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CIKÁNSKÉ SKUPINY A JEJICH BADATELÉ

Kniha Cikánské skupiny ajejich sociálníorganizace tematicky navazuje na naši
publikaci Cikánská rodina a příbuzenství, 1 v níž jsme českému čtenáři zpří
stupnili především texty, které v dané oblasti - studiu rodiny a příbuzenství
v cikánských skupinách - platí za klasiku. Autory příspěvků zastoupených
v této publikaci byli například britská antropoložka Judith Okely, původem
španělská badatelka Paloma Gay y Blasco či jedna z ústředních postav francouzské ciganologie Patrick Williams. Zaměření přítomné publikace se od
Cikánské rodiny v několika ohledech liší. Jednak už samotný název naznačuje
posun ohniska zájmu této publikace od témat souvisejících čistě s příbuzen
stvím a rodinou k širší problematice sociální organizace, vzájemných vztahů
mezi cikánskými skupinami a jejich vnitřního uspořádání. Texty v tomto
sborníku se dotýkají také témat jako je rituální nečistota, tabu, vůdcovství,
sociální kontrola či migrace. Předkládaná publikace se liší též autorským zastoupením. Vedle některých autorů, jejichž jména si v dané oblasti již dávno
získala renomé (Fredrik Barth, Matt Salo a Sheila Salo, Will Guy či Ignacy-Marek Kamiríski) se ve sborníku objevují také jména přispěvatelů mladých,
kterým jsme se tentokrát snažili poskytnout větší prostor (Kata Horváth
a Csaba Prónai, Lucie Plavjaniková a Michal Růžička, Rastislav Pivoň). Zaměření tohoto sborníku je širší také v tom smyslu, že zařazené texty pokrývají nejen téměř celý evropský prostor (objevují se zde texty týkající se španělských Gitanos, bulharských, polských a maďarských Cikánů i norských
Taterů), ale objeví se zde také příspěvek o kanadských Kalderaších. Kromě
toho jsme se snažili věnovat více prostoru i oblasti bývalého Československa.
Je sice smutnou pravdou, že (v důsledku po desetiletí trvající izolace?) srovnání předlistopadové české sociálně-vědní produkce na dané téma s produkcí
světovou vyznívá velice výrazně v náš neprospěch, chtěli jsme však ukázat, že
přesto také v Čechách a na Slovensku vznikaly a vznikají studie hodné zřetele.
Pozorný čtenář si brzy povšimne, že autoři reprezentovaní v tomto
sborníku používají pro označení skupin, o nichž píší, celou škálu různých
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termínů. Někteří hovoří o Romech, jiní pouZlvaJ1 termín Cigáni, další
zase volí označení Cikáni (nemluvě o používání specifických etnonym
jako jsou Kalderaši, Calós či Tateři). Tuto různorodost záměrně zachováváme, stejně jako veškeré distinkce v pojmosloví, které původní texty
obsahují. Tato variabilita totiž, kromě jiného, vypovídá o nemožnosti
směstnat všechny skupiny, které jsou z nejrůznějších (a často implicitně
rasistických) důvodů považovány za členy jednoho homogenního společenství, do jedné společné škatulky. K této etnograficky nesprávné a ve své
podstatě esencialisticky-etnocentrické perspektivě přispívá také v dnešní
České republice zavedená praxe politické korektnosti, kdy jsou skupiny,

které spolu nemají a nechtějí mít nic společného a které se samy označují
různými jmény, zaškatulkovány jako Romové, to vše ve víře v dobrou věc.
Záměrně tedy neakceptujeme tento politicky zabarvený přístup a chceme
tím zdůraznit hledisko odborné, které poukazuje na jeho častou empirickou
nesprávnost.

* * *
Z dílny manželského tandemu Matta a Sheily Salo, letitých čelních před
nejstarší mezinárodní vědecké ciganologické organizace Gypsy Lore
Society (Mart Salo je současným prezidentem této organizace), pochází pří
spěvek Kalderaši ve východní Kanadě: sociální organizace. Tento text je vlastně
jednou kapitolou z jejich společné monografie o kanadských Kalderaších
z roku 1977. 2 Saloovi v pře(d)loženém textu analyzují příbuzenský systém,
systém uzavírání sňatků a příbuzenskou terminologii Romů ze skupiny Kalderašů, žijících ve východní části Kanady, u nichž prováděli terénní výzkum.
Pro českého čtenáře je možná překvapující skutečnost, že Kalderaši jsou zde
klasifikováni jako Romové, přičemž Romové jsou charakterizováni jako specifická podskupina Cikánů. Čtenář tak má možnost seznámit se s analýzou
vztahů mezi různými skupinami Romů v Kanadě (v tomto případě mezi
Kalderaši, Mačvaji a Lovary) a se vztahy mezi Romy a jinými, ne-romskými
Cikány. Jak přitom autoři uvádějí, je u těchto (sub)skupin "pocit jednoty
s celkovou skupinou Romů ... slabý; a ... ve vztahu k Cikánům mimo skupinu Romů je dokonce ještě slabší" (str. 27).
Přestože Kalderaši nejsou zdaleka jedinou cikánskou skupinou žijící
v Severní Americe, zaměřuje se naprostá většina autorů po celá desetiletí
stavitelů

Salo, Matt T. ~ Salo, Sheila M. G. 1977. The Ktlderoš in Eastern Canada, National
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právě na jejich výzkum, pročež někteří autoři označují sociálně-vědní výzkum Cikánů v Severní Americe ironicky jako "kalderašocentrický".3 Ať již
tak či onak, jsou manželé Saloovi klasickými představiteli této tendence.
Teoretická báze, z níž tento text vychází, plně odpovídá v antropologickém diskurzu tehdy (stále ještě) převládající "lineage theory". Kalderaši
jsou popisováni jako společenství patrilineární (též patrilokální a patrifokální), odkazující "k descendentním skupinám na dvou rovinách, na
rovině minimálního rodu a klanu" (str. 24). Autoři používají termíny jako
je minimální rod a klan (a dílem též rozšířená rodina či domácnost), dávají
však zároveň také prostor emic termínům svých informátorů (vitsa,familia,
tsera). Kromě diskuse kolem charakteru příbuzenské skupiny u Kalderašů
se Saloovi zaměřují také na další významné oblasti v rámci studia příbuzen
ství, jako jsou sňatkové aliance, cena za nevěstu (brideprice) či příbuzenská
terminologie.
Fredrik Barth, autor známý u nás spíše z oblasti teorie etnicity, resp. jako
osoba, která moderní diskusi o etnicitě svým slavným textem z šedesátých let
do značné míry otevřela, je v našem sborníku zastoupen svou studií Sociální
organizace párijské skupiny v Norsku. Tento příspěvek, zaměřený na Tatery,
Cikánům blízkou polo-usedlou párijskou skupinu žijící ve východním Norsku, je pozoruhodný hned v několika ohledech. Barthův text se programově
zaměřuje na sociální organizaci sledovaných skupin, což v době, kdy text
vznikal - tedy v padesátých letech minulého století - nebylo ještě vůbec
obvyklé (většina textů se tehdy snažila odhalit původ Taterů, nebo se - v lepším případě - zaměřovala na folkloristické projevy či lingvistické analýzy).
Kromě ohniska zájmu - sociální organizace - je Barthův text do značné míry
průlomový také v aplikovaném teoretickém rámci. Jeho analýza sociální
organizace Taterů využívá pojmových a konceptuálních nástrojů sociální
antropologie (teorie unilineární descendence, bilaterální příbuzenství, apod.),
což byl v době vzniku tohoto textu přístup, který na dané skupiny vlastně
ještě nikdo nepoužil. Dalším velice pozoruhodným rysem tohoto textu je
skutečnost, že Barth v něm mimo jiné zdůrazňuje fakt, že Tateři připisují,
coby kritériu členství ve skupině, význam nejen patrilineární ideologii, ale
také bilaterálnímu příbuzenství a způsobu života. Sociální organizace taterských skupin je tedy velice flexibilní a hranice mezi Tatery a usedlou společností jsou do značné míry vzájemně prostupné: "... přijme-li člen usedlé
3 Acton, T. A. 1978. Réussite littéraire et insucces politique. In: Liégeois, Jean-Pierre (ed.),
Tsiganes et nomades: tendances actuelles de fa recherche. Special issue of Hommes et Migrations. Paris, s. 21-31.
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taterský způsob života, bude vždy považován za nečlena, nicjeho potomci druhé a třetí generace se budou moci odvolat na linii
předků, kteří žili jako Tateři a tak potvrdit své členství v této skupině. Ve
skutečnosti tedy může řada taterských rodin vystopovat svůj původ k farmářům" (str. 50). Barth se přitom nevěnuje jen otázkám vzájemných vztahů
Taterů a okolní společnosti, ale analyzuje také vnitřní strukturu a fungování
taterských sociálních jednotek, založených na příbuzenství, ekonomické
spolupráci či společné rezidenci.
David Lagunas, španělský autor, působící v současné době v Mexiku,
je v našem sborníku zastoupen svým textem Přehodnocení příbuzenství
u Gitanos: katalánští Calós. Tento text je pozoruhodný zejména svým analytickým přístupem: snaží se - a to velice svěžím způsobem - řešit otázku
(ne)existence unilineárních descendentních skupin (rodů) u katalánských
Cikánů a vzájemný vztah unilineárního a bilaterálního příbuzenství, tedy
otázku, která, jak jsme viděli v případě dvou předchozích textů, je v oblasti antropologického studia cikánských skupin otázkou takřka věčnou.
Čím se však Lagunasův text odlišuje od všech ostatních nejvýrazněji, je
skutečnost, že se jako jediný - a zde je třeba poukázat na to, že se jedná
o text nejmladší, přičemž doba vzniku zde samozřejmě hraje rozhodující
roli - věnuje emické koncepci příbuzenství odpovídající skupiny. Jinými
slovy, zatímco ostatní automaticky pokládají příbuzenství za něco samozřejmého a obecně sdíleného, Lagunas svým informátorům pokládá otázku,
co je to příbuzenství a na základě jakých kritérií považují tu či onu osobu
za příbuznou. Mezi katalánskými Calós nachází představu sdílení společné
krve, která je předávána v procesu reprodukce, přičemž tato představa determinuje koncepci příbuzenského a genderového systému katalánských
Calós, stejně jako jejich pojetí etnicity: "Otec předává krev, členství v rodu,
a tedy etnickou identitu" (str. 69). Tato představa není vposledku klasické
antropologické (resp. západní) definici příbuzenství nijak cizí. Co je však
velice významným prvkem, je právě ono pídění se po "native's point ofview",
které, jak vidíme v našem výběru, v předchozích desetiletích vůbec nebylo
samozřejmé. Lagunas samozřejmě čerpá z moderní antropologické literatury
věnované příbuzenství, resp. reflektuje Schneiderův "kulturní obrat" (obrat
ke studiu příbuzenství jakožto kulturnímu systému) a vše, co přišlo po něm.
Zkoumá tedy rodinu a příbuzenství jako systém významů, nikoli jako biologickou realitu. Kromě toho se v tomto textu poprvé setkáváme se situací,
kdy se antropolog v terénu zajímá též o názory žen. Lagunas tak poukazuje
například na fakt, že ženský diskurz o početí se od toho mužského poměrně
výrazně liší.
méně
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Zcela jinou část Evropy mapuje text Eleny Marušiakové Charakteristika
cigánského etnosu (na příkladech z Bulharska). Tento příspěvek je od ostatních,
zastoupených v tomto svazku, odlišný zejména svým teoretickým zasazením.
Elena Marušiaková nabízí přehled a klasifikaci bulharských cikánských skupin, což může být pro českého čtenáře nepochybně velice poučné, používá
však při své klasifikaci v současném (českém i světovém) sociálně-vědním
kontextu poněkud překvapivě klasickou unilineární evolucionistickou teorii
vycházející z tradic ruské marxistické etnografie (srov. výrazy jako předtřídní
etnická společenství, zpoždění v historickém vývoji či vyšší stadium vývoje).

Marušiaková klasifikuje Cigány coby předtřídní etnické společenství, přes
něji jako "meziskupinové etnické společenství", které nesplňuje charakteristické rysy "národa" (a to ani - v autorčině dikci - jako "nacija" ani jako
"narodnost"). Jak uvádí samotná autorka: "Cigánské skupiny výrazným způ
sobem připomínají meziskupinová etnická společenství. Jsou autonomní,
velice často navzájem nepřátelské, mnohé z nich mají vlastní potestární
orgány, jednotlivé dialekty se odlišují do takové míry, že členové rozdílných
skupin si nemohou rozumět bez použití třetího jazyka - prostředníka"
(str. 106). Cigánský etnos je pak v textu charakterizován jako kombinace
kategorie meziskupinového etnického společenství a společenství metaetnického. Pro mladšího českého čtenáře tak bude tento příspěvek jistě
zajímavý nejen na rovině informativní (klasifikací bulharských cikánských
skupin), ale také jako klasická ukázka toho, jak se (nejen) u nás psalo v období před rokem 1989. Podíváme-li se totiž na uvedený příspěvek optikou
jeho vlastního paradigmatu, pak nemůžeme než konstatovat, že daný text
patří svým charakterem spíše do předchozího stadia společenskovědního
bádání.
O Romech/Cikánech v Polsku neměl český čtenář doposud k dispozici,
kromě roztroušených zmínek, téměř žádné souvislé informace. Toto bílé
místo se snažíme zaplnit uveřejněním českého překladu textu Ignacy-Marka
KamiIÍskeho Dilema moci: interní a externí vůdcovství. Romové v Polsku.
Tento text, který byl původně publikován jako jedna kapitola slavné antologie Aparny Rao4, vychází z autorovy disertační práce a dlouhodobých
výzkumů v Polsku. KamiIÍského text nabízí základní historický přehled
o cikánských skupinách v Polsku, což českému čtenáři už samo o sobě
značně zkomplikuje zažitou představu homogenní "romské komunity" ať

4 Rao, A. (ed.). 1987. The other nomads. Peripatetic minorities in cross-culturalperspective.
Bohlau Verlag: Koln, Wien.
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už na území jednoho státního útvaru či obecně v kontextu evropském. Jak
ukazuje 19nacy-Marek Kaminski, na území dnešního Polska se setkáváme
se skupinami polska Roma, dále potom s karpatskými Romy, kteří se dále
dělí na bergitka Roma a slovenské Romy, s nimiž máme zkušenost z obou
republik bývalého Československa, stejně jako s valašskými Cikány (dělícími
se na Kalderaše, Lovary a Čurary). Tyto jednotlivé skupiny se přitom, jak
autor dokládá, považují za skupiny vzájemně odlišné a cizí a navzájem se
vůči sobě vymezující. Obraz romských/cikánských skupin se tak i pro čte
náře nenavyklého číst cizojazyčné texty stává komplexnější a rozmanitější.
Autor se dále zaměřuje zejména na strategie peripatetických cikánských
skupin, jejich mocenské struktury a politické aktivity. Kategorizuje jednotlivé úrovně sociální organizace cikánských skupin, založené na příbuzenství
či ekonomické kooperaci (od rasa, přes natsia, vitsa, familija, tsera až po
tabor a kumpania). Samotným jádrem textu je potom analýza různých podob interního vůdcovství, které respektuje danou sociální organizaci, stejně
jako velice důležitý kodex rituální čistoty, a vůdcovství externího, vynuceného tlakem zvenčí.
Zůstaneme ještě na okamžik ve střední Evropě, neboť ve sborníku nalezneme také několik zástupců maďarské sociální vědy. Budeme-li postupovat chronologicky, nejstarším textem je dnes již klasická studie Kamilla
Erdose Klasifikace Cikánů v Madársku. Erdosův text pokrývá v mentální
mapě českého čtenáře, který se o danou problematiku zajímá, hned ně
kolik bílých míst. Jednak v úvodu sumarizuje historii odborného zájmu
maďarských vědců o Romy/Cikány a (publikované) výsledky tohoto zájmu
a jednak, což je ještě důležitější, poskytuje základní etnografické informace
o romských/cikánských skupinách žijících v Maďarsku a jejich - dodnes
používanou - klasifikaci (na tuto linii potom navazuje současný text
Pétera Szuhaye, k němu viz dále). Erdos přitom usiluje o vytvoření klasifikace těchto skupin, která by byla vlastní Romům/Cikánům samotným.
"... Po celou dobu jsem se (...) držel imperativu - vytvořit klasifikaci, jakou
by vytvořili Cikáni samotní" (str. 163). Jedná se tedy o pokus o přiblížení
jakési emic perspektivy. Protože pak, jak uvádí, je "...za současné situace
legitimní považovat mateřský jazyk za kritérium, podle kterého je možné
rozlišit přinejmenším hlavní cikánské skupiny" (str. 156), volí za základ
členění cikánských skupin hledisko lingvistické a osu jeho klasifikace tvoří
rozdělení na Cikány, jejichž mateřským jazykem je cikánština (které dále
dělí na karpatské a valašské Cikány) a Cikány, jejichž mateřským jazykem
je ne-cikánský jazyk (které rozděluje na maďarsky a rumunsky hovořící
skupiny).
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Tematicky navazujícím příspěvkem je text Sebedefinice romských etnických
skupin a jejich vnímání jiných romských skupin, jehož autorem je současný
maďarský etnograf a ciganolog Péter Szuhay. Szuhay se zaměřuje na jedno
z nejzajímavějších témat v oblasti "romské problematiky", a to na vztahy
mezi jednotlivými skupinami, označovanými jako "Romové" či "Cikáni"
v rámci Maďarska. Dává čtenáři nahlédnout, jak se tyto skupiny, zvenčí
často vnímané jako jeden homogenní celek, navzájem klasifikují, jak se vůči
sobě vzájemně vymezují a jakými způsoby manipulují se skupinovými označeními jako jsou například "Muzikanti" či "Lovari" . Pilíř jeho klasifikace
romských/cikánských skupin v současném Maďarsku tvoří rozdělení na tři
základní celky - valašské Romy, maďarské Romy (Muzikanty) a rumunské
Romy (Beáše). Zdůrazňovanými odlišnostmi mezi těmito endogamními
skupinami je potom nejen používání jazyka (romština, maďarština, rumunština), ale také profesní odlišnost či životní styl. Szuhay poukazuje na
tendenci všech těchto skupin separovat a odlišovat se od ostatních skupin,
klasifikovaných rovněž jako "Romové" či "Cikáni", což je trend, který
jde proti proudu všech současných tendencí v politické sféře, stavících na
předpokládané, ovšem neexistující jednotě všech "Romů". Autor se pak též
vymezuje vůči přílišnému zdůrazňování kritéria jazyka (s nímž se setkáme
například právě v klasifikaci Kamilla Erdose), která podle něj vede k tomu,
že: "Náš popis kulturního systému maďarsky mluvících skupin nemůže být
tak důkladný jako náš popis romsky hovořících skupin, neboť dosavadní
výzkumníci měli sklon předpokládat, že kultura romsky hovořících skupin
je původnější a nevěnovali tak velkou pozornost popisu maďarsky mluvících
Romů" (str. 175).
Posledními maďarskými zástupci v této knize jsou dva badatelé mladší
generace, Kata Horváth a Csaba Prónai, kteří se ve svém textu Mezi "špinavostí" a "úzkostlivostí". O systému (ne)čistoty v komunitě madárských Cikánů
věnují tématu, které tradičně přitahuje výraznou pozornost sociálních vědců.
Navazují na výkladovou linii systému (ne)čistoty u Cikánů, představovanou
například americkou badatelkou Anne Sutherland či britskou antropoložkou
Judith Okely. Předkládaná studie vychází z terénního výzkumu u madárských
Cikánů a zabývá se emickým konceptem (ne)čistoty, a tÍm, jak sami Cikáni
tento koncept používají k vymezení hranice mezi nimi samotnými a těmi
druhými (ať už jsou jimi jiní Cikáni nebo ne-Cikáni). Autoři analyzují dvě
nativní kategorie, "úzkostlivost" (kényesség) na jedné straně, která je obvykle
připisována Maďarům, a "špinavost" (retkesség) na straně druhé, která je používána v souvislosti s jinými cikánskými skupinami. Koncept (ne) čistoty je
podle nich u Cikánů i ne-Cikánů totožný, odlišné jsou však způsoby jeho
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interpretace a to, jak jej Cikáni používají ke zdůraznění odlišnostÍ. Vlastními
slovy autorů: ,,(Ne)čistota jako morální kategorie se paralelně objevuje jako
hlavní důvod pro udržování distance i jako symbol odlišných životních stylů
jednotlivých skupin" (str. 189). Tato distance je pak udržována zejména mezi
Cikány a ne-Cikány prostřednictvím konceptu "úzkostlivosti", ale zároveň
je potřeba neustále dokazovat, že daný jednotlivec je pravým Cikánem, a to
právě tím, že je "čistotný". Autoři tak představují maďarské Cikány jako
jedince neustále balancující na půl cesty mezi čistotností a úzkostlivostí
("Veškeré úsilí směřuje k tomu, zůstat na půli cesty mezi těmi, kdo jsou
,špinaví' a těmi, kdo jsou ,úzkostliví''' /str. 1911.)
Konečně je v předkládaném sborníku zastoupena také produkce česká
a slovenská, a to hned na několika frontách. Začneme-li u našich východních sousedů, máme v tomto svazku příležitost se seznámit se studií Márie
Dubayové Rómska rodina na Slovensku, která je reprintem stejnojmenného
textu publikovaného ve Slovenském národopise. 5 Mária Dubayová je v našich
zemích známa nejen jako autorka několika kratších studií věnovaných např.
právě problematice romské rodiny" či mezietnické komunikace, ale též jako
autorka monografie Rómovia v procesoch kultúrnej zmeny. Kultúrno-antropologická štúdia z roku 20DI?, v níž se věnuje mimo jiné také problematice romských skupin a jejich diferenciaci na slovenské i evropské úrovni.
V přítomném textu pak autorka analyzuje některé dílčí otázky související
s rodinou, příbuzenstvím a reprodukcí u slovenských Romů. Zaměřuje
se přitom zejména na problematiku sňatků (matrimonií) a výběru manželského partnera, přičemž zdůrazňuje, že ve vztahu ke sledované populaci
"analýza výsledkov výskumu potvrdzuje vysokú mieru lokálnej skupinovej
endogamie" (str. 197). Mária Dubayová se však nezajímá o romskou rodinu
jako o nacházející se v jakémsi vakuu, ale vždy svůj předmět zájmu chápe
v širších souvislostech většinové slovenské populace a vzájemných mezietnických vztahů.
Dalším slovenským badatelem je Rastislav Pivoň, který se ve své konceptuálně zaměřené studii věnuje fenoménu rituální ne/čistoty. Srovnávacím
rozborem, kdy mu za komparativní protipól vůči studiím ciganologickým
5 Dubayová, M. 1994. Rómska rodina na Slovensku: Pokus o kultúrnoantropologickú
ref!exiu, Slovenský národopis 42, Č. 2, s. 129-138.
6 Dubayová, M. 1990. K problematike vztahu cigánskej lokálnej a cigánskej etnickej
skupiny, Slovensky národopis 38, Č. 1-2, s. 274-277.
7 Dubayová, M. 2001. Rómovia v procesoch kultúrnej zmeny. Kultúrno-antropologická
štúdia. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.
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slouží výsledky bádání historických antropologů a zejména pak Richarda
van Diilmena, tento autor dokládá, že institut rituální nečistoty není žádným romským specifikem, ale naopak, že se jedná ,,0 kulturně univerzální
fenomén, jakýsi nástroj stratifikace společnosti zevnitř i zvenčí" (str. 213),
s nímž se bylo v předmoderní době možné setkat také u řady evropských
společností, resp. profesních skupin. Z výsledků uvedeného rozboru pak vyvozuje dobře podložený a vůči doposud převládajícím tematizacím daného
konceptu z per Hiibschmannové a Jakoubka vycházejících z jeho indického
původu výrazně kritický závěr, že setkáváme-li se dnes s daným konceptem
u romských skupin, je tento jejich rys "spíše znakem jejich ,tradičnosti'
než ,indickosti''', resp. že "rituální nečistota ... se systémem indických kast
a džátí nesouvisí nebo s ním souvisí jen do takové míry, do jaké s ním souvisí
tentýž fenomén v jiných evropských kulturách".
České zástupce v této publikaci bychom mohli rozdělit do dvou kategorií, a to podle kritéria generačního. První skupinu tvoří dvě autorky, jejichž
práce patří dnes v dané oblasti již k pracím klasickým, zastupují však každá
odlišnou sociálněvědní perspektivu - Eva Davidová je představitelkou
bádání etnologického, zatímco Květa Kalibová zde reprezentuje českou
demografii. Českému čtenáři, který se v dané oblasti pohybuje, nejsou tato
jména jistě neznámá. Zařazením těchto textů do našeho sborníku tak usilujeme o zachování historické kontinuity a možnosti návaznosti textů autorů
mladší generace na již zavedenou (česko-slovenskou) "klasiku". Ve druhé
frontě potom následují autoři mladší, které však už jen stěží - a to i přes
jejich mládí - můžeme označit jako "začínající". Mezi ně řadí editoři tohoto
sborníku nejen sami sebe, ale také Lucii Plavjanikovou, Michala Růžičku
a Antonína Ferka. Za zmínku snad stojí také skutečnost, že současní čeští
badatelé (generace mladší) jsou v předkládané publikaci zastoupeni často nejen svojí původní tvorbou, ale též překladatelsky (M. Jakoubek, L. Budilová,
L. Plavjaniková, M. Vaňková).
Vedeni snahou navázat na dlouhou a významnou tradici demografických
studií o Romech/Cikánech jsme do našeho výboru zařadili text Květy Kalibové Demografické charakteristiky Romů ve vybraných zemích střední a východní Evropy, vycházející z projektu Rady Evropy realizovaného v letech
1995-1999. Tato přední česká demografka nejdříve, v úvodních partiích
textu, diskutuje metodologické problémy spojené se snahou kvantitativně
měřit romské/cikánské populace v regionu střední a východní Evropy. Mezi
tyto problémy patří zejména (nikoli nevýznamná) otázka identifikace toho,
kdo je Rom a otázka, jakým způsobem lze takové osoby spočítat a o čem
pak budou výsledná data vypovídat. Další potíže tohoto rázu jsou například
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zaznamenávání či deklarace národnosti při sčítání lidu, zaznamenávání mateřského jazyka coby indikátoru národnosti, migrace, apod. Součástí textu je
též historický přehled přístupu státní správy ke sčítání lidu a metod sčítání
používané ve sledovaných státech od poloviny minulého století. Na základě
dat ze sčítání lidu z počátku 90. let ve vybraných zemích (založených tedy na
souboru osob, které svou příslušnost k romské národnosti deklarovaly) analyzuje Kalibová demografické znaky romské populace, přičemž cílem textu je:
"...studium demografických charakteristik romské populace a jejich porovnání s charakteristikami ostatního obyvatelstva, tj. zjištění, do jaké míry se
demografické chování Romů odlišuje či má tendenci se přibližovat chování
majoritní společnosti" (str. 214). Samotné jádro příspěvku pak tvoří diskuse
problémů ryze demografických (úmrtnost, porodnost, plodnost, populační
růst) a jejich komparace v rámci sledovaných zemí (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, FYROM, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko).
Eva Davidová se na poli diskutované problematiky pohybuje již řadu
let, a to nejen jako etnoložka, ale též jako uznávaná fotografka. Kromě monografií Bez kolíb a šiatrov8 (Košice 1965) a Romano Drom/Cesty Romů 9 ,
si tato badatelka získala renomé také celou řadou odborných studií publikovaných (nejen) v českých a slovenských sociálně-vědních časopisech. \0
V této publikaci má čtenář možnost se seznámit s její nejnovější studií
k danému tématu, s názvem Mezigenerační změna: ke ztrátě dvou generací
Romů v uplynulém půlstoletí. V této stati autorka plně využívá nespornou
výhodu, kterou ve srovnání s autory mladší generace disponuje, jíž je dlouhodobý časový rozměr jejích terénních výzkumů (který dnes již dosahuje
řádu desítek let). Eva Davidová analyzuje sociální proměny, kterými procházelo romské obyvatelstvo, přesídlené v poválečném období ze Slovenska
do českých zemí, a vystavené změnám jednak v důsledku migrace (nové
prostředí, odlišné hodnoty, apod.) a jednak v důsledku politiky českoslo
venského státu zaměřené na řešení tzv. cikánské otázky. Autorka pak využívá
vlastního empirického materiálu z Českého Krumlova a ohlíží se za historií
a sociálními změnami v prostředí českokrumlovských Romů. Sleduje migrační pohyby poválečných přesídlenců, dopady místní bytové politiky na
Davidová, E. 1965. Bez kolíb a šiatrov. Košice: Východoslovenské vydavatelstvo.
Davidová, E. 1995. Romano drom/Cesty Romů 1945-1990. Olomouc: Vydavatelství
Univerzity Palackého v Olomouci.
IQ Ke sledované problematice za všechny např. Davidová, E. 1995. Romská rodina k jejím změnám v poválečném a současném období. In: Bulletin Muzea romské kultury,
s. 18-25
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vývoj jejich společenství, změny v jejich hodnotovém systému i přetrhání
návaznosti v mezigeneračních vztazích v rámci příbuzenské skupiny. Na
základě provedeného rozboru pak Davidová dochází k závěru, že v letech
1950-1989 byla " ... přerušena kontinuita přirozeného vývoje většiny romských rodinně-příbuzenských komunit a tím v průběhu těchto čtyřiceti
let u nich došlo ke ztrátě nejméně dvou generací" (str. 261). Pro celkové
zasazení do kontextu může být zajímavá také informace, že Eva Davidová
jako jedna z mála českých a slovenských badatelů prorazila také v zahraničí
(ať již jako autorka či funkcionářka v Gypsy Lore Society); v 70. letech též
spolupracovala například s Willem Guyem při jeho výzkumech v tehdejším
Československu.

Dalším autorem, který přispěl do tohoto sborníku textem s názvem ~

znam rodinných vazeb pro migraci českých a slovenských Romů, je britský sociolog a antropolog Will Guy. Zařazujeme jej mezi tuzemské autory záměrně,
neboť Will Guy je jedním z mála zahraničních badatelů, kteří uskutečňovali
svůj výzkum cikánských populací v komunistickém Československu.ll Z porevolučního období je pak jeho významným publikačním počinem zejména
sborník Between Past and Future. The Roma ofCentral and Eastern Europe12 ,
který nabízí srovnání situace Romů v několika postkomunistických zemích.
Přítomná stať tohoto autora pojednává o velice aktuálním tématu, azylové
migraci českých a slovenských Romů do zemí západní Evropy. Samotným
jádrem této studie je analýza specifik romské migrace, za jejíž nejrypičtější
rys autor považuje fakt, že Romové migrují v příbuzenských skupinách
a usilují o udržování sítí rozšířených rodin. Will Guy rovněž srovnává současnou romskou migraci s migrací v rámci Československa v době, kdy zde
v 70. letech 20. století sám prováděl terénní výzkum a vyzdvihuje všudypřítomný moment úsilí romských migrantů o ekonomické zabezpečení
rodiny (čímž také mj. vyvrací stereotypní představu o Cikánech coby osob
práce se štítících).
Navážeme-li na klasické autory pracemi badatelů o generaci mladších,
v jejichž rámci se většinou setkáváme s absolventy oborů sociální a kulturní
antropologie, dostáváme se k příspěvku editorů této publikace, Lenky Budilové a Marka Jakoubka Trojgenerační model transformace sňatkových vzorců
v cigánské skupině. V tomto příspěvku jednak navazujeme na analýzu našeho

8

9

II Guy, W. 1975. Ways ofLooking at Roms: the Case ofCzechoslovakia. In: Rehflsch, F.
(ed.), Gypsies, Tinkers and Other Travellers. London: Academic Press, s. 201-229.
12 Guy, W. (ed.). 2002. Between Past and Future. The Roma o/Centra!and Eastern Europe.
University of Hertfordshire Press.
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terénního a genealogického materiálu, kterou jsme poskytli v předchozí
publikaci 13 , jednak se snažíme tuto analýzu obohatit o novou perspektivu,
a to perspektivu diachronickou. Ve své stati se věnujeme problematice
sňatků a zejména otázce výběru manželského partnera v příbuzenské síti
rozprostírající se přes Českou i Slovenskou republiku a v rámci této sítě se
pak snažíme zachytit a interpretovat změny, k nimž dochází během posledních desetiletí právě v oblasti výběru manželského partnera, a to v té části,
která žije v prostředí českých měst. Zahrnuli jsme tak do své analýzy dvě další
kategorie, a to proměnu v čase a v prostoru (v důsledku migrace). Hypotéza,
kterou předkládáme, a model, který jsme nazvali právě "trojgeneračním modelem" vychází z empirických dat ze dvou českých měst, České Kamenice
a Ústí nad Labem. Tento model popisuje, podle jakých vzorců fungoval výběr manželského partnera u první generace příchozích ze Slovenska (většina
sňatků byla uzavírána mezi příbuznými, "pre čeranki" či kombinací obou
těchto typů), jak tento model ve druhé generaci oslaboval a v rodinách našich informátorů byla znát v tomto ohledu jistá bezradnost, a jak se nakonec
v generaci třetí s jiným "obsahem", ale stejnou formou, vrací původní model
z první generace. Osoby ze třetí generace pak navazují sňatky s původně
nepříbuznými lokálními cigánskými skupinami, používají však přitom stejných strategií (sňatky ,,pre čeranki") jako jejich předkové v cigánské osadě.
Tento výkladový model pochopitelně nemá žádné zobecňující ambice
a jeho platnost prokáže chování potomků našich informátorů v následujících letech.
Generačně, charakterem vzdělání a vlastně i institucionálně jsou s editory
tohoto sborníku spřízněni další dva autoři, jejichž text se v této publikaci
objevuje. Lucie Plavjaniková a Michal Růžička začínají svoji stať Socio-prostorová dynamika příbuzenství v cigánské osadě přijetím předpokladu o úzké
provázanosti sociální organizace a příbuzenského systému v cigánských
osadách. Klíčovým argumentem celého jejich příspěvku je pak důraz na
prostorové charakteristiky, které podle autorů významným způsobem
ovlivňují charakter příbuzenských vztahů v cigánských osadách, zejména
pak zde uplatňované sňatkové strategie. Autoři stati vycházejí z empirických
dat získaných během vlastního terénního šetření a jejich textu nechybí báze
v podobě informace o metodologii a použitých teoriích. V tomto bodě se
zdá, že se současné české texty v dané oblasti začínají přibližovat standardu
l3 Budilová, L. - Jakoubek, M. 2007. Příbuzenství, manželství a sňatkové vzorce. Cigánská příbuzenská síť. In: Budilová, L. - Jakoubek, M. (eds.), Cikánská rodina a příbuzenství.
Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni a Vlasta Králová, s. 19-68.
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"západní" antropologie, pro niž jsou tyto atributy obvykle věcí naprosto
samozřejmou (srov. např. texty manželů Saloových, Bartha či Lagunase
v tomto sborníku). Plavjaniková a Růžička podávají v úvodu jednak pře
hled konceptualizací "Romů" v současné české odborné literatuře, jednak
přehled antropologických teorií příbuzenství, které lze při analýze této oblasti v cigánské osadě využít. Vnášejí pak do své analýzy dynamický prvek,
když sledují transformaci příbuzenských vztahů, resp. sňatkových strategií.
Příbuzenství tak chápou nikoli jako sebereprodukující se strukturu, ale
jako dynamickou a adaptivní oblast otevřenou měnícím se strategiím.
Vymezují se tak vůči některým tezím (například) editorů tohoto sborníku
o determinismu dominujících příbuzenských struktur ve slovenských osadách a uzavírají svůj text tezí, že: "Je to tedy nejen kultura, nýbrž i prostor
a jeho charakteristiky, co ovlivňuje příbuzenství, a tedy i sociální organizaci
cigánské osady" (str. 324).
Zcela specifickou a vlastně sui generis kategorii tvoří v předkládaném
souboru text Antonína Ferka Ztraceno v překladu. Ten se sice na straně
jedné od statí ryze akademické povahy liší svojí esejistickou formou (která
jej vzhledem ke zbytku publikace řadí do polohy addenda), na straně
druhé jej však s nimi spojuje poměrně zevrubná pozornost věnovaná
tématům, jako je degešství či dobrovolný únos anebo termínům, jako je
Jajta či gadžo. Nutno přitom uznat, že ač formou odlehčený, nezadá si
Ferkův text hloubkou a pregnantností svých vymezení odpovídajících témat nikterak se studiemi profesionálů, přičemž by nebylo divu, kdyby se
do nich záhy (a takříkajíc zadními vrátky) dostal v pozici odpovídajících
citací.

