanými výbornými tanečnicami odušu snažili precítiť rytmus a naučiť sa aspoň základné 
pohyby nerómske návštevníčky púte. 

Na sklonku dňa opúšťame Saintes Maries de la Mer a okrem poznámok a fotografií ostáva aj ďalší 
z dokumentárnych záznamov – „vyslankyňa„ Muzea romské kultury v Brne dr. E. Davidová, ako 
viacnásobná účastníčka tohto sviatku, aj tentokrát robila videozáznam.  
 
 
Pramene 
Beránková, H. – Pospíšilová, J., 2000: „...v šest ráno od fakulty.„ Sborník o našem cestování. Brno. 
 

 



Etnologické rozpravy                                                                                                        ročník 8, 2001, č. 2 
 

 117

 

 

Výber zo slovenských a českých publikácií s rómskou problematikou za roky 1992–
2001 
 

Slovenská republika 

AUGUSTIN AB HORTIS, S.: Cigáni v Uhorsku 1775 – Zigeuner in Ungarn 1775. O dnešnom stave, 
zvlášznych mravoch a spôsobe života ako aj ostatných vlastnostiach a danostiach Cigánov v Uhorsku. 
Štúdio -dd-, Bratislava 1995. 

DUBAYOVÁ, M.: Rómovia v procesoch kultúrnej zmeny. Kultúrno-antropologická štúdia. Vyd. FFPU 
v Prešove 2001. 185 s. 

 
FONSECOVÁ, J.: Pochovajte ma postojačky. (Rómovia a ich cesty.) Slovart, Bratislava 1995.  
 
História a súčasnosť rómskej rodiny. Výberová bibliografia. (Ed. K. Konečná) Št. vedecká knižnica, 

Košice 1994. 

Integrácia Rómov na Slovensku. Ed. J. Janto. Ethnologia Actualis Slovaca I–2. Univerzita sv. Cyrila a 
Metoda, Trnava 2000. 

JUROVÁ, A.: Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945. Goldpess Publishers, Bratislava 
1993. 

LACKOVÁ, E.: Rómske rozprávky. Romane paramisa. Východoslovenské nakladateľstvo, Košice 1992.  

LIÉGEOIS, J. P.: Rómovia, Cigáni, kočovníci. Inf. a dokum stredisko pri Rade Európy. Bratislava 1995. 
Kaj džas. (Kam kráčaš.) súbor textov zo seminárneho cyklu S Rómami žiť budeme, ide o to ako... (Ed. I. 

Antalová, D. Kuhnová) Bratislava, Nadácia Milana Šimečku 2001.  

KREKOVIČOVÁ, E.: Medzi toleranciou a bariérami. Obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóre. 
Slovac Academic Press, ÚEt SAV, Bratislava 1998. (Aj v nemeckej verzii) 

MANN, A. B.: Rómsky dejepis. Kalligram, Bratislava 1995. 

Neznámi Rómovia. Zo života a kultúry Cigánov – Rómov na Slovensku. (Ed. A. B. Mann.) NÚ SAV, 
Ister Scienece Press, Bratislava 1992. 

MANN, A. B.: Problémy identity Rómov. In: Etnologické štúdie 5: Identita etnických spoločenstiev. (Ed. 
G. Kilánová – E. Riečanská). ÚEt SAV, Bratislava 1998. (Aj v anglickej verzii.) 

RADIČOVÁ, I.: Hic Sunt Romales. Bratislava 2001. 

Sociológia, 33, 2001, č. 5. (číslo odborného časopisu venované rómskej problematike) 

VAŠEČKA, M.: Rómovia. IVO, Bratislava 1999. 

 

Česká republika 

ACTON, T. – GALLANT, D. – VONDRÁČEK, P.: Romové. Svojtka & CO., Praha 1999. 

Bibliografie romistické literatury. PF UP, Olomouc 1995. 

DAVIDOVÁ, E. Cesty Romů – Romano Drom 1945–1990. Změny v postavení a spůsobu živora Romů 
v Čechách, na Moravě a na Slovensku. UP – MRK v Brně, Olomouc 1995. 

FRASER, A.: Cikáni. Nákladatelství Lidové noviny, Praha 1998. 

HANCOCK, I.: Země utrpění. Dějiny otroctví a pronásledování Romů. Praha 2001. 



Etnologické rozpravy                                                                                                        ročník 8, 2001, č. 2 
 

 118

HOLÝ, D. – NEČAS, C.: Žalující píseň: O osudu Romů v nacistických koncentračných táborech. ÚLU, 
Strážnice 1993. 

HORVÁTHOVÁ, J.: Základní informace o dějinách a kultuře Romů. MŠMT, Praha 1998. 

HÜBSCHMANNOVÁ, M: Romské pohádky. Fortuna, Praha 1999. 

JUROVÁ, A.: Rómska problematika 1945–1967 – 1. časť. ÚSD AV, Praha 1996. 

Kol. aut. Romové – O Roma. MRK, Brno 1999. 

LACKOVÁ, E.: Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Triáda, Praha 1997. 

NEČAS, C.: Českoslovenští Romové v letech 1938–1945. MU, Brno 1994. 

NEČAS, C.: Holokaust českých Romů. Prostor, Praha 1999. 

Romové – reflexe problému. Pastelka, Praha 1997. 

Romové v Byzanci. FF UK, Praha 1998.  

Romové v České republice. SLON, Praha 1999. 

ŘÍČAN, P.: S Romy žít budeme – jde o to jak. Portál, Praha 1998. 



Etnologické rozpravy                                                                                                        ročník 8, 2001, č. 2 
 

 119

 

Nové knihy 
 

BENŽA, M.: Kartografická metóda a slovenská etnológia. Vydal autor, Bratislava 2001, 145 s. 

BOTÍK, J.: Slovenskí Chorváti. Bratislava 2001, 227 s. 