* * *
Shrneme-li předložené texty po tematické stránce, uvidíme, že vějíř témat
se rozevírá poměrně široce. Řada textů se věnuje klasifikaci a analýze vzájemných vztahů "cikánských skupin" v kontextech různých státních útvarů.
Eva Davidová podává základní přehled romských/cikánských skupin na
území obou republik bývalého Československa (přičemž základní dělící linii
vede mezi Romy olašskými a Romy slovenskými). Ignacy-Marek Kamiríski
seznamuje českého čtenáře v úvodních partiích svého textu se situací v Polsku, a to jak z historického, tak z etnografického hlediska. Texty Kamilla
Erdose a Petera Szuhaye představují dvě klasifikace romských/cikánských
skupin v Maďarsku. Elena Marušiaková uvádí ve svém příspěvku dů
kladný popis romských/cikánských skupin v Bulharsku, kde jsou bohatě
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analyzována zejména etnonyma jednotlivých podskupin. Manželský tandem
Saloových zase popisuje situaci uvnitř kanadské romské populace (Kalderaši,
Mačvajové, Lovarovl), méně už se pak věnuje otázce ne-romských Cikánů
na tomto území. Fredrik Barth a David Lagunas zase čtenářům představují
u nás málo známé a téměř nepopsané skupiny norských Mterů a katalánských Calós.
Většina textů v tomto sborníku se věnuje otázkám souvisejícím s pří
buzenskou a sociální organizací romských/cikánských skupin. V tomto
ohledu řada autorů řeší otázku, zda lze na popisované skupiny aplikovat teorii unilineární descendence (lineage theory), resp. lze-li v daných případech
hovořit o existenci unilineárních rodů, nebo zda jsou dané skupiny spíše
bilaterální (kognatické). Průkopnickým je v tomto ohledu text Fredrika
Bartha věnovaný norským Mterům, který vznikal v době, kdy byla teorie
unilineární descendence na vrcholu své popularity. Z této perspektivy lze
Barthův text hodnotit paradoxně jako modernější než celou řadu jiných
(přestože datum jeho vzniku je nejstarší), neboť Barth kromě patrilineární
descendence u Mterů zdůrazňuje také kritérium způsobu života a bilaterální
příbuzenství, které společně přispívají ke skutečnosti, že sociální organizace této skupiny je značně flexibilní. Obecně totiž u většiny publikací
můžeme hovořit o jejich poplatnosti době a tehdy vládnoucím teoriím.
Texty, které vznikly v období od 50. do 70. let 20. století, tak obvykle
cikánským/romským skupinám přisuzují patrilineární charakter (což odpovídalo tehdy dominující teorii unilineární descendence), zatímco novější
texty zhusta zdůrazňují bilaterální charakter cikánského příbuzenství.
Barthův text však, ač napsán v 50. letech, tvoří pozoruhodnou výjimku přestože označuje patrilinie za "jediné přetrvávající sociální skupiny v taterské sociální organizaci" (str. 50), neobyčejně dobře dokládá též současný
velký význam bilaterálního příbuzenství. Text manželského tandemu Sheily
a Mana Salo, o Kalderaších z východní Kanady pak zastává v této otázce
pozici "klasickou", tedy klasifikující danou skupinu na základě konceptu
unilineární descendence. Přes veškerou pozdější a současnou (a v mnohém
jistě oprávněnou) kritiku lineage theory jako konceptu zjednodušujícího
a neberoucího v potaz například všudypřítomnost bilaterálního příbu
zenství však zůstává otázkou, zda by tato teorie neodpovídala analýze
sociální organizace kanadských Kalderašů nejlépe i dnes. Zcela specifický
případ v tomto ohledu představuje text Eleny Marušiakové o bulharských
Cigánech, v němž tato autorka používá termíny jako duální rody, mateřsko
-rodové zřízení (str. 104), kmenová či rodová organizace (str. 105). V tomto
případě jsme zjevně svědky odlišných teoretických a konceptuálních tradic
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západoevropských a východoevropských, resp. (post-)socialistických zemí;
nutno současně dodat, že od doby, kdy v 90. letech minulého století došlo
k jejich svobodné konfrontaci a badatelé si mezi těmito tradicemi mohli nadále volit na základě vlastní rozvahy a nikoli rozhodnutím politbyra, nastal
(zdaleka nejen) ve vztahu k dané tematice jednoznačný příklon k paradigmatu vědy západní, s vlajkovou lodí sociální, resp. kulturní antropologie.
Konceptualizace Marušiakové je tak v dnešní době jinde již spíše vyhynulým balkánským endemitem než reálně konkurenceschopným výkladovým
paradigmatem.
Kromě charakteru příbuzenské skupiny a otázky unilinearity, bilaterality
či korporovanosti se někteří autoři věnují též problematice sňatků, sňat
kových aliancí a finančních transferů spojených se vstupem do manželství.
Manželé Saloovi se ve svém příspěvku zabývají problematikou ceny za nevěstu (brideprice) či služby za nevěstu (brideservice) u kanadských Kalderašů.
Jejich příspěvek tak tvoří vhodný doplněk již i česky publikované analýzy
Patricka Williamse l 4, týkající se francouzských Romů, v níž se diskutuje
právě problematika sňatků, sňatkových aliancí a ceny za nevěstu. Příspěvek
Saloových, popisující sňatkové vzorce u kanadských Kalderašů, pak v někte
rých ohledech odpovídá také faktům zjištěným u jiných cikánských skupin
v jiných částech světa. Saloovi, například, uvádějí, že "... většina sňatků
zahrnuje utvoření vztahu či aliance mezi rody, který má podobu několika
násobné vazby" (str. 32), resp., že: "většina sňatků se uzavírá s jiným rodem,
s nímž byla již dříve ustavena sňatková aliance" (str. 33). S tímto jevem,
kdy mezi manželi existuje mnohonásobná příbuzenská vazba, jsme se setkali
také při vlastním výzkumu ve slovenských cigánských osadách a v prostředí
českých měst. 15 Na tentýž fenomén přitom poukazuje též řada jiných badatelů provádějících své výzkumy ve zcela odlišných regionech. lG Mnoho
autorů pak poukazuje rovněž na skutečnost, že v daných skupinách často dochází k příbuzenským sňatkům. Například Fredrik Barth uvádí o norských

14 Williams, P. 2007. Cikánské manželství, paruimos a cena za nevěstu. In: Budilová, L.Jakoubek, M. (eds.), Cikánská rodina a příbuzenství. Plzeň: Západočeská univerzita
v Plzni a Vlasta Králová, s. 199-205.
15 Srov. naši studii v tomto sborníku (Budilová, L. - Jakoubek, M.: Trojgenerační model
transformace sňatkových vzorců v cigánské skupině).
16 Např. Gamella, J. F. - Martín, E. 2007. Sňatkové vzorce a etnická diferenciace:
případ španělských Cikánů (1870-2000). In: Budilová, L. - Jakoubek, M. (eds.), Cikánská rodina a příbuzenství. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni a Vlasta Králová,
s. 173-191.
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Taterech, že "jediný vzorec, který se až dosud vynořil z mých dat a analýzy,
je endogamie blízkých příbuzných: tedy sňatky mezi paralelními bratranci/
sestřenicemi, křížovými bratranci/sestřenicemi; tedy sňatky s jakýmikoli
blízkými příbuznými za hranicemi elementární rodiny" (str. 60). Naopak
manželé Saloovi poukazují na skutečnost, že v 70. letech bylo možné u kanadských Kalderašů pozorovat spíše preferenci k rodové exogamii: "Jediným
vztahem, který je všeobecně považován za incestní mimo nukleární rodinu,
je vztah mezi prvními bratranci" (str. 33). Znovu se tak vynořuje otázka
ne/komparovatelnosti závěrů získaných u rozličných cikánských/romských
skupin z různých regionů.
V Chlumu u Blatné, září 2008
Lenka Budilová a Marek Jakoubek
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I 23

Následující rody kanadských Kalderašů byly zastoupeny ve východní
roce 1976.

KALDERAŠI VE VÝCHODNí KANADĚ:
SOCIÁLNí ORGANIZACE'
MATl

KANAD~: SOCIÁLNf ORGANIZACE

2

"Edmondovi"
"Buckleyovi"
"MiIIsovi"

Descendence

Descendence se odvozuje patrilineárně. Tento princip se odráží v ideologii:
"Drž se svého otce" a dodržuje se v praxi. Na patrilineární descendenci se
například odkazuje při zdůvodňování toho, proč nejsou děti nevěsty, která
přišla z Khulale 3, vyhoštěné rodové linie, považovány za členy Khulale a tedy
za znečištěné.
Protože rodová linie jako koncept je nepřetržitým řetězcem, mohou být
její členové odvozováni skrze muže až po jakýkoli bod v tomto řetězci. Muž
je tedy členem descendentních skupin od úrovně minimálního rodu (my
muži, synové X), až po maximální rod (my muži, pra-pra-pravnuci Y a tak
dále). Kanadští Kalderaši odkazují k descendentním skupinám na dvou
rovinách: na rovině minimálního rodu a na rovině klanu. Minimální rod
(který budeme z praktických důvodů nazývat "rod") se vyznačuje společným
jménem, buď romským nebo anglickým příjmením. Minimální rod má genealogickou hloubku pouze tři generace, ačkoli většina rodů v našich datech
má v současnosti genealogickou hloubku pět generací. Pokud nelze prokázat
descendentní řetězec od společného předka, bude se výsledná skupina nazývat klan. Takovým klanem jsou například Minešti.
1 Text je překladem kapitoly "Social organization" knihy: Matt T. Salo a Sheila M. G. Salo.
1977. The Kalderaš in Eastern Canada. National Museums ofCanada: Ottawa, s. 27--69.

Text je publikován s laskavým svolením autorů.
2 Překlad je dílčím výstupem projektu MPSV ČR 1J 037/0S-DP2: "Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád příslušníků skupin z odlišného sociokulturního
prostředí a formulace strategií k jejich překonávání" (součásti Národního programu
výzkumu "Moderní společnost a její proměny"), jehož nositelem je Katedra primárního
vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
3 Jako Khulale (romsky exkrement) začala být daná linie označována po jejím (rituálním)
znečištění; jedná se tedy o vnější označení (pOZll. aut. a překl.).

Dospělí členové
synů)

žijící
na daném území

6
1
20
16

"Wessonovi"

2

"Carterovi"

3

"Marshovi"
"Warrenovi"

7
15

"Meadovi"

32

"Gordonovi"

10

"Robertsovi"

3

"Bondovi"

9

"Woodrowovi"
"Martisonovi"
Celkem

7
17
148

Minimální patrinlineární rody jsou podle všeho exogamní. Pojďme se
nyní blíže podívat na některé z rodů, které jsou dobře zastoupeny v jednom
východokanadském městě. Rod "Meadových" (Meads) byl založen Romem,
který se do Kanady přistěhoval s rodinou své manželky. Byl de facto, žamutro
ande tsera, tedy zetěm žijícím uxorilokálně. Jeho potomci se vymezují jako
členové rodu počínajícího od něho, nikoli jako členové rodu jeho manželky.
Patrilineární potomci jejího otce - její bratři, jejich synové a tak dále - se
pak nežení a nevdávají mezi sebou, nicméně nacházejí si manželské partnery v rodu Meadových. Jedna Romni z rodu Genešti se vdala za Roma,
který je potomkem jednoho ze Zurkových synů. Ten cestoval s rodinou své
manželky, a jeho děti jsou považovány za členy jeho rodové linie. Ačkoli
mezi patrilineárními potomky muže jménem Giorgi se nesetkáme s žádným
případem endogamního sňatku, několik potomků výše zmíněného muže se
oženilo/vdalo za potomky Giorgiho. Přijetí člena jiného rodu do kočující
skupiny umožnilo rodu Genešti udržet bez nejmenších obtíží princip rodové
exogamie.
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Analýza našich dat ukazuje, že tři ze čtyřech Zurkových synů založilo rody,
které následně zůstaly po pět generací exogamní. A jak to bylo se čtvrtým
synem? Početné potomstvo muže jménem Grofo se ženilo a vdávalo mezi
sebou, nicméně členové descendentních skupin každého z Grofových synů již
nikoli. Zdá se tedy, že každý z Grofových synů založil vlastní descendentní
skupinu.
Štěpení je tedy způsobem vytváření nových rodů. Jaké vlivy vedou ke
štěpení či v jakém okamžiku štěpení přesně nastává není ovšem zatím úplně
jasné. Tímto bodem se budeme zabývat podrobněji, až se budeme věnovat
sňatkovým aliancím.
Jak jsme již uvedli, je možné, aby se muž připojil ke skupině své manželky,
jeho děti však budou považovány za členy jeho patrilinie. Čtyři ne-cikánští
muži se přidali k východokanadské kalderašské komunitě a připojili se k rodinám svých manželek. Dva z nich dnes mají děti ve sňatkovém věku. Každý
z nich by měl být považován za zakladatele rodu, ale v současné době (dvě
generace) je na takové hodnocení ještě příliš brzy.
Poukázali jsme na skutečnost, že Kalderaši odkazují k descendentním
skupinám na dvou rovinách, na rovině minimálního rodu a klanu. Obě
dvě se nazývají vitsa. Bude však vhodné považovat vitsa primárně za princip
descendence a sekundárně za jednu nebo druhou úroveň descendentní
skupiny. Termín vitsa je přejímkou z rumunského vita, jehož hlavním
významem je "stonek, kmen", a ve vztahu ke skupinové identitě "původ,
rod". Romové se obvykle ptají: ,,Andai če vitsa san tu?"f "Ze které vitsa jsi?".
Odpovídá se: ,,Me sim anda'!Minešti. " f "Jsem z rodu Minešti." Princip, který
se zde uplatňuje, je spíše principem původu než členství. Romové totiž často
překládají vitsa jako "pokolení" v zastaralém významu "potomstvo", což implikuje vývoj.
Vitsa tedy odkazuje k oběma úrovním jmenovaných descendentních skupin, exogamnímu minimálnímu rodu a ne-exogamním širším seskupením
až po klan. Na otázku: "Če vitsa san?" f "Jaká jsi vitsa?", lze odpovědět: "My
jsme z Millsových", což naznačuje minimální rod, nebo "My jsme Minešti",
což odkazuje ke klanu.
Termín vitsa se také používá, když se odkazuje ke geografickým názvům,
jako například Rusuia (Rusové), nebo Kanadesurea (Kanaďané). Tímto
tématem se budeme zabývat níže. Tento pojem se také používá při hovoru
o ne-cikánském etnickém nebo národnostním původu: "Jaká vitsa jsi? Jsi
Francouz, Žid... ?"
Mačvajové (Mačwaia) používají vitsa k označení "kmene", což znamená,
že na otázku: "Če vitsa san?", se odpovídá "Mačwano sim" f "jsem Mačvajo".
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Fami!ia se pak používá k označení pojmenované agnatické skupiny, stejně
jako je tomu v Srbsku. 4
Předek, po němž je vitsa pojmenována, je obvykle muž. Supešti jsou tedy
"Supovi lidé" a Gunarešti jsou potomci muže jménem Gunari. Proces pojmenovávání, stejně jako proces vytváření nových rodů, není statický. Jména
samotná obvykle nejsou zkostnatělé formy, jsou praktickými způsoby, jak
odkazovat ke skupině lidí spojených s danou osobou.
Klan Minešti, "lidé Miny", jejichž eponymický předek žil nejméně před
deseti generacemi, je možná pojmenován po ženě. Říká se, že Mina byla buď
svobodná matka, či žena, jejíž manžel měl špatnou pověst, nebo žena, jejíž
bratři a strýcové ji přinutili k rozchodu s manželem. Cestovala po Evropě se
svými syny; z těchto synů a jejich potomků se stali Minešti. Jindy se zase uvádí,
s odkazem na princip patrilinearity, že Mina musel být muž; byl "pošťákem celého Ruska". Jiní zase tvrdí, že Minešti je pouhé jméno bez odkazu na předky.
Členství ve vitsa, a to jak v rodu, tak v klanu, se určuje patrilineárně.
"Ženy jsou odvrhovány." Ztotožnění se s vlastní vitsa je v případě žen slabé,
protože ženy jsou členy otcovy vitsa pouze dočasně, do doby uzavření sňatku.
"Chlapci drží vitsa, dívky svoji vitsa ztrácejí." Pouze postupně, a nikdy ne
úplně, jsou začleňovány do vitsa svého manžela.
U syna vychovávaného jeho znovu provdanou matkou je identifikace
s vitsa také slabá. Podle našich zkušeností zaujímá takový muž v rámci
lokální skupiny neurčitou pozici, protože není ani členem vitsa svého nevlastního otce, nicméně ještě nedokáže využívat ani vazby na vitsa svého
biologického otce. V případech, které známe, se takoví muži připojili k rodině své matky nebo manželky, nemohou se však považovat za členy těchto
skupin. V těchto případech jsou odpovědi na otázky po identifikaci s vitsa
pochopitelně velice složité.
Měli bychom zdůraznit, že Rom při uvádění své totožnosti často odkazuje jak k vitsa svého otce, tak k vitsa své matky, patrilaterální vztahy se však
zdůrazňují: "No, moje matka byla z Millsových, můj otec z Buckleyových,
takže já musím být Buckley." Podobně pak vdaná žena může tvrdit: "Moje
dívčí vitsa byla Russelovi."
Příslušnost k vitsa používají jednotlivci také pro manipulaci se svým okolím. Za určitých okolností, jako je například vstup do ekonomického teritoria nebo domlouvání sňatku, se člověk může odvolávat na své afinní vztahy,
vazby na rod své matky nebo své manželky. Nemůže se však považovat
4 Hammel, Eugene, A. 1968. Alternative Social Structures and Ritual Relations in the
Balkans. Englewood Cliffs, N.].: Prentice Hall.
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za člena vitsa své matky nebo ~anželky, alespoň mezi těmi, kteří znají jeho
příbuzenské zázemí.
Jednotlivec se identifikuje se svou vitsa; každá vitsa má svoji reputaci co
se týče čistoty, zacházení s nevěstami, způsobů jak vydělávat na živobytí, lingvistických zvláštností, atd. V případě muže determinuje příslušnost k dané
vitsa jeho postavení vzhledem k již dříve ustaveným aliancím a nepřátel
stvím. Je to jeden z prvků v síti vztahů, který lze využívat. Nicméně tam,
kde jsou vitsa příliš malé, a v poslední době vytvářené tak, aby byly prakticky totožné s rozšířenou rodinou, nemůže vitsa jednat jako korporovaná
skupina. Vitsa obvykle nejedná jako sociální, ekonomická nebo politická
jednotka; nemá totiž vůdce.
Existují dva typy identifikace založené na principu geografické lokalizace.
První z nich odráží poslední místo původu, nebo místo odkud daná skupina
emigrovala. A tak Rusuia přišli do Severní Ameriky z Ruska, Archentinuia
z Jižní Ameriky a Girkuia měli řecké pasy. Tato identifikace funguje napříč
rody a klanovými liniemi. Jak nám objasnil jeden Rom: "Kdybych odešel do
Argentiny a pak se vrátil, říkali by mi Archentino."
Podobná identifikace je založena na lokalitě obývané v současnosti. A tak
jsou Kanadesurea kanadskými občany, kteří se adaptovali na kanadské
ekonomické a sociální instituce, a vracejí se do Kanady i poté, co strávili
nějaký čas v cizině. Romové žijící na jihu Spojených států se pak označují
jako Saotharia, "Jižané". Tyto identifikace jsou považovány za protikladné
ke skupinám, které se vyznačují jinými charakteristickými znaky.
Neexistuje všeobecně uznávaný termín, který by pokrýval pojem "kmene"
(tribe), ačkoli existence dvou hlavních skupin Romů na úrovni převyšující
vitsa v Severní Americe, Kalderašů a Mačvajů, je obecně známa. 5 Tyto skupiny se odlišují lingvistickými a dalšími kulturními kritérii. Například určitá
slova, ač je používají také Kalderaši, jsou považována za náležící k dialektu
Mačvajů. Kalderašové považují Mačvaje za ultra-konzervativní ve vztahu
k pravidlům upravujícím chování žen.
Představa o kulturní skupině Kalderašů žijící po celém světě dostává naléhavý význam při občasných návštěvách Romů z Evropy a kanadských Romů
v jiných zemích. Během jednoho z našich terénních výzkumů navštívila Kanadu rodina švédských Kalderašů. Stejně tak je obecně známo, že Genešti
cestují po celém světě mezi Kalderaši a že si přivážejí nevěsty z Evropy. Jen
několik Kanadesurea cestovalo do Evropy, aby si tam našli nevěstu. Někteří
Sutherland (1975) používá k pokrytí ideje "kmene" termín natsia. Naši informáovšem tento termín ani neužívají, ani neznají.
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kanadští Kalderaši cestují za rekrací do Evropy a do střední Ameriky a mají
zkušenost s krátkými setkáními s místními Romy. Jedna z rodin se tímto
způsobem setkala se svými mexickými příbuznými.
Lovarové jsou dalším romským "kmenem", který, ač v Evropě velice
početný, je v Severní Americe zastoupen velmi málo. Během našeho terénního výzkumu v roce 1973 žila ve východní Kanadě skupina Lovarů, kteří
právě přijeli z Evropy, a hrozilo jim vyhoštění. Abychom osvětlili fungování
kmenové identity jako sub-etnické hranice, popíšeme postoje Kanadesurea
k těmto nově příchozím v daném období.
Vzájemné vztahy mezi oběma skupinami byly minimální. Několik Kalderašů, kteří byli s Lovary v kontaktu, ukončili tyto vztahy s pocity hořkosti
a nevděku za rady, které Lovarům poskytli. Lovarové byli považováni za
primitivy kvůli používání zlatých mincí, zachovávání tradičního způsobu
oblékání u žen, a "archaický" jazyk. Byli považováni za hlupáky, protože
se nevzdali svých obytných přívěsů ve prospěch života ve městě, protože
stále udržovali rozsáhlé domácnosti rozšířených rodin, a protože se oblékali
nápadně. Byli vykreslováni jako zloději a vrazi. Jejich údajně nedostatečné
dodržování tradice placení ceny za nevěstu bylo vnímáno jako podivné
a ohrožující. Kalderaši se obávali ekonomické konkurence Lovarů a záviděli
jim jejich věhlasné bohatství.
Romové ze Spojených států, kteří přišli s Lovary do styku, obvykle reagovali se stejnou směsicí nedůvěry, nepřátelství, závisti a obdivu. Zdá se při
tom, že v průběhu let pak rostoucí vzájemné poznání snížilo u amerických
Romů pocit ohrožení. Dokonce i dialekt Lovarů se dnes považuje za o něco
srozumitelnější. Lovarové si našli vlastní ekonomickou niku, která není
konkurenční, sociální distance se však udržuje z obou stran. Severoameričtí
Romové nazývají Lovary různě - themenge Rom, "cizí Cikáni", a také italští,
polští nebo jugoslávští Cikáni; vlastní označení této skupiny většinou neznají. Odlišnost Lovarů (v kalderašském dialektu: Lovaria) byla v Kanadě
zmírněna také přítomností nevěst zJugoslávie, které jsou identifikovány jako
Lovarky. Někteří je teď označují jako "čisto Rom (čistí Romové), opravdoví
srbští Cikáni".
Pocit jednoty s celkovou skupinou Romů je slabý; a jak jsme viděli, ve
vztahu k Cikánům mimo skupinu Romů je dokonce ještě slabší.
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Rodina a domácnost

Kalderašská rodina je patrilokální a patrifokální. Rozšířená rodina lfamilia)
je základní socio-politickou jednotkou. Podobně jako v případě rodu mohou být jednotlivé rodiny známy svou specifickou variantou kultury. Jsou
například známé tím, jak se chovají ke svým nevěstám (snachám), do jaké
míry dodržují zákony marime, svými obchodními praktikami a podobně.
Domácnost se označuje jako tsera, "stan". Tradičně domácnost sestávala
z patrilokální rozšířené rodiny. V době, kdy se kočovalo, byla rozšířená rodina tou skupinou, která společně cestovala. Dnes je rozšířená rodina tou
skupinou, která se v případě stěhování nedělí a zůstává pospolu.
V městském prostředí může celá rozšířená rodina jen zřídkakdy odpovídat
jedné domácnosti. Namísto toho je rozdělena na jednotlivé nukleární rodiny,
které zachovávají loajalitu hlavě rozšířené rodiny, jsou však do značné míry
ekonomicky nezávislé. Termín tsera může odkazovat jak k těmto jednotlivým domácnostem, tak i k celé rozšířené rodině, ať už ve skutečnosti sdílejí
společnou rezidenci nebo ne. Žena hovoří o manželce bratra svého manžela
jako o "borí v naší tsera", tedy jako o nevěstě v naší rozšířené rodině.
Na rozdíl od vitsa má rozšířená rodina žijícího vůdce, společného rodiče.
V případě otcovy smrti se stává hlavou rodiny vdova po něm. Vůdcovsrví
v rodině je vertikální, založené na věku, tedy na zkušenostech a vědomos
tech. Hlava rozšířené rodiny hraje významnou roli při sjednávání sňatků,
a to nejen svých dětí, ale také vnoučat. Pokud žije ve městě velký počet členů
dané rozšířené rodiny, může se tsera ve vztahu k ostatním Romům ve městě
vyznačovat politickým a společenským významem. Členové tsera mohou navštěvovat svatby a další oslavy jako jeden celek a demonstrovat tím jednotu
rodiny a schopnost vzájemné obrany v případě bitky. Jako politická jednotka
se s tserou mohou dočasně spojit rodiny spřízněné příbuzenskými nebo afinními vztahy, které by jinak v lokálním společensrví nezískaly podporu.
Můžeme říci, že hlava tsery je vládcem malého královsrví. Pokud má
kalderašský muž to štěstí, že získá ideální tradiční postavení hlavy početné
rozšířené rodiny, bude se moci těšit autoritě založené na renomé, počtu členů
a bohatsrví této rodiny. Bude se moci věnovat cikánské politice, bavit ostatní
hlavy rodin, zatímco jeho žena, synové a snachy budou vydělávat peníze
a ženy budou připravovat jídlo a tančit pro hosry.
Domácnost lze nejlépe popsat v dynamické perspektivě jako jednotku,
která během svého vývojového cyklu prochází několika stadii. Typická plně
rozvinutá domácnost rozšířené rodiny se skládá z rodičů a jejich neprovdaných dětí, a dále jejich syna, který se oženil v nedávné době, jeho manželky
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a malého dítěte nebo dětí. Polo-nezávislé nebo satelitní domácnosti nukleárních rodin sestávají z ženatých synů, jejich manželek a dětí.
Období nejintenzivnější sociální aktiviry domácnosti začíná, když děti
dosáhnou sňatkového věku. Jak dcery odcházejí z domova a nahrazují je
snachy, prochází domácnost rapidní výměnou členů. Rozšířená rodina se
zvětšuje s narozením vnoučat. Vyrvářejí se satelitní domácnosti, které se postupně osamostatňují. Kmenová rodinná domácnost se urváří v okamžiku,
kdy zůstanou rodiče nebo jeden ovdovělý rodič žít s nejmladším ženatým
synem a jeho rodinou. Ve výjimečných případech taková rodinná domácnost
zahrnuje také jedno z vnoučat, a to i v případě, že jeho rodiče v této domácnosti sami nežijí. Štěpení je obvykle dokončeno v okamžiku, kdy umírají
oba společní rodiče.
Ve 35 sledovaných domácnostech byly zastoupeny následující rypy (uváděná čísla odpovídají četnosti odpovídajícího rypu ve vzorku):
Manžel a manželka
• nejmladší syn tohoto páru žije v zahraničí S rodinou své manželky
Manželský pár a jeho neprovdané děti
• včetně jednoho případu vdovy a jejích neprovdaných dětí

1
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Manželský pár, jeho neprovdané děti a vnouče
• otec vnoučete zemřel

1

Manželský pár a jeho vnoučata
• v jednom případě je nemanželské dítě vychováváno v domácnosti
matčiných rodičů; v jiném případě žije vnouče se svými prarodiči jako
pomocník a společník, pravděpodobně namísto rodiny nejmladšího syna,
která by s nimi měla bydlet

2

Manželský pár, nejméně jeden provdaný potomek a jeho děti
• zahrnuje případ, kdy nejstarší rodič je vdovcem

4

Nejsou zde zastoupeny domácnosti zahrnující jen jednu osobu, ani domácnosti rvořené pouze bezdětnými novomanželi.
Ze všech domácností rvoří 75 % domácnosti nukleárních rodin. Toto
procento je obdobné tomu, které uvádí Lemaire de Marne (1966)6 pro
pařížské Romy (70,8 % ze všech domácností).
Zdá se, že se zde objevuje tendence ke štěpení domácností, která se zároveň urychluje, protože nové rodiny se snaží založit si vlastní domácnost před
6 Lemaire de Marne, Philippe de.1966. Premieres approaches des Rom sedentaires
de la banlieue-est de Paris: peuplement, strucrure sociale, vie sociela, Arts et Traditions
Populaires 14 (3), s. 317-358.
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narozením druhého dítěte, nebo aniž by čekaly, než se ožení další (nejstarší)
syn v pořadí. Uvádí se také, že snachy usilují o získání nezávislosti dříve, než
tomu bylo v minulosti.
Naše data, která vypovídají o složení 26 tseri, naznačují, že 9 z nich lze
považovat za složené z jediné domácnosti; 6 ze dvou nebo více domácností;
6 ze tří nebo více; 2 ze čtyř domácností; a nakonec jsme zaznamenali po
jedné tsera složené z 5, 6 a 7 domácností.
Domácnosti ve většině (l6) z těchto tseri jsou patrilineárně spřízněné
s hlavou rozšířené rodiny, skládají se tedy z rodin jeho synů. Tyto tseri také
zahrnují domácnosti, které jsou spřízněné s hlavou rozšířené rodiny jiným
způsobem. Čtyři tseri zahrnují domácnosti dcer hlavy rozšířené rodiny.
V těchto případech byly rodiny dcer ve městě dočasně, na dlouhodobé
návštěvě. V jednom případě se zeť připojil k otci své manželky poté, co se
rozhádal s vlastním otcem.
Tseri skládající se pouze z jediné domácnosti vznikají obvykle tehdy, když
hlava původní tsera zemře, avšak žádný z jeho synů ještě nedosáhl takového
postavení, aby mohl být hlavou své vlastní rozšířené rodiny. V takových
případech někdy vytvoří několik bratrů skupinu sourozenců, která spolupracuje při ekonomických, sociálních a politických aktivitách.
Obrázek Č. 1. Pozice domácnosti (tsera) rozšířené rodiny v rámci rodové linie
(výrazně

zjednodušeno)

Sňatkové

aliance

Z úhlu pohledu sociální organizace Kalderašů lze sňatky považovat za alianci
mezi dvěma rody, která je vytvářena rodiči, kteří tímto mezi sebou ustavují
specifický vzájemný vztah, vztah chanamiků. 7 Tento vztah je upevněn zaplacením ceny za nevěstu rodiči ženicha rodičům nevěsty. Jistá rozpačitost
ve vztahu chanamiků odráží částečný aspekt tohoto smluvního vztahu jako
svého druhu obchodní smlouvy. Rozchod manželských partnerů je důvo
dem pro žádost o navrácení části ceny za nevěstu, ukončení aliance a vztahu
chanamiků.

únosu,8 kterému nepředcházela žádná jednání mezi dvěma
páry, lze sjednat post hoc dohodu, přičemž zaplacená částka je
považována za odstupné či kompenzaci za ztrátu dobré pověsti a to jak pro
dívku, tak i pro její rodinu.
Pokud rodiče ženicha nemohou nebo nechtějí zaplatit, může být cena za
nevěstu nahrazena službou za nevěstu (bride service). V takovém případě žije
manžel s rodinou své manželky a je označován termínem žamutro ande tsera,
"zeť v rozšířené rodině (dosl. stanu)". Od mladého manželského páru se pak
očekává, že splatí ekvivalentní sumu ceny za nevěstu v hotovosti a ve formě
služby po určitou dobu.
Snaha vyhnout se nutnosti platit cenu za nevěstu je nepochybně faktorem ovlivňujícím výměnu žen, a je také aspektem diskutovaným v otázce
sňatků s ne-Cikány. Zdá se však, že tento aspekt nehraje roli při sňat
cích mezi prvními bratranci9; většina sňatků prvních bratranců v našem
materiálu jsou sňatky s křížovými nebo matrilaterálními paralelními sestřenicemi lO , přičemž ve všech těchto případech opouští cena za nevěstu
manželův rod.
Romové jsou v ideálním případě endogamní v rámci etnické skupiny; to
znamená že v severoamerické situaci je povolen sňatek s Kalderaši, Mačvaji
a Lovary. Neexistuje všeobecně akceptovaná hierarchie romských skupin,
V

případě

rodičovskými

Chanamik ; v angl. "co-parent-in-law" - specifický, do češtiny nepřeložitelný termín,
dvou rodičovskýchpárů - rodičů ženicha a rodičů nevěsty (pOZll. překl.).
8 Nejedná se o únos v pravém slova smyslu, ale o tzv. "dobrovolný únos" (agreed elopement), resp. útěk dvou mladých lidí, kteří tímto způsobem uzavírají sňatek (pOZll. překl.)
9 První bratranci/sestřenice (jirst cousins) jsou děti sourozenců (pozn. překl.)
10 Křížoví bratranci/sestřenice (eross cousins) jsou potomci sourozenců opačného pohlaví.
V patrilineární společnosti tedy patří každá z těchto osob do jiného rodu. Matrilaterální
paralelní sestřenice je dcera matčiny sestry, která v tomto případě též náleží do jiného
rodu (pozn. překl.)
7

označující vztah

A

Pfjkladys=~~n:..domacnosti

A

R~1t

Clenové lsera

Zemfety

1

31

32

I

KALDERASI VE VÝCHODNI KANADÉ: SOCIÁLNf ORGANIZACE

CIKÁNSKÉ SKUPINY A JEJICH SOCIÁLNf ORGANIZACE

ačkoli každá rodina má nepochybně svoji vlastní představu o klasifikaci rodů
a kmenů, přičemž sebe sama situuje na vrchol. Hypergamie není faktorem
ovlivňujícím sňatky kanadských Kalderašů, všechny rodové linie poskytují
a přijímají ženy rovnocenně. Rovnocenná výměna se uskutečňuje také
s Kalderaši ve Spojených státech a s Mačvaji. Přednost se vždy dává manželskému partnerovi pocházejícímu ze známějšího a bližšího než z méně
známého rodu. To je jeden z faktorů ovlivňujících utváření sítí sňatkových
aliancí. Tento faktor také přispívá k převaze sňatků mezi kanadskými rody
a k nižšímu výskytu sňatků s americkými rody, Mačvaji a Lovary.
Z celkových 238 sňatků (včetně sňatků později zrušených), které jsme
zaznamenali u východokanadských Kalderašů, bylo 48 manželských partnerů neznámého původu, což znamená, že ve 190 případech byli příbuzní
manželského partnera známi. Z těchto sňatků bylo 120 manželství (63 %)
uzavřeno v rámci kanadských rodů, 33 (17%) bylo sňatků s ne-Cikányll,
26 (14 %) manželských partnerů pocházelo z amerických kalderašských
rodů, Mačvaja a Rusuia, a 11 (6 %) sňatků bylo uzavřeno s partnery z evropských rodů. Víme pouze o jediném případu manželství se členem ne-romské
cikánské skupiny.
Vezmeme-li v úvahu pouze sňatky mezi Romy a nebudeme-li z důvodu
geografické vzdálenosti jejich rodin věnovat pozornost přistěhovalcům, zjistíme, že většina sňatků zahrnuje utvoření vztahu či aliance mezi rody, který
má podobu několikanásobné vazby. A tak 85 ze 146 sňatků (téměř 60%)
s kanadskými nebo americkými Romy zahrnuje několikanásobné vazby (dvě
a více) mezi rodovými liniemi; to znamená, že pokud si rody jednou vymě
nily ženy, udělají to znovu. Jednotkou analýzy je zde rod v rozsahu tří ascendentních a tří descendentních generací vzhledem k otci, který uskutečňuje
jednání při výběru manželky pro svého syna. Manželství v rámci patrilinie
nejsou častá. Z výše uvedených 85 sňatků bylo 15 neboli 17% uzavřeno
v rámci patrilinie chlapce, a 70 (83 %) sňatků se uskutečnilo s jinou, již dříve
spojenou rodovou linií. Z oněch 15 sňatků byly 4 sňatky mezi patrilaterálními paralelními bratranci (2 případy) a mezi druhými bratranci (FBSO:
2 případy); v 11 případech byl manželský partner posunutý o 4-6 generací
od společného předka.
Tyto údaje naznačují jasnou, přestože ne absolutní, preferenci rodové exogamie. Charakter nejmenší exogamní jednotky je však stále sporný. Jediným

vztahem, ktetý je všeobecně považován za incestní mimo nukleární rodinu,
je vztah mezi prvními bratranci. Naše data obsahují údaje o 7 případech
sňatků mezi prvními bratranci, neboli něco málo přes 3,6 %. Pokud k těmto
případům připočteme další čtyři z materiálu Wernera Cohna, který pochází
ze západního pobřeží Kanady, dostaneme celkový počet jedenáct. Z nich
pouze dva zahrnují sňatek uvnitř rodu, tedy sňatek mezi dětmi bratrů.
Ostatní případy jsou sňatkem muže s dcerou jeho strýce z matčiny strany
(MBO: 5), dcerou tety z matčiny strany (MZO: 3), a s dcerou tety z otcovy
strany (FZO: 1), tedy s dívkami, které jsou principiálně členem jiného rodu.
Obrázek Č. 2. Původ nevěst uvnitř patrilinie

Protože vzdálenější rodové větve, jak naznačila naše debata o štěpení rodů,
fungovat jako samostatné minimální rody, mohou být při určování
exogamní jednotky sporné pouze sňatky mezi patrilaterálními bratranci
a možná sňatky s druhými bratranci (FBSO). Převážná část našich dat však
naznačuje preferenci rodové exogamie, přičemž jednotky, mezi nimiž se
vytvářejí aliance, jsou posunuty o tři až šest generací od společného patrilineárního předka.
Většina sňatků se uzavírá s jiným rodem, s nímž byla již dříve ustavena
sňatková aliance. Považujeme-li chanamik/ 2 ze dvou rodů za ústřední body
kontaktů a komunikace mezi rodovými liniemi, můžeme každé následující
manželství považovat za akt, který vytváří vzorec získávání manželských
začínají

12

Tento údaj je do jisté míry zavádějící, neboť zahrnuje i řadu krátkodobých manželstvÍ.
Tak si například jeden Rom, dříve než se usadil a oženil se svou současnou ženou - Romkou, vzal v rychlém sledu tři gažovky a jednu Romku.
II
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Z důvodu technických obtíží odpovídajícího skloňování jsme se uchýlili k užívání

českých koncovek daného termínu jak v singulární, tak i v plurální formě; originální

termíny chanamik (sg.) a chanamika (pl.) jsou tedy nahrazeny termíny s odpovídajícími
koncovkami; (pOZll. překl.).

českými
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partnerů, založený na tomto vztahu. Jinými slovy, četnost nových manželství
je nejvyšší u nejbližších příbuzných chanamika a klesá s přibývající vzdáleností, jak dokreslují následující data.
Nejlepší vazbou na jinou rodovou linii je sám otec případného ženicha.
Pokud v minulosti již poskytoval dcery nebo přijímal nevěsty od muže
z jiného rodu, existuje šance, že bude usilovat o udržení a posílení tohoto
vztahu prostřednictvím dalšího sňatku. Dalšími nejčastějšími vazbami jsou
vazby na jeho bratra, synovce (BS) a otce. Následující tabulka zachycuje
vztah muže, který představuje vazbu na jiný rod, k otci budoucího ženicha,
a četnost výskytu těchto vztahů. Muž hledá nevěstu pro svého syna:
z rodu, odkud již dříve přijal bori (nevěstu)

27

z rodu, odkud přijal bori (nevěstu) jeho bratr

16
15
10
9
9

z rodu, jemuž poskytl dceru
z rodu, jemuž jeho synovec (BS) poskytl dceru
z rodu, z něhož jeho otec získal manželku pro

něj

samotného

z rodu, jemuž poskytl dceru jeho strýc (FB)
z rodu, kam jeho otec provdal jeho sestru
z rodu, do něhož se provdala sestra jeho otce
z rodu, v němž si našel bor; (nevěstu) jeho bratranec (FBS)

Celkem

7

6
5
109

Celkový souhrn všech případů je vyšší než počet sňatků, protože v případě
každého manželství mohou existovat více než dva typy předchozích vazeb.
Vzorce sňatkových preferencí lze tedy zjednodušit na jedno obecné pravidlo: Tam, kde našel bori (nevěstu) člen mého rodu, nebo kam člen mého
rodu bori (nevěstu) poskytl, tam budu hledat bori já sám.
Pokud jde o poskytování a přijímání boria, přichází nová nevěsta z rodové linie, odkud přicházely boria již dříve, v 62,4 % případů. Méně často,
v 37,6% případů, přichází bori z rodové linie, do níž byly poskytovány
dcery.
Podíváme-li se na manželství z perspektivy otce budoucí nevěsty, je stejně
tak zjevná funkce rodového principu jako role příbuzného, který tvoří spojující článek. Podle četnosti jsou spojujícími příbuznými sám otec dívky (39),
jeho otec (25), bratr (17), dědeček (13), bratranec (FBS: 9), strýc (FB: 6),
otcův strýc (6), a syn (4).
Následující diagram ukazuje poměrnou četnost nových vazeb (chanamiků) vytvořených v souvislosti s již existujícím vztahem.

Obrázek č. 3. Poměrná četnost nových vazeb chanamikůvytvořenýchv souvislosti
S již existujícími vztahy.

. . Chanamikové v

původnf alíancf

Zaznamenali jsme statistickou tendenci k jednosměrnému pohybu žen,
kdy se dané rodové linii více žen poskytuje než se od ní přijímá. Výměna se
však také objevuje. Naše data zachycují šest případů (12 sňatků) přímé výměny v jedné generaci. Objevují se též výměny zahrnující více generací, kdy
se v jedné generaci žena poskytne a v následující generaci se z téže rodové linie jiná žena přijme. Řada aliancí, které jsou v současnosti zaznamenány jako
jednosměrné, mohou být v budoucnosti recipročně obráceny, čímž se z nich
stanou případy výměny. Genealogická hloubka našich současných dat je pří
liš malá na to, abychom mohli zjistit, jestli se jedná o obvyklý vývoj či nikoli.
Musíme si uvědomit, že kanadská data zahrnují nejvýše pouze šest generací,
a že emigrace z velké části znemožnila využití vazeb ustavených v Evropě.
Výměna s sebou potenciálně nese řadu obtíží, protože v případě hádek
v jednom z manželských párů se druhý pár musí také rozejít.

Kindred
Kalderaši, podobně jako řada jiných společností s explicitním principem
unilineární descendence, uznávají také osobní kindred tvořený kognaticky
vymezeným příbuzenstvem a často také afinními příbuznými. Neamuria,
příbuzní jednotlivce, zahrnují jeho kindred. Kindred tvoří jádro osob účast
nících se rituálů soustředěných kolem jednotlivce: pohřbů, pomani (vzpomínkových slavností), slavi (oslav svátků svatých).
Kombinace příbuzenských vztahů, aliančních vazeb a někdy také pout
rituálního příbuzenství utváří síť vztahů k různým jednotlivcům, která může
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být využívána jako pomůcka pro vytvoření mnohonásobných pout s týmiž
jedinci nebo k vytvoření vztahů s jedinci novými. Tyto vztahy se využívají
při vytváření obchodních partnerství, spolupráci při oslavách slava, při pří
pravě soudních případů, a pochopitelně při zajišťování dohody o uzavření
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Příbuzenská terminologie

Následující diagram předkládá stručný přehled terminologie pro konsangvinní příbuzné tak, jak je obecně užívána.

sňatku.

Případy, kdy se ke kalderašské komunitě připojí osoba nacházející se na
jejím okraji, zdůrazňují skutečnost, že pro členství v Romanía, morální komunitě Romů, jsou klíčovým kritériem neustálé kontakty na všech úrovních
sociální interakce. Romni - imigrantka, která se provdala za ne-Cikána, a její
děti, rovněž provdané za ne-Cikány, udržují pouze sporadické vztahy s něko
lika kalderašskými rodinami; ona však dojednala sňatek své neteře s jedním
Kanadesurea. Romni, která se provdala za ne-Cikána, navštěvuje členy své
rodiny nepravidelně a vždy sama. O Romovi, který se oženil s gaži, se říká,
že "odpadl od Romanía".
Kindred některých kanadských Kalderašů zahrnuje jednotlivce, které lze
pro komunitu považovat za okrajové. Děti tří Romů oženěných za gažia se
účastní pouze událostí, které mají pod patronátem jejich blízcí příbuzní, jejich tety a strýcové. Dva z těchto Romů samotných omezují svou účast pouze
na události v rámci blízkého kindredu, které jsou pod záštitou jejich sester.
Tito lidé neparticipují na sociálních, rituálních a soudních aktivitách, které
sdružují celou lokální komunitu. Nesponzorují slavi a - což je nejdůležitější nesjednávají sňatky s jinými Romy.
Sociální organizace kanadských Kalderašů je zcela založena na příbuzen
ství. Nerozvinuly se zde žádné nad-příbuzenské organizace jako například
dobrovolná sdružení. Jakýmkoli snahám o organizaci vedenou po ne-příbu
zenských liniích se dostává jen nepatrného zájmu nebo podpory tím spíše,
že takové pokusy doposud uskutečňovaly hlavně osoby, které nebyly považované za "opravdové Cikány". Nároky Mezinárodního cikánského výboru
(lnternational Gypsy Committee), cikánské nacionalistické organizace, která
má zastupovat jak kanadské Kalderaše, tak i další cikánské skupiny, nejsou
ze strany Kalderašů akceptovány. Samotná idea cikánského nacionalismu
je obecně vysmívána. Jak už jsme naznačili dříve, veškeré pokusy o popularizaci kalderašské kultury a problémů se obvykle setkávají s pobavenými
nebo nepřátelskými reakcemi. Koncepci cikánského státu, kterou postulovali cikánští nacionalisté, považují kanadští Kalderaši za katastrofální.
Bezprostřední reakce je vždy následující: "Nemožné, Cikáni by se navzájem
pobili."

Obrázek Č. 4. Terminologie pro konsangvinní příbuzné
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V případech, kdy se klasifikace příbuzných odlišuje od kanadského
úzu, tj. v případě zahrnutí vnoučat a dětí bratra a sestry pod stejný termín
(nepoto, nepata), odpovídá daná klasifikace úzu rumunskému a latinskému;
v takovém případě se též odlišuje od klasifikace srbské.
Specifikum kalderašské sociální struktury se ovšem odráží především
v terminologii afinní.

rom: "manžel"; také "Cikán"
romni: "manželka"; také "Cikánka"
chanamik: Tento reciproční termín označuje vztah dvou manželských párů,
které dojednáním sňatků svých dětí vytvořily alianci.
bori: "snacha", synova manželka; bratrova manželka; také manželka bratrova syna; tj. jakákoli žena přivedená do rozšířené rodiny je naše bori.
žamutro: "zeť"; manžel dcery; manžel sestry
sokro: "tchán"
sakra: "tchýně"
kumnato: "švagr"; bratr manželského partnera
kumnata: "švagrová"; sestra manželského partnera
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teteiša: manželova sestra
pašo: manžel manželčiny sestry (reciproční termín).

Významový rozsah většiny uvedených termínů, s výjimkou označení chanamik, je obdobný jako v případě srbských afinních příbuzenských termínů
(Halpern 1967: 162; Hammell968: 29-30).13
Existuje také kategorie fiktivního příbuzenství, které vzniká prostřednictvím
křtu.

Jh"
·
klrvo:
" km"
otr, "co:;at:
er
kirvi: "kmotra", "co-mather"

mohou být užita jak jako termíny referenční, tak i adresné.
toho se jedná o označení reciproční: kmotři a rodiče se stávají jedni
pro druhé kirvo a kirvi.

Tato

označení

Kromě

fino (f.fina): "kmotřenec"

Sociální kontrola
Klíčovým prvkem kalderašské sociální kontroly je hodnota pohostinnosti,
cti a respektu, jež všechny dohromady zahrnuje termín pakiv.
Rom získává respekt ze strany svých vrstevníků, mladších mužů a žen.
Muž získá respekt náležitým a odpovědným jednáním, a to včetně jednání
verbálního: moudrostí ("ví, o čem mluví"), taktem a schopností učinit řeč
přiměřenou dané situaci. Respekt je vzájemný: je založen na oboustranné
důvěrné znalosti, o které jsme se zmínili již dříve: znalosti dané osoby, jakož
i jeho příbuzných a předků. Tomuto vzájemnému respektu je též vlastní
tichý souhlas o nestrkání nosu do starých záležitostí toho druhého. "Jen se
nedívej do mé skříně na mé kostlivce." V ideálním případě je tomu přitom
tak, že respektovaná osoba disponuje jak znalostmi o záležitostech členů
komunity, tak i moudrostí, jak s nimi nakládat uvážlivě a rozumně.
Jednání, jež je přiměřené genderu, věku a statusu dotyčné osoby, je diskutováno právě z hlediska respektu. V termínech respektu jsou vysvětlována tak13

Cohn (1969) předkládá obšírný rozbor severoamerických romských příbuzenských

termínů.
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též pravidla týkající se jednání žen. Nošení diklo, šátku, vdanou ženou, které
bylo dříve závazné, je považováno za výraz respektu k manželovi a starším 14 •
Čestné tance jsou ženami předváděny k uctění shromážděných mužů. Žádost o tanec je formulována následovně: "Borio, sika kiripakiv, khel amenge." /
"Snacho, ukaž svůj respekt, zatancuj nám." Na závěr tance věnuje žena tanec
mužům: "Pakiv tumenge." / "Čest vám."
Respekt je vyjadřován pohostinností. Hostina či slavnost pořádaná na
počest hosta je zvaná pakiv.
Rom musí poskytnout pohostinnost jinému Romovi. Tato hodnota je
někdy natolik internalizovaná, že je uplatňována i na gaže, přičemž v těchto
případech překoná i nedůvěru a nepřátelství. Velkorysost v pohostinnosti
přináší respekt a je-li opakovaná, pak i dobrou pověst. Tato strategie "otevřených dveří" může vyústit v neustávající proud hostů do domu. Pro kalderašské domácnosti jsou neustálé návštěvy skutečně typické. Tento rys se
přitom může stát i značným břemenem, například když si příbuzní udělají
v něčím domě druhý domov; hostitel si přitom v takové situaci může jen
povzdechnout a zanadávat. Požádat někoho, aby odešel, je urážka.
Pohostinnost obvykle zahrnuje poskytnutí stravy. Sdílení jídla je formou
respektu a symbolizuje skupinové členství, vzájemnou úctu a je vyjádřením
toho, že všichni uznávají tatáž pravidla jednání. Rom jí nerad sám a musí
své jídlo sdílet s hosty. Odmítnutí sdílet jídlo vyvolává pochybnosti o statusu
hostitele ve vztahu k jeho rituální čistotě a potažmo pak i jeho způsobilosti
ke členství ve skupině; jedná se tedy o urážku. Nenabídnout jídlo se rovná
nařčení dané osoby ze spáchání zločinu proti skupině, náznak, že dotyčný
nepovažuje danou osobu za Roma. Neformální nesouhlas ze strany jednotlivce či rodiny může být vyjádřen vyhýbáním se návštěvám a stolování s dotyčnou osobou/osobami. Jednou z formálních sankcí uvalovaných krisem,
cikánským soudem, je odepření privilegia přidružení se a spolustolování.

Vůdcovství
Kromě hlav jednotlivých familia nemají kanadští Kalderaši žádnou ústřed
ní autoritu, ani žádné dědičné či volené vůdce. Toto rovnostářství vede
k neuznávání osob, které se prosazují anebo jsou prosazovány jako vůdci.
14 Zde i nadále používáme termín "staršt' v kurzívě k překladu pojmu "elder", který
neznamená pouze osobu starou, ale též váženou, těšící se autoritě a respektu, a který
v originálním textu figuruje jako terminus technicus (pOZll. překl.).
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Kalderaši svorně uvádějí, že Rom odmítá příkazy od jiného Roma. V ideálním případě vytvoří hlavy rodin shromáždění vůdců či respektovaných
mužů, z jejichž středu mohou vzejít krisatora, soudci, kteří mohou být
požádáni o radu. Ve východní Kanadě je ovšem nyní situace tomuto ideálu
značně vzdálená - starší, jak se zdá, sami rezignovali na to, aby měli vliv na
mladé. Tváří v tvář vzrůstající drogové závislosti mezi mladými jsou hlavy
kalderašských rodin stejně bezmocné jako rodiče kanadské majority.
Jiný typ vůdce má spíše teritoriální než příbuzenskou pravomoc. Bývá
označován různými termíny, "boss", "šéf' (čijo), baro rom či baro a někdy dokonce i "král". Tento muž pak "řídí" dané město. Jádrem této funkce je beze
zbytku samozvanectví dotyčného a zastává ji Rom, který má k dané funkci
odpovídající ambice a talent. Může ji zastávat relativně mladý Rom anebo
taková osoba, která se pokusí skloubit tuto funkci s pozicí hlavy rodiny.
V roce 1976 přinutilo "bosse" jednoho kanadského města k odchodu na odpočinek chronické onemocnění; následně musely hlavy jednotlivých vystupovat ve styku s autoritami každá sama za sebe. O jiných třech kanadských
městech se říká, že jsou "v držbě" teritoriálního vůdce.
K povinnostem "bosse" patří zajišťování vztahu mezi Kalderaši a gažovskými institucemi. Upevňováním dobrých vztahů s institucemi a uplatňová
ním svého vlivu se taková osoba stává známou coby "představitel" Cikánů.
Pro Kalderaše představuje taková osoba kanál, jehož prostřednictvím je
možno řešit potíže s institucemi. "Boss" může za své služby vybírat jistý
poplatek anebo může vybírat poplatek za privilegium podnikání ve městě,
které je pod jeho správou. V případě potíží s nějakým Romem půjde policie
nejprve za "bossem", protože povinnost najít dotyčného a zjednat nápravu
chápe policie jako jeho zodpovědnost. "Boss" je však vůdcem pouze vis-a-vis
gažům. V záležitostech Romů, jako je například kris, má jeho hlas v ideálním
případě stejnou váhu jako hlas ostatních mužů.
Přijetí autority "bosse" je technicky vzato dobrovolné. "Boss" však může
k zastrašení ostatních Romů použít, veřejně či skrytě, veškerou moc, kterou
díky svým kontaktům s gažovskými institucemi získá. Takové hrozby, jako
je například vyhnání z města, mohou, ale nemusí být efektivní. Autorita,
kterou "boss" má, je obecně užívána ve prospěch rodin, majících zájem na
zachovaní statu quo.
Postoj Romů k "bossovi" je ambivalentní a podmínečný. Snaha o nadřazenost je obvykle korigována výsměchem. Vypráví se příběh o "bossovi",
který dorazil na oslavu s korunou, symbolem "kralování", na hlavě. Posměch
ostatních Romů jej brzy přinutil korunu sejmout.
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Konflikt

Hlavní oblasti konfliktu mezi Romy jsou vyjmenovány v seznamu různých
typů případů, jimiž se zabývá kris, který je uveden níže.
Konflikty zahrnují celé rozšířené rodiny konkrétních protivníků. Setkání
znepřátelených rodin často vyústí do verbálního a někdy i fYzického násilí.
Zejména v případech vleklých konfliktů dochází k reakci okamžitě poté, kdy
má jedinec pocit, že byl uražen.
Spor, k němuž dojde v rámci většího shromáždění, vede obvykle k masovému opuštění daného místa, neboť nikdo si nepřeje být přítomen v případě,
že by přijela policie. Obvykle však takové spory sestávají pouze z výhrůžek
a krátkých potyček. Narušení oslavy pochopitelně vyvolává na straně hostitele zlost, z čehož může povstat nový konflikt.
Kalderaši se často vidí jako posedlí konflikty. "My pořád bojujeme." Říká
se přitom, že konflikty jsou častější v Kanadě než v USA a v rámci Kanady
k nim pak zase dochází více na východě než na západě.
Také se říká, že konflikty v poslední době narůstají. Starší generace prý
bojovala slovy, kdežto mladší se uchyluje k fYzickému násilí. Zatímco dříve
si Romové pomáhali,
"dnes jsou jeden na druhého jako vlci. Bývalo tomu tak, že pro rodinu
v nouzi se sbíraly peníze. Dnes ji nechají strádat. Když je zima a ty nemáš
kam jít, nepustí tě do města."
Konflikty prý vyvstávají ze vzrůstající snahy o získání "všemocných dolarů".
Následující případy veřejných konfliktů se objevily během jednoho výzkumného období.
1. Boj mezi chanamiky zahrnující urážky předků.
2. Vytlačení Romů z regionu prostřednictvím intervencí u majoritních institucí. Důvodem byl předchozí spor.
3. Dva případy nařčení z nepřípustných intimních vztahů.
4. Rvačka vyplývající z dlouhodobého sporu.
5. Rvačka mezi protivnými stranami v soudní při.

Kris
Termín leris je užíván k označení cikánského soudu, odpovídaj ícího soudního
systému a korpusu zvykového práva. Podřízení se autoritě krisu je jednou
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ze součástí začlenění do romské skupiny. Anebo, řečeno jinak, neuznání
autority krisu vyřazuje dotyčnou osobu definitivně ze skupiny.
Jurisdikce krisu se omezuje pouze na Romy. Je znám jeden případ, kdy se
člen skupiny "Gipsuria", neromských Cikánů, pokusil svolat kris, aby u něj
mohl podat stížnost na jednoho z Romů; tento pokus byl však neúspěšný.
Když se příslušníci místní policie snažili zasáhnout v poloze arbitrů do pří
padu týkajícího se odloučení manželů, byli důrazně odmítnuti a pokáráni.
Následující seznam zahrnuje typy případů rozhodované krisem:
1. Peněžní záležitosti: nesplacené půjčky a podíly ze zisku.
2. Případy stížností na nedovolené vniknutí na pracovní teritorium.
3. Případy rozluky manželů zahrnující určení části ceny za nevěstu, která má
být vrácena.
4. Případy týkající se násilí na jiném Romovi anebo jeho okradení.
5. Případy nařčení ze znečištění či žádosti o anulování rozhodnutí o vyhnání.
6. Případy žádostí o anulování rozhodnutí o vyhnání z důvodu nakažlivé
nemoci; tj. venerického onemocnění.
7. Případy týkající se sexuálních relací se zapovězeným partnerem.
8. Případy pomluva kleteb.
Kris je ad hoc soudní arbitráž s měnící se sestavou, která se schází jen je-Ii
explicitně svolána. Poté, co shromáždí svědectví a posoudí šance na vítěz
ství, osloví žalobce jednoho z členů komunity těšícího se respektu s žádostí
o uspořádání krisu. Žalobce hradí cestovní výlohy soudců, pronájem místa,
kde se kris sejde, stravu atp. Soudci jsou požádáni o účast, přičemž mohou
být povoláni buď z Kanady anebo z USA. Aby byla zajištěna nezaujatost,
jsou soudci vybíráni z osob, které nejsou se stranami sporu blízce příbuzné.
Dále jsou vybíráni na základě respektu, jemuž se těší, cti, která se váže k jejich
osobě a znalosti obyčejového práva.
"Musí se jednat o respektované osoby ... Mohou být mladí, může jim být
patnáct, ale musí se těšit respektu, musí vědět, o čem mluví. Musí říkat
pravdu. Krís je místem, kde pravda vychází najevo."
Ženy na krisu formálně vzato nesmí hovořit. Je-Ii od nich požadováno
svědectví, je prostředkováno jejich manželi. Kris je jádrem kalderašského formálního politického života a gažové k němu zpravidla nebývají připouštěni.
Oficiálním jazykem krisu je romanes a za užívání angličtiny v jeho průběhu

jsou Romové napomínáni.
Rozhodnutí krisu slouží k dosažení kompromisu mezi znesvářenými
stranami. Vynést rozhodnutí znamená te šinel le kris / rozetnout kris, což
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zdůrazňuje povahu soudu jako arbitra. Pokud se v závažných případech
objeví pochybnosti ohledně pravdivosti některého ze svědectví, je dotyčný
dotázán, je-Ii ochoten odpřísáhnout pravdivost svých tvrzení na veřejnosti
či v kostele. Taková přísaha, konaná obvykle na hlavě manželského partnera
či dítěte, je velice závažným aktem a přivolává hrozbu nadpřirozených sankcí.
Ochota přísahat obvykle postačuje a vykonání přísahy jako takové je požadováno jen zřídkakdy. Druhá strana musí přísahu přijmout; myšlenka křivé
přísahy je nepřijatelná. Přísaha může sloužit také k urovnání případu, jímž
se soud zabývá.
Kris nemá k prosazení svých rozhodnutí žádný jiný nástroj než skupinový
nátlak. Sankce udělované krisem mohou zahrnovat například kompenzaci
finanční ztráty žalobce.
Nejkrutější trest, který může kris uložit, je vyloučení ze skupiny, pekelimos, či odepření společnosti ostatních Romů. Tento trest může být dočasný
anebo, teoreticky, i doživotní.

"Pekelímos znamená vyloučení z veřejnosti. To je pekelíme, být držen mimo
se s ostatními Cikány, neužívat si s nimi, nebýt jeden
s druhým."

veřejnost, nevidět

Uplatňování pekelimos je omezeno jen na ty, kdo o něm slyšeli. A tak,
když byli Khulale ve stavu vyloučení, nemohli si najít manželky v Severní
Americe všude tam, kde se o jejich stavu vědělo. Tam, kde se o tom nevědělo,
si manželské partnerky najít mohli.
Pekelime je řídkým trestem, neboť je považován za zvlášť krutý postih.
Většina trestů vyhnáním se pojí s případy nařčení z marime (znečištění).
Vzhledem k opakovanému zneužití byly zákony týkající se případů marime změněny. Nyní je vyhnán ten, kdo jiného nařkne ze znečištění. K této
změně, která výrazně snížila frekvenci svolávání krisu, došlo jak v USA, tak
i v Kanadě.
Někteří informátoři uvádějí, že v Kanadě již kris není účinný, přičemž
tento úpadek spojují s tím, že starší ztratili kontrolu a moc ovládat běh
věcí. Rozhodnutí krisu jsou Romy zpochybňována s tím, že soudci nebyli
nestranní. Z tohoto důvodu nechtějí někteří ze starších roli soudců zastávat;
neuznání jejich rozhodnutí by totiž bylo urážkou. Mladí lidé prohlašují, že
věcem rozumí lépe než jejich starší. Na straně druhé se muži střední generace,
poukazujíc na to, že starších je jen pár a ztrácejí objektivitu, cítí k vynášení
rozhodnutí stejně kvalifikovaní jako členové generace staré. Soudní organizace je také organizací politickou, neboť schopnost svolat kris závisí zčásti
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na počtu zastánců, které dotyčný dokáže shromáždit. Je těžké, říkají někteří,
vznést obvinění, když značná část komunity straní obžalovanému; obhájci
pak mohou žalobce vyhnat.
Ačkoli je pravda, že neformální kontrola a ne-cikánské instituce zasahují
častěji než dříve, krisa jsou i nadále svolávány a rozhodují pře. Krátce po
ukončení jednoho z výzkumných období byl svolán kris, který měl rozsoudit
komplexní případ zahrnující násilí, krádeže, porušení teritoriálních nároků
a řadu dalších méně závažných případů zakázaného jednání.
Shromáždění krisu jsou zakončena slavností, symbolizující nápravu struktury společnosti, která byla porušena přestoupením zákonů.

Kontrola mimo kris
Řada případů, jako například problémy v manželství, je urovnávána mimo
soud, během diskusních setkání lokálních romských skupin. Romové den
swato, den divano / hovoří a diskutují. Také v těchto případech může dojít
k přivolání arbitra, jehož úkolem je dosáhnout mezi znesvářenými stranami
kompromisu.
Dříve sloužila neformální diskusní setkání k potrestání sexuálních pře
stupků. Dívce, která poškodila svou pověst počestné dívky, byly ostříhány
dlouhé copy. Hoch, který se přečinu dopustil, byl zbit dívčinými bratry "aby
to bylo dobře vidět". Protože tento přestupek automaticky snižoval cenu za
danou dívku coby nevěstu, byl v principu potrestán také její otec.
Případy manželčiny nevěry soudil a trestal její manžel. Rodinné legendy
a další svědectví naznačují, že jedním z možných trestů byla i smrt.
V současné době se potřeba chránit dobré jméno rodiny projevuje tak, že
se upouští od teatrálních trestů a v některých případech se rodina uchyluje
k důmyslné přetvářce.
V dřívějších časech panoval silný nesouhlas s obcházením krisu uchýlením
se ke gažovské policii a soudům. Třebaže i dnes je toto jednání odsuzováno,
zdá se, že taková praxe je vcelku běžná, přičemž obvykle k ní dojde anonymním telefonátem na policii. Takové "udání" vyústí obvykle v dočasné
nepříjemnosti, jako je krátkodobé vězení, pokuta či nařízení k vystěhování.
Při těchto zásazích řeší policisté a soudy vnitřní kalderašské spory, přičemž
obvykle nemají tušení, v čem spočívá skutečný problém, který je tímto způ
sobem "řešen".
Rozhodnutí krisu jsou platná pro celou kalderašskou komunitu. Může
se však stát, že určitá rodina se rozhodne uvalit soukromou sankci na jinou
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rodinu nezávisle. Meadsovi tak byli například svědky toho, že Millsovi dovolili, aby bylo servírováno znečištěné, marime, jídlo. Namísto svolání krisu,
čímž by znečištění Millsových zveřejnili a současně tak riskovali nepříjemné
spory, které by následovaly, Meadsovi jednoduše přestali Millsovy navštěvo
vat a jíst s nimi.
Mezi další součásti neformální kontroly patří výsměch, drby, vtipy a šeptanda. Vtipy vyprávěné o Tony Russelovi dobře ilustrují ambivalenci názorů
na politicky vlivného Roma 15 • Některé mají tendenci vyzdvihovat a velebit
jeho moc, cílem jiných je jej usadit a zpražit.
V kalderašské kultuře, v níž převládají vztahy /ace to /ace, jsou i ty
nejmenší maličkosti veřejného jednání pod stálým dozorem a jsou neustále
vystaveny veřejné i soukromé kritice. Prostřednictvím telefonů a návštěv se
přitom tyto kritické výhrady a poznámky mohou šířit velice rychle.
V kalderašském pojetí spravedlnosti se zodpovědnost vztahuje na osoby,
které jsou za dané jednání odpovědné přímo, ale i nepřímo. Mladík může
být činěn zodpovědným za vyvolání napětí mezi dvěma rodinami. Za synovo
jednání mohou být ovšem činěni zodpovědnými jeho rodiče. Důvodem tohoto pojetí je dílem i skutečnost, že se považuje za nepatřičné a ponižující,
aby starší muž jednal s mladším jako se sobě rovným.
Osoby mohou být činěny zodpovědnými i za události, za něž jsou ve
skutečnosti odpovědné jen velice vzdáleně a nepřímo. Podívejme se na ideu
nepřímé zodpovědnosti na několika příkladech.
1. Tři muži chytali ryby, načež se lodka převrhla. Dva se utopili. Zachráněný
byl následně činěn odpovědným, neboť protože uměl plavat, mohl oba
utonulé zachránit.
2. Syn otce A spáchal v důsledku nevěry své ženy sebevraždu. Rozhodnutí
krisu seznalo Roma, jehož syn měl poměr s bori (nevěstou) muže A nepřímo odpovědným a udělil mu pokutu 1 500 dolarů.
3. B přiměl C opustit město. C se během odchodu z města zabil při autonehodě. B je zodpovědný za smrt C.
4. D byl na návštěvě u E, když v důsledku telefonátu svého bratra F rozhodl
vyjet si na projíždku. D řekl svému synovi, aby nastartoval auto, které
patřilo E. Auto bylo ovšem rozbité a hoch zemřel na otravu zplodinami.
Následně byl za chlapcovu smrt činěn odpovědným nejen E, ale také F,
neboť bez jeho telefonátu by k dané smrti nedošlo.

15 V originálním textu následuje odkaz na přepisy narací D 1-D3 nacházející se v příloze
publikace na stranách 250-253; (pozn. překl.).
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Nutno ovšem zmínit, že přisouzení zodpovědnosti bylo doprovozeno
soudní sankcí jen ve druhém případě; v ostatních případech byla odpovědnost
přisouzena pouze na základě obecného názoru a nebyla potvrzena soudem.
Idea nepřímé zodpovědnosti může zčásti vycházet z neochoty Romů domáhat se spravedlnosti za křivdy spáchané pod ne-cikánským právním systémem. Zdá se přitom, že Romové mají za to, že není-li určitá osoba vinna v pří
padě určitého konkrétního obvinění, jistě spáchala obdobný prohřešek jindy
a obecně tedy jistě vinna je. Proto spíše než se snažit o zpochybnění obvinění, je nejlepší urovnat daný případ nejvhodnějším možným způsobem.
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SOCIÁLNí ORGANIZACE PÁRIJSKÉ SKUPINY
V NORSKU'
FREDRfK BARTH 2

Z angličtiny přeložil Marek Jakoubek

Následující text je pokusem o aplikaci určitých sociálně antropologických
perspektiv na terénní data týkající se uterů 3, Cikánům podobné populaci
z východního Norska. Předchozí výzkumy skandinávských Taterů4 se zabývaly zejména historickou genealogií této skupiny a historickými otázkami
v tradici Eilerta Sundta (1850-1865)5, jejichž ústředním zájmem bylo
odhalit genetický původ Taterů. Tato práce se bude zabývat problematikou
sociální organizace - půjde jednoduše o to zjistit, jaké prvky sociální organizace se v této skupině nalézají a odhalit jejich strukturu ve vztahu ke specifickým požadavkům taterského způsobu života; a to vzhledem k typům otázek,
které takové zkoumání může zodpovědět. Za účelem sběru relevantních dat
byly v průběhu tří let podniknuty rozmanité návštěvy různých taterských
skupin ve východním Norsku, přičemž všude, kde to jen bylo možné, byly
I Barth, Fredrick. 1955. The Social Organization of a Pariah Group in Norway, Norweg
5, 125-44; přetištěno in: Rehfisch, F. (ed.). 1975. Gypsies, Tinkers and Other Travellers.
New York: Academic Press, s. 285-299. Copyright © Fredrik Barth. Text je publikován
s laskavým svolením autora.
2 Překlad je dílčím výstupem projektu MPSV ČR lJ 037/05-DP2: "Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád příslušníků skupin z odlišného sociokulturního
prostředí a formulace strategií k jejich překonávání" (součásti Národního programu
výzkumu "Moderní společnost a její proměny"), jehož nositelem je Katedra primárního
vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
3 V Norsku je tato skupina nazývána různě: Tater, Fant, Omstreifer ("tulák"), či Reisende
("cestovatel"). Vzhledem k tomu, že jejich původ ze skutečných Cikánů je přinejmenším
diskutabilní, a protože uvedené termíny v angličtině nemají hanlivé konotace, budu se
v textu držet obecně užívaného označení Tater.
4 Etzler, Alan. 1944. Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige. Uppsala: Etzler, Alan.
1946. Gypsies in Sweden, Journal ojthe Gypsy Lore Society xxv, s. 3-4; Flekstad, Kaspar.
1949. Omstreifere og sigflynere. Oslo: Heymowski, Adam de. 1955. Om " Tattare" och
"Resande". Uppsala.
5 Sundt, Eilerr. Beretning om Fante-elfer Landstrygerfolket i Norge. Christiania, 1850,
1859, 1862-1865.
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nashromážděné údaje srovnávány s materiály Norsk Misjon blant Hjeml0sespeciálního misijního institutu zabývajícího se Tatery. Nutno uvést, že kvalita tohoto "terénního výzkumu" je obecně vzato spíše nízká: návštěvy, které
jsem vykonal, byly krátké a ustavit vztah s informátory bylo extrémně náročné. Participace pak byla vůbec nemožná, neboť stálý dohled policie a návštěvy misionářů vyrvořily na straně Taterů obranné bariéry podezíravosti
a vyhýbání se.