Česi na Slovensku. (Ed. H. Bílková) EM SNM Martin 2000. 160 s. 
ČUKAN, J.: Dolnozemské reflexie na neroľnícke zamestnania. FF UKF Nitra 2001. 231 s. 

DANGLOVÁ, O.: Dekor, symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Veda, 
Bratislava 2001. 240 s. 

DUBAYOVÁ, M.: Rómovia v procesoch kultúrnej zmeny. Kultúrno-antropologická štúdia. Vyd. FFPU 
v Prešove 2001. 185 s. 

DÚŽEK, S. – GARAJ, B.: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia. Ústav hudobnej 
vedy, Bratislava 2001, 477 s. 

Etnológia a kultúrne dedičstvo. Zborník venovaný jubileu Soni Kovačevičovej. (Ed. O. Danglová, R. 
Stoličná) ÚEt SAV 2001. 184 s. 

Etnológia versus antropológia? (Ed. O. Elschek.) Ethnologia Actualis Slovaca I–1. Univerzita sv. Cyrila a 
Metoda, Trnava 2000. 78 s. 

GÉCIOVÁ, V.: Paličkujeme pásikovú čipku. Nitra 2001, 64 s. 

Integrácia Rómov na Slovensku. (Ed. J. Janto.) Ethnologia Actualis Slovaca I–2. Univerzita sv. Cyrila a 
Metoda, Trnava 2000. 91 s. 

KOMA, J.: Kendice vo svetle dejín a ľudovej kultúry. Obecný úrad Kendice 1999, 140 s. 

LEŠČÁK, M.: O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie. Prebudená pieseň – ÚEt SAV, Bratislava 
2001, 175 s. 

LISZKA, J.: Állíttatott keresztínyi buzgóságbul.  Tanulmányok a szlovákiai kisemlékeiről Kisalfőld 
szakrális. Lilium Aurum 2000, 222 s. 

MLYNKA, L. a kol.: Volkovce 1275–2000. Obecný úrad Volkovce vo vyd. KARTPRINT, Bratislava 
2000, 228 s. 

Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku. (Ed. J. Botík) SNM Bratislava 2001. 224 s. 

Oravská Poruba 1350–2000, Zábrež 1420–2000, Geceľ 1420–2000. (Ed. I. Bumová,) Obecný úrad 
v Oravskej Porube 2000, 298 s.  

Rodina na prelome tisícročí – subjekt kultúry, kresťanských a všeľudských hodnôt. Zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie. Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava 1999. 245 s. 

Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. (Ed. R. Stoličná). Veda, Bratislava 2000. 381 s. 

STOLIČNÁ, R.: Tradičná strava Slovenska. Veda, Bratislava 2000. 91 s. 

Škola ľudového spevu. I. časť. (Ed. A. Jágerová) Zvolen 2001. 57 s. 

ZAJONC, J.: Sieťovanie a výšivka na sieti. Bratislava 2000, 27 s. 

ZUSKINOVÁ, I.: Ľudový nábytok a a bývanie v Liptove. Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny 
2001, 83 s. 

ZUSKINOVÁ, I. – SOPOLIGA, M.: Slovenské múzeá v prírode. Sprievodca. Liptovská Sielnica, 2000, 
80 s.  



Etnologické rozpravy                                                                                                        ročník 8, 2001, č. 2 
 

 120

 

 

Zoznam autorov 

 

BILLOVÁ Ingrid – Katedra rómskej kultúry, PF UKF Nitra 

BITUŠÍKOVÁ Alexandra – Brusel 

CINA Miroslav – Vihorlatské múzeum, Humenné 

DUBAYOVÁ Mária – Katedra vzdelávania dospelých FF PU, Prešov 

FERENC Andrej – Katedra rómskej kultúry, PF UKF Nitra 

HLÔŠKOVÁ Hana – Ústav etnológie SAV, Bratislava 

HORVÁTHOVÁ Alena – Rimavská Sobota 

HORVÁTHOVÁ Jana – Museum romské kultury, Brno 

JEŽÍK Daniel – Katedra folkloristiky a regionalistiky, FF UKF Nitra 

KADLEČÍKOVÁ Melánia – Štátny okresný archív, Nové Zámky 

KILIÁNOVÁ Gabriela – Ústav etnológie SAV, Bratislava  

KREKOVIČOVÁ Eva – Ústav etnológie SAV, Bratislava 

LUŽICA René – STV, Bratislava 

MANN Arne – Ústav etnológie SAV, Bratislava 

MARUŠIAKOVÁ Jelena – Etnografický inštitút s múzeom, Bulharská akadémia vied, Sofia  

PALUBOVÁ Zuzana – Ústav etnológie SAV, Bratislava 

PODOBA Juraj – Ústav etnológie SAV, Bratislava 

POPOV Vesselin – Etnografický inštitút s múzeom, Bulharská akadémia vied, Sofia  

RAJNIAKOVÁ Jana – Katedra folkloristiky a regionalistiky, FF UKF Nitra 

TOKÁR Radko – Katedra rómskej kultúry, PF UKF Nitra 

VITÁLOS Blažej – Katedra rómskej kultúry, PF UKF Nitra 

 



Etnologické rozpravy                                                                                                        ročník 8, 2001, č. 2 
 

 121

 

 

 
 

 

Etnologické rozpravy 
 
Vydáva   Etnografické múzeum SNM, Ústav etnológie SAV, Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV 
 
Časopis kontinuitne nadväzuje na časopis Národopisné informácie (1967-1993) 
 
Ročník VIII, 2001, číslo 2 
 
Vychádza dvakrát ročne 
 
Redakcia: Peter Salner (zodpovedný redaktor) 

Zuzana Beňušková 
Ingrid Kostovská 

 
Odborná spolupráca: PhDr. René Lužica, PhDr. Arne B. Mann, CSc. 
 
Redakčná rada: Jaroslav Čukan, Viera Feglová, Milan Leščák, Martin Mešša, Juraj Podoba, Katarína 
Popelková 
 
Adresa redakcie: Ústav etnológie SAV, Klemensova 19,  813 64 Bratislava 

e-mail: zuzana.benuskova@savba.sk 
 
Náklad: 400 ks 
 
Tlač: ZING PRINT 
Registračné číslo MK SR:  924/94 
 
 

ISSN 1335-5074 
 
 
 
 
 
 
 


	Ústav etnológie SAV
	Etnografické múzeum SNM
	Etnologické
	Bratislava
	Etnologické rozpravy 2/2001


	Obsah
	Súčasná situácia cigánskej menšiny v Bulharsku ......................................................................38
	Alexandra Bitušíková
	Rómovia v emigrácii: ekonomický turizmus 
	alebo nová šanca?......................................................................................................................... 47

	Blažej Vitálos
	Sociálna kultúra valašských Rómov na Slovensku .....................................................................70
	Pracovné aktivity olašských Rómov a Rumungrov 
	v regióne Nitra.............................................................................................................................. 75
	Rómska kaviarenská kapela.......................................................................................................... 82
	Jana Rajniaková
	Rodinné obyčaje v rómskych rodinách
	v Hybiach a v Dačovom Lome..................................................................................................... 87


	Rómsky pohreb vo Vyšnom Mirošove........................................................................................... 93
	Z histórie cigánskych obyvateľov v Nových 
	Zámkoch 1775 – 1900................................................................................................................. 96
	Kauza  Rómsky  dejepis  a  akademická  obec................................................................................. 103
	Obrusovanie mytologických bariér................................................................................................... 108
	Spisovateľka rómskeho srdca .......................................................................................................... 110

	Contents
	Alexandra Bitušíková
	The Roma in emigration: economic tourism or a new opportunity? .............................................. 47

	Blažej Vitálos
	The social culture of  Wallachian Roma in Slovakia .......................................................................... 70
	Work activities of  Olah Roma and Rumungers in the Nitra region.................................................... 75
	The Roma café band................................................................................................................................ 82
	Jana Rajniaková
	Family customs in Roma families in Hyby and Dačov Lom ................................................................ 87


	A Roma funeral in Vyšný Mirošov ...................................................................................................... 93
	From the history of Gypsy inhabitants in Nové Zámky 1775–1900 ................................................... 96
	The Romany History affair and the academic community ................................................................. 103
	A writer of the Roma heart ................................................................................................................. 110

	ÚVOD
	Elena Marušiaková a Vesselin Popov
	Kľúčové slová: politika štátu, Balkán
	Záverečné poznámky


	Rómovia na Spiši 

	Arne B. Mann
	Zadání průzkumu
	Výsledky průzkumu
	Kvantitativní vyhodnocení klíčových otázek průzkumu

	Súčasná situácia cigánskej menšiny v Bulharsku
	Elena Marušiaková – Vesselin Popov
	Literatúra

	Rómovia v emigrácii: ekonomický turizmus alebo nová šanca?
	V Európskom kontexte:
	Literatúra
	Zuzana Palubová
	Drevo i koreňe i božske stvoreňe, žoltá pšenička za tebu še rodzi.”