Ekonomická nika

V ekonomické perspektivě lze na Tatery pohlížet jako na typickou parazitní
skupinu. Živobytí si obstarávají z mnoha zdrojů: jsou klempíři a cínaři, handlují s koňmi a hodinkami, jakož i s mnoha dalšími bezcennými tretkami,
žebrají a příležitostně kradou, občas se nechají dočasně najmout na práci při
výstavbě silnic anebo v zimě pracují se svými koňmi v lesích, zatímco ženy
občas pracují jako pomocnice na farmách. Po čas trhů a poutí se někdy dočasně stahují do měst, ale obvykle se pohybují v poměrně hustě obydlených
venkovských oblastech. Většina Taterů je v současnosti polousedlá, přičemž
si najímají anebo i vlastní malé chatky, kde přečkávají zimu, zatímco v létě
hodně cestují, vzájemně se navštěvují anebo táboří pod širým nebem. Nedávno zavedený hrubě omezující zákon zakazující Taterům pohyb s koňmi
taženými vozy po veřejných cestách určitým způsobem pozměnil tradiční
model cestování, vyústil do značného užívání kol a urychlil tendenci vlastnit
namísto koní spíše osobní a nákladní auta. V oblastech, kde k této změně
došlo, se tradiční zájem o cínování a hodinky změnil na další specializaci
pomocných mechaniků.
Definice skupiny
Tateři tedy představují opovrhovanou skupinu s velice nízkým ekonomickým statusem - jedná se skutečně o párijskou součást populace. Vzhledem
k tomu tak vyvstává otázka, zda představují skutečnou organizovanou skupinu v rámci většinové norské společnosti, anebo zda termín Tateři předsta
vuje pouze obecné označení pro sociální status opovrhovaného venkovského
obyvatelstva, sociologicky srovnatelný s termínem "kriminálníci" či "chudina". Tímto problémem se zabýval Heymowski6 , který uvádí několik čás
tečně si odporujících kritérií umožňujících přiřazení jednotlivce k této sku6

Heymowski, Adam de. 1955. Om" Tattare" och "Resande". Uppsala, s. 4-5.
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pině - původ, způsob života, fyzický vzhled - a upozorňuje na výrazné výkyvy
v odhadovaných počtech Taterů mezi různými cenzy, jejichž základem bylo
zvenčí přisuzované členství. Bez ohledu na tato neurčitá kritéria pro vnější
přisouzení termínu Tater je otázka vnitřního skupinového zřízení otázkou
empirickou, která musí být zodpovídána z vlastní taterské perspektivy. Co
se Taterů samotných týče, rozlišují striktně členy a nečleny (tj. ne-Tatery),
přičemž existuje výrazná vnitřní taterská loajalita vis-a-vis většinové společ
nosti. Stejně tak existuje mezi Tatery lingvistická jednota - většina Taterů
ve východním Norsku hovoří (zkomolenou) romštinou coby mateřským
jazykem?, přičemž rato skupina je schopná se udržet a přetrvat tváří v tvář
značnému tlaku, který - pod vedením misijních organizací - v některých
obdobích nabýval podoby plošného odebírání dětí rodičům, povinné školní
edukace, zakládání center pro usazení celých rodin etc.

Vymezení zkoumané tematiky

Otázka, jak se rato skupina může udržet a přetrvat, je ve vztahu k její organizaci otázkou intelektuálně značně zajímavou. Musejí být splněny některé
praktické podmínky: coby ekonomicky parazitní skupina musí být taterská
populace rozptýlena po rozsáhlé oblasti v podobě malých lokálních skupin
v rámci nekonečně početnější hostitelské populace. Anebo, z pohledu jednotlivého Tatera, s ohledem na jeho způsob využívání okolního prostředí,
musí být jeho usazení dočasné a vzhledem k ostatním Taterům relativně
výlučné, přičemž musí disponovat širokou sítí potenciálních kontaktů na
značně rozsáhlém území. Aby byla zajištěna existence skupiny, jsou potřeba
organizační prvky zajišťující: 1) získávání členství v podskupinách 2) organizaci spolupracujících jedinců, tj. - vnitřní organizaci a distribuci autority
vkorporované skupině a 3) práva regulující využívání jednotlivých území.
Zdá se, že uspokojení těchto požadavků je náročné, zejména proto, že v pří
tomnosti etablovaného policejního systému hostitelské společnosti nemůže
žádné organizované uskupení užívat násilné formy donucení, aby udrželo
vnitřní disciplínu. Co se Taterů týče, je skutečnost v daném ohledu taková,
že organizační principy, které využívají, jsou z velké části odvozené z příbu
zenských vztahů, tedy z oblasti, kterou sociální antropologové studují u řady
společností - specifická kombinace faktorů, s jakou se setkáváme u Taterů,
je nicméně neobvyklá.

7

Termíny, kreré se v textu objevují, jsou nicméně norské termíny užívané informátory.
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Principy formální organizace

v NORSKU

Bilaterální příbuzenství

Formálním kritériem statusu Tatera je descendence odvozovaná od známého

Každý Tater zaujímá také pozici v síti formálně uznávaných dyadických

člena dané skupiny. V ideálním případě je pak tímto kritériem descendence

příbuzenských vztahů. Tateři bez ustání zdůrazňují svou hlubokou emocio-

patrilineární. Protože ale neexistuje celková genealogie dané skupiny, musí
být kritériem, které určuje status daného předka coby Tatera, jeho způsob
života, který je obecně známý, takže asimilace do skupiny je možná: přijme-li
člen usedlé společnosti taterský způsob života, bude vždy považován za nečlena, nicméně jeho potomci druhé a třetí generace se budou moci odvolat
na linii předků, kteří žili jako Tateři a tak potvrdit své členství v této skupině. Ve skutečnosti tedy může řada taterských rodin vystopovat svůj původ
k farmářům. V současnosti je nicméně status Tatera předáván patrilineárně
z jedné generaci na druhou.

nální závislost a náklonnost ("vroucnost") ke všem příbuzným. Tato identifikace, se stanovenými právy a povinnostmi, je bilaterální a její intenzita se
mění v závislosti na stupni vzájemného příbuzenského vztahu, nikoli podle
toho, zda je takový vztah sledován přes mužskou či ženskou linii. Centrální
ohnisko tak tvoří vnitřní kruh rodičů, sourozenců a dětí, ale celkový rozsah
se rozpíná až ke druhým či dokonce třetím bratrancům/sestřenicím. Nezbytným předpokladem k udržení tak rozsáhlých vztahů je znalost široce
rozvětvených genealogií. A skutečně - neexistuje téma, o kterém by moji
informátoři hovořili ochotněji a o kterém by dokázali poskytnout více
podrobností, než jsou rodinné genealogie.

Rodové linie

Princip patrilineární descendence odvozované ze známých genealogií slouží
k definování taterských podskupin. Tyto podskupiny se nazývají stamme
(kmen [tribe]8), slekt (rodina), folk (národ [people]) a v ideálním případě
sestávají ze všech známých patrilineárních potomků určitého společného
předka mužského či ženského pohlaví, tj. představují to, co je běžně známé
jako patrilineární rod. 9 Tyto linie mají vlastní jméno, obvykle odvozené od
jména či jiné zvláštní charakteristiky odpovídajícího předka-zakladatele.
Existují tak Storjohan-folket, potomci Stor-Johana, Lysgardsfolket, potomci
syna z farmy Lysgard, Nystufolkte, potomci ženy, která připravovala půdu
pro chaty ("Nystue") podél dálnice v severním Norsku, atp. Linie jsou pak
největšími jednotkami, které jednají jako korporované skupiny. Jedná se také
o jediné přetrvávající sociální skupiny v taterské sociální organizaci. Jednotlivé linie se liší v hloubce, tj. v počtu generací, které leží mezi společným
předkem a současnou dospělou generací, obvykle jsou však mělké, v řádu tří
až čtyř generací. Některé linie mohou čítat až několik stovek žijících členů,
jiné jsou co do počtu poměrně malé.

V závorce a kurzívou je v odpovídajících případech vzhledem k možným významovým
uveden anglický rermín užitý v originálu.
9 Evans-Pritchard, E. E. 1940. The Nuer. London.
8

posunům

Afinní vztahy

Význam vztahů ustavených sňatkem není vůbec zřejmý, ačkoli jsou v daném ohledu velice důležité. Sňatky ustavují mezi skupinami řadu vztahů,
které mohou být při organizaci těchto skupin potenciálně využity, zhruba
na způsob bilaterálního příbuzenství. Podle všeho tomu tak však u Taterů
není. Manželský svazek, třebaže málokdy posvěcen v kostele, je v ideálním
případě trvalým poutem. Avšak zdá se, že tento svazek zůstává individuálním
dyadickým poutem mezi manželi a nezahrnuje ostatní osoby. Nenalezl jsem
tak žádné příklady osob sdílejících místo pobytu na základě afinních vztahů
skrze osobu, která nebyla přítomna, ani jsem neslyšel o případech, kdy by se
jednotlivci na tomto základě navštěvovali. Silná tendence k takřka rodinné
endogamii, k níž se vrátíme později, může být spojená s napětím a nízkým
stupněm identifikace mezi afinními příbuznými, které nespojoval žádný
jiný vztah.
Kombinace uvedených principů

Z přímých rozhovorů s informátory, jakož i z analýzy rozličných dalších
shromážděných dat, se zdá, že uvedené dva formální principy: rodové
linie a bilaterální příbuzenství jsou jedinými principy, které Tateři užívají
k organizaci. Lze si představit kritiku spočívající ve zpochybnění oprávně
nosti konceptuálního rozlišení a pojednávání rodových linií a bilaterálního
příbuzensrví, jako by vztahy rodových linií nebyly podtřídou širší kategorie
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bilaterálních příbuzenských vztahů. Z pohledu povahy rámce, který poskytují pro organizaci sociální skupiny, jsou nicméně tyto principy odlišné.
Patrilineární descendence, jak je vyjádřena v rodových liniích, definuje neměnný systém skupin a segmentů, nezávislý na genealogické pozici "ega",
jak osvětlujícím způsobem ukázal Evans-Pritchard. Bilaterální příbuzenství
jako celek pak na druhé straně ustavuje sít dyadických vztahů odlišných pro
každou skupinu sourozenců.Třebaže jsou oba uvedené "principy" odvozeny
ze stejného souboru příbuzenských vztahů, poskytují dva odlišné typy
rámců, které, coby organizační ptvky, mohou být konceptuálně odděleny
a mohou být také kombinovány, aby vytvořily komplexnější sociální organizaci. Označují-li Tateři skupiny zformované z patrilineárních potomků
určitého předka jako "kmeny" ("tríbes") , využívají princip rodových linií
k definování sociálních jednotek s neměnnými hranicemi a vzorem vnitřní
segmentace. Tento rámec je užíván ve vztazích týkajících se autority a při
uspořádávání práv k využívání jednotlivých teritorií. Cítí-li Tateři zároveň
náklonnost, emocionální pouto ("vroucnost") a závazky ke všem příbuz
ným, užívají bilaterální princip. Ve vztahu k teritoriálním nárokům mohou
být oba principy kombinovány: lokální segment rodové linie, s manželkami,
uznává závazky svých členů k ostatním osobám na základě vazeb bilaterálního příbuzenství a na základě tohoto principu rozšiřuje práva k využívaní
daného teritoria také na ně. Na základě rozlišování mezi osobami způsobi
lými a nezpůsobilými stát se členy lokální skupiny se bilaterální příbuzen
ství stává organizačním principem, který princip příslušnosti k rodové linii
doplňuje, anebo se s ním kombinuje.
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Domácnosti

Domácnosti se co do počtu členů liší a čítají od 12 do 15 osob. Většina
Taterů ve východním Norsku je polousedlá, většinu roku zůstávají na místě,
kdy členové domácnosti žijí společně v chatě mající obvykle jednu místnost.
Domácnosti ovšem, coby jednotky, přetrvávají i v letním období cestování;
jsou nezávislé na fYzickém obydlí, přičemž základem jejich trvání je společná

ekonomika a komensalita. Členství v domácnosti může být změněno, pří
slušnost k domácnosti není neměnná a nepřekročitelná a jednotliví členové
mohou být vzájemně spojeni nejrůznějšími způsoby. Malé děti však žijí takřka bez výjimky s matkou, zatímco osoby bez pokrevních či afinních vazeb
spolu sídlí jen výjimečně. Takřka ve všech případech, kdy bylo prováděno
sčítání, náležely všechny osoby k jedné rozšířené rodině (extended famíly).
Každá domácnost však představuje jen určitou část žijících členů takové
rodiny. Dva příklady A a B (obr. č. 1) ukazují většinu vztahů mezi členy
domácnosti a také to, jak každý z nich vychází z kombinace formálních
principů rodových linií a bilaterálního příbuzenství. A je takřka čistý segment rodové linie; B představuje komplexnější kombinaci obou principů.
Zdá se přitom, že afinní vazby, kromě manželského vztahu jako takového,
při vytváření skupiny nikdy nehrají samostatnou úlohu.
Obrázek Č. 1. Příklady domácností
Trojúhelníčky značí
pině. Nedokončené

muže, kolečka ženy, černý obsah znamená přítomnost ve skuhorizontální linky pokračují tam, kde je sourozenecká skupina

neúplná

•I

A

Teritoriální skupiny
Rodové linie definují v populaci Taterů trvalé podskupiny a svými organizujícími genealogiemi poskytují vzor pro distribuci autority a vnitřní
segmentaci. Bilaterální příbuzenství definuje pro každého jednotlivce pole,
s klesající intenzitou směrem k jeho hranicím, ve kterém se nalézají partneři
v dyadických vztazích závazků a povinností. Na základě kombinace uvedených principů jsou rekrutováni členové do do jisté míry fluidních lokálních
kooperujících skupin, které jsou též prostřednictvím těchto principů organizovány. Těmito skupinami jsou 1) domácnost, fungující jako ekonomická
jednotka, 2) cestující skupinová formace (band), po čas cestování dočasně
kooperující, 3) osady či lokální frakce, sdílející dočasné právo k využívání
určitého teritoria, a 4) lokalizované kmeny (tríbes).
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Návštěvy

Druhotnější uskupení jsou vytvářena taterským vzorcem rozsáhlých návštěv,
díky kterým dvě anebo i více domácností dočasně splynou. K takovým návštěvám dochází v jakémkoli období roku, třebaže v zimě je jejich frekvence
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nižší, délka jejich trvání je přitom proměnlivá, přičemž občas je výsledkem
takové návštěvy trvalejší uskupení osady či lokální frakce. K návštěvám může
docházet v zásadě mezi jakýmikoli příbuznými, přičemž v rámci návštěvy
přichází každý návštěvník s celou svou domácností. Nejvíce návštěv se však
odehrává mezi rodiči a dětmi, sourozenci a v menší míře též mezi strýčky/
tetami a synovci/neteřemi a mezi prvními bratranci resp. sestřenicemi.
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přítomny při utváření domácnosti. Jak jsme již zmínili výše, zdá se, že afinní
vazby, kromě samotného pouta mezi manželi, při vytváření lokální frakce
nikdy nehrají samostatnou roli. Osoby jsou přibírány na základě příbuzen
ských vazeb k jedné z osob ústředního páru, přičemž čistě afinní vztahy,
přítomné na obr. č. lB. a obr. č. 2., nejsou využívány.
Obrázek Č. 2. Lokální frakce

Skupinové formace (bands)

Podobná, v současnosti však ještě pomíjivější a volněji strukturovaná uskupení se vytvoří, když se dvě anebo více domácností setká při cestování a dočasně
se spojí, přičemž vytvoří širší migrující skupinovou formaci (filgje [bandj).
Taková uskupení se vytvářejí kvůli společnosti, kooperaci při žebrání, krádežích, anebo k vytvoření situací vhodných pro obchod a podvody. Mezi
domácnostmi, které se takto spojí, přitom nemusejí existovat žádná příbu
zenská pouta.

Muž v horní části obrázku je vůdcem skupiny. Třebaže jednotlivé části skupiny stále
ještě sídlí ve vzájemné blízkosti, jsou již patné známky počínajícího štěpení. Vdova

se svými syny (vlevo) váhají s uznáním autority vůdce, přesunuli se těsně za hranici
jiné územně správní jednotky (lensmanndistrikt). Vdova je silně věřící a usiluje o asimilaci do majoritní společnosti.Některé zjejích dvanácti dětí bydlí a pracují v Oslu.

Osady či lokální frakce

Jednotlivá taterská domácnost obvykle nemívá výhradní právo na využívání
určitého teritoria. Taková práva jsou dočasně propůjčována širším skupinám
a týkají se přiměřeně rozsáhlejších oblastí. Na takovém teritoriu - tvořeném
obvykle hustě obydleným venkovským regionem - se nalézá osada nebo
rozptýlená skupina chatek či domků, obývaných Tatery. Příbuzenská kompozice dvou takových skupin je ukázána na obrázcích č. 2. a 3. Zdá se, že
takové osady vznikají postupným narůstáním okolo jediné domácnosti či
jádra rodové linie, jak už jsme naznačili v souvislosti se vzorcem návštěv.
Na obrázku č. 3 je nastíněno, jakým způsobem se v průběhu 20 let utvářela a rozrůstala jedna taková frakce v důsledku migrace. Je přitom nutné
zdůraznit implicitní nestabilitu a proměnlivost takového útvaru; lze snadno
vidět, jak se prostřednictvím dalšího narůstání a případných odchodů může
organizační centrum této skupiny posunout od linie 1-2-3-6 a uspořádat
se okolo linie reprezentované dvojicí 4--4.
Každá taková lokální frakce má svého formálního vůdce, který je někdy
je-li osada dost rozsáhlá - označován jako "král". Frakce je ostatními Tatery
považována za segment té rodové linie, k níž patří její jádro; nezávisle na
tom, k jakým rodovým liniím náleží další členové, nese frakce název kmene
její jádrové rodové linie. Ve skladbě lokální skupiny tak lze rozpoznat tytéž
organizační principy - rodové linie a bilaterální příbuzenství -, které byly
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Obrázek Č. 3. Lokální frakce
Postup imigrace je vyznačen číslicemi. 1 začali zimovat na daném místě před
třiceti lety; 2 přišli před téměř dvaceti lety; 3 přišli poprvé před třinácti lety, před

devíti lety zakoupili dům. 2 a 3 usilují o asilmilaci. 4 - dvě domácnosti - přišly před

několika lety a pronajaly si dům na zimu; 5 opustila po ovdovění manželovo teritorium, předtím než zhruba před rokem začala žít se 6, strávila okolo šesti měsíců
v sousedním regionu.
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Obdobně jako v případě domácností je třeba uvést, že ze všech osob,
kvalifikovaných ke členství na základě principů příslušnosti k rodové linii
a bilaterálního příbuzenství, je součástí lokální frakce jen jejich část - skoro
všichni členové mají vlastní sourozence na jiných místech.
Lokální frakce brání svá práva na využívání daného teritoria a snaží se
vstupu ostatních Taterů na své území zabránit. Protože tato práva nejsou
legálně potvrzena, může skupina k jejich obraně či prosazení použít pouze
neformální sankce, výhrůžky a obecný nátlak. Tam, kde se dotýkají teritoria
dvou nepříbuzných skupin, panuje obvykle ozbrojený mír, v jehož rámci
žádná ze skupin nevstupuje na území té druhé. Takové uspořádání má explicitní podobu: "Pokud překročí most, hodíme je do řeky." Při cestování se
pak jednotlivé skupiny vyhýbají centrům nepříbuzných skupin.

Rozsáhlejší regiony
Některé z velkých taterských rodových linií mají tendenci soustředit se ve
svém vlastním regionu východního Norska. S rodovou linií Stor-Johan se
tak lze nejčastěji setkat v jižních údolích východního Norska, s Lysgardsfolket naopak v severních, Fredriksen-slekten žijí ponejvíce na jihovýchodě,
atp. Rozsáhlejší regiony mají rozlohu zhruba 50x 100 mil. Jiné rodové linie
ovšem takové regiony nemají a objevují se tu a tam ve vesnicích po celém
východním Norsku a Tmndelagu, anebo dokonce po celé zemi.
V regionech ovládaných jedinou rodovou linií jsou ovšem často přítomny
části jiných rodových linií. Jedná-li se o malé a nevýznamné skupinky, je
aplikován vzorec obvykle nazývaný matrilaterální roubování (matrilateral
grafting) (Evans-Pritchard 1940): členové jiných rodových linií mohou na
daném území zůstat anebo na něj vstoupit prostřednictvím sňatku se ženou
z dominantní rodové linie, přičemž po určitém čase budou oni a jejich
potomci považováni za členy této rodové linie, třebaže nedojde ke splynutí
genealogií. Jinými slovy, členové malých cizích patrilineárních rodových linií
jsou z praktických důvodů naroubováni na dominantní rodovou linii, a to
svou descendencí odvozovanou od ženy z této rodové linie. Toto je zvláštní
případ osob připojených ke skupině na základě principu bilaterálního pří
buzenství, přičemž posléze dojde k transformaci této vazby tak, že dotyčné
osoby začnou být považovány za součást rodové linie. Uvedený vzorec je
přitom důležitý pro vztahy týkající se autority na daném území. Příkladem
jedné takové naroubované rodové linie je malá intruzivní rodová linie na
obr. č. lB, která představuje součást lokálního usídlení větší a dominantní
rodové linie.
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Nutno však uvést, že uvedená hierarchická klasifikace teritoriálního uspoideální model. Domácnosti přerůstají do osad, přičemž
pro outsidera je těžké zjistit, do jaké míry mají příbuzní, žijící deset stop od
sebe v chatě o jedné místnosti, společnou ekonomiku. Obdobně se lokální
frakce narůstáním mění na rozsáhlejší centra rodových linií ovládajících větší
regiony. Základní rysy teritoriálního systému obdobného tomu, který jsme
výše popsali, jsou však obvykle rozpoznatelné.
řádání představuje

Funkční adaptace

Může

se zdát, že systém rodových linií je

příliš

rigidní, než aby umožnil

proměnlivost, kterou taterský způsob života z funkčního hlediska vyžaduje.

Jejich organizace musí poskytovat rámec pro častý pohyb jednotlivců a rozšiřování kontaktů. Viděli jsme, že částečně jsou tyto požadavky uspokojeny
kombinací principu rodových linií a principu bilaterálního příbuzenství,
umožňující organizaci nárůstu osob kolem jádra rodové linie. Čistě demografický prvek, který do daného procesu vstupuje, činí celý proces ještě
efektivnější tím, že násobí počet alternativních skupinových příslušností
každého jedince, čímž problém proměnlivosti řeší. Taterské sourozenecké
skupiny jsou překvapivě rozsáhlé. Jedna zdokumentovaná dílčí genealogie,
komplexní, avšak nikoli neobvyklá, je na obr. č. 4.
Obrázek Č. 4. Částečná genealogie jedné z hlavních taterských linií východního
Norska

Dvacet jedna pečlivě prověřených sourozeneckých skupin zahrnuje v prů
6,8 jedinců, kteří dosáhli dospělosti. Jako ekonomicky parazitní populace však Tateři musejí žít rozptýleně -lokální skupiny musejí být malé a rozsáhlé sourozenecké skupiny jsou tak nuceny se rozptýlit. Manželský pár tak
v průměru disponuje více než deseti žijícími sourozenci, přičemž z praktických důvodů jen část z nich žije v lokální skupině dotyčného páru.
Bezprostřední příbuzní jsou tedy nutně rozptýleni, čímž vytvářejí kontakty
na řadu dalších malých lokálních skupin. Pružný a proměnlivý typ sociální
měru
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organizace je pro Tatery klíčový. Dosaženo jí však může být i v rámci rodových linií, díky neobvyklé disproporci mezi rozsahem sourozeneckých
skupin a velikostí lokálních uskupení. Každá lokální skupina sestává v podstatě z jádra rodové linie, které se zvětšuje prostřednictvím matrilaterálního
roubování a dalších bilaterálních příbuzenských vztahů. Jak jsme již ale zmínili při analýze teritoriálních skupin, každá skupina se v daném čase skládá
pouze z malé části osob, které by podle uvedených kritérií potenciálně mohly
být členy. Průměrný taterský manželský pár mívá sourozence ve více než deseti různých domácnostech rozšířených rodin a v takřka tom samém počtu
osad či lokálních frakcí. Minimální segment rodové linie manžela s největší
pravděpodobností vytvoří, třebaže pouze patrilineárně, svá jádra v několika
dalších lokálních skupinách. Pokročíme-li dále ke strýčkům, tetičkám, bratrancům a sestřenicím, ukáže se, že rozsah kontaktů je ohromný. V rámci
polousedlého a formálního rámce tedy mohou Tateři zůstat mobilní a fluktuovat: domácnosti se mohou formovat, měnit a rozpadat, lokální frakce
se mohou rozrůstat a měnit stanoviště, větší regiony mohou udržovat svou
identitu a měnit své hranice, zatímco jiné rozsáhlejší skupiny si uchovávají
svou strukturu bez teritoriální lokalizace - to vše na základě organizačního
rámce kombinujícího princip příslušnosti k rodové linii s principem bilaterálního příbuzenství, společně s demografickým faktorem rozsáhlých
sourozeneckých skupin.

Perzistence
Některé aspekty přettvávání daných skupin dosud nebyly analyzovány. Jedná
se především o distribuci a předávání autority, systém uzavírání sňatků a nakonec také demografické podmínky vedoucí k otázce mobility dovnitř a ven
přes hranice celé taterské skupiny jako takové.

Autorita

Vzhledem k nutnosti koordinovat aktivity členů zkoumaných skupin by
badatel očekával existenci zavedených pravidel řídících distribuci autority
v jejich rámci. Ideální vzorec, na kterém se shodli všichni informátoři, je
velice jednoduchý a pevně stanovený: kvalifikací k vůdcovství je mužské
pohlaví a seniorní postavení v rámci rodové linie dané příslušností k určité
generaci a postavením v rámci sourozenecké skupiny. Vezmeme-li v úvahu
tlaky, jimž jsou Tateři coby párijská skupina vystaveni, je formální rigidita
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tohoto pravidla pravděpodobně vysoce funkční a praktická. Vzhledem ke
genealogickým znalostem Taterů nezbývá v daném ohledu žádný prostor
pro rivalitu případných uchazečů a frakcionářství - vnější policejní zásahy
zabraňují organizaci uvnitř skupiny za použití násilí a nejrůznější instituce
a skupiny usedlé společnosti jsou připraveny využít jakýchkoli sporů uvnitř
taterských skupin, což by v důsledku vedlo ke škodě obou soupeřících stran.
Konflikty soupeřících stran jsou v rámci proměnlivé taterské organizace ře
šeny spíše migrací než silou a bojem, takže distribuce autority může probíhat
de facto v plné shodě s ideálním vzorem. Pokud tedy syn již dále neuznává
autoritu svého otce, opustí lokální skupinu a připojí se ke skupině jiné, s pro
něj přijatelnějším vůdcem. Obdobně, pokud již mladší bratr není schopen
akceptovat autoritu svého staršího bratra, odejde k jiné skupině anebo vyhledá či založí lokální frakci, kde autorita na základě jeho relativní seniority
bude náležet jemu.
Problém vyvstává jedině v případě nadřazeného postavení v rámci celé
rodové linie s nárokem na autoritu sahající mimo lokální skupinu. Je pří
značné, že o takovém vůdci či "králi" celého kmene hovoří spíše romantikové z řad usedlé populace než Tateři samotní a zdá se, že existence osoby
s takovým statusem je obvykle jen přeludem a prohlášení takových osob falešná. Celá rodová linie se za normálních okolností setkává jen na pohřbech
významných jedinců a například na ekonomických aktivitách spolupracuje
jen zřídkakdy. Ve známých případech, kdy byl "král" schopen s určitou
mírou účinnosti ovládat celou roztroušenou rodovou linii, se ve skuteč
nosti jednalo o zakladatele této rodové linie - autorita lineární, generační
je mnohem silnější než laterální nadřazenost mezi bratry. Po smrti společ
ného předka-zakladatele dochází následně k segmentaci nových linií coby
faktických "politických" skupin. Ačkoli formálně může být hodnost krále
na pohřbu předána nejstaršímu synovi, rodová linie přestává fungovat jako
korporovaná skupina.
Úhrnem: autorita sloužící ke koordinaci aktivit členů lokálních skupin
se řídí principem seniority, tj. generační nadřazenosti mezi mužskými členy
dané rodové linie. Toto ideální pravidlo je udržováno tak, že ti, kteří tuto
autoritu neuznávají, lokální skupinu opustí. Rozsáhlejší autorita za hranicí
lokálních skupin se vyskytuje jen zřídka a spočívá v setrvávajícím respektu
synů vůči jejich otcům - tyto vzorce autority přitom zjevně vyplývají z párijského statusu dané skupiny, tj. z její ekonomické a sociální pozice v hostitelské populaci.
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Sňatkové

vzorce

V organizaci polo-rozšířených rodin, s jakou se setkáváme u Taterů, má jakýkoli sňatek důsledky pro celou rozsáhlou skupinu osob, přičemž by bylo
možné očekávat existenci vzorců sloužících k regulaci vnitroskupinových
vztahů. Jediný vzorec, který se až dosud vynořil z mých dat a analýzy, je
endogamie blízkých příbuzných: tedy sňatky mezi paralelními bratranci/
sestřenicemi, křížovými bratranci/sestřenicemi; tedy sňatky s jakýmikoli
blízkými příbuznými za hranicemi elementární rodiny. Heymowski 10 aplikoval na materiál mnohem rozsáhlejší než je ten můj genetický koeficient
inbreedingu a v případě švédských Taterů došel k zarážejícím hodnotám.
Ještě vetší sociologickou hodnotu by mělo statistické zhodnocení tohoto
materiálu vedoucí k odhalení specifických vzorců preferenčních sňatků. Informátoři zdůrazňují význam rovnosti mezi manželskými partnery: nemělo
by se stát, že by jeden z nich nahlížel na status a rodinu toho druhého jako
na významnější, bohatší či důležitější než jsou jeho vlastní. Ze strukturální
perspektivy lze na endogamní volby nahlížet jako na obranu proti potenciálním mnohonásobným požadavkům a nárokům bilaterálních příbuzných
manželů - osob, které, není-li manželský partner příbuzný, jsou egu a jeho
skupině zcela cizí, zatímco jsou-li manželé příbuzní, jedná se o osoby, s nimiž
se již ego recipročně identifikuje. K projasnění dané problematiky však bude
nutný další rozbor těchto a ostatních faktorů.
Sociální mobilita

Analýza některých otázek spojených s demografií taterské populace by vyžadovala rozsáhlý materiál sahající do značné časové hloubky. Jisté klíčové rysy
jsou však zřejmé. Růst rodové linie z obr. 4 naznačuje velice vysokou míru
sebereprodukce dané skupiny. Podle odhadů Norsk Misjon blant Hjeml0se
počet Taterů v Norsku klesá. Na druhou stranu však existují (diskutabilní)
známky toho, že ve Švédsku taterská populace početně roste (viz Heymowski,
s. 4-6). Nikde se však nesetkáme s údaji o početním růstu taterské populace
v míře 3,4 (polovina dospělé sourozenecké generace) na jednu generaci.
Není-li tato reprodukční míra recentním fenoménem - a hlubší genealogie
tomu nenasvědčují - musí být populační tlak v taterských skupinách vyvolaný vysokou mírou reprodukce vyrovnáván a zmírňován sociální mobilitou.
10 Heymowski, Adam de. 1955. Om" Tattare" och "Resande". Uppsala; zejména Apendix 4. a 5.
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Jinak řečeno: v každé generaci dochází k asimilaci značného počtu Taterů do
hostitelské populace.
Otázka asimilace do usedlé populace vyvolávala značný zájem velké
části Taterů, s nimiž jsem prováděl rozhovory. Vzhledem k ambivalentním
postojům, které ovlivňují motivaci každého jednotlivého případu, je na
psychologické rovině otázka asimilace skutečně značně komplexní. Čistě
strukturální deskripce složek tohoto procesu je ovšem ošidně prostá: základem celého mechanizmu je víceméně neparticipace na taterském životě
s klíčovým momentem neplnění příbuzenských povinností. Komplikující
bariéry fYzického vzhledu či jazyka přitom neexistují. Pro usedlého Tatera ve
venkovském regionu spočívá konflikt a dilema v tlaku rodiny a problematice
identity - blízcí příbuzní, kteří přicházejí na návštěvu, usazují se v dané lokalitě a snaží se vás využít jako místní kontakt versus tlak vyvíjený usedlými
sousedy a touha být jimi akceptován. Zdá se, že asimilaci předchází a doprovází ji přijetí explicitního výrazně puritánského a "buržoazního" kódu
jednání. Selhání v tomto případě znamená návrat k taterskému životu.
Patrně snazším mobilitním postupem je urbanizace a asimilace do řad nekvalifikované či polokvalifikované dělnické třídy. V urbánním prostředí jsou
tlaky rodiny omezeny, ovšem technické potíže nového prostředí jsou větší.
Ti, kteří v těchto pokusech neuspěli, mizí v marginálním městském světě pobudů, alkoholiků, prostitutek a kriminálníků. Shrnutí dané problematiky je
překvapivě shodné jak ze strany těch, kteří se nacházejí v procesu asimilace,
tak i těch, kteří se daný krok neodvážili učinit: "Potíž s usazením je, že jsi
na všechno sám, musíš stát na vlastních nohou - nikdo ti nepomůže, nemáš
žádné příbuzné, kteří by tě podrželi."

Shrnutí
Přítomná stať

shrnuje některé výsledky vyvozené z pokusu o aplikaci so-

ciálně antropologické perspektivy na studium Taterů - Cikánům podobnou
kočovnou populaci východního Norska. Primární zájem této studie před
stavovala sociální organizace této párijské skupiny. Tateři přežívají jako ekonomicky parazitní skupina ve většinové hostitelské společnosti. Představují
tak výrazně roztroušenou, fluktuující populaci; jejich organizace proto musí
být pružná a adaptabilní a musí také poskytovat širokou síť kontaktů, které
jsou pro potulný život potřebné. Základní rámec organizace tvoří patrilineární rodové linie. Lokální skupiny - domácnosti, osady, lokální frakce
a lokální kmeny - jsou strukturovány kolem jádra rodové linie, ale narůstají
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po liniích bilaterálního příbuzenstvÍ. Jako organizaclll principy urcuJlcl
ve skupině tedy fungují jak patrilineární rodové linie, tak i bilaterální příbuzenstvÍ. Funkčně vyžadovaná pružnost systému přitom spočívá
v neobvyklé diskrepanci mezi velikostí sourozeneckých skupin a skupin lokálních - sourozenecké skupiny jsou velice rozsáhlé, přičemž jsou ale nuceny
se rozptýlit, neboť z ekonomického hlediska je optimální, jsou-li taterské
lokální skupiny malé. Každá skupina tak sestává jen z malé části osob kvalifikovaných ke členství ve skupině na základě principů příslušnosti k rodové
linii a bilaterálního příbuzenství; každá osoba tedy může patřit k celé řadě
alternativních skupin. Teritoriální organizace je dočasná, přičemž rozsáhlé
kontakty jsou udržovány prostřednictvím návštěva rozsáhlé znalosti značně
rozvětvených genealogií. Sociální organizace tak vytváří rámec s požadovanou vysokou mírou pružnosti a to za využití uvedených jednoduchých
principů. V uvedeném rámci je autorita regulována jednoduchým pravidlem
nadřazeného postavení v rámci rodové linie, neboť konflikty jsou řešeny
spíše separací než sporem za využití síly. Boje frakcí v rámci lokálních skupin, které jsou pro párijskou skupinu vystavenou neustálému tlaku policie
destruktivní, jsou tak do značné míry eliminovány.
Některé další otázky, například vysoká míra rodinné endogamie či nezbytnost a mechanizmy sociální mobility, se v uvedené perspektivě ukázaly
ve větší jasnosti. Detailnější a rozsáhlejší studium uvedených témat by jistě
bylo přínosem.
členství
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KATALANŠTí CALÓS 1
DAVID LAGUNAS

Z angličtiny přeložila Lenka Budilová

Neviditelní Ca/ós: nezbytný přístup
V Katalánsku, Valencii, na Baleárských ostrovech a na jihu Francie se usadila
řada cikánských skupin, které začaly být ostatními skupinami nazývány a samy
se též nazývají Gitanos catalans (katalánští Cikáni).2 Odlišnost mezi různými
skupinami Cikánů v Katalánsku se podobně jako u Sintů, avšak na rozdíl od
Romů,3 udržuje na základě toponymie. Cikánská klasifikace se vždy vztahuje
ke konkrétní klasifikující skupině a tím se liší od vnější, ne-cikánské perspektivy. V tomto smyslu katalánští Cikáni rozdělují svůj konceptuální svět na
dvě velké části, na Cikány a Payos (ne-Cikány)4. V rámci cikánského světa
pak neexistuje žádná exaktní definice či jasné povědomí o těch druhých 1 Přeloženo z anglického originálu: Lagunas, D. Arias. 2000. Rethinking Gitano kinship: The Calós ofCatalonia, Europaea 2000, VI, 112, s. 159-194. Publikováno s laskavým
svolením autora a vydavatele časopisu Europaea. Překlad je dílčím výstupem projektu
specifického výzkumu Katedry antropologických a historických věd FF ZČU v Plzni 2009.
2 Hlavním identifikačním znakem Calós je to, že hovoří katalánsky (ačkoli zde existují
významné individuální výjimky), na rozdíl od jiných skupin usedlých v Katalánsku, které
tímto jazykem nehovoří. Tento znak považují ostatní cikánské skupiny za vnějŠÍ příznak
apayamiento (rádoby Payos existence), neboli větší integrovanosti do ne-cikánského světa.
Z tohoto důvodu označuji tuto skupinu, o níž je známo, jak dlouho už je usazena
a etablována v Katalánsku, a jejíž lingvistické a kulturní charakteristiky, stejně jako vnímání identity a odlišnosti od ostatních skupin, jsou rovněž velmi dobře popsány, jako
Catalanes (katalánskou). Tento termín sice může být nejednoznačný, já jej však považuji za
vhodný, protože se používá jako auto-etnonymum i jako označení ze strany ostatních.
3 U Romů se obvykle setkáme s profesní identitou odkazující k tradičním profesím, které,
třebaže ve skutečnosti již neexistují, symbolizují skupinové odlišnosti. Viz Liégeois, J. P.
1976. Mutation tsigane. Bruxelles: Complexe.
4 Termín Payo (ne-Cikán) ponechávám v původní podobě; pokud je používán jako adjektivum (payo zvyky apod.), používám - v souladu s pravidly českého pravopisu - malé
počáteční písmeno (pozn. překl.).
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všechny ostatní skupiny, které jsou v opozici proti katalánským Cikánům,
se označují jako Castellanos.
Katalánští Cikáni, jimiž se zde budeme zabývat, se označují jako Calós.
Tento termín, Caló, je v dialektu španělských Cikánů podstatným jménem
označujícím jejich vlastní specifický dialekt romštiny. Přídavné jméno caló
potom znamená černý nebo tmavý a je odvozeno z romského slova kalé.
Katalánští Cikáni tento termín užívají jako označení vlastní etnické skupiny
(množné číslo Calós) a také pro označení dialektu španělských Cikánů. Katalánští Cikáni používají termín Caló při svých každodenních konverzacích,
a to i na veřejnosti, avšak při hovoru s Payos jej nepoužívají, protože Payos
těmto termínům nerozumějí. Když Calós hovoří s ne-katalánskými Cikány,
dávají přednost termínu Gitano (Cikán), ačkoli mohou okamžitě přepnout
a začít používat termín Caló.
V literatuře o Cikánech se však termín Caló nebo Calé téměř vůbec nepoužívá. Starkie,5 de Luna6 a Borrow? používají termín Caló/Calés a Zíncaló
(což je totéž v jednotném čísle), Romany a Chaí pro jednotné číslo. Leblon 8
používá Kalé pro jednotné číslo mužského rodu; Kaprow9 používá termín
Caló jako synonymum pro španělský dialekt cikánštiny; Ramirez Heredia 10
jej používá v menší míře než termín Cikán jako směsici Caló (řeč, jazyk,
idiom), Caló (Cikán), Calí (Cikánka), Calé (Cikáni). San Román ll tento
termín používá pouze jako prostou informaci pro čtenáře v úvodu, totéž pak
dělá ArdévoP2. Ostatní, jako například Qintana a Floyd l3 používají termín
Starkle, W. 1956. Casta gitana. Barcelona: Plaza & Janés.
de Luna, J. C. 1989. Gitanos de ta Bética. Universidad de Cádiz.
7 Borrow, G. 1979. Los Zincalí (Los gitanos de Espaňa). Madrid: Ed. Turner.
8 Leblon, B. 1987. Losgitanos de Espaňa. Elprecioy el valor de ta diferencia. Barcelona: Gedisa.
9 Kaprow, M. L. 1978. Divided we stand: a study ojdiscord among Gypsies in a Spanish
city. Columbia University. Ph.D.
10 Ramírez Heredia, J. D. 1983. Nosotros los gitanos. Barcelona: Ed. 29; Ramírez Heredia, J. D. 1985. En defensa de los míos: ťqué sabe usted de los gitanos? Barcelona: Ed. 29.
II San Román, T. 1976a. Vecinos gitanos. Madrid: Akal; San Román, T. 1976b. El buen
nombre del gitano. In: Lisón, C. (ed)., Temas de Antropologia. Madrid: Akal; San Román, T.
1984. Gitanos de Madrid y Barcelona. Ensayos sobre aculturación y etnicidad. Barcelona:
UAB; San Román, T. 1986. Entre ta marginación y el racismo. Reflexiones sobre ta vida de los
gitanos. Madrid: Alianza Universidad; San Román, T. 1994. La diferencia inquietant. Barcelona: Ed. Altafulla; San Román, T. 1996. La diferencia inquietante. Madrid: Ed. Siglo XXI.
12 Ardévol, E. 1986. Antropología urbana de los gitanos de Granada. Tesis de licenciatura.
Barcelona: UAB.
13 Quintana, B. B. - FJoyd, L. G. 1986. iQué gitano! Gypsies ojsouthern spain. Illinois:
Waveland Press.
5
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Caló výhradně pro dialekt a Calé jako termín používaný ostatními Cikány.
A nakonec, Anta 14 na tento termín vůbec neodkazuje.
Co říkají k tématu, kterým se zde zabýváme, lingvisté? Román 15 poukazuje na to, že původní indoevropská plurálová koncovka vymizela a termín se
často používá v singuláru. Plurál se pak vytváří podle španělského vzoru při
dáním -s na konec podstatného jména: Caló/ Calós, Calé/ Calés, oba termíny
jsou přitom vzájemně zaměnitelné. Katalánští Calós však používají výhradně
Caló/Calós jako své etnonymum l6 a Calí/Calís jako formu ženského rodu.
Katalánští Calós, jejichž popisem a analýzou se zde budeme zabývat, žijí
koncentrovaně ve velkých městech a ve městech střední velikosti, v centrech
hlavních měst provincií s vysokou hustotou osídlení, která mají velký význam jako střediska průmyslu a obchodu, jako je Barcelona (která je z těchto
měst nejvýznamnější), Gerona, Lerida, Tarragona, stejně jako Mataró, Salt,
Reus, Figueras, Igualada, Vilanova a Sitges.
Budeme zde analyzovat komunitu v Mataró, pobřežním hlavním městě
regionu Marasme, které je jedním z nejvýznamnějších středisek textilního
průmyslu v Katalánsku. Žije zde okolo 150 osob, z nichž velká většina
tráví svůj čas tím, že cestuje a prodává zboží na trzích zejména ve vnitrozemských a pobřežních městech a metropolích provincie Gerona, věnuje se
podomnímu obchodu a nabízí své zboží také v různých podnicích. Jejich
přítomnost v tomto městě je doložena od 18. století, není však zřejmé, proč
se zde neusadili již dříve. Jedná se o skupinu žijící paradoxně v centru města,
což je nezvyklé jak pro ostatní městské obyvatele, tak pro antropologa. Mým
záměrem v tomto textu je analyzovat právě "normálnost" těchto Cikánů.
Vyjdeme-Ii z "rozdílu, zdůrazňovaného Kantem, mezi analytickým vědě
ním, při němž analyzující paradoxně vlastně už zná výsledek svého tázání,
a syntetickým věděním, při němž se nový poznatek objeví ve vzájemné interakci během rozhovoru"l?, spočívá moje metodická pozice v experimentálním
14 Anta Félez, J. L. 1994. Donde ta pobreza es marginación. Un andlisis entre gitanos.
Barcelona: Ed. Humanidades.
15 Román, M. 1995. Aportación a los estudios sobre el caló en Espaňa. Universidad de
Valencia, s. 105.
16 Tato skutečnost se liší od toho, na co poukazuje Kaprow (Kaprow, M. L. 1978. Divided we stand.· a study ojdiscord among Gypsies in a Spanish city. Columbia University.
Ph.D, s. 95). Cikáni ze Zaragozy používají tento termín pouze v politickém kontextu,
například když probíhá veřejná doskuse o jejich etnické specifičnosti. Pro Calós je tento
termín běžný.
17 Bestard, J. (ed.). 1993. Después de Malinowski. VI Congreso de Antropología.
A. C. A. Tenerife, s. 49.
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antropologickém přístupu, a nikoli v uvalení předem připraveného analytického rámce na empirickou realitu. Jsem zastáncem pokornějšího a skromnějšího přístupu antropologa-začátečníka, který ani nevnucuje realitě své
vlastní kategorie, ani nenabízí přesvědčivá vysvětlení, ale spíše se soustřeďuje
na koncept kultury, vytržený z drápů sociologů a folkloristů.
.
Díky skutečnosti, že zkoumám tak malou komunitu, budu moci podrobněji analyzovat její sociální a kulturní život, přičemž bude možné získat
kvalitativní rozměr, který se v obsáhlosti statistik někdy ztrácí, a to tím, že
se pokusím předložit co možná nejkonzistentnější interpretaci toho, jak tito
lidé sami konstruují svůj svět. Jedním z problémů, jimž jsem musel čelit, byl
nepatrný význam připisovaný v akademické diskusi cikánské kultuře (a pří
buzenství), který je částečně způsoben nedostatkem etnografických studií, ať
už moderního nebo klasického střihu. První významnější etnografická práce,
kterou napsal Quintana a Floyd 18 o Cikánech ze Sacromonte v Granadě, se
zaměřovala na folklor, přesto však přináší zajímavé výsledky. Teprve až Kaprow 19 ve své studii o Cikánech ze Zaragozy dokládá - v radikální opozici
vůči San Román - že u Cikánů neexistují rodové linie (lineages) a poukazuje
na značný význam bilaterálních příbuzenských vztahů. ArdévoFo učinil jen
nesmělý náznak významu (bilaterálního) příbuzenství u Cikánů v Granadě,
ale nadále považuje patrilineární rody za privilegovanou sociální entitu
v rámci modelu společnosti segmentárního typu. Anta Félez21 uskutečnil
svůj vynikající etnografický výzkum u marginální komunity v Malaze, při
němž použil teorii rodových linií, a popsal formy vůdcovství, které souvisely
více s užíváním drog než s cikánskou sociální strukturou jako takovou.

PAEHODNOCENf pAfBUZENSTVf U GITANOS

Jedním z nejvýznamnějších témat vědeckého bádání, které doposud nebylo
v antropologické diskusi plně doceněno, je téma cikánské sociální struktury,
přesněji řečeno systému příbuzenství. Před třiceti lety dokázala uchovat při

životě zájem o cikánská společenství jediná španělská antropoložka, která se
zajímala o cikánskou kulturu, Teresa San Román. San Román ve své knize
La diferencia inquietant (Úzkostlivá odlišnost) z roku 199422 připustila, že tvrzení, že se Cikáni organizují do rodových linií, se jaksi samo nabízelo. O dva
roky později, v kastilském vydání své knihy, svou pozici částečně korigovala,
čímž uznala velký vliv tehdejších teorií (unilineární) descendence na svoji
akademickou práci a velmi naléhavě vyžadovala od úřadů nové údaje, které
se proti teorii rodových linií začínaly hromadit.
Moje akademické vzdělání mě předurčovalo k pátrání po sociálních
strukturách, na nichž je vybudována cikánská kultura. Četba San Román mě
poučila v tom, že cikánská kultura je uspořádána v souladu se strukturálními
zákony, které nám umožňují předpokládat, že zde existuje sociální architektura jako koherentní celek. Brzy jsem si uvědomil, že tento model se na
cikánské společenství, se kterým jsem měl přijít do kontaktu, nedá aplikovat.
Přesněji řečeno, byli to katalánští Calós, které San Román nezkoumala, kteří
mi poskytli odlišný klíč k porozumění etablovaným akademickým teoriím.
Podle San Román 23 a Ardévola24 jsou sociální vztahy v cikánské společ
nosti uspořádány na základě příbuzenské logiky vyjádřené v patrilineárních
rodech, což je systém uspořádání, který nacházíme ve společnostech segmentárního typu. Tato jurisdikční pozice nabízí přesvědčivé odpovědi pouze
u dvou typů skupin: skupiny lidí definované z hlediska práva (skupina coby
majitel určitého statusu, který dále distribuuje) a množiny potomků, kteří
takovou skupinu vytvářejí. Tato teoretická pozice potom dokázala v rámci
svého konceptuálního světa úspěšně interpretovat velké množství dobře
známých a uznávaných faktů. 25
Shrneme-li tuto ideologii, členství v rodové linii určuje muž. Muž dědí
jméno a členství v rodové linii od svých rodičů, v rodu A po svém otci
a v rodu B prostřednictvím své matky. Pokud se Ego ožení za ženu z rodové
linie CD, uchová si nově vzniklý pár členství a zachová jména dvou rodových
linií ze svých orientačních rodin, žena však bude hrát v manželově rodové
linii podřadnou roli. Pokud se jim narodí chlapec, bude mít členství AC,

18 Quintana, B. B. - Floyd, L. G. 1986. iQué gitano! Gypsies ofsouthern spain. Illinois:
Waveland Press.
19 Kaprow, M. L. 1978. Divided we stand: a study ofdiscord among gypsies in a spanish
city. Columbia University. Ph.D.
20 Ardévol, E. 1986. Antropología urbana de los gitanos de Granada. Tesis de licenciatura.
Barcelona: UAB.
21 Anta Félez, J. L. 1994. Donde ta pobreza es marginación. Un andlisis entre gitanos.
Barcelona: Ed. Humanidades.

San Román, T. 1994. La diferencia inquietant. Barcelona: Ed. Altafulla.
San Román, T. 1976a. Vecinos gitanos. Madrid: Akal; San Román, T. 1994. La diferencia inquietant. Barcelona: Ed. Altafulla.
24 Ardévol, E. 1986. Antropología urbana de los gitanos de Granada. Tesis de licenciatura.
Barcelona: UAB.
25 Verdon, M. 1991. Contre ta culture. Fondament ďune anthropologie sociale opérationelk. Suisse: Gordon and Breach Science Publishers, s. 64.

Rodové linie v hlavách antropologů
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totéž platí v případě dcery. Je třeba zdůraznit, že ženská linie od matky i otce
ztrácí na významu ve prospěch linií agnátních.
Podle tohoto modelu nemají rody v ženské linii žádnou možnost reprodukovat se napříč generacemi, takže rodová linie, která plodí pouze dcery,
je odsouzena k zániku. Když je descendence patrilineární, členství v rodové
linii se předává prostřednictvím mužů.
Raza (tj. španělsky "rasa") může být částečně identifikována nezávisle. 2G
Raza je patrilineární rodová linie, která samostatně vytváří sociální segment
nebo korporovanou entitu, jež má své vlastní jméno a zahrnuje ne více než
čtyři nebo pět generací nebo 200 osob. "Síla" rodu je určována počtem jeho
členů. Stařešina má pravomoc vykonávat sociální kontrolu a obranu s použitím síly,27 přičemž rod se sjednocuje v případě útoku na některého z jeho
členů a též se spojuje ve sféře ekonomických aktivit a vykonává rituály jako
jeden celek. Ve skutečnosti je dále segmentován, přičemž na nejnižší úrovni
stojí skupina bratrů, což je charakteristickým rysem rodu.
Z výše uvedeného tedy můžeme vyvodit dva závěry: 1. Člověk patří do
skutečné "skupiny" osob, rodu nebo korporované descendentní skupiny,
rozlišitelné a funkční skupiny, uni-lineární descendentní skupiny podle
Riverse; 2. Ego identifikuje a pojmenovává sebe samo s odkazem na "kategorii" osob, které patří do určité sociální skupiny. San Román zdůrazňuje
bod 1, protože připisuje ontologický význam skupinám a definuje substanciální identity, nezabývá se však expresivními funkcemi, rozlišováním
a klasifikací, které zdůrazňuje bod 2. Tím momentem se budeme podrobněji
zabývat dále.
San Román ve své poslední práci 28 upouští od představy cikánského
příbuzenství organizovaného na principu unilineárních rodů, nadále však
používá koncept "rodu" a mluví o patri-skupinách a skupinách, které před
pokládají stabilní základnu. Tvrdí, že pokud by rody významným způsobem
neovlivňovaly sociální jednání (ačkoli toto jednání nepředepisují absolutně),
nemohly by představovat jedinou ideologii sociální organizace. V revizi svého
konceptuálního aparátu se přiklání k Murdockově pojetí "kompromisních
příbuzenských skupin nebo patri-klanů" (které San Román preferuje nazývat patrigrupos) , jakožto syntéze patrilineární descendence a patrilokální
26 San Román, T. 1976b. EI buen nombre de! gitano. In: Lisón, C. (ed.), Temasde Antropologia. Madrid: Akal; San Román, T. 1978a. Los gitanos entre la tradición y e! futuro.
Historia 16. Madrid.
27 San Román, T. 1978b. Los miedos de! gitano. Historia 16, n. 22. Madrid.
28 San Román, T. 1996. La diferencia inquietante. Madrid: Ed. Siglo XXI, s. 92-95.
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rezidence. Uvádí, že patri-skupina je lokální skupinou a raza je skupinou
patrilineární. Podobně poukazuje na skutečnost, že Cikáni v některých
případech hovoří o raze, když chtějí odkázat na lokální patri-skupinu, jindy
zase když odkazují ke skupině patrilineární.
Dříve než se pustíme do rozboru těchto představ, je důležité analyzovat
kategorie katalánských Calós, abychom byli posléze schopni předložit alternativní model systému cikánského příbuzenství. Tento návrat k etnografii je
nezbytným předpokladem pro to, abychom mohli srovnávat antropologické
modely, které mohou mít v teorii a v praxi různé podoby.

Cikánská embryologie

Calós z Mataró nepovažují sang (krev) za biologickou substanci, ale za symbolický prostředek, který odkazuje ke sdílení a identitě. Jako nativní kategorie
zaujímá privilegované postavení v představách o početÍ. Na představu krve
se Calós odvolávají, když chtějí odůvodnit přesvědčení, že syn cikánského
otce a paya (necikánské - pozn. překl.) matky je Cikánem více než syn payo
otce a cikánské matky. Otec předává krev, členství v rodu, a tedy etnickou
identitu. Tento diskurz se však objevuje vedle dalšího, sociologičtějšího
diskurzu, který ospravedlňuje mužskou dominanci při předávání etnicity:
pokud je otcem Cikán, dítě bude více ovlivněno cikánskými zvyky, protože
otec je tím, kdo v rodině rozhoduje. Pokud je matkou Cikánka a otcem Payo,
dítě bude ovlivněno více payo zvyky. Z toho důvodu je sňatek Cikána s payo
ženou považován za méně závažný než sňatek cikánské ženy s payo mužem:
žádná cikánská žena vdaná za payo muže se aktivně neúčastní života komunity, což pro rodinu znamená hanbu.
Význam, který Calós připisují konceptu krve, je však mnohem širší a koexistuje vedle dalších symbolických prvků. Muži považují sperma za to, co
vytváří identitu, co dává dětem geny, zatímco žena je vnímána jako pouhý
příjemce.

Jednou mi při shromáždění jeden Caló řekl, že: "Muž je ten, kdo tvoří,
zatímco žena jen nosí [dítě]." Po několika vteřinách jiný muž zaznamenal
můj nedůvěřivý výraz a odpověděl:
"To je přece úplně jednoduché. Tvůj dědeček, pradědeček; jsi jejich přímým
potomkem, protože ti v žilách koluje jejich krev. V případě ženy, která má
jiný původ, neexistuje přímá linie. Ano, otec dává sperma, matka krev. Ale
muž je tím, kdo rozhoduje. Chromosomy, geny, pocházejí od muže ... uh...
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Zdá se, jako by se přesvědčení o tom, že pokrevní vztah je vytvářen stejnootcem i matkou, objevovalo současně s představou, že otcovská krev
dává otci privilegium předávání etnické identity. Tento rys je podle všeho

typický pro Evropu, kde patrilineární orientace zřejmě koexistovala současně
s koncepcí vztahů vyplývajících z pokrevní spřízněnosti.31 Agnatické vztahy
a pokrevní spřízněnost jsou jako nativní kategorie kompatibilní.
Tato dominance otcovského pouta by také mohla vysvětlit odlišné nativní
kategorie sourozenců, kteří mají jinou matku a jiného otce: sourozenci, kteří
mají stejného otce, ale jinou matku, jsou považováni za bratry a sestry. Na
druhou stranu jsou však sourozenci, kteří mají stejnou matku, ale jiného
otce, považováni za poloviční sourozence. Otcovství je pevným referenčním
bodem v otázce identity, dítě dostává většinu genů od otce, který zase zdědil
většinu genů od svého otce, dědečka dítěte z otcovy strany. Z tohoto důvodu
kladou Calós, když vysvětlují co znamená vztah mezi potomky a předky,
důraz jak na chování, tak fYzickou podobu synů a jejich otců a dědečků. 32
Identita se ovšem, na rozdíl od dědictví fYzických znaků, nepředává
výlučně genetickým mužským unilineárním řetězcem, ale v jejím případě
je možné odvolávat se na jakýkoli vztah v okruhu příbuzných. V tomto
smyslu mají výsadní postavení pouta fiktivního příbuzenství, protože mají
schopnost vyjadřovat identitu. Calós tak v mnoha případech poukazovali
na podobnost charakteru mezi kmotrou a kmotrem a jejich kmotřenci. Pro
vyjádření zvláštního druhu identity mezi nimi často vyzdvihovali podobnost mezi současným chování kmotřenců a identickými příhodami, které se
udály v dětství kmotra či kmotry. Tuto identitu přitom vnímali jako spíše
duchovní než fYzickou.
Obdobným způsobem, nicméně do menší míry, se pak součástí souboru
přesvědčení o duchovně-behaviorální identitě stávají také afinní vztahy; zet
nebo snacha, podobně jako kmotřenec či kmotřenka ve vzrahu ke kmotrovi
či kmotře, mohou svému tchánovi a tchýni připomínat jejich další afinní
příbuzné, a to svým chováním nebo jednáním, které mohou působit banálně, jako například způsobem, jakým mladá žena pere oblečení. Tato
identita je důsledkem toho, že afinní příbuzní se prostřednictvím sňatku
stali součástí rodiny.
Ženy však mají daleko k tomu, aby sdílely o početí tentýž diskurz, podle
něhož má mužský vklad v podobě spermatu absolutní prioritu. Některé
z nich tvrdí, že jejich přínos při stvoření dítěte je stejně důležitý jako přínos
otce, protože jsou to ony, kdo llevan al niňo en ta panza (nosí dítě ve svém

29 Pomata, G. 1994. Legami di sangue, legami di seme. Consanguineita e agnazione ne!
diritto romano. Quaderni Storici 86. Bolonia, s. 315.
30 Pomata, G. 1994. Legami di sangue, legami di seme. Consanguineita e agnazione ne!
diritto romano, Quaderni Storici 86. Bolonia, s. 318.

31 Pomata, G. 1994. Legami di sangue, legami di seme. Consanguineita e agnazione ne!
diritto romano, Quaderni Storici 86. Bolonia, s. 299.
32 Jiné ne-katalánské cikánské skupiny v Katalánsku silně věří ve fYzickou a duchovní
inkarnaci dědečka v jeho vnuka.

myslím že od ženy pocházejí tři chromozomy. Žena nemá žádnou cenu, je
to jenom chůva. Žena bez spermatu nemůže počít. Je to jako dřív, žena je
od toho, aby měla děti a starala se o domácnost. Jsou muži, kteří mají více
ženských spermií a muži, kteří mají více mužských spermií, a tak vzniká
větší pravděpodobnost, že budou mít kluka nebo holku. Geny pocházejí od
otce. Proto se děti rodí víc podobné [otci], povahou, vzhledem ... všichni ří
kají: ,vypadá úplně jako tatínek!' Děti jsou víc Cikány když mají cikánského
otce, to je jasné! Navíc, dostávají po něm příjmení." (561etý muž)

Calós uznávají, že aby došlo k početí dítěte, musí se krev muže a ženy
smísit. Žena se považuje za pouhou nádobu, která dodává krev, zatímco muž
je tvůrcem a dárcem života, který poskytuje krev a sperma. Tento diskurz má
přitom již aristotelovské kořeny.
,,[...] Žena je považována za pouhou pasivní látku, muž se svou duchovní
aktivitou je dárcem formy. Matka poskytuje stavební hmotu (menstruační
krev), zatímco otec, prostřednictvím svého spermatu, předává formu a duši,
je aktivním účastníkem, který vytváří organický život z neživé látky. "29
Domnívám se však, že když moji informátoři představují tuto směsici
představ, v níž hovoří o tom, že muž neposkytuje všechny, ale přece jen větší
část genů, není jejich argument absolutně aristotelovský, jak se může na
první pohled zdát, ale spíše je ovlivněn Galénovou verzí téhož diskurzu:

"Galénos odmítá Aristotelovu polarizaci otcovského a mateřského principu
jako formy versus látky. Mužské sperma je podle všeho při vytváření embrya
taktéž nositelem látky, nikoli pouze ducha, zatímco ženské semeno má, na
druhou stranu, také aktivní a tvořivou funkci. Tato dvě semena, smíchaná
dohromady, působí při vytváření plodu, nejsou však při tom v rovnováze.
Mužské sperma hraje daleko významnější roli než semeno ženské. "30

měrně
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břiše), vyživují a rodí jej. Tato otázka přitom mezi ženami vyvolává mnoho
polemik, neboť se ve svých názorech dost liší, přičemž některé rezignovaně
souhlasí s tvrzením o dominantní roli otce při stvoření dítěte, zatímco jiné
jsou přesvědčeny o tom, že přínos ženy v genezi dítěte je stejně významný
jako přínos muže. Jestliže muži mají velice vyhraněný názor z toho důvodu,

že ideologie stojí na jejich straně, jsou představy o početí mezi ženami neustálým soubojem protikladných názorů. Ideologie připisuje nejvýznamnější
roli mužům, čímž se znovu potvrzuje skutečnost, že jejich přínos společnosti
je velice významný. Postoje žen však svědčí o tom, že mýtus o podřízeném
postavení cikánských žen mužům je stejně nepodložený jako ve všech společnostech, o nichž se věří, že jsou v nich ženy pouze pasivními osobami.
Na tuto diskriminaci ženy reagují pochopitelně také ideologií a strategiemi.
Uvidíme, že tyto ženské diskurzy se objevují v souvislosti s jinými institucemi a sociálními fenomény.
Pokud je krev jako kulturní kategorie předávána rodiči, lze ji chápat
také jako symbolického prostředníka předávání a vytváření příbuzenských
vztahů. Pro posuzování blízkosti či vzdálenosti příbuzenských vztahů se
využívá představa postupného snižování podobnosti krve 33 počínaje skupinou bratrů a klesající s postupem následných generací. K tomu dochází
v souladu se zvykem odvozovat descendenci, vztah s jinou osobou, tak, že
se začíná genealogickým vztahem společných předků (můj otec a jeho otec
jsou děti prvních bratranců, můj dědeček a jeho matka jsou první bratranci,
atd.), což odráží koncepci "podobné" krve a tedy identity. Stejně tak potom
větší blízkost znamená větší účinnost podobné krve a stejně tak se posuzuje
také incestní tabu.
Představa ředěné krve má rovněž počátek v inter-etnických vztazích. Když
se krev míchá s outsidety (Payos), ničí se čistota krve a tím také cikánská rasa.
Jedním z důvodů, proč Calós preferují jako manželské partnery právě jiné
katalánské Calós je to, že touto strategií fa rara fa fim més pura (se rasa stává
čistější). Vztah s Payos pouze kontaminuje cikánské ženy payo krví a geny.
Payo, který se stane součástí rodiny, přináší odlišné genetické dědictví, a tato
skutečnost je přijímána se směsicí odmítání, rezignace a strachu, neboť
kdyby k takovým svazkům docházelo opakovaně, v dlouhodobé perspektivě,
mohlo by dojít k vyhynutí cikánské rasy Calós. Tak vypadá hlavní eugenický
diskurz mezi Calós.

Rodinná mašinerie

Jednou ze základních analytických jednotek, která je zároveň kategorií
nativní, je koncept familia (rodina). Přestože San Román 34 tvrdí, že tento
termín nemá žádný analytický význam, já se domnívám, že si ve vztahu ke
katalánským Calós zasluhuje podrobnější rozbor, přinejmenším proto, že je
pro Calós konceptem, který při uvažování o příbuzenských vztazích používají nejčastěji. Calós říkají, že fa familia és tot (rodina znamená vše), což
naznačuje skutečnou identitu přesahující všechny ostatní morální závazky
související s jinými typy vztahů.
Calós v podstatě klasifikují jako rodinu všechny ty, s nimiž mají pokrevní
vztahy. Rodina je skupina osob, k níž jedince váže loajalita a morální solidarita. Tento závazek bývá symbolicky vyjádřen prostřednictvím jazyka; spor
dvou dospělých osob může končit slovy jako: "Já bych s tebou zatočil, kdybys
nebyl moje rodina," což znamená, že třenice mezi příbuznými nikdy nezacházejí příliš daleko. Podobně pak můžeme být svědky toho, jak na sebe dva mladíci křičí neslušná slova a třetí to komentuje slovy: "Podívej jak se navzájem
urážejí, můžou říct cokoliv, ale nevadí to, protože tady jsme všichni rodina. "
Tím, co dvě osoby spojuje, není jejich společný předek, ale přináležitost
k téže rodině. Jedná se o rodinu společné krve; tím, co sdílejí, je stejná substance, krev. Pokrevní rodina sestává z bilaterálních vztahů. Vztahy v rámci
rodiny jsou osobní, nikoli korporované, přičemž tyto vztahy jsou ustavovány
skupinou bratrů, jejichž příbuzenské vazby jsou totožné. Vztahy se navzájem
překrývají a nepředávají se z generace na generaci, neexistuje tedy možnost,
aby tímto způsobem vznikly dokonale vymezené skupiny vztahů.
Kritériem členství ve skupině, příslušnosti ke skupině,35 je kognatické
příbuzenství. Calós považují za příbuzné potomky všech čtyř prarodičů
(pokud žijí nebo jsou dostatečně známi) kolaterálně až po druhé bratrance/
sestřenice. Tato hranice není neměnná, ale závisí na genealogické paměti.
Kolaterálové z ascendentních generací jsou neustále zapomínáni. V tomto
ohledu jsou klíčovými faktory pro uznání vzájemných příbuzenských pout
věk, genealogická paměť a místo bydliště. Starší a zejména potom velmi staří
lidé mají lepší znalost rodinné historie a vědí, jakým způsobem zjišťovat
San Román, T. 1996. La diferencia inquietante. Madrid: Ed. Siglo XXI, s. 89.
Verdon zaznamenává tři rysy, které implikuje koncept descendence: kritérium určo
vání skupinové příslušnosti, fungování skupiny jako celku a agregátní charakter skupiny
(Verdon, M. 1980. Descent: an operational view, Man, Vol. 15, No 1. IMar., 19801,
s. 129-150; s. 145). Všemi těmito aspekty se budeme zabývat v průběhu textu.
34

35

33 DuBoulay, J. 1984. The blood: symbolic relationships berween descent, marriage,
incest prohibitions and spiritual kinship in Greece, Man, New Series, Vol. 19, No. 4.
(Dec., 1984), s. 533-556; s. 538.
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příbuzenské vztahy mezi jednotlivci. Paměť obvykle nesahá dále než do druhé
či třetí generace předků.