	Kľúčové slová: dom, interiér, rómska osada
	V apríli roku 1958 vtedajšia vláda vydala uznesenie, v ktorom bola postupná likvidácia cigánskych osád, chatrčí a rómske rodiny mali byť rozmiestnené medzi ostatné obyvateľstvo. Kočujúci Rómovia museli predať svoje maringotky (napríklad v Rimavskej Sobote) a trvalo sa usadiť.
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	Blažej Vitálos
	Spomienkové rozprávanie pani V.
	Spomienkové rozprávanie pána L.
	Posledné spomienkové rozprávanie som nahral na svoj diktafón u pána L. v “najrómskej“ štvrti mesta. Pán L. býva v paneláku č. 15. Na začiatku som sa bál ísť do tohto paneláku, lebo Rómovia bývajúci v pätnástke nemajú najlepšiu povesť v meste. Zobral som odvahu a vybral som sa na cestu. Rátal som aj s tým, že možno ma aj zbijú. Ale nemal som žiadny negatívny zážitok. Pán L. bol veľmi komunikatívny. 
	Dávno, keď som bol ešte malý, bývali sme s ostatnými Cigánmi mimo mesta, kde teraz stojí benzínová pumpa. Vtedy tá maličká rola nepatrila nikomu, tak tam sa usadili Rómovia. Tam bývali, odtiaľ chodievali na jarmoky, tam sa vrátili z ciest. Bol aj taký Róm, ktorý iba v zime videl svoju rodinu, lebo po väčšiu časť roka stále putoval. Opravoval hrnce, vykonával prácu dedinského kováča, kde iný nebol. Všade nedostal peniaze za vykonanú prácu, ale niekedy sa mu podarilo až toľko ušetriť, že mohol kúpiť aj nového koňa alebo somára. Potom, keď mal možnosť predať koňa alebo somára za lepšiu cenu, ako to kúpil, tak na tom aj zarobil. Za vykonanú prácu okrem peňazí ešte mohol dostať chleba, slaninu alebo strechu nad hlavou na jednu noc.
	Z toho hľadiska bol vtedy lepší život, že nepodceňovali Rómov tak ako teraz. Mohli sme žiť oveľa slobodnejšie ako teraz. Dalo sa kšeftovať, obchodovať, keď človek bol dosť šikovný, alebo dalo sa pracovať na roli sedliakov. Okopávať, pracovať pri oberačke, vždy sa našla nejaká práca. Potom komunisti zakázali obchodovanie, aj od sedliakov zobrali role, takže museli sme niekde oficiálne pracovať. Teraz už nedôverujú Cigánom, a preto ani obchodovať sa nedá tak, ako sa dalo predtým, lebo na všetko potrebuješ papiere. Nepozerajú na to, že u nás možno že je to lacnejšie, ale hneď sú zvedavý na to, že odkiaľ to máme, určite sme kradli. Dnes jednoduchý človek sa strašne bojí.
	Sem do pätnástky sme sa dostali v šesťdesiatych rokoch. Celá rodina. Moji rodičia od vtedy už zomreli, moji súrodenci žijú so svojimi rodinami a aj ja som sa oženil. Moji súrodenci mali kam ísť s novými rodinami, takže som tu zostal ja s manželkou a so štyrmi deťmi.
	Preto sme museli odísť z rómskej osady, lebo to zlikvidovali. Jeden deň prišli z mesta súdruhovia oblečení do sivých oblekov a povedali nám, že túlanie Rómov sa skončilo. Rolu, kde sme bývali, potrebovalo JRD a nás nasťahovali do panelákov. Nepýtali sa nás či chceme, alebo nie, museli sme odísť z nášho domova. Čo sme vedeli zobrať v rukách, to sme mohli zobrať so sebou, ale dom a zvieratá sme tam museli nechať. Síce veľa zvierat sme ani nemali. Vo všeobecnosti každý mal iba kozu, niekto mal aj kone. Všetky zvieratá poschytávali – nie iba od nás, ale aj od ostatných – a zobrali do JRD. Potom prišli s veľkými buldozérmi a z jedného dňa na druhý zasunuli rómsku osadu do jamy, ktorá bola pri osade. Bola tam jedna veľká jama kde niekedy asi piesok dobývali. Do tej jamy vynášali smeti nielen Rómovia, ale aj z mesta sedliaci. A vtedy do tej jamy zasunuli naše domy a všetko, čo sme tam museli nechať. Usadili nás tu v meste, v Kráľovskom Chlmci.
	Mnohí tvrdia, že sme dostali tie byty ako novostavby. To vôbec nie je pravda. V tých časoch sa uvoľnili tie byty, kde teraz bývajú Rómovia. Pred nami tu bývali obyčajní sedliaci, ale z nejakého dôvodu sa odtiaľ vysťahovali. Buď aj ich odtiaľ vysťahovali ako nás z osady, alebo odišli sami od seba. Ja to už vôbec neviem, to nie je moja vec, ale my sme odtiaľ nikoho nevyhnali.
	Hovoria o nás, že neplatíme nájomné a kúrenie, a preto nám aj vypli kúrenie. Ani to nie je pravda. No povedzme nájomné nevieme v každom mesiaci platiť, ale pozri si na nástenke (v centre mesta existuje jedna nástenka, ktorá slúži na vyvesenie mien občanov, ktorí neplatia nájomné v meste – poznámka autora), že okrem Rómov koľkokrát desať tisícimi korunami sú dlžní bieli. A s kúrením je to tak, že v našej budove nie je, a ani nebolo zavedené plynové kúrenie. Preto sme nútení na to, aby sme kúrili v byte s kachľami. Boli sme aj v plynárni a bola podaná aj žiadosť, aby zaviedli plyn do celej budovy. Odpovedali nám, že nemôžu, lebo budova je v zlom stave. Tak prečo nerekonštruuje starosta budovu, aby sme mohli kúriť aj my plynom? Poviem ti, že prečo. Lebo sme iba Cigáni. Všetci na nás nadávajú, že ako tu všetko vyzerá. Ale my za to vôbec nemôžeme, že nemáme zavedený plyn.