Calós obvykle říkají: "My jsme jednou z nejméně
systematických ras na světě, protože si nepamatujeme svoje příbuzné, kteří
přesahují generaci našich prarodičů." Tento typ amnézie může vést k dynamičtějšímu charakteru příbuzenských vztahů. Pokud lidé sdílejí stejnou rezidenci, nedochází k zapomínání příbuzenských vztahů, které jsou neustále
velmi snadno oživovány. Pak není neobvyklé, že jedinec nezná jméno nebo
aktuální události týkající se jeho prvního bratrance prostě proto, že nežijí na
stejném místě a nikdy se nepotkali; na druhou stranu však může znát rodokmen osoby, s níž je spřízněn afinně, případně s níž ho nepojí vůbec žádný
příbuzenský vztah. Stručně řečeno, strukturální amnézie a rezidence (ačkoli
místo pobytu má relativní váhu, neboť lidé se často vzájemně navštěvují
v různých lokalitách, denně se potkávají na trzích a scházejí se na pohřbech)
mohou z vlastní (carna!) či pokrevní rodiny učinit "pragmatickou kategorii".
Jak uvádí Piasere,36 "zlahta" neboli příbuzenské vztahy slovinských Romů
(Slovensko Roma) zahrnují druhé bratrance pouze v případě, že jsou dobře
známí a často se stýkají.
K těmto charakteristikám je potom třeba přičíst fakt, že pokrevní rodina
není "sociální" skupinou nebo kategorií, ani exogamní nebo obřadní skupinou. Neexistují empirické příklady toho, že by určitá skupina byla exkluzivní jednotkou pro všechny typy aktivit. Jak poukazuje Piasere,37 když
hovoří o Romech, charakter rodinných vztahů neumožňuje vytváření sítí,
které by spojovaly dohromady různé nukleární rodiny. Afinní příbuzní jsou
součástí těchto vztahů, protože jsou spřízněni s pokrevními příbuznými38
a uskutečňují řadu aktivit, které vykonávají též pokrevní příbuzní. Mitche1l 39
stručně shrnuje charakter vztahů v rámci kindredu takto: 1. jsou definovány
36 Piasere, L. 1985. Mare Roma. Categories humaines et structure sociale. Vne contribution a I' ethnologie tsigane. Etudes et documents balkaniques et méditerranees. Paris,
s.106.
37 Piasere, L. 1985. Mare Roma. Categories humaines et structure sociale. Vne contribution a I' ethnologie tsigane. Etudes et documents balkaniques et méditerranees. Paris,
s. 107.
38 Jeden z Caló, který měl několik dcer, z nichž jedna se právě měla vdávat, mi řekl, že
považuje rodinu svého budoucího zetě za to nejdůležitější a osvětlil mi celou záležitost
na základě tohoto praktického příkladu: "Víš, rodina je vším. Když si holka vezme mého
syna, řeknu jí: ,Podívej, je to tvůj dům, jsme tvoje rodina, budeš žít s námi, ale musíš
prokazovat respekt tomu, čemu máš.'"
39 Mitchell, W. E. 1963. Theoretical problems in the concept of kindred, American
Anthropologist, New Series, Vol. 65, No. 2 (Apr., 1963), s. 343-354; zde s. 344.
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vztahem k Egu; 2. jsou totožné pro bratry; 3. nejedná se o korporovanou
skupinu; 4. nemají vůdce; 5. jeho hranice jsou relativně neurčité; 6. nejedná
se o skupinu potomků stejného předka.
Rodina není akceschopnou skupinou, ale sociální kategorií. 40 Příbuzní,
s výjimkou určitých okamžiků, nejednají jako skupina. Toto operační kritérium, absence společných aktivit,41 použijeme za účelem odlišení skupiny
a kategorie. Například návštěva hřbitova v době výročí úmrtí milovaného
zesnulého dokáže zmobilizovat téměř celou komunitu: sejdou se všichni
příbuzní, vzdálení příbuzní a přátelé, aby mu prokázali úctu. Při příležitosti
jiných rituálů souvisejících s životním cyklem, jako je narození, svatba nebo
křest, jedná komunita jako celek. V jiných případech není účast na rituálech
společenství založena výlučně na genealogických poutech, ale na vazbách
v rámci komunity a na přátelských vztazích.
Samotné vztahy jsou založeny na prosté logické operaci, jíž je vymezení
stupně vzájemné spřízněnosti. Celky založené na takových vztazích jsou však
příliš flexibilní na to, aby mohly vytvářet jasně vymezené jednotky nebo
nezávislé skupiny, postrádají zřejmé vůdcovství a organizaci a nevnímají sebe
samé jako jednotný celek. To, co má kategorie kognátů společného, je fakt,
že jsou kognaticky spřízněni s toutéž osobou, avšak různými způsoby. Tato
kategorie blízkých příbuzných, kteří jsou jasně rozeznatelní a definovaní,
se odlišuje od kategorie příbuzných, kteří jsou více rozptýleni, o nichž však
existuje představa určité vzájemné spřízněnosti. Všichni Calós jsou si však
vědomi toho, že mají společnýpůvod, a to buď přímo, nebo prostřednictvím
kolaterálů nebo manželských svazků.
Nukleární rodina představuje ideál ekonomické, sexuální, vzdělávací a reprodukční jednotky. Neplní však vždy funkci výlučné ekonomické jednotky
(pracovní skupiny se liší jak formálně, tak neformálně), ani výlučné vzdělá
vací instituce (protože komunita sdílí pravomoc dohlížet a vykonávat dozor
nad dětmi), ani exkluzivního sexuálního svazku (neboť manželé mohou
40 Verdon, M. 1980. Descent: an operational view. Man, Vol. 15, No 1. (Mar., 1980),
129-150; s. 139.
41 Společná rezidence je aktivitou. Pokud žije snacha nebo zeť po určitý čas se svým
tchánem a tchýní, v období, než jsou schopni si pořídit vlastní domácnost, vzniká mezi
nimi silnější vztah, protože spolu musejí sdílet stánek na tržišti. V každém případě se toto
soužití nepodporuje, protože může znamenat, že tchán a tchýně jsou lakomí a nechtějí
mladým dovolit, aby se osamostatnili. Z tohoto důvodu, pro sdílení všech společných
aktivit, považují Calós své snachy a zetě za své vlastní děti. Jedna ze starších žen uvedla:
"Udělala bych pro svou snachu, pokud je to dobrá snacha, to samé co bych udělala pro
svou vlastní dceru."
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podvádět své

manželky, pokud to dokáží do určité míry držet v tajnosti).
Pouze reprodukční funkce se zcela opírá o nukleární rodinu. Na druhou
stranu, nukleární rodina má v ideálním případě odpovídat jedné domácnosti. Nezávislost nukleární rodiny byla vždy hypotetickou vymožeností,
která se však reálně uskutečňuje pouze výjimečně. V důsledku toho je to
nukleární rodina, spíše než příbuzenské vztahy, kdo se v ideologické rovině
těší prioritě, protože představuje explicitní ideál rodinného uspořádání. Je
tomu snad tak, že tato ideologická priorita podrývá tyranii, již příbuzní a komunita ve svém úhrnu vykonávají nad nukleární rodinou? Domnívám se, že
tento systém je udržován na základě kompromisu mezi jednotlivými částmi
tak, že jak uvnitř, tak vně systému existuje obrovská flexibilita.

Terminologie

Cikánská příbuzenská terminologie je syntézou dvou systémů: cikánského
systému a systému katalánských Payos. Moje komparace vychází z Piasereova42 textu o příbuzenské terminologii maďarských olašských Romů,
kalderašských Romů a slovinských Romů.
Tabulka č. 1. Referenčnítermíny pro pokrevní příbuzné
Lineálové

Kolaterálové

+2

laio

laia

Ondo (carnal/meu)

Ondo (carnal/meu)

+1

Pare

Mare

Ondo (carnal/meu)

Tía (carnal/meva)

Germa

Germana

Cosígerma

Cosina germana

-1

FiII

Filla

Nebotlcosí prim

Nebodalcosina prima

-2

Net

Neta

Nebotlcosí

Nebodalcosina

O

Tabulka č. 2. Adresné termíny pro pokrevní příbuzné
Lineálové

Kolaterálové

+2

laio

laia

Ondo

Tía

+1

Papa

Mama

Ondo

Tía

Cosí

Cosí

O

42 Piasere, L. 1994. Approche dénotarioniste ou approche connotarioniste? Les terminologies de parenté tsiganes. Etudes Tsiganes, n. 2. Paris, s. 183-208.

Tabulka č. 3. Diagram znázorňující termíny pro afinní příbuzné
Sourozenec manželského partnera
Rodič

manželského partnera

Referenční termíny

cunyat
sogre

I
I

Manželský partner sourozence
Manželský partner dítěte
Adresné termíny

cunyat

cunyat

gendre - nora

sogre

I
I

cunyat

Referenční termíny zaznamenané v tabulce Č. 1 jsou necikánské, katalánské, nicméně s určitými specifiky. Termín onclo (strýc) je variantou katalánského slova "oncle" a používá se běžně v určitých částech Katalánska.
Ca!ós používají termín onclo, když hovoří o všech mužích v určitém věku
(od 40 do 50 let). Pro rozlišení strýčků, kteří patří do rodiny, od těch, kteří
do rodiny nepatří, se před nebo za termín onclo přidává termín meu (můj),
nebo se za termín onclo přidává slovo carna! (ze stejného masa), což znamená
pokrevně příbuzného, ze stejné rodiny.
Katalánský systém používá pro ženské pokrevní kolaterální příbuzné
termín tía (teta) nebo tieta. Calós používají termín tía tak, že jej rozšiřují
na všechny ženy určitého věku, což platí také v případě termínu onclo, čímž
vzdávají úctu starším lidem. V některých případech se objevuje termín teta,
něžná zkomolenina termínu tía; co je však příznačné je fakt, že ve všech známých případech používají Ca!ós tento termín pro oslovení nepříbuzných.
Objevuje se zde tendence nebrat v úvahu princip generací, počínaje
nejvýznamnějším kolaterálním příbuzným. Genealogická pozice tedy není
vždy určující. Důležitým faktorem je věk, takže pokud jsou dva jednotlivci
podobného věku, přičemž jeden z nich je bratrancem otce druhého, pak si
nebudou navzájem říkat onc!o, ale bratranče. Skutečná genealogická pozice je
jednou věcí, skutečné jednání a praktická kategorizace jsou však věcí druhou.
Onclo a tía se rozšiřuje na všechny starší uvnitř i vně komunity. Jak
ukazuje Williams na příkladu Kalderašů, příbuzenská jednotka je vytvářena
prostřednictvím kolaterálů a symetricky pro muže i ženy stejného věku. Dů
ležitá je přítomnost, přičemž vzhledem k absenci ideologie descendence se
časová dimenze nebere v potaz. 43
Dalším termínem přejatým z katalánské terminologie je fadri/na. Ve
venkovských oblastech s nedělitelným dědictvím se tento termín přeměňuje
43 Williams, cit in Piasere, L. 1994. Approche dénotationiste ou approche connotationiste? Les terminologies de parenté tsiganes. Etudes Tsiganes, n. 2. Paris, s. 188.

77

78

I

CIKÁNSKÉ SKUPINY A JEJICH SOClÁLNf ORGANIZACE

ve ,fadristern" nebo "cabaler", což je označení mladšího syna, který nedědí
usedlost a práva na ni. Calós tento termín používají jako obecné označení
všech mladých lidí ve sňatkovém věku. Postavení, označované jako fadri/na
začíná přibližně ve věku 16 let (někdy dříve) a končí svatbou. Ideálním
sňatkovým věkem pro ženu je období mezi 18 a 20 roky, pro muže do
25 let. 44 Ti, kteří překročí tuto věkovou hranici, se ocitají v ambivalentním
postavení, kdy nejsou ani dospělými, ani mladými. To se v případě mužů
stává jen těm fadrins, kteří se rozhodli odložit vstup do manželství, u dívek,
fadrinas, k tomu však může dojít pouze v případě, že mají špatnou pověst
nebo neatraktivní vzhled.
Termíny pro příbuzenské vztahy, které Calós používají, nejsou závazné,
neboť každý z nich se může uchýlit k používání osobních jmen. Termín
cosin/a (bratranec/sestřenice) je denotativním termínem, nicméně dá se použít také jako termín konotativní. Je často používaným adresným termínem
mezi prvními bratranci a z toho důvodu je zaznamenán v tabulce č. 2; lze ho
též použít před anebo po slovíčku meu (můj). Jako adresný termín se nepoužívá tak často mezi bratranci a sestřenicemi nebo mezi osobami, které jsou
spřízněny určitým příbuzenským vztahem, jako spíše mezi osobami spřízně
nými afinně, nebo takovými, mezi nimiž žádné bezprostřední příbuzenské
vazby neexistují. Setkáme se s ním také u nepříbuzných, v tomto případě
symbolizuje bratrství. Vždy se však používá na úrovni stejné generace. Jeho
denotativní užití pak může v závislosti na kontextu zahrnovat také osoby
nepříbuzné, například patronku z jiné komunity, o níž její klientka v Mataró
tvrdí, že je to její sestřenice, přestože jí s touto ženou žádný příbuzenský
vztah nespojuje. Vztahy v rámci společenství se vyjadřují prostřednictvím tohoto typu vzájemných interakcí. Cosins germans (první bratranci/sestřenice)
také mohou používat meu nebo meva před nebo za cosin/a, což má odkazovat
ke vzájemné genealogické blízkosti.
Další konotativní extenzí je použití termínu iaio/iaia (dědeček/babička)
jak pro kolaterální příbuzné, tak pro skutečného dědečka a babičku. Toto
použití není normativní, ale reprodukuje se díky některým osvojeným zvyklostem. 45 Přítomnost caló lexémů je velmi omezená: Chavó (chlapec) a chaví
44 Někteří starší lidé uváděli, že své dcery vdávali velmi mladé a předávali je manželovi,
aby se o ně dobře posraral. Očekávalo se, že manžel a tchán budou s jejich dcerou jednat
dobře, s otcovskou péčí a láskou právě proto, že je to ještě velmi mladé děvče ...
45 Důležiré je to, že starší lidé z komunity se při významných příležitostech, kdy vzdávají
hold svým předkům, oslovují iaio a iaia před malými dětmi, které nepatří do rodiny. Po
určitý čas mohou děti oslovovat některé starší osoby iaio/a.
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(dívka), což znamená syn a dcera, může být rozšířeno na jakéhokoli mladého
chlapce nebo dívku z Caló komunity. Chavó se jako oslovení používá obecně
více než chaví a často se mezi mladými chlapci používá v neočekávaných momentech, kdy vyjadřuje překvapení, radost nebo leknutí. Calós jsou si přitom
velmi dobře vědomi rozdílů mezi užíváním těchto termínů a skutečnými
genealogickými pozicemi, na něž tyto termíny odkazují.
Pokud řekneme, že daná osoba představuje prvního bratrance, máme tím
na mysli, že je prvním genealogickým bratrancem, když však přijde na řadu
použití referenčních termínů, a je-Ii mezi ním a označující osobou výrazný
věkový rozdíl, který implikuje respekt, označí se například jako synovec.
Tím, co je rozhodující, je vzájemný věk účastníků rozmluvy. S genealogickými vztahy je přitom možno manipulovat tak, že se denotace a konotace
přizpůsobují normám jednání a z nich vyplývajícímu respektu. Daný konkrétní vztah, osobní jednání, které dvě osoby udržují, však ovlivňují také
jejich vzájemný postoj, jakož i užívaná oslovení, takže dva vzdálení příbuzní
mohou jeden s druhým jednat tak, jako by byli genealogickými prvními
bratranci.
Často můžeme z úst Calós slyšet například to, že rodina "X" je meva,
což znamená, že se předpokládá, že jsou blízcí pokrevní příbuzní, nicméně
vždycky to tak není, neboť tento výraz se vždy nepoužívá přesně a správně
s ohledem na genealogický vztah. A tak může jedinec například říci, že on
a syn muže "X" jsou bratranci, a odsunout tím genealogický vztah jako záležitost druhé třídy. Všichni se cítí algo de familia (trochu příbuzní). Roli zde
hrají faktory jako je častá komunikace, sdílení nebo nesdílení stejné lokality,
přátelství, včetně zdvořilosti, které vyvolávají extenzi denotací a konotací
směrem k nepříbuzným osobám.
Kromě těchto ascendentních generačních úrovní příbuzní jen zřídka
užívají uvedené adresné termíny a raději oslovují muže a ženy jejich jmény.
Calós však rozšířili užití jiných termínů, jako například compare (kamarád).
Compare je rodinným oslovením mezi dvěma muži spřízněnými rituálním
příbuzenstvím a často jej používají mladí Calós jako oslovení druha. Tento
termín si zaslouží podrobnější rozbor. Jako referenční termín má dva
významy: označení skutečného přítele, s nímž se rozvíjí opravdové přátel
ství, nebo označení parťáka na flám. Jako termín adresný se používá pro
skutečného kmotra, kterým se obvykle stává přítel, ale používá se též při
žertování. Vztah přátelství je tak symbolicky vyjádřen jazykem příbuzenství.
Mohu říci, že všichni moji informátoři mě někdy nazývali compare, ale ne
všichni moji dobří přátelé mi tak říkali vždycky. Používání tohoto termínu
vyjadřuje maskulinní solidaritu, zejména mezi mladými. Můžeme tedy říci,
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že zde máme co do činění s příkladem bratrství mezi mladými, které je
srovnatelné, i když pochopitelně v mnohem omezenější míře, s bratrstvím
maďarských olašských Romů, kteří se podle Stewarta46 vzájemně oslovují
"můj bratře". U Calós patří toto bratrství do sféry mladých mužů, protože
dospělí používají termín compare pro oslovení svých skutečných přátel. Na
rozdíl od chlapců nerozšiřují mladé Calis termín comare (kmotra) mimo jeho
denotativní význam.
Další termín pro rituální příbuzenství, padrilna (kmotr/kmotra), používají kmotřenci, kmotři a kmotry však nepoužívají symetrický denotativní
termín flllolla pro oslovení svých kmotřenců, ale oslovují je jmény. Použití
oslovení ve směru shora dolů vyjadřuje úctu ke starším.
Na obrázku č. 3 vidíme, že systém referenčních termínů používaných pro
a6nní příbuzné je totožný s katalánským. Calós však mění denotace (kromě
genderu a a6nního vztahu) v oslovení, vždy směrem shora dolů (tchýně/
tchán) nebo mezi sobě rovnými (švagr/švagrová). V prvním případě - tchýně
a tchána - implikuje používání formálního vykání (vos) a nikoli neformálního tykání (tu) při oslovování respektuplné chování. V případě druhém,
u švagrů/švagrových, se používá neformální tykání (tu).
Calós obvykle používají jména a stejně jako dokládá Piasere u slovinských
Romů, jejich prostřednictvím mohou lidé porozumět síti rodinných vztahů,
které vážou jedince k jeho jménu. Romové nemají tabu na vyslovování
jmen mrtvých, ovšem i přesto po každém vyslovení jména zemřelého vždy
vyřknou formuli en gloria estigui (Bůh mu žehnej) nebo que l'hagin perdonat
(Bůh mu odpusť jeho hříchy). Jméno mrtvého může být vysloveno například
tehdy, když je potřeba zařadit jednotlivce do schématu rodokmenu. Tento
způsob označování funguje stejně pro živé jako pro mrtvé: syn toho a toho... ,
bratr toho a toho... , atd.
Důležitým prvkem je také to, co platí též u kalderašských Romů, a sice
že ne všechny ženy jsou považovány za vnučky. Mezi muži a ženami existuje
nepatrný rozdíl, podobně jako u olašských Romů, neboť je zde větší počet
dětí ženského než mužského pohlaví, takže slovo nena (holčička) se používá
jako oslovení pro fadrines spíše než nen (chlapeček) pro fadrins. Fadrins,
manželé a strýčkové, si navzájem říkají noi (chlapče), což používají jako
vsuvku, zatímco jiní používají tento termín jako oslovení směrem shora dolů
nebo mezi jednotlivci ze stejné generace. Vdané fadrines a tías používají nena
46 Stewart, M. 1997. The time ofthe Gypsies. Boulder: Westview Press [česky: Stewart, M.
2005. Čas Cikdnů. Brno: Barrister & Principal, Univerzita Palackého v Olomouci; pře
klad: Silvie Prudká].
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a noia (děvče) nejasně, což znamená, že pokud se v určitém okamžiku z dětí
mají státfadrins, jsou ženy považovány více za děvčátka než muži za chlapce
a v době přijetí nabídky k sňatku musí být fadrí starší než jeho snoubenka,
neboť se předpokládá, že nena je ještě příliš děvče a tak ji fadrí, protože je
starší než ona, musí naučit, jak se stát dospělou ženou. Tento příklad poměrně zřetelně poukazuje na mužskou dominanci; žena je fadrina, přičemž
tento její status se stále více a více vytrácí s tím, jak získává více odpovědnosti
jako dona (zralá žena). Piaseré7 uvádí, že způsob, jakým se v cikánských
skupinách ustavuje rozdíl mezi muži a ženami a princip mužské dominance,
se odráží v oblasti adresných a nikoli referenčních termínů.
Domnívám se, že Calós volí ne-cikánské referenční termíny, charakteristické pro katalánskou příbuzenskou terminologii, a přiřazují jim konotace
odvoditelnými způsoby. Jejich tvůrčí umění spočívá v přizpůsobování ne-cikánských referenčních termínů, přidávání jejich vlastních, caló, slov,
a rozšiřování denotací referenčních termínů a konotací termínů adresných.
V příbuzenské terminologii tak ko-existují dva systémy, interní a externí,
adresný a referenční, a v posledku také caló a payo.

Pojmenovávání:

předávání

identity

Termín familia jako nativní termín má mnohem širší oblast použití, než jsme
naznačili dříve. Odpovídá skupině příbuzných, o nichž se ví nebo předpo
kládá, že mezi sebou mají blízká nebo vzdálenější příbuzenská pouta. Skupinové sobrenom (přídomky) jsou systémem denominace, který je typický
pro katalánská venkovská společenství, který Calós částečně modi6kovali,
nicméně přejali pouze jeho formální podobu. Přestože akceptovali ideologii
předávání rodinného jména, v praxi se toto předávání uskutečňuje v proměnlivých významech a podle kontextu mluvčího.48 Přídomky nebo pře
zdívky jsou řady jmen, které se předávají od předků, obvykle mužských, za
47 Piasere, L. 1994. Approche dénotationiste ou approche connotationiste? Les terminologies de parenté tsiganes. Etudes Tsiganes, n. 2. Paris.
48 Williams (Williams, P. 1984. Marriage Tsigane. Une cérémonie de fianralles chez les
Rom de Paris. Paris: r;Harmattan) a Sutherland (Sutherland, A. 1986. Gypsies. The Hidden
Americans. Illinois: Waveland Press) poukazují na to, že identifikace jména vitsa (kategorie
vztahů, které se více podobají tomu, co by strukturální funkcionalisté nazvali rodem) se
u kalderašských Romů liší podle kontextu, v němž se Romové setkávají, a v němž dokáží
identifikovat jeden druhého s ohledem na jméno vitsa otce nebo matky.
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účelem pojmenování rodiny. Rodina se považuje za jednotnou nikoli proto,
že by její členové měli společné příbuzné, ale proto, že mají společné předky,
i když si tyto předky někdy nepamatují. A je to víc než pouze to: u některých
přezdívek, jako například Faletos nebo Marreus, už nikdo neví - ani mladí,
ani ti nejstarší - kde a jak přesně vznikly. Každý jednotlivec se může identifikovat s přezdívkou své matky nebo svého otce. Ačkoli otcova přezdívka je ve
většině případů determinující, může se stát, že matka pochází z prestižnější
nebo slavnější rodiny. V jiných případech to záleží na mluvčím, neboť stejná
osoba může být známější prostřednictvím sobrenom svého otce na jednom
místě a pod přezdívkou své matky na jiném místě. K tomu dochází proto, že
když se dva neznámí lidé setkají, oba mohou prozkoumávat své předky, živé
nebo mrtvé, aby našli genealogický vztah prostřednictvím přezdívky. Může
se stát, že mají oba stejnou přezdívku, aniž by o tom dříve věděli. V každodenním styku ve stejné lokální komunitě se jednotlivec může identifikovat
jednou ze svých přezdívek bez ohledu na to, s kým hovoří.
Logika skupinových přezdívek nesmí být zaměňována s domnělou existencí skupin podobných rodům nebo patri-skupinám. Systém přezdívek neodráží substanciální identity, spíše je reprezentačním modelem patrilineární
orientace, která nemá žádné praktické dopady, ale je tolerována v rámci
ambilaterálního příbuzenského systému. Co by řekl teoretik na skutečnost,
že (u Calós) existuje tolik skupin, kolik se odehrává aktivit? Co aktivita, to
skupina. Descendentní skupina, rod, by měla naplňovat řadu potřeb na politicko-právní rovině (vlastnictví materiálních nebo nemateriálních statků,
privilegia, nesporná a věrná loajalita skupině, výlučná sociální identita
určující příslušnost ke skupině, atd.), které se u Calós neobjevují. Kořeny
tohoto problému pravděpodobně leží v neustálém používání konceptů,
které vznikly v rámci strukturálního funkcionalismu a přizpůsobovaly etnografická data této teorii (a nikoli naopak).
Jakým způsobem tedy Calós vnímají a chápou "rody"? Rod je synonymem pro línea (linii) a sang (krev), což v sobě nese určení etnicity (otec dává
krev, rod, a proto jsou jeho děti více Cikány). Rodina, která se identifikuje
prostřednictvím společné přezdívky, se většinou nenazývá raza (rasa), jako
u jiných cikánských skupin, ale Calós o ní obvykle hovoří jako o familia. Obvyklý význam termínu raza je cikánská rasa, v protikladu k paya rase, a stejně
tak rasa katalánských Cikánů v protikladu k rasám jiných cikánských skupin
jako je například rasa kastilská. Přestože descendence je bilaterální, agnatické
vztahy mají dominantní pozici - za prvé odkazují k určování etnické pří
slušnosti Cikánů, za druhé pak agnatické vztahy převládají také při určování
rodinných přezdívek.
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Jak uvádí Williams, když píše o paříŽSkých Romech: "Rody jsou jednotky,
s nimiž se setkáme ve společnostech nazývaných segmentární. Rod je termín
s přesně vymezeným sociologickým obsahem. Segmentární společnosti naznačují typ společnosti fungující velmi rigorózně."49 Následně potom uzavírá tím, že pařížští Romové neodpovídají ani tomuto přesně vymezenému
sociologickému obsahu, ani jeho rigoróznímu fungování.
Na druhé straně, jak poznamenává Kaprow:
,,Ačkoli rodová organizace ve skupinách [španělských cikánských skupinách), které studovali Quintana a Floyd, de la Peíia a já, neexistuje, je
pravdou, že Cikáni mají systém terminologie, který může budit zdání, že
organizace podobná rodovým liniím zde existuje. Řada gitanos označuje své
ne-korporované, ambilaterální kindredy patronymicky (,los Hernández, los
Giménez, los Sotelo'), stejně jako my ve Spojených státech hovoříme o Kennedyových, Rockefellerových, Smithových a Brownových. "50

Kaprow pak celou problematiku ve své vynikající recenzi knihy Sheily
a Matta Sal05l o Kalderaších v Kanadě komentuje lapidárně:
,,Autoři Salo a Salo bohužel směšují kategorie filiace a descendence. To, co
nazývají patrilineárními trojgeneračními ,minimálními rody', které existují
nezávisle na maximálních rodech, jsou pravděpodobně kindredy, vytvářené
kolem Ega mužského pohlaví. Takové kindredy mohou příležitostně jednat
jako patri-skupiny52, ale ať už jsou to pouze kindredy nebo rodící se patri-skupiny, jsou principiálně odlišné od rodů. "53

Ti, kdo sdílejí patronymikum nebo přezdívku, jsou pouze součástí určité
kategorie lidí. V tomto smyslu je důležité zdůraznit, že to, co zde popisujeme,
49 Williams, P. 1984. Marriage Tsigane. Une cérérnonie defianralles chez les Rom de Paris.
Paris: LHarmattan, s. 139.
50 Kaprow, M. L. 1978. Divided we stand: a study ojdiscord among Gypsies in a Spanish
city. Columbia University. Ph.D, s. 140.
51 Salo, Matt T. & Salo, Sheila. 1977. The Kalderaš in Eastern Canada. National Museums of Canada: Ottawa [srov. český překlad kapitoly "Sociální otganizace" z této knihy
v tomto sborníku].
52 Srov. Van Velsen in Vincent, J. 1971. African Elite: The Big Men oja Sma!! Town. New
York, London: Columbia University Press, s. 107.
53 Kaprow, M. L. 1980. Review ofThe Kalderash of Eastern Canada. Matt T. Salo and
Sheila M. G. Salo, American Anthropologist 82, s. 639.
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není bilaterální descendence. Descendence, jak ji definuje Rivers,54 je řadou
pravidel, které implikují příslušnost ke korporované skupině ne-unilineárního typu. Členové takové skupiny sdílejí určitá práva a povinnosti jako
je například následnictví a dědictví, která přesahují rozšířenou nebo nukleární rodinu, a existence takové skupiny přetrvává z generace na generaci.
Tyto charakteristiky u rodinných vztahů chybL Jak poukazujeCampbell,55
o bilaterálních korporovaných skupinách s bilaterální descendencí lze hovořit tam, kde je členství odvozováno prostřednictvím mateřské i otcovské
linie, ale v takovém případě musí skupina nutně praktikovat příbuzenské
sňatky. Jak ještě uvidíme dále, dochází u Calós v rámci stejného kindredu ke
sňatkům mezi druhými bratranci. Je tedy přiměřenější hovořit o flliaci jednotlivce s ohledem na orientační rodinu, než o "descendenci", tedy o tom,
jakým způsobem jsou vztahy tohoto jedince krok za krokem odvozovány od
celé řady předků. Leach 56 uvádí, že termín "descendence" označuje přesně
vymezené vztahy, které se vyznačují určitou podvojností - na jedné straně
"descendence" označuje permanentní nedobrovolnou příslušnost k určité
skupině v rámci společnosti, na druhé straně "filiace" nebo "rodokmen"
odkazují ke vztahům, v jejichž rámci je možné učinit volbu.
Calós se za účelem vzájemné identifikace příbuzných neodvolávají, jak
je obvykle běžné, na společného předka v minulosti, ale na jeho potomky,
což může být vyjádřeno následovně: "Můj dědeček a jeho matka byli bratr
58
a sestra, moje babička a jeho dědeček byli první bratranci, atd. "57 Héritier
zdůrazňuje, že v tomto smyslu nemají členové tradičních kognatických společností do takové míry přesnou znalost skutečných genealogických řetězců,
které spojují dva mluvčí, protože vědí (nebo jsou o tom přesvědčeni), že
dva spojující články, které jsou známy, jsou situovány v téže ascendentní
generaci, a jsou to bratři nebo první bratranci (nebo, řidčeji, děti prvních
bratranců). Vrátíme-li se ke Campbellovi,

54

Viz Leach, E. (1962). On certain unconsidered aspects of double descent systems.

Man, Vol. 62. (Sep., 1962), s. 130-134.
55 Campbell, J. K. 1964. Honour, Family and Patronage. Oxford: Oxford University

Press, s. 47.
56 Leach, E. 1962. On certain unconsidered aspects of double descent systems. Man,
Vol. 62. (Sep., 1962), s. 130-134; s. 131.
57 Vždycky jsme se navzájem znali skrze rodiče nebo prarodiče ... Kdo je tvůj dědeček?
Ah! Je to x [jméno nebo apodo - přezdívka] ... a když na to přijdeš, víš o koho jde.
58 Héritier, F. 1981. L'exercice de fa paren té. Paris: Gallimard, s. 147.
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"Kindred je tedy možné znázornit diagramem jako čtyři vzájemně se prolínající pyramidy kognatické descendence. Tento typ abstrakce však nemá žádnou
souvislost s mentální představou, kterou Sarakačan [Caló] má o svém kindredu, v níž jsou vztahy pojímány jako vzniklé extenzí od orientační rodiny,
nikoli jako odvozované od společného předka. S mým druhým bratrancem
mě spojuje vzájemná náklonnost a morální závazky proto, že naši prarodiče
byli sourozenci, spíše než proto, že jsme oba potomci našich společných
praprarodičů. Dávám proto přednost výrazu ekvivalentní bilaterální extenze, protože tento výraz přesně vystihuje složení a strukturu kindredu. "59
Tato bilaterální ekvivalence znamená u Calós podobně jako u Sarakačanů
to, že druzí bratranci z obou stran rodiny jsou rovnocenně považováni za
příbuzné a že patrilaterální a matrilaterální příbuzní mají stejný význam.
Z mého terénního výzkumu vyplývá, že Calós mají velmi jasnou před
stavu toho, o čem vypovídají přezdívky:
"Hele, přezdívky byly k tomu, aby zařazovaly. Díky přezdívce všichni vě
z jaký části země jseš, když ses dostal někam, kde byli Cikáni, který
jsi neznal. Payos je mají taky, ve spoustě vesnic se znají jako z Can Frigolé
nebo z Patufets. My jsme prostě jenom okopírovali to, co dělají Payos."
(GOletý muž)
děli,

Za účelem analýzy způsobu, jakým Calós používají přezdívky, musíme
nejprve představit jejich typologii:

N Jednotlivci
1. Jméno Pilara:
- standardní: Pepe
- arbitrární: Rafael
- zdrobnělina: Enriquet
2. Osobní charakteristiky:
- fyzické: Chinita (jako Číňanka)
- chování: Rambo
3. Místo původu:
- město: La Mallorquina (z Malorky)
4. Specifická činnost: elpintor (malíř)
59 Campbell, J. K. 1964. Honour, Family and Patronage. Oxford: Oxford University
Press, s. 48.
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BI Příbuzenské skupiny
1. Příjmení:
- standardní: Pubill
2. Místo původu:
- město: Lerhla
3. Charakteristiky rodiny:
- fyzické: Llargs (vysocí lidé)
- arbitrární: Parrano
Juliano 6o rozlišuje s ohledem na užívání osobních přezdívek dva druhy
společností - ty, které používají osobní přezdívky, což jsou společnosti s nízkou mírou připsaných statusů při narození, jako např. Argentina, a ty, které
používají přezdívky rodinné, což jsou společnosti s vysokou mírou připsa
ných statusů při narození, např. Katalánsko. Calós však používají oba typy
přezdívek, proto se domnívám, že jejich sociální organizace nemůže být
popsána v absolutních termínech jako společnost s vysokou nebo nízkou
mírou připsaných statusů, protože se jedná o syntézu obou systémů. Stručně
řečeno, podle Juliana může být osobní přezdívka cenným znakem, jehož
pozitivním smyslem je posílit soudržnost menšiny a negativním kontrolovat
neshody; neutrální pak může být v případě specifických činností. Stejně tak
rodinné přezdívky mohou být neutrální a jejich funkcí může být nahrazení
příjmení ve společenství praktikujícím příbuzenské sňatky, jako je tomu
u Calós, nebo negativní, to však v tomto případě závisí na tom, jak ji daný
příjemce akceptuje.
Calós jsou si vědomi toho, že kategorizace příbuzných prostřednictvím
přezdívek ztrácí svůj funkcionální charakter. Mladí i staří často poukazují
na to, že přezdívky jsou záležitostí starších generací, záležitostí z minulosti, která se může zdát pasé. 61 Jsou připomínkou minulosti, která musí
zmizet.
60 Juliano, D. 1985. Apellidos y renoms: dos lógicas de transmisión de la identidad.
Comentaris ďAntropología Cultural, nO 6. Barcelona.
61 Calós z Mataró považují všechno, co neplní žádnou funkci, za přežitek. Domnívají se
například, že skutečnost, že jiní Cikáni - např. kastilští Cikáni - dělají cikánský svatební
obřad a nechodí do kostela ani na úřad podepsat svatební protokol, je přežitkem, který
svědčí o jejich podřadnosti. Přitom je důležité, že oni sami toto v minulosti také praktikovali, stejně jako se dnes vyhýbají vojenské službě nebo se vydávají za děti svobodných
matek, což slouží individuálním zájmům. Jako by připisovali rysy, které si nepřejí sami
pro sebe, jiným - kastilským Cikánům. Tyto atributy mají zdůrazňovat přesvědčení, že ti
druzí nejsou moderní Cikáni a že jsou v předchozím stadiu evoluce.
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Mezi Calósz Mataró je obtížné najít rodinu, která má přezdívku. Používají
se stále méně a méně často, přestože rodinná příjmení neslouží příliš dobře
účelům identifikace, neboť v důsledku příbuzenských sňatků se příjmení
opakují, zatímco jména a individuální přezdívky se uchovávají a umožňují rozeznat vztahy v rámci genealogické sítě, obvykle v průběhu hovoru
(syn toho a toho... , první bratranec toho.. .). V minulosti bylo díky mobilitě
snadné okamžitě identifikovat ty, kteří přijeli na místo, kde žili jiní Cikáni.
Když se stabilizovalo místo bydliště a ustavily se jednotlivé lokality, stejně
jako práce na předem dohodnutých trzích, lidé se začali vzájemně lépe znát,
protože pravidelně navštěvují tatáž místa. Funkcionální charakter rodinných
přezdívek začal ztrácet na významu ve vztahu k domácí skupině a bilaterálnímu kindredu. Identifikace jednotlivých rodin jejich přezdívkami se tak
stává pouhou vzpomínkou.
Severi62 uvádí, že mezi přezdívkami a patronymiky existují dva rozdíly.
Za prvé, přezdívky nemají dlouhodobý charakter, uchovávají se pouze tak
dlouho, dokud trvá jejich význam, protože vždy nutně nesou význam,
připomínku zakladatele. Přezdívky mohou připomínat skutečnost přiná
ležitosti ke skupině, která se neoznačuje žádným příbuzenským termínem.
Za druhé, přezdívky umožňují lokalizaci v rezidenčním prostoru, nebo
obecněji řečeno orientaci v toponymii jednotlivce, zatímco patronymika
tento specifický rozměr nemají. Důležité je to, že přezdívky a příjmení mají
toponymickou funkci, neslouží k tomu, aby označily lidi, s nimiž jedinec
sdílí substanciální identitu, ale k tomu, aby oddělily a rozlišily jednu osobu
od druhé. 63 Dosahují toho alternativním způsobem - pokud příbuzenská
terminologie nedisponuje termínem pro označení jednotlivce, který se domnívá, že je příbuzný, použije se přezdívka k tomu, aby jej klasifikovala - referenčním, nikoli adresným termínem. Obvykle se jedná o jiné než mužské
descendentní linie.
Zdá se, jako by se rétorika descendence, klasifikující identitu osob jako
neměnnou, objevovala v souvislosti s transformací skupin; tuto rétoriku
však nelze snadno asimilovat do představy o descendenci jako jednoznačné