	Mne sa ešte darí, lebo ja pracujem pravidelne, mám peniaze, môžem kúpiť to málo uhlia, čo potrebujeme. Alebo keď už nemáme peniaze, stane sa aj to, že idem do mesta a pozbieram kartóny pred obchodmi. Aj kartónmi sa dá dosť dobre vykúriť byt. Ja sa nehanbím zato, že som chudobný. Mám štyri deti, manželka je nezamestnaná, nestačia nám vždy peniaze. Ale čo má robiť ten, ktorý žije z podpory, a to, čo dostáva, nestačí mu skoro ani na stravu. Alebo čo má robiť ten, kto je už starý a nevládze už ani chodiť? Potom tí vytrhávajú okenné rámy zo schodišťa a s tým kúria. Lebo čo sa dá robiť, keď nemáme normálne kúrenie? Nič. To je pravda, že predtým v tejto budove všade bola parketa. Mnohí spálili aj parketu. Ja som to spálil, lebo sa mi nepáčila. Bolo treba ju veľa leštiť...
	Záver
	Od informátorov, ktorých som navštívil som sa dozvedel, že situácia Rómov v Kráľovskom Chlmci je zlá. Je pravdou, že už nebývajú v rómskej osade, ako som to videl napríklad v Sečovciach, ale neuveriteľne veľa sa sťažujú na zlý stav svojich bytov. V panelových barakoch odvtedy čo sa tam Rómovia nasťahovali, nebola žiadna údržba. To je v prvom rade nespravodlivé voči tým, ktorí pravidelne platia nájomné a za údržbu. Bez výnimky každá budova sa môže podmáčať, keď príde dážď, búrka (to v niektorých prípadoch platí aj na tie budovy, v ktorých bývajú iba Nerómovia). Steny sú plesnivé, opadáva omietka, odpadová voda cez zničené kanalizačné rúry tečie rovno do rozvalených pivníc. Kvôli tomu už zďaleka smrdí celá štvrť. Budovy v lepšom stave Rómovia upravili na svoje náklady, ale samozrejme sociálna podpora nestačí na všetko. Skutočnosť, že v meste je nezamestnaných viac ako 30 % ešte viac zvyšuje pocit beznádejnosti týchto ľudí. Rómski obyvatelia nášho mesta už si uvedomili a, bohužiaľ, už aj prijali, že prácu dostanú iba v najvýnimočnejšom prípade, veď ani Nerómovia ju nemajú. Niektorí Nerómovia to vôbec nevidia, vidia iba vonkajšie negatíva “čiernej štvrte“, zničené budovy, smrad a biedu.
	A ako to už história mnohokrát dokázala, za zlé životné okolnosti sú vždy obviňovaní predstavitelia iného etnika. Za nezamestnanosť, zaostalosť regiónu od celoštátneho priemeru samozrejme obviňujú iba Rómov. Nerómovia sa stále sťažujú na kriminalitu, na negatívny výzor rómskej časti mesta, pričom štátna správa vôbec nerieši tento problém. Ak sa vrátime ku kriminalite v meste, viac problémov spôsobujú “bieli“ Chlmčania, stáli krčmoví provokatéri, členovia rozpadnutej mafie, rôzni drobní asociáli.
	V iných štátoch sa viac zaoberajú rozvojom regiónov, ale na Slovensku je to inak. U nás sa mi zdá, že ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja sa takými vecami vôbec nezaoberá. Tento stav pociťujeme všetci obyvatelia juhovýchodného Slovenska. Kvalita ornej pôdy v medzibodrockom regióne sa stále zhoršuje, kanály, čo slúžili na odvedenie vody, sú už dávno upchaté, neplnia svoj účel. Rekonštrukcia tých kanálov by poskytovala nové pracovné príležitosti tak rómskym, ako aj nerómskym obyvateľom. Dalo by sa znova hospodáriť na roliach, a vytvorením nových, v potravinárstve činných tovární, by klesol počet nezamestnaných. Keby bolo dosť práce a keby za vykonanú prácu poskytovali mzdu, ktorá by umožnila dôstojný život, aj pre Rómov, bolo by to výhodnejšie než poberanie sociálnych dávok.
	Mojou záverečnou prácou by som chcel prispieť k zmierneniu negatívnych predsudkov voči Rómom. Viem, že kultúrne stereotypy úplne nezmiznú, veď separovanie sa od iného, negatívny prístup k inému, vždy budú v ľudskej psychike existovať. V záujme spoločenstva žijúceho na periférii spoločnosti, ale aj v záujme celej spoločnosti, nie je dôležité iba oslabovanie predsudkov, ale je potrebné vytvoriť pracovné príležitosti. Veď práca je najdôležitejšou ľudskou činnosťou, ktorá jediná môže pozdvihnúť jedinca, spoločenstvo, štát.
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	Pracovné aktivity olašských Rómov a Rumungrov
	v regióne Nitra 
	Ingrid Billová
	Okres Nitra sa svojím počtom obyvateľstva 162 000 radí medzi najväčšie okresy Slovenska. Ak zoberieme do úvahy počet Rómov v Nitre, možno Nitru zaradiť medzi okresy s ich najnižším zastúpením, len 2,1 %. Skutkový stav občanov, ktorým v žilách koluje rómska krv, je však oveľa vyšší. Na rozlohe 13 529 km2 sa rozkladá Nitra so svojimi sídelnými jednotkami, kde žije viac ako 270 rómskych rodín. Najpočetnejšie obývané jednotky: sú Párovce, Kalvária a Klokočina, na ďalšom mieste sú: Chrenová, Krškany, Drážovce, Mlynárce, Diely, Čermaň.
	č.
	Meno
	Počet Rómov
	  Muži
	Deti do
	Zam.
	Mat.
	Róm potrebuje voľnosť, nekontrolovanosť. Nie sú ochotní podriadiť sa, neznesú, aby niekto nad nimi stál a boli neustále kontrolovaní. Nie sú zvyknutí dodržiavať akési pracovné predpisy, resp. pracovnú morálku. Tieto korene špecifickosti sú stále v Rómoch a neustále sa rozrastajú a pretrvávajú. Ich myslenie zostalo na tom istom stupni ako v minulosti.
	Čo sa týka vzťahu medzi Rómom a prácou, možno hovoriť iba o Rómoch mužoch, ktorí v minulosti zaobstarávali živobytie svojimi zručnosťami. Tu vznikol akýsi zárodok pracovného návyku, ale s tým rozdielom, že nemusel pracovať sústavne, bol sám sebe pánom, nikto mu nerozkazoval. Všetko záviselo od neho samého. Čas na prácu si vyhradil sám, robil tak dlho ako on chcel, nik ho nesúril, nenaliehal na neho.