62 Seveti, C. 1980. Le nom de lignée. Les sobriquets dans un village d'Emilie. L'Homme
XX (4). Paris: Mouton, s. 99-118.
63 Wagner (cit in Holy, L. 1996. Anthropologicalperspectives on kinship. Chicago: Pluto
Press, s. 99) hovoří o této problematice v souvislosti s kmenem Daribi z vysočin Nové
Guineje. Jména zahrnují a vylučují, a tak vytvářejí symbolické bariéry. Vytvářením kontrastů Daribiové nepřímo pojmenovávají sociální kolektivity, spíše než aby je úmyslně
uspořádávali nebo v nich vědomě hráli roli.
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a nedobrovolné kategorii, kdy jedinec nemůže klást vedle sebe jednotlivé
kategorie příbuzných nebo kde jedinec nemá eventuálně možnost zvolit si
svou vlastní příslušnost k jedné nebo druhé příbuzenské kategorii. Z tohoto úhlu pohledu je třeba rozlišovat mezi dvěma aspekty logiky systému
přezdívek: konceptuálně-vztahovým a empiricko-normativním. Skupiny si
musí být sebe samých jako skupin vědomy předem, aby mohly klasifIkovat. Kategorizace předchází kontrastu. Dvě skupiny by nemohly být vážně
postaveny do kontrastu, kdyby neexistoval tvůrce skupiny. Zkonstruovat
kategorii je tedy krokem zpět a tato logika sleduje ideologii předávání
identity prostřednictvím muže, který prohlásí, že patří do určité sociální
kategorie, o níž se Calós domnívají, že to je skupina, ačkoli jako skupina
nejedná. Přestože značná část dnešního systému přezdívek není kompletní
(ne všichni jednotlivci či rodiny mají přezdívku, nebo si ani nepamatují,
jestli někdy nějakou měli), mají velký symbolický význam. Stejně tak Calós
připisují velký význam patronymikům, a to na rovině etnických vztahů mezi
Cikány a Payos. V tomto smyslu, přestože Calós tvrdí, že cikánská příjmení
neexistují, přiznávají, že existují més gitanos (cikánštější) příjmení než jiná,
jako například Pubill, Cortés, Giménez, atd. Každá rodina tak má určitý
symbolický kapitál, který se projevuje příjmením. Pokud má jedinec payo
příjemní, znamená to, že má jiné postavení než ostatní, protože měl v rodině payo předky. Takové postavení však bývá pouze konstantním zdrojemčasto skryté - ironie a sarkasmu. Na druhé straně si však ti, kteří si uchovali cikánská příjmení, nárokují postavení, které je identifikuje jako členy
"autentického cikánského" rodu, gitano puro (čisrých Cikánů), kteří se nekříží s ostatními. Je tedy podstatné, že tento druh konotací, které Calós sdílejí,
se dotýká patronymik, které jsme zprvu považovali za bezvýznamné.
Shrneme-li výše uvedené, logika rodinných přezdívek souvisí s předává
ním identity a umožňuje vytvářet skupiny nebo rodiny s kontrastním zámě
rem, který se projevuje prostřednictvím principu descendence a důrazu na
patrilinearitu, což jasně vyjadřuje sociální význam mužů v této společnosti.
Logika předávání identity se neprojevuje na operativní úrovni, vezmeme-li
v úvahu význam nukleární rodiny a bilaterálního kindredu. Domnívám se,
že představy související s přezdívkami, uznávání společné descendence od
stejných předků nebo vzhledem k Egu představují reprezentační modely,
protože vyjadřují to, co si jednotlivci myslí o realitě, které koexistují s operativními modely v tom smyslu, že ty jsou skutečnou hnací silou. 64

64

Holy, L. 1996. Anthropologicalperspectives on kimhip. Chicago: Pluto Press, s. 84.
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Všichni jsme tady tak trochu příbuzní

Máme zde tedy obraz společnosti, jejíž členové se považují za pokrevní
a afinní příbuzné a zůstávají přitom součástí kindredu, sociální kategorie
s proměnlivými hranicemi, která koexistuje současně s kategorií silně patrilineární descendence (ačkoli s faktorem kognatických vztahů) jako sekundárním principem kumulativní flliace. Kategorie patrilineární descendence
je důsledkem významného postavení mužů a má jasně rozpoznatelný funkcionální charakter - předávání pocitu přináležitosti ke skupině a k místu. Jak
zdůrazňuje Mitchell,65 tyto dvě struktury nejsou vzájemně výlučné, neboť
každá z nich sleduje jiný referenční rámec uvnitř stejného sociálního systému.
Jednotlivci, kteří mají společný původ, stanovují stupně vzdálenosti společné krve, kterou sdíleli předkové dvou bratrů či sester nebo dvou prvních
bratranců, a považují se za součást sociální kategorie (rodina) vyjádřené
kvantitativním výrazem mucha familia (hodně příbuzní) nebo me toca mucha familia, což znamená, že dva jedinci jsou velmi blízcí ve smyslu stupně
vzájemného příbuzenství. Pokud je vzdálenost větší, Calós říkají, že krev je
naředěná, protože je smíšená, a není tedy tak čistá.
Cikánské příbuzenství je však dostatečně flexibilní na to, aby se dalo explicitně připustit, že "my všichni jsme rodina". Panuje obecná shoda v tom,
že za hranicí blízkých příbuzných existuje jakési pouto, ačkoli jednotlivci
někdy nedokáží jasně specifikovat genealogické vazby, které je spojují.
Jeden onclo (strýček) to komentoval následovně:
"Je to všechno věcí dohody. Mám dva druhé brattance, se kterými vycházím
je to jako by to byli moji první bratranci. Znám lidi, kteří nejsou
rodina, ale já s nimi jednám jako by byli ... Jsme tady všichni jako jedna
velká rodina." ODJetý muž)
dobře,

Tato dohoda, která je společnou činností, a která dělá z člověka toho,
kým je, může mít různé podoby. Tato skutečnost zahrnuje různé aspekty
sociálního života - Payo, který žije s Cikány dlouhou dobu, může být nakonec uznán za člena rodiny, zatímco Cikán, který žije s Payos, členem rodiny
být přestává. 66
65 Mitchell, W. E. 1963. Theoretical problems in the concept of kindted, American
Anthropologist, New Series, Vol. 65, No. 2 (Apt., 1963), s. 343-354; s. 349.
66 Míra mojí integrace do této komunity závisí na úhlu pohledu jednotlivce. Někteří
moji známí mi často říkají, že jsem víc Cikánem než spousta jiných Cikánů aže jsem jako
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"Moje rodina v Sitges má 30 nebo 40 členů. Jsou tam i takoví, co nejsou
moji přímí příbuzní, ale jsou ženatí/vdané za moje příbuzné a také jejich
rodiče ... všichni jsme příbuzní, je to věcí dohody" (25letá žena).
V tomto smyslu společné aktivity a frekvence vzájemných kontaktů mezi
dvěma jednotlivci rozšiřují koncepci rodiny na pokrevní příbuzné příbuz

ných afinních. Všichni jsou rodina, ale je to como si (jako by) byli rodina.
Frekvence vzájemných styků a citová pouta vytváří v rámci rodinných sítí
konfiguraci, která je paralelní k formálním příbuzenskýmvztahům. V pří
padě kindredu existují formální vztahy symbolizované společnou krví, které
vytvářejí jádro sociální sítě. Na periferii této sítě stojí afinní příbuzní a jejich
pokrevní příbuzní, kteří představují kategorii těch, kteří mohou být považováni za příbuzné. Za hranicemi tohoto okruhu příbuzných je uznávání
vzájemných vztahů stále nejasnější. Všechny vztahy vytvářejí rozsáhlou síť,
v jejímž rámci se nacházejí vztahy částečně soustředěné kolem Ega, tedy
okruh všech možných typů vztahů, jak formální rodinné pokrevní vztahy
v rámci kindredu, tak neformální vztahy společně pracujících nebo přátelské
vazby.
Tato síť, stejně jako kindred, koncentruje díky rozpínajícím se vztahům
manžela i manželky všechny od přátel přes vzdálenějšípříbuzné až po blízké
příbuzné a v jejím rámci kolují informace, služby, peníze a další předměty.67
Kindred tedy nelze definovat přísně genealogicky, ale spíše jako entitu se
sociálním obsahem.
Na druhou stranu si pouta fiktivního příbuzenství uchovávají podobnou trvalost jako skutečné příbuzenské vazby.68 Prostřednictvím fiktivního
člen rodiny. Ti, kteří nejsou moji známí, mě však stále považují za Payo, který se přátelí
s Cikány. Je zjevné, že není mým záměrem, a ani není možné stát se Cikánem, protože
vždy bude jasné, že jsem původem Payo. Integrace do společenství se však dosahuje sdílením aktivit s ostatními a používáním jejich jazyka, tím, že s nimi spíte, jíte a pracujete na
tržišti, navštěvujete večírky, pohřby, svatby, atd. Jinými slovy, tím, že se účastníte jejich
každodenního života, se stáváte stále méně Payo. Požádali mě, abych s nimi prodával na
uhu, a já jsem se zapojil do jejich obchodů tak, že dostávám polovinu zisku, což znamená,
že mě považují za sobě rovného. Dostávat polovinu zisku z obchodu je výrazem rovnosti,
kterou by vůči Payo neprojevili.
67Viz Mitchell a E. Bott in Scott, J. 1997. Soda!networkanalysis. A handbook. London: Sage.
68 Jeden Caló, když mi chtěl dokázat pevnost pouta fiktivního příbuzenství, mi řekl: Můj
dědeček mi řekl, že jednou střelil jiného Cikána do úst, ale ten zázračně přežil. Dědečka
poslali do vězení, ale tenhle Cikán byl tak vyděšený, že za ním šel do vězení a požádal ho,
jestli by se mohl stát kmotrem jeho syna."
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příbuzenství se z nepříbuzných stávají příbuzní a tyto vztahy se týkají nejen

blízkých příbuzných, ale také příbuzných vzdálenějších a nepříbuzných,
a někdy zahrnují také Payos. Pro osoby spojené pouty fiktivního příbuzen
ství se používají termíny adresné i referenční - padri, padrina, .fil/ol, .fil/ota,
compare a comare. Někdy se vztah mezi nimi projevuje polibkem, ačkoli, jak
jsme naznačili, polibek neodpovídá pouze vnitřní logice blízké rodiny.69
Podle Appella70 je z těchto důvodů nezbytné ustavit některé abstraktní
analytické koncepty, abychom byli schopni vysvětlit zvláštní distinkce v systému, který popisujeme. V tomto smyslu u Calós existují sociálně izolované
entity, rodiny, které se domnívají, že sdílejí společnou identitu, ale ve skutečnosti jsou tvořeny proměnlivými znaky, přičemž složení, velikost a funkce
se tolik mění, že je obtížné je vymezit jako jasně ohraničený útvar. Jisté však
zůstává, že nukleární rodina je uznávána jako funkcionální jednotka, která
by měla být základem. Kategorizace příbuzných do různých tříd je jazykem
sociální struktury, která jednotlivé skupiny odděluje od jiných nebo jim
naopak připisuje vztahy s jinými skupinami.

Ekonomie a příbuzenství
Jednou ze sfér aktivit, v níž lze dobře posuzovat jednání skupin, je trh. Ve
sféře trhu není kritériem pro vytváření celků pouze a výlučně descendence.
Poukázali jsme již na to, že společné aktivity vytvářejí vztahy srovnatelné
s příbuzenskými vztahy v přísném slova smyslu. Proměnlivost pracovních
skupin na trzích podle všeho potvrzuje naši hypotézu o neexistenci korporovaných skupin. Ve společenství Calós se setkáme s různými druhy pracovních
skupin. Nejběžnější formou je spolupráce rodičů a jejich nesezdaných dětí
v pravidelném stánku na stěhujícím se trhu. V takovém případě si zisky dělí
rodiče, synové a dcery. Když se jeden ze synů ožení nebo jedna z dcer vdá,
mohou jim rodiče (nebo prarodiče či kmotři) předat určitou část zboží, takže

69 Vzpomínám si, jak mě na jedné svatbě jeden známý Caló, kterého jsem předtím sotva
párkrát potkal, oslovil a políbil na tvář, protože měl zrovna nějaký problém se soudem
a potřeboval útěchu. Stejný Caló udělal totéž jednou v nemocnici den poté, co mu zemřel
jeho blízký člověk. Já jsem také vítal polibkem na tvář ty Ca!ós, s nimiž mě spojovalo
přátelství.
70 Appell, G. N. 1983. Methodological problems with the concepts of corporation,
corporate social grouping, and cognatic descent group, American Ethno!ogist, Vol. 10,
No. 2. (May, 1983), s. 302-311.
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si mladí nadále vydělávají nezávisle, ale stále buď pravidelně nebo příleži
tostně chodí do stánku rodičů (v závislosti na společných ekonomických
aktivitách). Výdělek se v tomto případě rozděluje různými způsoby: buď
se celkový denní příjem prokreační rodiny sdílí z 50 procent, nebo rodiče
nechají synovi či dceři samostatný prostor u stánku, kde si mladí prodávají
své vlastní zboží, nebo se otec vzdá obchodu úplně a synovi pak zůstává to,
co si sám prodá.
Další možností může být to, že si mladý manželský pár založí na tržišti
svůj vlastní stánek, k tomu však většinou dochází až po určité době, protože
úředníci spravující tržiště jsou velmi pomalí a získat stánek na takových
místech je obtížné. Začínající mladé páry tak kvůli obtížím se získáváním
nových stánků musejí sdílet několik metrů prodejní plochy se svými rodiči.
Rodiče nemohou okamžitě zcela opustit svá prodejní místa a předat je dětem.
Pracovní spolupráce tak probíhá také mezi afinními příbuznými, v tomto
případě mezi tchánem a tchýní a zetěm nebo snachou. Dochází také k tomu,
že prostor u rodinného prodejního místa dostanou blízcí příbuzní, jako například strýc nebo první bratranec. Stejně tak je běžná vzájemná pomoc mezi
příbuznými a také kmotři často podporují své kmotřence, v tomto případě
obvykle kmotr předává nárok na prodejní místo na tržišti svému kmotřenci.?!
Rozdělování příjmů z obchodu závisí na vztazích (příbuzenských, afinních, přátelských, atd.) nebo na tom, co spojuje osoby, které jsou ochotny
spolupracovat. Syn pracující na stejném stánku nedostává mzdu, ale má nárok na část příjmu, která pokryje jeho náklady. Preferuje se však samostatná
pracovní činnost. Mladí Calós mohou zboží nakoupené za vlastní peníze od
dodavatelů, kteří nabízejí oblečení, hodinky, kravaty a další zboží, prodávat
buď ve stánku svých rodičů, nebo v blízkosti obchodů nebo firem. K tomuto
druhu aktivit častěji dochází v době, kdy mladí chystají svatbu nebo krátce
po svatbě, kdy nejvíce potřebují peníze. Peníze získané z prodeje synovi zů
stávají. Mladá fadrína mimo prodejní stánek svých rodičů pracovat nesmí;
pracovat samostatně může pouze když je vdaná. Největší rozdíl tedy panuje
II Tento příklad dokládá, že kmotrovství je velmi důležité. Kromě dárků k narozeninám,
které od svých kmotrů dostávají odmalička, dědí kmotřenci po svých kmotrech prodejní
místa na tržišti v případě, že kmotr je bezdětný nebo má stánků hodně. Jeden postarší
Caló, kterému říkali, že má štěstí, protože nemá děti a nemusí tedy předávat svá prodejní
místa, odpověděl, že sice nemá děti, ale podporuje své kmotřence tím, že jim předává
prodejní místa a dává jim peníze. Stejně tak mohou kmotřenci dědit cenné předměty
jako jsou například šperky nebo zlaté hodinky, které se předávají z generace na generaci.
To dokládá, že pouto mezi kmotty a kmotřenci je pevné a trvalé, přestože samotný obřad
křtu nepřitahuje pozornost a účast tolika lidí jako dříve.
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v případě žen: vdané, starší nebo ovdovělé ženy mohou věnovat svůj čas, ať
už mají prodejní místo na tržišti nebo ne, podomnímu prodeji. Tato činnost
je charakteristická pro ženy ještě více než prodej v okolí obchodů nebo podobných zařízení.
Mladý pár potřebuje obvykle na počátku a v rané fázi společného života
podporu svých rodin. V tomto případě je ideálem rovnost. Pokud obě rodiny pocházejí z podobné sociální třídy, na trhu se uplatňuje spravedlivé dě
lení. V otázce (post-maritální) rezidence se dává přednost lokalitě blízko trhu
spíše než místu, odkud je na trh daleko. Je však přitom obvyklé, že mladý pár
spolupracuje se svými rodiči a dělí se s nimi napůl, přičemž se předpokládá,
že se postupně osamostatní. Ekonomická nezávislost se považuje za ideál,
protože jednotlivci podléhají rodičovské vůli. Neformální sdružení s rodiči
se může uskutečnit kdykoli.
Mladík, který se chce brzy oženit, se v otázce prodeje na tržišti osamostatní - bude pracovat na několika metrech, které mu přidělí jeho otec,
a prodávat zboží, jaké chce, ačkoli otec - pokud mu důvěřuje - mu může
poskytnout část svého zboží. Otec tak synovi pomáhá naspořit nějaké peníze,
které později poslouží k zaplacení drahého svatebního obřadu. Řada rodičů,
kteří mají hodně dětí, si stěžuje, že musí pracovat společně se svými dětmi,
nebo s nimi dokonce sdílet právo na některá svá prodejní místa. Některým
rodičům v pokročilejším věku tato praxe způsobuje finanční nesnáze.
Nepopiratelným faktem je, že tato tendence spolupracovat v okruhu
nejbližších příbuzných zároveň nevylučuje jinou bezprostřední a přátelskou
spolupráci mezi dvěma vzájemně nepříbuznými jednotlivci. Když se napří
klad Manuelovi na tržišti zrovna moc nedaří, požádá Antonia, aby mu pře
nechal k používání 3 metry z jeho prodejního místa, kde by mohl prodávat
své vlastní zboží na trhu v Canet de Mar. Manuel si přiveze své vlastní zboží
a peníze, které vydělá, patří pouze jemu; Antoniovi nic neplatí. Z důvodů
reciprocity může jindy zase Antonio požádat o totéž Manuela.
Pokud tedy považujeme rodinnou domácnost za ekonomický celek, může
tento celek v rámci pracovních aktivit zahrnovat sociální jednotky přesahu
jící kognatické a afinní příbuzné a podobně umožňuje, aby se v jeho rámci
uplatňovala individuální práva, jako v případě mladíků pracujících samostatně. Síť kindredu a afinních příbuzných je velice důležitá. Kindred není
specifickým uzavřeným prostorem - je dostatečně flexibilní na to, aby se zde
uplatňovali nejrůznější příbuzní. Pokud by se jednalo o korporovanou skupinu, musela by čelit rozporu - veškerá uskutečňovaná spolupráce by musela
zachovávat nedotčené a celistvé vlastnictví, jako je tomu v případě rodinné
domácnosti, která vlastní prodejní místo na tržišti; tento majetek je ovšem
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rozptýlený mezi syny a dcery, někdy také mezi vnoučata a dokonce i mezi
přátele. Tento problém podle všeho řeší sňatky s pokrevními příbuznými
(dětmi prvních bratranců), které s sebou také přinášejí přeskupení majetku.
Calós však nemají pro endogamii a priori ekonomické důvody. Pokud je
rodinná domácnost, do níž v případě Calós patří blízcí bilaterální člénové
kindredu, ideálně korporovaná, což ApelF2 nazývá "izolovanoukognatickou
descendencí", znamená to, že její členové uplatňují práva na nedostatkové
zboží různými způsoby. Jedním z nich je dělení prodejních míst. Toto právo
je fakultativní a nezískává se narozením. Jedinec může volit, zda toto právo
uplatní na toho či onoho příbuzného za sociálních a ekonomických podmínek, které jsou obsaženy v rámci různých vztahů v kindredu. V tomto
smyslu představuje blízký bilaterální kindred sociální entitu a nikoli descendentní skupinu nebo právní korporaci. Vzájemná spolupráce však, jak jsme
si ukázali, může probíhat také mezi vzdálenějšími příbuznými, afinními pří
buznými nebo přáteli. V tomto smyslu, v rámci organizace práce, existuje
tendence vytvářet sdružené skupiny, tedy skupiny, které uskutečňují stejnou
aktivitu. Způsob, jakým tato jednotka plní své role, odpovídá potřebám
okamžiku a odráží pevnou vzájemnou solidaritu v rámci manželského jádra
kindredu. V rámci tohoto kruhu blízkých příbuzných dochází na jedné
straně k neustálé komunikaci a na straně druhé k výměně informací.?3

Kde žít? Ideologie a praxe
Přestože se u Calós setkáváme s ideálem virilokality, existuje zde příliš mnoho
výjimek, než abychom mohli tvrdit, že virilokalita jako reprezentační model
vznikla reflexí empirie. Je nezpochybnitelné, že většina svatebních obřadů se
uskutečňuje v lokalitě nevěsty, což odráží konzervativní ideologii, podle níž se
pokračuje ve zvyku, kdy nevěsta musí být pro zachování rodinné důstojnosti
představenajako nedotčená. Nativní model upřednostňujícívirilokalitu však
postupně ztrácí na síle, nebot odpovědnostza výběr postmaritální rezidence
72 Appell, G. N. 1983. Methodological problems with the concepts of corporation,
corporate social grouping, and cognatic descent group, American Ethnologist, Vol. 10,
No. 2. (May, 1983), s. 302-311; s. 309.
73 Je signifikantní, že v okamžiku, kdy má pracovní skupina hovořit o zdroji a ekonomických nákladech souvisejících se zbožím, které získala za účelem prodeje třetí straně
na tržišti nebo v blízkosti domů, obchodů nebo podniků, se objevuje nedůvěra vůči nepříbuzným. Každá pracovní skupina si tyto informace žárlivě střeží a nesděluje je nikomu
vyjma těch nejbliŽŠích v rodinném kruhu.
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se stále více a více dělí mezi oba manžele. To znamená, že rozhodnutí muže
a ženy mají stejnou váhu a že se většinou jedná o manželství z lásky, což odráží značnou nezávislost současných mladých lidí na minulosti.
Starší lidé vyjadřují jednoznačný souhlas s virilokální ideologií, uznávají
však, že rozhodnutí o tom, kde budou bydlet, závisí na mladém páru, který
uzavřel sňatek.

- Tía Lola: "Takové je pravidlo, žena musí jít bydlet tam, kam jde její muž...
no, jenom když je její matka vdova... tak ona a její manžel musí zůstat s nÍ.
Je to proti pravidlům, aby žena zůstávala ve vesnici své matky. Ale, podívej,
moje dcera šla bydlet do vesnice mého zetě, protože chtěla."
- Tía Conchita: "Moje dcera šla taky bydlet tam, protože chtěla."
- Tía Sisqueta: "To všechny, moje dcera taky. Není to špatné pravidlo."
(starší ženy)
Existuje tedy výklad, který je prohlašován za jasné pravidlo, nicméně
rezidenční ideologie neodpovídá praxi. Vzpomínám si, jak jsem byl jednou
přítomen nabídce k sňatku. Když se žádá o ruku budoucí nevěsty, odehrává
se to v domě nevěstina otce a při té příležitosti onclos z obou stran rodiny
hovoří o budoucnosti svých dětÍ. Otec nevěsty tehdy řekl: "Protože nevěsta
je ještě hodně mladá, bude lepší, když zůstane tady u nás ve vesnici, se svou
matkou." Onclo z druhé rodiny však okamžitě odpověděl: "Promiňte, ale
nemůžete si vynucovat podmínky, oni sami se rozhodnou, kde chtějí žít."
Všichni přítomní souhlasně pokynuli a podpořili názor onoho muže, čímž
se diskuse uzavřela.
V Mataró není dostatek příkladů, které by potvrzovaly empirickou existenci virilokálního společenstvÍ. Pouze jedna rodina splňuje toto pravidlo
stoprocentně, od prarodičů po vnoučata, jedná se však o bohatou rodinu
a afinní příbuzní, v tomto případě ženy, zjevně docenily ekonomický potenciál, ktetý soužití s jejich afinními příbuznými nabízelo, protože - jak jsme
již uvedli - mladá rodina na počátku společného života dostává prodejní
místo na tržišti od svých rodičů a sdílí je s ostatními.
Z tohoto důvodu se domnívám, že výběr postmaritální rezidence je výrazně podmíněn ekonomickým potenciálem rodiny a lokality, přičemž svoji
roli sehrávají také citové a osobnostní charakteristiky.?4 Ekonomická síla
74 Při vyjednávání, které se odehrává v rodinách rodičů a prarodičů nevěsty, se obě
rodiny snaží hájit své stanovisko, a prosadit, aby mladí žili v jejich vesnici. Nakonec
však vždy uznají, že nelze klást podmínky a konečné rozhodnutí by mělo být záležitostí
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konkrétní rodiny může být pomyslným jazýčkem na vahách, který rozhodne
o tom, zda se mladý pár nastěhuje do vesnice jedné nebo druhé rodiny.
Mladí totiž předpokládají, že je daná rodina bude podporovat úměrně svým
zdrojům (prodejní místa na tržištích, auta, domy...). Když se muž nastěhuje
k rodině své manželky, bývá to zdrojem posměšků, narážek a jízlivých poznámek, protože postmaritální rezidence je ambivalentní skutečností, která
vede k problémům s udržováním existence patri-skupin. Domnívám se, že
patri-skupiny nejsou zviditelňovány prostřednictvím pomsty za přečiny
a urážky jednoduše proto, že (jako skupiny) neexistují. Calós mají odpor ke
kolektivnímu násilí reciproční vendety a obvykle jej považují za znak zaostalosti jiných cikánských skupin. 75 Prostředníkem při konfliktu, který přesa
huje rámec rodiny, je obvykle strýc, který spor řeší neformálním způsobem,
přičemž zde neexistuje nic podobného jako Kris de los Roma.
Domnívám se, že bychom se měli zabývat otázkou, jak nazývat jednotky
analýzy ve společnostech, které jsou - tak jako Cikáni - bilaterální. Namísto
rozboru substantivních definic organizačních forem příbuzenství bychom se
měli snažit neztratit ze zřetele věrnost faktům nativních klasifikací a interpretovat tyto kategorie podle kontextu, v němž jsou používány. Kindred je kategorií, která nejlépe vystihuje charakter cikánského příbuzenství. Měli bychom
se od něj tedy odrazit a analyzovat sociální entity jak uvnitř, tak vně kindredu.
Soudržné extenzivní rodiny jsou něčím, co Calós považují za záležitost minulosti. Pokud jde mladý pár bydlet k jedné z rodin (rodičů novomanželů),
často vnímá nebezpečí možnosti ztráty prestiže a maskulinity muže, protože
v takovém případě se mladí musejí podřizovat vůli jeho otce a nedokáží se
od rodiny emancipovat. Existuje ideál etablování nukleárních rodin v jejich
vlastních domácnostech, nezávisle na rodičích, ačkoli tato nezávislost je relativní, protože: "Když se mladí vezmou, jdou bydlet blízko svých rodičů,
abychom nad nimi měli dohled." (49letý muž)
Extenzivní společně žijící rodina se tak objevuje spíše jako anomálie,
v případech, kdy mladý pár ještě není schopen získat ekonomickou nezávislost, ar už pro svůj věk nebo proto, že pochází z rodiny s nízkými příjmy.
mladého páru samotného. Ženy přitom mají své vlastní způsoby ovlivňování, jako jsou
drby a šeptanda.
75 Peluts, což je v kastilštině ("peludo") používáno jako adjektivum, které doslova znamená "que tiene mucho pelo" (mající hodně vlasů, vlasatý) je degradujícím termínem
odkazujícím k podřadnosti, který má konotace chudý, špinavý, neurvalý nebo surový.
Tato kategorie se používá pro všechny ne-katalánské Cikány, ovšem s vysvětlením, že se
vztahuje pouze na chudé Cikány. Chudí katalánští Cikáni se označují méně urážlivým
termínem, potul, což je v katalánštině synonymum pro tuláka.

1

V každém případě může být společné soužití extenzivní rodiny ospravedlněno pouze jako dočasná fáze předcházející ustavení mladého manželského
páru, který ještě nemá dostatečné příjmy.
Je to charakter rezidenčních jednotek, co determinuje povahu příbu
zenských vztahů? Nepochybně ano, nebor přispívá k frekvenci vzájemných
interakcí mezi jednotlivci z různých rodin, zároveň to však neznamená, že se
přetrhají vazby na osoby genealogicky blízce spřízněné, které nežijí ve stejné
vesnici. Návštěvy nejsou zřídkavé a často napomáhají vzájemné spolupráci.
Kromě toho existují okamžiky, kdy dochází k pravidelným setkáním, jako
jsou trhy, svatby, pohřby a další příležitosti. Fyzická blízkost nepochybně
způsobuje častou interakci, nemůžeme však tvrdit, že skupiny vznikají na
základě interakční infrastruktury. Interakční infrastruktura plodí sociální
vztahy, ale musí pro ně být nakonfigurována. Vyšší míra vzájemné interakce
ne vždy vytváří větší solidaritu, ale sdílená rezidence je důležitější než část
identity determinovaná příbuzenstvím. Calós tímto způsobem shromažďují
kategorie příbuzných do širší kolektivity.

Existuje řídící princip?
Máme uzavřít tím, že patrilineární orientace reflektuje ideologii rodů? Domnívám se, že ne. Považuji tuto ideologii za reprezentační modeF6 sociálních
procesů, který je empiricky pozorovatelný v podobě významných rysů jako
je patrilokalita a patrilinearita (které vyjadřují různé aspekty idejí a hodnot
aktérů), a který není jen analytickým, ale také "lidovým" modelem, utváře
ným zčásti sociální ideologií aktérů, nezahrnuje však celou sociální totalitu.
A také, jak by mohla existovat ideologie rodů bez existence rodů samotných? Jak jsme si ukázali, Calós považují za významné tři kategorie lidí ty, kteří žijí ve stejném lokálním společenství, ty, kteří jsou genealogicky
spříznění (blízcí či vzdálení příbuzní) a ty, kteří mají přezdívku (což znamená
všichni). Musíme také dodat, že identifikace skupiny jako skupiny musí
začínat jejími společnými aktivitami při těžkém zaopatřování živobytí, což
přispívá ke korporovanému charakteru této kategorie osob.
Postulovat nadřazenost předpokládané ideologie rodů nebo agnatické descendence je tedy problematické, protože tato zahrnuje další vztahy, zejména
76 Viz Holy, L. 1996. Anthropologicalperspectives on kinship. Chicago: Pluto Press, s. 84.
Holý rozlišuje teprezentační modely, vypovídající o tom, jak se podle aktérů věci mají,
a opetační modely, který označují to, co aktéři skutečně dělají a jak jednají.
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mezi blízkými příbuznými, v rámci lokálního společenství nebo mezi dalšími genealogicky spřízněnými osobami. Agnatická descendence tak nemusí
být ničím více než pouze jedním z (mnoha) modelů Ca/ós. Domnívám se
též, že důraz na sociální organizaci zakrývá symbolický charakter jejího
konstruování, právě tehdy, když jsou sociální funkce výrazným způsobem
symbolické.?? Z metaforicky vyjadřované představy o čistotě rasy, ze zdůraz
ňování mužnosti atd. je odvozena struktura prestiže, která má určovat prioritu mužů nad ženami, což má být tímto způsobem symbolicky potvrzeno.
Tato struktura prestiže tak odráží spíše orientaci na muže a nikoli ideologii rodů.

Přespřílišné zdůrazňování agnatických vztahů vytváří zdání, že se jedná
o vůdčí ideologický princip či hnací sílu celé společnosti. Ve skutečnosti však
tento model totalitu sociálních vztahů nevysvětluje. Je to částečný model,
který na úrovni sociální organizace koexistuje s dalšími ideologiemi, jako je
pokrevní rodina, blízký kindred a vztahy lokálního společenství.
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CHARAKTERISTIKA CIGÁNSKÉHO ETNOSU
(NA PŘíKLADECH Z BULHARSKA)
ELENÁ

MARU~IAKovA

Z bulharštiny přeložil Marek Jakoubek

Bulharsko je země charakteristická velkou etnickou pestrostí. Z této rozmanitosti jejích obyvatel přitom vyniká jedno etnické společenství - Cigáni. 1
Co se týče místa Cigánů v hierarchii lidských společenství, nemá ciganologie v této otázce doposud jasno. V různých studiích se lze setkat s rozmanitými definicemi, které si však vzájemně hluboce protiřečí. Cigáni tak
bývají řazeni mezi kmenová společenství,2 jindy se zase hovoří o cigánském
národě (narodnost 3),4 potřetí pak - o národnostní menšině (nacionalno
1 V celém textu překládám po domluvě s autorkou bulharské ciganin (a odvozené
formy) jako "Cigán". Důvodem je skutečnost, že v českém jazykovém prostředí je odpovídajícími populacemi označení "Cikán" (užívané členy majority) vnímáno velice často
jako pejorativní, na rozdíl od formy "Cigán" užívané a preferované samotnými členy
těchto populací (pozn. překl.).
2 Viz např. Monogarova, L.-F. 1964. Cygane. In: Narody mira. Narody zarubežnoj
Evropy. Sv. 11. Moskva; Grellmann, H. M. G. 1787. Historiseher Versueh uberdieZigeuner,

betre./fend die Lebensart und Veifassung, Sitten, Sehieksal diese Volkes seit seiner Erseheinung
in Europa und dessen Urpsrung. Gottingen.
3 V celém textu se objevují dva výrazy, které ve vzájemném vztahu nemají český ekvivalent: 1) narodnosta 2) naeija; stran významu této pojmové dvojice nalezneme instruktivní
poznámku v redakčním úvodu knihy N. N. Čeboksarova a I. A. Čeboksarovové - Ndrody,
rasy, kultury (Mladá fronta, 1978), kde čteme: "Marxistická věda dokázala, že moderní
národy se vytvořily teprve za kapitalismu, po vzniku celonárodního trhu. Pro takové
národy se v ruštině vžilo označení ,naeija', v češtině národ. Národy předkapitalistických
epoch, případně národy, které postrádají některé znaky moderního národa, se v ruské
terminologii označují jako ,ndrodnosti', česká terminologie zůstává v tomto ohledu neustálena" (str. 5). Protože ani po 28 letech se nikomu, mne nevyjímaje, nepodařilo najít
vhodné české ekvivalenty a odpovídající terminologii ustavit (ačkoli lze mít i zato, že
toho už nebude zase až tak potřeba), řeším danou situaci tak, že překládám oba termíny
šalamounsky jako "národ" a v závorce vždy uvádím, o jaký typ národa - zda o typ "naeija"
či "narodnost" - se jedná.
4 Skazki ipesni, roždennie v doroge. Cyganskij folklor. 1985. Moskva, Úvod: Druc, E. Gesler, A. Cygane Rossii i iehfolklor, s. 18; Kepeske, K. - Jusuf, Š. 1980. Romska gramatika.
Skopje, s. 5.