	Ak chceme hovoriť o ženách – Rómkach, ich práca spočívala v jednoduchosti. Uplatňovanie týchto druhov, tzv. ženskej práce je nereálne. Veštenie, liečenie, maľovanie domov: na to už nie sú určené. Na liečenie tu máme lekárov, na veštenie profesionálnych veštcov, tak čo potom zostáva robiť ženám–Rómkam, keď v minulosti nič iné robiť nevedeli, jedine sa starať o deti a domácnosť. Preto je veľké množstvo rómskych žien v evidencii nezamestnaných na Úradoch práce.
	Z hľadiska pracovného úsilia v snahe zamestnať sa možno Rómov zadeliť do troch skupín:
	1. Rómovia, ktorí nemajú o prácu záujem.
	2. Rómovia, ktorí chcú pracovať, ale nemajú možnosti.
	3. Rómovia, ktorí sa asimilovali s majoritnou väčšinou.
	1.  Do tejto skupiny možno zaradiť tú časť rómskeho etnika, ktorej pracovné úsilie je minimálne. Je im dobre tak, ako je. Neustále vzdychajú, plačú nad svojím ťažkým osudom, nad zlým sociálno-ekonomickým postavením, ale nerobia nič preto, aby sa mali lepšie. Oddávajú sa osudu, sú pasívni, neustále čakajú na pomocnú ruku. Je to v dôsledku toho, že v minulom režime sa o nich postaral štát a oni teraz stále čakajú na nejaký zázrak. Vinu za svoju situáciu dávajú spoločnosti, nepriznajú si, že iba od nich záleží, ako sa budú mať oni a ich deti. Neuvedomujú si, že nie je dôležité iba prežiť ale aj žiť – žiť tak, aby sa nikdy nehanbili za to, aký spôsob života viedli, žiť na vyššej životnej úrovni, ktorú možno dosiahnuť predovšetkým zamestnaním sa a poctivou prácou. Ale oni si už zvykli. Štýl života, životný štandard, ktorý dosiahli, ich uspokojuje. K životu nepotrebujú nič viac, iba stravu. Sú doma, nezamestnaní a tým strácajú i kontakt so spoločnosťou. Uzatvárajú sa pred svetom, v dôsledku čoho ich majoritná väčšina odsudzuje. Rómovia žijú zo sociálnych dávok, z rodinných prídavkov, z podpory v nezamestnanosti, ktoré im prinesú až do domu. Jedinou ich povinnosťou je podpísať sa na Úrade práce a tým sa ich povinnosti končia.
	Financie, ktoré dostanú, im vydržia 3–4 dni, nakoľko s peniazmi nevedia hospodáriť, nemajú vyvinuté ekonomické vedomie. Keby pracovali, vynaložili by mnoho fyzickej i psychickej námahy na zabezpečenie si ekonomických prostriedkov a hodnotu peňazí by si vážili. Pojmy šetrnosť a hospodárnosť, im nehovoria nič. Hovoria: “Treba si užiť aspoň raz do mesiaca, veď celý mesiac som jedol suché lokše, tak aspoň teraz si dožičím, čo mi žalúdok pýta!“
	Nakúpia také veci, ktoré nie sú potrebné, aj bez nich sa dá žiť. Káva, cigarety – bez toho si nevedia život ani predstaviť. Ak majú peniaze, nestačia im obyčajné lacné cigarety – teraz fajčia Marlborky. Neuvedomujú si, že za 50 Sk by mohli mať nasledujúci deň aspoň na chlieb. Nemyslia na budúcnosť a na to, čo bude zajtra, pozajtra.
	V tomto prípade sa do popredia dostáva rómska pohostinnosť, chcú sa vyrovnať, resp. prekonať Nerómov, chcú im ukázať ako žijú, čo všetko jedia a to, že nie sú lakomí a svojmu “brušku“ dožičia všetko. V potravinách nechávajú nemalé finančné prostriedky a jeden pred druhým sa predvádzajú, kto a za koľko urobil tržbu v obchode. Tú časť, ktorá im zostane, investujú do dlžôb, ktoré si v priebehu mesiaca urobia. Konkrétne v obci Alekšince majú Rómovia v obchode s potravinami nemalé dlžoby, nakoľko im súkromný podnikateľ dáva na “sekeru“. Z každej podpory si časť dlžoby vyplatia, pretože by im predávajúci viac nevyšiel v ústrety. Z rozhovoru so súkromným podnikateľom som sa dozvedela, že výška dlžoby dosahuje u jednotlivých Rómov sumu 15–20 tisíc korún. Takýmto štýlom života žije prevažná časť Rómov v tejto obci. Z celkového počtu Rómov 146 je v pracovnom pomere iba 14 Rómov. Z toho 6 rómskych žien poberá príspevok v materstve, ostatní žijú zo sociálnych dávok a podpory v nezamestnanosti.
	2. Pravdou je skutočnosť, že časť Rómov je pohodlná, samostatne si nehľadá zamestnanie, spolieha sa na Úrady práce, jej úsilie je minimálne. Medzi nimi sú i takí, ktorí pracovali a sú ochotní pracovať i naďalej. Je potrebné im dať šancu, možnosť, priestor, aby presadili svoje vlastné “ja“ a presvedčili zamestnávateľa o svojich dobrých stránkach a pracovnej aktivite. Práve táto skupina Rómov dopláca na lenivosť, pohodlnosť, ale nemajú možnosti, nakoľko ich vzdelanostnej úrovni zodpovedá iba niekoľko druhov prác, a na druhej strane sú diskriminovaní zo strany podnikov.
	T. Loran vo svojej publikácii “Sociálno-ekonomické postavenie Rómov v SR“ konštatuje: “Situácia v Slovenskej republike je taká, že mnoho súkromných i štátnych podnikov nemá záujem zamestnávať ľudí rómskeho pôvodu i v prípade, že majú voľné pracovné miesta“. Zamestnávatelia na jednej strane majú zlé skúsenosti s Rómami, preto z nich majú strach, obávajú sa vzájomnej spolupráce. Na strane druhej nie sú ochotní zamestnávať Rómov i v prípade, že majú voľné pracovné miesta. Príčina ich konania je v odsudzovaní, opovrhovaní, v predsudkoch a zaujatosti voči nim. Tieto predsudky voči Rómom má takmer každý člen majoritnej väčšiny. Možno nechtiac, možno si neuvedomujú následky svojho konania. Už od malička sú deti vedené k tomu, že Róm je “všetko to zlé“ a už v útlom veku vznikajú zárodky opovrhovania. Odpoveďou na otázku prečo zamestnávatelia robia rozdiely medzi ľuďmi je v tom, že predsudky voči Rómom sú oveľa silnejšie ako ich vlastný rozum, zatemňujú ich konanie. Zamestnávatelia do pracovného pomeru príjmu radšej sociálne odkázaného člena majoritnej spoločnosti so záznamom v trestnom registri, ako inteligentného Róma so vzdelaním, ktoré zodpovedá ponúkanej práci.
	Pri pohľade na Róma zamestnávateľovi prebehne hlavou niekoľko otázok: “Čo ak Róm nebude pravidelne chodiť do práce, nebude si plniť svoje povinnosti, možno príde i k rozkrádaniu podnikového majetku, ku krádežiam medzi pracovníkmi, ku konfliktným situáciám na pracovisku!“ Môže sa vyskytnúť i otázka typu: “Čo ak Róm odradí mojich klientov, ktorí budú zhnusení skutočnosťou, že zamestnávam Róma a mne kvôli nemu prestane narastať príjem z mojej podnikateľskej činnosti?“ Takéto otázky si zamestnávatelia nepoložia ak ide o Neróma. Tieto skutočnosti sa odrážajú hlavne v evidencii na Úradoch práce, kde im taktiež nie je práca poskytnutá. Keby sa právo na prácu vzťahovalo naozaj na všetkých občanov Slovenskej republiky, nerobili by sa rozdiely na základe farby pleti, nebola by taká veľká miera nezamestnanosti rómskeho etnika.
	3.  Spoločensko-integrovaní Rómovia, ktorí sa v priebehu historického vývoja postupne socializovali do spoločnosti. Prebudil sa v nich pocit zodpovednosti a predovšetkým sa začlenili do pracovného procesu. Takýto členovia rómskej populácie museli zmeniť tradičný spôsob života, museli sa začať pohybovať v kruhoch majority, mať také záujmy a ašpirácie, ktoré sa stotožňujú zo všeobecne uznávanými cieľmi spoločnosti, v ktorej žijú.
	Na túto časť rómskej populácie sa i majoritná väčšina pozerá inak. Práca ich postupne zbližovala. Svoj život si bez zamestnania nevedia ani predstaviť, nedokážu žiť tak, ako ostatní, nedokážu pochopiť ako tak pasívne, neproduktívne môžu žiť a hlavne vyžiť z dávok sociálnej starostlivosti. Táto skupina Rómov dennodenne navštevuje svoje zamestnania, prácu vykonávajú ochotne, svedomite, dodržiavajú pracovné a bezpečnostné predpisy. Kolektív ich v práci prijal medzi seba, neodsudzuje ich. Týmto sa časť Rómov asimilovala s majoritnou väčšinou. Rómovia, ktorí sú v pracovnom pomere a ich príjem pokrýva ich potreby i potreby ich rodín, nevyužívajú sociálnu pomoc štátu, ktorá je určená sociálne odkázaným občanom. V prípade straty zamestnania, túto situáciu prežívajú podobným spôsobom ako Nerómovia. Evidujú sa na Úradoch práce, kde im taktiež práca poskytnutá nie je. V dôsledku toho sa uzatvárajú pred svetom, čím vznikajú rôzne rodinné problémy spojené s nedostatkom peňazí, rôzne poruchy psychického charakteru, sú nervózni, agresívni atď.
	Pracovné aktivity Rómov olašských a Rómov Rumungrov
	Olašskí Rómovia sa v minulosti živili hlavne ryžovaním zlata, predajom, obchodovaním s koňmi, výmenou tovaru za stravu. Tieto zdroje obživy im ostali i dnes. Majú výnimočný obchodný talent, schopnosti, ktoré im závidia i Nerómovia (ide o presvedčovacie schopnosti). Dnes nemožno hovoriť o obchodovaní s koňmi, pretože kone zamenili za ojazdené autá, s ktorými často obchodujú. Medzi olašskými Rómami v kruhu obchodovania vládne akási tajná dohoda predaja a ceny za tovar. Sú solidárni jeden voči druhému, pomôžu si, oboznámia ostatných členov komunity o možnostiach vhodného a predovšetkým výhodného nákupu produktov, ktoré potom predávajú ako svoj tovar. Preto často majú jeden a ten istý sortiment predaja. Olašskí Rómovia sú predovšetkým podnikatelia v obchodnej činnosti. Predávajú po jarmokoch a burzách. Za utŕžené peniaze nakúpia zasa iný tovar, ktorý opäť predávajú a tento kruh sa neustále opakuje (kúpa – predaj). 
	V súčasnej dobe sa dostali do ekonomických problémov, ktoré vznikli v dôsledku toho, že každý podnikateľ si musel odkúpiť svoj stánok v cenovej relácii 60 až 80 tisíc Sk. Svoje stánky museli vymeniť za tzv. “plechové búdy“. Istý čas sa ich obchodná činnosť pozastavila. Po istej dobe si však začali tieto stánky odkupovať, pretože pochopili, že to je ich jediný zdroj obživy. Do roboty sa im nechce a nič iné robiť nevedia. Tomuto spôsobu zabezpečenia si ekonomických prostriedkov postupne priúčajú i svoje deti. Ak sa spýtate Róma vo veku 8–10 rokov, takmer každý vám povie, že keď bude veľký, bude obchodovať tak, ako jeho “dade“. Iné zamestnanie im na um neprichádza, nakoľko deti sú vedené k tomu, aby si vytvorili pozitívny vzťah k obchodovaniu, kšeftovaniu. Rozvíja sa i podomový predaj.
	V týchto časoch Rómovia nadobudli veľké finančné prostriedky, zbohatli z faktúr. Začali žiť na vyššej životnej úrovni. Ich ekonomicko-sociálne postavenie sa postupne vyrovnávalo s postavením a statusom majoritnej väčšiny. Rómovia zneužívali slabších. “Takúto osobu sme označovali pojmom kôň, pretože on nás zastupoval v obchodných veciach. Obliekli sme ho do obleku a on zmluvy a fakturácie podpísal. Zo žobráka sme urobili človeka. Na takéto úlohy sme si zabezpečili Neróma, nakoľko Róm bol tŕňom v oku verejnosti a Nerómovia veria Nerómom viac. Zaslepili sme mu oči pár tisíckami, splatili mu dlžoby, poskytli auto a nakoniec sme s ním prerušili všetky kontakty.“  
	Okrádajú nielen sociálne slabých, ktorí žili na periférii spoločnosti, ale predovšetkým štát. Nakoľko do práce sa im nechce, ich filozofia je v rozpore so všeobecne uznávanou filozofiou, neustále vynaliezajú, vymýšľajú iné možnosti nadobudnutia ekonomických prostriedkov. 
	Ďalšou formou zabezpečenia si živobytia i obohatenia sú rôzne podvody, ktoré sa neustále rozrastajú. Rozšírené boli špekulácie, ktoré, ako som sa dozvedela v rozhovore od informátora, nazývali “meničky“. Olašskí Rómovia chodili do Čiech, kde sa snažili nekalým spôsobom obalamutiť predavačky a ťažiť z ich omylov. Lacné veci v cene 20–30 Sk platili veľkým platidlom (5 000 Sk). Neustále s predavačkou komunikovali a v prípade vydania peňazí opäť chceli peniaze zameniť na celé. Takto mi to popísal môj informátor z radov olašských Rómov. I keď zdravý rozum odmieta prijať takúto možnosť. Tomuto remeslu postupne priúčali aj svoje deti, ktoré už ako malé ovládajú rôzne finty, ktoré sú pri takomto podvode potrebné.
	Ďalšia skupina Rómov, hlavne tá, ktorá žije na periférii spoločnosti (ide o skupinu olašských Rómov z rodu Kurkešťov, časť Nitra-Mlynárce) sa živí drobnými “krádežami“. Ide predovšetkým o krádeže kabeliek v preplnených autobusoch MHD, na miestach, kde sa zdržujú početnejšie skupiny ľudí, napríklad kultúrno-spoločenské, športové podujatia a pod. Ide o remeslo, ktoré dokonale ovládajú bez toho, aby okradnutá osoba niečo pocítila. Majú na to svoju techniku. Nikdy nejde jeden Róm, vždy sú minimálne dvaja, traja. Vyhliadnu si istú osobu, u ktorej majú podozrenie na jej solventnosť, prisajú sa na ňu ako pijavice. Náhodou omylom do nej vrazia, pričom jeden zo zlodejov jej zoberie peňaženku. Preto, ak ide početnejšia skupina Rómov, Nerómovia zbystria svoju pozornosť. V dôsledku toho sa na všetkých Rómov pozerá majorita ako na bandu zlodejov a povaľačov, ktorí nič iné okrem krádeží robiť nevedia. Touto nepoctivou prácou sa doteraz živili iba tie najpodradnejšie skupiny Rómov. V súčasnej dobe sa tomuto remeslu priučili i Rómovia, ktorí tvorili elitu spoločnosti. Žili na najvyššom stupni životnej úrovne, mali všetko, na čo si len pomysleli, ale v dôsledku svojho bezstarostného života podľahli drogám a stali sa závislými. Na drogy vynaložili veľké finančné prostriedky. Postupne začali predávať svoje šperky, autá a všetok majetok, ktorý vlastnili. Stala sa z nich spodina tejto spoločnosti. Čiže riziko drog číha nielen na Nerómov, ale i na Rómov. Na to, aby mali svoju drogu, sa znížili až ku krádežiam. Stali sa nulami v spoločnosti, v ktorej znamenali veľa, v spoločnosti, kde si ich ostatní vážili, v spoločnosti, kde práve oni opovrhovali chudobnými. A teraz žijú ako oni. Postupne sa dostali na periférium spoločnosti, kde cesta späť je veľmi zložitá, plná prekážok.
	Časť z nich sa začala živiť i “dealerstvom drog“. Z rozprávania s olašským Rómom som sa dozvedela, že v minulom roku prepadová protidrogová jednotka robila kontrolu v rodine olašského Róma na ulici Hollého č. 5, kde našla väčšie množstvo heroínu. Majiteľa i spolupáchateľov polícia zatkla a umiestnila ich do nápravno-výchovného zariadenia, kde si doteraz odpykávajú trest za nepremyslené konanie.
	Rómovia Rumungri sú oveľa častejšie zapojení do pracovného procesu. Jedná sa hlavne o manuálnu prácu, nakoľko ich vzdelanostná úroveň je pomerne nízka. V oblasti pracovného zapojenia Rómov možno hovoriť o nekvalifikovaných robotníckych zamestnaniach bez odborného vzdelania a profesijných predpokladov. Vyhovuje im vykonávanie jednorázových prác, ktoré od nich nevyžadujú trvalo sa zamestnať. Často vykonávajú rôzne sezónne práce, spojené so zberom ovocia a zeleniny atď. V období leta si privyrábajú nielen zberom týchto plodov, ale i ich krádežou. V neskorých večerných hodinách navštevujú sady na jablká, broskyne, marhule... a kradnú. Sady už poznajú ako svoju vlastnú dlaň. Toto tzv. ukradnuté ovocie potom predávajú za nižšie ceny ako ich konkurenti. Konkrétne v obci Alekšince Rómovia z poľa ukradnú všetko, čo tam roľníci zasadili (zemiaky, cibuľu...). Ale v tomto prípade nekradnú iba preto, aby sa z nich najedli (ako v minulosti), ale pre vlastné obohatenie. 
	Veľa Rómov, ktorí boli evidovaní na Úrade práce v Nitre, sú teraz v pracovnom pomere. Ich zamestnávateľom sa stala firma Volkswagen, nakoľko práca, ktorú im poskytuje, zodpovedá ich základnému vzdelaniu. Ide o jednoduchú manuálnu prácu. Rómovia sú často zamestnaní ako pomocní robotníci, murári, tesári (najmä v odboroch stavebníctva). Časť z nich pracuje v zahraničí pri zbere letných plodov, resp. ako pomocní robotníci na stavbách. 
	Istá časť Rómov sa živí hudbou. Sem patria Rómovia, ktorí nie sú v pracovnom pomere, sú nezamestnaní a svoju ekonomickú situáciu si vylepšujú “muzicírovaním“. Táto časť Rómov nič iné ani robiť nevie. Hudba je pre nich všetkým – je existenčným zdrojom. O prácu záujem nemajú. Muzikantstvo sa traduje z generácie na generáciu. Tento spôsob živobytia je im historicky daný. Hudbe priúčajú i svoje deti a každý potomok má budúcnosť v hudbe. Hrávajú na rôznych akciách, podujatiach a to nielen pre Rómov, ale i pre majoritnú väčšinu. V regióne Nitra sú známe dva druhy rómskych hudobných kapiel: tzv. moderné – skupina “PHAGERDO“ z Partizánskeho a skupina “ŠOU MOREN“ z Čakajoviec a tzv. ľudové – cimbalová hudba M. Mocka a cimbalová hudba J. Riga.
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