101

CHARAKTERISTIKA

'02 1

CIGANSK~HO ETNOSU (NA p~rKLADECH Z BULHARSKA)

1'03

CIKANSKt SKUPINY A JEJICH SOCIALNf ORGANIZACE

malcínstvo),5 ve čtvrtém případě zase pouze o sociální vrstvě, nemající či

pozbyvší svá etnická specifika. 6 Nakolik jsou však jednotlivé definice přisu-

. , k'emu etnosu7
'
v
'I
zovane, Clgans
opravnene.
Poměrně často se lze setkat s charakterizováním Cigánů coby společenství
národnostního typu, resp. národnostní menšiny. Pochyby o takové tezi jsou
však nasnadě. Ve vědách zabývajících se problematikou národa (nacija) jsou
otázky o době jeho utváření a jeho charakteristických rysech stále ještě diskutovány. Existují však jisté nepochybné základní požadavky nutné k tomu,
aby určité společenství mohlo být považováno za národ (nacija)8 - teritoriální jednota, ekonomické vazby, specifická sociální struktura, intenzivní
vnitrokulturní informační vazby synchronního i diachronního charakteru,
jisté psychické zvláštnosti a společné etnické povědomL9 Není nutné vypočítávat zde všechna specifika kategorie "národa" ("nacija"), aby bylo zřejmé,
že pro cigánské skupiny je tato kategorie zcela nepoužitelná.
Nižší stupeň vývoje etnosu představuje národ (narodnost). Podle některých
z nejfundovanějších teoretických definic současnosti se jedná o "historicky
ustavené jazykové, teritoriální, ekonomické a kulturní lidské společenství".
Počátky ustavování národa (narodnost) spadají do období konsolidace kmenových svazů, projevující se v postupném mísení kmenů a změnou původ
ních pokrevních svazků za vztahy teritoriálnLl o Národ (narodnost) se ustavuje
v rámci třídní společnosti, v rámci politických útvarů, třebaže - alespoň
ll
v ptvotních fázích - velice vratkých a labilních. I když se omezíme pouze
na doposud řečené, bude zřejmé, že Cigáni národem nejsou, neboť v jejich
sPetro, J. 1985. Determinačné faktory odlišnosti cigdnskych rodin. Košice, s. ll. Ne všichni
autoři užívající tento termín mu ovšem přikládají týž význam. Západní autoři rozumějí pod
termínem "národnost" (nacionalnost) státní příslušnost, přičemž v romto případě se pod
termínem "národnostní mešina" (nacionalno makinstvo) rozumí minoritní společenství občanů daného státu, viz např.: Liégeois, J.- P. 1987. Gypsies and Travellers. Strasbourg, s. 185.
6 Šeregi, F. E. 1977. Problemy integracii cygan v Vengrii (po dannym sociologičeskogo
issledovanija), Sociologičeskie issledovanija, 13, s. 212.
7 Zde i nadále se držím originálního termínu etnos, neboť jeho nahrazení jakýmkoli jiným termínem (etnikum apod.) by posouvalo speci6ckývýznam tohoto pojmu vymezený
do značné míry kontextem odpovídající diskuse a tuto reflektující literaturou (zejm. pak
Bromlej, J. 1980. Etnos a etnografia. Bratislava; k reflexi odpovídající problematiky u nás
srov.: Hubinger, V. 1988. Etnos a etnikum, Český lid 75, 1, s. 43-50); [pozn. překl.].
8

9

Viz pozn. č. 3.
Bromlej, J. V. 1976. Etnos i etnografija. So6ja, s. 147 a násl. (Bromlej, J. 1980. Etnos

a etnografia. Bratislava).
10 Tamtéž, s. 143 a násl.
II Tamtéž. Viz též zde citovaná literatura.

spol~,čenstvích p;o ,tako.vo~ klasi~kaci absentují základní předpoklady, jako
na,rnklad. s~ole~ne ten~onum CI hospodářské a kulturní vztahy. Otázka
eXistence JeJIch jazykoveho společenství pak zůstává sporná. 12 TIídní rozvrstvení u Cigánů absentuje, máme však mnoho dokladů o existenci majetkové nerovnosti mezi jednotlivými skupinami, jakož i uvnitř cigánských
skupin samotných. 13 I přes absenci společného teritoria, administrativ' arma'dy etc., se cas
v
ni'ho aparatu,
o d času objevují cigánští "králové". Ve
skute~~osti však cigánské společenství žádné samostojné politické zřízení
netvon.
Není-li možné Cigány klasifikovat ani jako národ (nacija), ani jako národ
(narodnost), je třeba pozorněji prozkoumat předtřídní etnická společenství.
Ve své pravlasti l4 byli Cigáni členy nejníže postavených sociálních vrstev
~ ~etvořili zvl~t~í ~tnick~ společenství. Vysoce pravděpodobný je dokonce
Jepchpolye,tlllcký ~uv?d.. :' !,~amenech také absentují svědectví o jednotné
spolecenske orgamzacl CIganu Jak v jejich pravlasti, tak i po jejich příchodu
do Evropy. První evropské kroniky zaznamenávající jejich přítomnost na

tox;'.t~.ko~~ine~tu z~}ň~jí ~ouze ~ětší či menší skupiny v čele s "barony,
krall CI ~I1lzaty , n:pnma sve~ectvl pak vypovídají o existenci skupinové či
kmenove endogamle a rodove exogamie. 16
~ozd~)!í p~zorovatelé ~ás~~dně píší o ~~gánských kmenech rozdělenýchdo
rodu, pncemz zaznamenavap a zkoumaJ1 transformaci exogamních rodů do
endogamních skupin. I? Obdobně pak již v nejstarších pramenech nalézáme
svědectví o nepřátelských vztazích mezi jednotlivými cigánskými skupinami,
1.2 N~ ~I. Mezi~á~o~ním festivalu Cigánů v Čandigaru v r. 1983 bylo konstatováno, že
eXIstuJe Jed~~tny ~l?anský jazy~ a bylo ustanoveno, že bude založena komise, která vytvoří
s~ovnIkva clga~~ký Jazyk etablUJe.. ~ov~y umožnilo jazykové kontakty mezi Cigány z celeho sveta, kten by tuto formu cIganstmy mohli užívat jako pracovní jazyk na světových
cigánských kongresech - Petro, J., c. d., s. 6-7.
13 Šejtanov, N. Ciganite v Balgarija. Materiali za technija folklor, ezik i bit (monografie
v rukopise). Archiv EIM, č. 944.
l~ V otázce pravl~sti C~gánů, k~erá byla tolik diskutována před dvěma stoletími, dnes již
nejsme n~ p~chyba~h - Je to IndIe. Podrobněji viz: Grellmann, H. M. G., c. d.; POtl, A. F.
1845. Dle Zlgeunerzn Europa und Asien. Halle.
15 Horváthová, E. 1988. K emograflckej a migračnej dynamike Cigánov, Slovenský ndrodopis, 36, 1, s. 10.
1.6 Horváthová, E. 1964. Cigdni na Slovensku. Bratislava, s. 21, 22, 35; Ficowski,J. 1985.
Ctgane na polskich drogach. Krakow, s. 14.
17 Wlislo~ki, ,~: 1980. ~~ wan~rnden Zigeunfolke. Hamburg, s. 59; Marušiaková, J.
1986. Rodmny Zlvot valasských ciganov a jeho vývinové tendencie, Slovenský ndrodopis 4,
s.609-634.
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jakož i o jednotném postoji okolního obyvatelstva ke všem těmto skupinám
dohromady. 18
Prvobytněpospolné vztahy v cigánských společenstvích se začaly rozpadat
již v Indii. Z Indie si s sebou Cigáni přinesli specifické rysy způsobu života
a množství kulturních prvků, jimiž se odlišují od okolního obyvatelstva. Tyto
prvky, jakož i společný původ (třebaže zapomenutý), vědomí odlišnosti získané konfrontací s jinoetnickým prostředím a antropologická specifika - to
jsou faktory, které počáteční sociální vrstvu po opuštění pravlasti posouvají
do kvalitativně odlišné roviny a charakterizují ji jako etnickou skupinu. 19
Opuštění původního etnosociálního organizmu (Indie) připravilo cigánské
skupiny o možnost, aby se rozvíjeli spolu s ním, čímž byl jejich společný
etnický rozvoj zastaven. Zvláštní význam má v daném ohledu skutečnost, že
Cigáni žili na nových územích rozptýleně, bez vzájemných hospodářských
kontaktů. Spolu s tím je též nutné dodat, že Cigáni byli závislí na místním
obyvatelstvu, které pro Cigány produkuje nezbytné životní statky a potřeby,
jež jim poskytuje. 20 Cigánské způsoby obživy představují zvláštní transformaci
"lovecko-sběračské kultury" kombinované s vykonáváním pomocných prací
(včetně drobných řemeslných služeb). Kromě toho, že Cigány jejich způsoby
obživy činily závislými na okolním obyvatelstvu a nutily je k symbióze s ním,
vytvářely též neustálý tlak na rozpad příbuzenských skupin na menší části,
neboť jedna vesnická komunita mohla uživit pouze jejich omezený počet.
Současný stav bádání neskýtá možnost rekonstruovat vývoj každé jednotlivé cigánské skupiny. Co se jejich uspořádání a organizace týče, máme svě
dectví pouze o některých skupinách - je přitom přirozené, že nejpodrobnější
údaje máme o skupinách, které si nejdéle uchovaly tradiční kočovný způsob
života. Tito Cigáni přimigrovali do nových oblastí sdruženi v kmeny, které
sestávaly z duálních rodů. U mnoha z nich převládalo mateřsko-rodové zří
zeníY Podle dochovaných údajů se tyto cigánské rody mohly štěpit na části,
které byly v otázce obživy a migrace relativně či absolutně autonomní. 22
V několika následných generacích si udržely vzájemné kontakty, nadále si
vyměňovaly manželské partnery, informace o hospodářských podmínkách

Horváthová, E. 1964. Cigdni na Slovensku. Btatislava, s. 108-109.
Horváthová, E. 1980. Chatakteristika Cigánov z hradiska etnických vývojových kategórií, Národopisné informácie 3, s. 284.
20 Horváthová, E., c. d., s. 286.
21 Wlislocki, H., c. d.; Marušiaková, J., c. d.; Nicolini, B. 1969. Famiglia zingara. La
chiesa nelLa transformazione socio-kulturale degli zingari. Marcelliana-Brescia.
22 Wlislocki, H., c. d.
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apod. V mnoha oblastech (tam, kde to dovolovaly klimatické a hospodářské podmínky) udržovaly jednotlivé partnerské rody a někdy dokonce

i celé kmeny stálý kontakt. Udržování vzájemných kontaktů bylo typické
pro období aktivního nomádismu v jehož průběhu ale byly jejich intenzita
a podoba u různých skupin odlišné. 23 V období krize nomádismu došlo též
k proměně samotného tradičního cigánského společenství. Základní hospodářskou a sociální jednotkou se stává endogamní kočovná skupina, následnice dřívějšího rodu, který ztratil kontakty a vazby na svůj partnerský rod,
stal se endogamním, samostatným a soběstačným a po určitém čase i zcela
cizím vůči svému původnímu duálnímu partneru. Po definitivním usazení
pak základní jednotkou zůstává endogamní skupina.
Vývoj cigánských skupin neprobíhal na všech místech a ve všech přípa
dech přesně po vzoru uvedeného modelu. Způsoby vzniku skupin mohly být
nejrůznější. Podstatný však není pouze způsob vývoje, ale spíše fakt existence
skupinové organizace sociálního života Cigánů. Po celém světě, kde žijí Cigáni, jsou tito organizováni do "cigánských skupin". Skupiny samotné se od
sebe navzájem v mnoha ohledech odlišují, přičemž klasické rysy kmenové
či rodové organizace se již všude vytratily. Pro každou současnou cigánskou
skupinu jsou však charakteristické typické vlastnosti, které ji determinujU4
Soudobé výzkumy cigánských skupin vypovídají jak o jejich stálosti
a neměnnosti, tak zároveň i o jejich pružnosti a schopnosti přizpůsobit se
okolnímu prostředí. Nejvýrazněji tuto skutečnost potvrzuje fakt, že i při
rozsídlení jednotlivých cigánských rodin dochází v nových podmínkách
ke vzniku či obnovení cigánských skupin podle původního vzoru. 25 Tato
svědectví vypovídají o neuvědomované silné potřebě Cigánů žít skupinovým
způsobem života organizovaným podle zděděného, mnoha lety praxe prověřeného, modelu. Výzkumy dokládají, že pro cigánskou skupinu je typická
jistá rovnováha - na jedné straně se sice poddá a podrobí okolním podmínkám, na té dtuhé si však vždy podrží nezměněnou podstatu. Právě skupina
je proto uchovatelkou etnických specifik Cigánů. Tam, kde zmizela skupina,
se již jen stěží setkáme s nějakými etnickými osobitostmi a specifiky. Zdá se,
že vlastní rozvoj cigánského etnického organizmu se prozatím zastavil právě
na tomto stupni historického vývoje.

18

19

23

24

Marušiaková, J. c. d., s. 626-629.
Marušiaková, J. 1985. K problematike cigánskej skupiny, Slovenský národopis 4,

s.703.
25 Mróz, Lech. 1961. Cyganie meksykánscy o obraz zmian zachodzacych w zyciu Cyganów v Americe. In: Etnografia Polska, sv. lY., z. 2, s. 135-155.
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V období předtřídního vývoje vymezuje řada badatelů jeden typ etnického společenství, jehož charakteristiky se výrazně podobají současnému
stavu cigánského etnosu. Jedná se o tzv. "soukmen (saplemennost), nadkmenové etnické společenství, mezikmenové etnické společenství, skupinu
kmenů či meziskupinové etnické společenství (zkráceně MESKES26)".n
Při vymezování tohoto společenství vycházejí badatelé z faktu, že rozpad
prvobytně pospolných vztahů ne vždy a ne všude doprovází zformování
kmenových organizací. 28 V této etapě rozvoje jednotlivých velkých etnických společenství, množiny skupin či příbuzných kmenů vzniká a ustavuje
se představa a vědomí určité sounáležitosti, jisté jednoty, třebaže se přitom
nemusejí sdružovat a spojovat do jedné společné organizace, stejně jako
nemusejí vytvářet společné potestární29 orgány, jakož není ani nutné, aby
měly stejný či podobný jazyk. Nemalou a někdy dokonce rozhodující roli
v procesu, kdy si jednotlivé příbuzné kmeny uvědomují své společenství,
hrají jejich kontakty s jinými, rozvinutějšími etnickými útvary. 3D
Proces takové etnické konsolidace v meziskupinovém etnickém společenství (MESKES - přijímáme toto označení jako nejvhodnější pro náš
konkrétní případ) probíhá velice často rozšiřováním jednotného názvu na
celé společenstvÍ. Meziskupinová etnická společenství ve svých základech
nepředstavují ani tak jednotu jako spíše blízkost a shodu. 31 Tato společenství vykazují určitou vnitřní kulturní homogenitu anebo jen etnickou
blízkost, přičemž si zároveň uchovávají jistou autonomii kultury a způsobu
života, jakož i vlastní potestární orgány. Co se makroetnického profilu týče,
pro meziskupinová etnická společenství již není typický rod, ale archaická
forma rodiny.
Cigánské skupiny výrazným způsobem připomínají meziskupinová
etnická společenství. Jsou autonomní, velice často navzájem nepřátelské,
mnohé z nich mají vlastní potestární orgány, jednotlivé dialekty se odlišují
do takové míry, že členové rozdílných skupin si nemohou rozumět bez použití třetího jazyka - prostředníka. 32 V důsledku řady faktorů, jako je spoV originále MEGREO - Meždugrupovo etničesko obštestvo (pOZll. překl.).
Bromlej, J. V., cit. d., s. 135 a násl.
28 Arutjunov, S. A. - Čeboksarov, N. N. 1977. Peredača informacii kak mechanizmi
suščestvovanija etnosociafnych i biologičeskich grupp če!ovečestva, Rasy i narody, 2, s. 23.
29 Z lat. potestas - moc, právo, pravomoc, vláda; (pOZll. překl.).
30 Gening, V. F. 1970. Etničeskij proces v pervobytnosti. Sverdlovsk, s. 96-97.
31 Bromlej, J. v., c. d., s. 139.
32 Tímto jazykem - prostředníkem, bývá obvykle jazyk země, v níž dané cigánské skupiny žijí.
26
27
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specifické postavení ve společnosti, antropologické zvláštnosti
a vztahy makrosociety k těmto skupinám, se však u cigánských skupin ustavilo vědomí sounáležitosti a spolu s ním i pravidla vzájemné pomoci a solidarity. V daném případě má rozhodující význam makrosocieta, která cigánské
skupiny vylučuje, izoluje a neakceptuje jako spoluobčany, čímž je zároveň
i sjednocuje. Tak se u těchto skupin i přes ohromné rozdíly mezi nimi vytvořily díky společné pravlasti a jejich shodnému historickému údělu společné
historicko-kulturní rysy, specifika v oblasti vkusu, norem jednání a negativních, jakož i pozitivních, etnopsychických charakteristik a stereotypů. Společné označené "Cigáni" pak všude vytlačuje etnonyma jednotlivých skupin.
Sovětští badatelé S. I. Bruk a N. N. Čeboksarovdoplňují typologii a klasifikaci lidských společenství o nový mnohoznačný termín "metaetnické
společenství".33 Pod termínem metaetnické společenství tito autoři rozumí
skupinu etnosů, nalézajících se ve stavu přechodu, majících společné vědomí
sebe samých (třebaže v nerozvinuté či rudimentární podobě) založené na
etnogenetické blízkosti či na vzájemných dlouhotrvajících hospodářských
a kulturních vlivech.34 Sovětští badatelé přitom rozlišují několik druhů metaetnických společenství, mezi nimiž identifikují i společenství etnokulturní
a kulturně-hospodářská. Tato společenství se nalézají na nejnižších stupních
sociálně-ekonomického vývoje, mají nejslaběji vykrystalizované vědomí sebe
sama a velice často se jedná o skupiny nomádské. Bruk a Čeboksarov v dané
souvislosti zdůrazňují kulturní a hospodářské zvláštnosti cigánského etnosu
a na jejich základě jej definují právě jako "metaetnické společenství". Třebaže
dotyční autoři chybně hledají kořeny společných rysů Cigánů pouze v jejich
pravlasti, charakterizuje jejich termín výjimečně výstižně současnou situaci
a stav tohoto etnosu. Termín "metaetnické společenství" je však přece jen
příliš mnohoznačný, pročež nemůže být - i přes jeho výstižnost ve vztahu
k Cigánům - užíván samostatně. To nás přivádí ke kombinaci kategorií
meziskupinového etnického společenství a společenství metaetnického. Na
základě uvedených poznatků můžeme tedy cigánský etnos definovat takto:
jedná se o meziskupinové metaetnické společentví (tj. disperzní metaetnickou formaci typu MESKES), či, jinými slovy, Cigáni představují "minoritní
(,menšinové' co se týče vztahu ke zbytku odpovídající společnosti) etnické
společenství", sestávající z příbuzných malých etnických skupin nalézajících
se v procesu transformace.
33 Bruk,S. I. - Čeboksarov, N. N. 1977. Metaetničeskie obščnosti, Rasy i narody 6,
s. 15-41.
34 Tamtéž, s. 17.
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Otázka místa Cigánů v hierarchii lidských společenství je přitom úzce
spjata s příčinami, kvůli nimž Cigáni v uplynulém bezmála tisíciletí (od doby,
kdy opustili svou pravlast) nemohli dosáhnout vyššího stupně vývoje vlastního etnického společenství (přičemž výhledově je tato změna velice málo
pravděpodobná). V této souvislosti dosavadní výzkumy identifikují nejzávažnější faktory ovlivňující rozvoj etnotransformačních procesů cigánského
společenství, jejichž výčet (bez snahy o vyčerpávající přehled) následuje:
1) Za nejzávažnější je považován fakt migrace z Indie, neboť právě jím byl
přerušen kontakt s odpovídajícím etnickým substrátem a eliminována
možnost jeho vlivu na budoucí vývoj Cigánů. 35
2) Za další faktor prvořadé důležitosti je považována absence společného teritoria Cigánů. Sami Cigáni nikdy neusilovali o jeho získání (neboť nebyli
schopni zabezpečit si sami obživu). Ojedinělé projevy jednotlivých osob,
pseudopředstavitelů cigánského společenství, vznášejících ve jménu "cigánského národa (nacija)" teritoriální a jiné nároky, nikdy nezískali podporu jednotlivých cigánských skupin; naopak - velice často se setkávali
buď s nezájmem, či dokonce s aktivním odporem. Absence společného
teritoria přitom také nutila Cigány k neustálému rozsidlování mezi
okolní obyvatelstvo. 36
3) Cigáni se nerozsidlovali mezi etnicky monolitní obyvatelstvo, právě naopak. Každá jednotlivá skupina je ekonomicky spojená s odpovídajícím,
vůči ní cizím, (jino)etnickým prostředím, přičemž mezi jednotlivými cigánskými skupinami právě kontakty tohoto typu zcela absentují. 37 Z tohoto důvodu neprobíhá integrační proces v rámci cigánského etnického
společenství jakožto jednotného celku.
4) Cigánské skupiny jsou do podoby jednoho etnického společenství sjednocovány uměle a to zejména prostřednictvím dvou specifik: jejich historického údělu a unifikujícího vztahu, který k nim má makrosocieta.
5) Hlavní roli v otázce rozvoje etnických procesů u Cigánů hraje skupinový
organizmus, který má na tyto procesy výrazně konzervativní vliv a jednotlivé skupiny zadržuje na stadiích, na nichž se dnes nalézají.
6) Přirozený řízený vliv makrosociety vede k asimilaci cigánských skupin
(tj. jak k unifikaci na úrovni jednotlivých skupin, tak i ve vztahu k okolnímu obyvatelstvu).

*

* *

Horváthová, E. 1974. K otázke ernokultúrneho vývoja a etnickej klasifikácie Cigánov,
Slovenský národopis 1., s. 14.
36 Tamtéž, s. 17.
37 Tamtéž, s. 17.
35
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Co se týče podrobnější ilustrace uvedených tezí a závěrů, zaměříme se nyní
na cigánské osídlení Bulharska. Odpovídající populace náleží k migrační
vlně "Romů"38. Kmenová organizace, stejně jako organizace duálně rodová,
u této populace neexistuje již odedávna (záznamy o nich v dokumentech
absentují). Jednotlivé části uvedeného osídlení představují tzv. cigánské
skupiny. Některé z nich mají vlastní etnonymum, jiné užívají popisná
pojmenování, která jim přiřklo okolní obyvatelstvo či ostatní cigánské
skupiny. Etnonyma cigánských skupin přitom odpovídají stadiu vývoje meziskupinových etnických společenství. Ne všude se tato etnonyma uchovala,
všeobecně pak existují paralelně, anebo jsou nahrazena obecným označením
"Cigáni" (respektive "Romové" - což je vlastní označení dotyčných skupin).
Etnonyma jednotlivých skupin v Bulharsku je přitom možné rozdělit do
šesti skupin:
Patronymická či matrimonická etnonyma - tj. etnonyma, jejichž základ
tvoří jméno mytického či reálně existujícího předka. V Bulharsku jsou tato
etnonyma velice řídká a nejčastěji se užívají pouze jako doplňek k jinému
vlastnímu označení. Mezi tato etnonyma patří např. "Stankešti", "Varbanešti"
(potomci Stanki, Varbana) atp.
Toponymická etnonyma - tento druh etonym je spojen s představou spocelé skupiny. V tomto případě ovšem Cigáni nepoužívají
název své skutečné pravlasti, na kterou si vzpomínku neuchovali, ale přijali
označení podle jejich pravlasti legendární, případně pak podle země či
oblasti, kde se daná skupina zformovala, či kde prošla výraznou transformací. K těmto etnonymům nálaží např. ,,Agjupti", "Gjupti" (podle Egypta)
a "vlaški, rumanski, srbski, ungarski, turski" a další Cigáni (tj. Cigáni z Valašska, rumunští, srbští, maďarští, turečtí etc. Cigáni - pozn. překl.).
lečného původu

Etnonyma založená na příslušnosti k makrosocietě. Tato etnonyma jsou variantou předchozí skupiny. Sem patří označení jako "balgarski cigani" (tj.
"bulharští Cigáni" - pozn. překl.) na území Bulharska či "ungarski cigani"
(tj. "maďarští Cigáni" - pozn. překl.) na území Maďarska (přičemž ovšem
38 Známé jsou migrační vlny "Lomů", "Sintů", "Kalé", "Manušů", "Gitanů" a dalších.
Název "Romové" lingvisté odvozují z kašmírského "Dom", které označuje nejnižší kasry
nedotknutelných. Termín "rom" znamená v romštině "muž" či "manžel"; termín "kalé"
pak znamená "černý" a "manuš" totéž, co "člověk". Obdobná sebepojetí jsou přitom
velice rypická ptávě pro MESKES.
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maďarští Cigáni v Bulharsku náleží k předchozímu typu a od maďarských
Cigánů v Maďarsku jsou zcela odlišní).

Etnonyma založená na náboženské příslušnosti (velice typická pro celý Balkán). Tato skupina je obdobná předchozímu typu - odpovídající etnoriyma
vyjadřují přináležitost k makrosocietě či k jiné společenské skupině. Jedná
se o výsledek prolínání či směšování náboženské, konfesní a etnické přísluš
nosti, pro Balkán velice typické. Právě tak se v Bulharsku nacházejí "bulharští Cigáni" - křestané a "turečtí Cigáni" - muslimové. Turecké Cigány je pak
možno kategorizovat do tří skupin - 1) Cigáni muslimové, hovořící cigánským jazykem (islám přijali na území Bulharska) a 2) Cigáni hovořící turecky
(s největší pravděpodobností se jedná o přesídlence z Turecka), tato skupina
přitom náleží k druhému typu etnonym. Takový je pak i případ třetí skupiny
tureckých Cigánů - 3) katolíků (žijících ve městě Sekirevo a v okolních vsích),
hovořících cigánským jazykem. V jejich případě je označení "turečtí" výrazem touhy po přináležitosti k makrosocietě a katolictví je přijatou konfesí.
Etnonyma dle profesních specifik Cigánů. S těmito typickými sebeoznačeními
se lze setkat nejčastěji. Podobná etnonyma jsou přitom mimořádně frekventovaná právě v případě metaetnických společenství nalézajících se ve stadiu
MESKES.39 Co se týče Cigánů v Bulharsku, jsou v tomto ohledu známé
zejména tyto skupiny- "Ursari" (Mečkari)40, "Majmundžii"41, "Lingurari"42
(Lažičari 43 , Kopanari), "Kardaraši" (Kalajdžii)44 a další.
Pejorativní (hanlivá a urážlivá) etnonyma. Do této skupiny patří označení,
která jsou dané skupině ve většině případů známá, avšak jen výjimečně jsou
akceptována jako autoreferenční termíny. Nejčastěji jsou přitom dotyčné
skupině přiřknuta jinou cigánskou skupinou. Tato označení jsou výrazem suicentrizmu45 těchto skupin, jejich odporu a pohrdání ostatními skupinami,
39 Srov.: Peršic, A. I. 1961. Chozjajstvo i obščestvenno-po!itičeskij stroj Severnoj Aravii
v XIX - pervoj treti XX v. (istoričesko-etnograjičeskie očerki). Moskva, s. 28.
40 Mečka, bulharsky medvěd, tedy: "medvědáři"; (pOZll. překl.).
41 Majmuna, bulharsky opice, tedy: "opičáři"; (pOZll. překl.).
42 Lingurii, rumunsky "lžíce", tj. výrobci lžic (obvykle dřevěných); (pOZll. překl.).
43 Lažica, bulharsky "lžíce", viz předchozí pOZll. (pOZll. překl.).
44 Kalaj, bulharsky "cín", tedy: cínaři (pOZll. překl.).
4; V daném případě dáváme přednost termínu "suicentrizmus", užívaný západními
autory, před oZllačením "egocentrizmus", neboť pojem egocentrizmus odkazuje pouze
k dotyčné osobě samotné, zatímco suicentrizmus odkazuje k celé skupině.
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jakož i vztahů nerovnosti a hierarchie, které mezi nimi panují. S tímto typem etnonym se lze běžně setkat u meziskupinových etnických společenství.
V případě Cigánů se jedná například o emonyma "cucumani, kučkari (tj.
"psíčkaři" - pozn. překl.), maršojadi" (tj. "mrchožrouti" - pozn. překl.) a další.
Skupinová etnonyma Cigánů jsou výrazem existence významného specifika
meziskupinových etnických společenství - skupinového suicentrizmu, tedy
přesvědčení skupiny o vlastní výjimečnosti a jedinečnosti. Členové každé
takové skupiny se považují za jediné pravé, čisté, "nezkažené" Cigány.
Tato a podobná stanoviska přitom plně odpovídají dosaženému stadiu jejich vývoje. Všech šest uvedených typů etnonym je typických pro stadium
MESKES, přičemž třetí z nich (etnonyma vyjadřující přináležitost k makrosocietě) je pak charakteristický pro stadium metaemického společenství
(přechodové stadium).
V Bulharsku jsou dnes všechny cigánské skupiny usedlé. Část z nich zanechala kočování velice dávno, již před několika stoletími. Ostatní kočovali
do doby poměrně nedávné (do roku 1958, kdy - po vzoru SSSR - všechny
socialistické země přijaly zákon o usazení Cigánů). Tyto skupiny kočovaly
po Bulharsku a sousedních zemích, přičemž na určitých místech pobývaly
různě dlouhé, delší či kratší období. Velká část těchto skupin přitom byla již
před definitivním usazením polousedlá. Mezi těmito dvěma velkými podskupinami cigánského etnosu existují významné rozdíly - v celkovém způ
sobu života, kultuře, obyčejích, normách etc. Míra vnitřní integrace těchto
skupin je různá, všechny jsou však endogamní a o dobrých vztazích mezi
nimi nelze hovořit. V Bulharsku se pak nalézá ještě třetí velká podskupina
cigánského etnosu. Jedná se o skupiny, které pobývaly dlouhé období na území Rumunska a do značné míry se do rumunského etnosu integrovaly. Část
těchto skupin přestala hovořit svým jazykem a přijala rumunštinu, stejně
jako celou řadu dalších kulturních rysů (jedná se o skupiny v Rumunsku
označované za "Laechi").46
Každá z uvedených tří velkých podskupin cigánského etnosu se ještě dále
dělí na dvě tři úrovně podle stupně vnitřní integrace jejich částí - menší či
větší endogamní skupiny, z nichž každá má svá vlasmí specifika, dialekt,
normy a pravidla jednání. Pro ilustraci může být vytvořeno následující
schéma Cigánů v Bulharsku. 47
Popp Serboianu, C. J. 1930. Les Tsiganes. Paris: Payot, s. 51.
Schéma nepředstavuje podrobně všechna vnitřní podrozdělení cigánských skupin
v Bulharsku. Dostatečně podrobně nebyly rozpracovány například některé skupiny
46
47

112

1

CiKÁNSKÉ SKUPINY A JEJICH SOClÁLNf ORGANIZACE

CHARAKTERISTIKA ClGÁNSKÉHO ETNOSU (NA pAfKLADECH Z BULHARSKA)

Obrázek Č. 1. Členění bulharských cigánských skupin 1.48
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cigánského etnosu zpětně ovlivňuje etnické sebeuvědo

mění jednotlivých vnitřních struktur a substruktur jednotlivých skupin. Jed-

notné etnické uvědomění Cigánů dosud není nikde nxováno. 49 Pro cigánské
skupiny je typické třístupňové etnické sebeuvědomění - na prvním místě
usedlých Cigánů, jako jsou kupříkladu Muzikanti, Kalajdžii, Kováři a další, kteří jsou
oddělenými skupinami v obecné množině Erliů. Smyslem schématu je poskytnout pouze
nejobecnější představu soudobé podoby struktur a substruktur jednotlivých kompaktněj
ších jednotek tohoto etnosu.
48 Graf je (s mírnými zpřesňujícími úpravami) převzatý z Marushiakova, E. 1992.
Ethnic Identity Among Gypsy Groups in Bulgaria, Journal ol the Gypsy Lore Society 5,
Vol. 2, No 2, s. 95-115 a vzhledem ke stati má víceméně ilustrační charakter.
49 Marušiaková, J. 1987. Etnické povedomie Cigánov. In: Zborník" Teoretické konštanty
a praktické varianty uplatnenia socidlnej psychológie v spoločenskej praxi". Košice 1987,
s. 76--84.
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se cítí být příslušníky své vlastní skupiny, na druhém pak členy odpovídající makrosociety, a teprve na třetím místě se nalézá vědomí přináležitosti
k cigánskému společenství,50 které je obvykle vytvořeno vnějším tlakem
okolního obyvatelstva a projevuje se především v konfliktních situacích.
Jinými slovy: jednotlivý Cigán se cítí především jako Kardaraš,51 nebo Grasta,s2 či Erlija53 atp.; na dalším místě se považuje za Bulhara, a až nakonec se
cítí být Cigánem. V daném ohledu dochází často k nedorozuměním stran
formulace "Já jsem Cigán, cítím se být Cigánem", které je třeba rozumět
v intencích faktu, že všechny cigánské skupiny považují právě a jen členy své
vlastní skupiny za pravé a čisté Cigány, přičemž všechny ostatní skupiny třebaže uznávají, že i jejich členové jsou Cigáni - považují za "nepravé,
zkažené, cizí".
U jednotlivých cigánských skupin je možné setkat se i se čtyřstupňovým
etnickým sebeuvědoměním - na příklad: "My jsme Lingurari, Rumuni,
Bulhaři" a až na posledním místě - "Cigáni", přičemž označení za Cigány
se členové této skupiny vyhýbají. Případně: "My jsme Erlii, Turci, Bulhaři
a Cigáni." Uvedený fenomén je přitom pro cigánské skupiny typický (velice
podobná je pak u těchto skupin i situace týkající se náboženské příslušnosti
a jazyka).
Mají-li k tomu Cigáni možnost (např. v případě změny působiště či
v polyetnických státech), prohlašují se demonstrativně za členy národa (narodnost), který je podle nich nejprestižnější a nejperspektivnější. V těchto
případech se pak často stává, že příslušnost k dané etnické skupině nejprestižnější a nejperspektivnější být přestane, ale Cigáni se i nadále z důvodů
tradice hlásí za její členy. Právě to je případ deklarace příslušnosti cigánských
skupin na Balkáně k Turkům a Rumunům.
Etnické sebeuvědomění "plní ve své podstatě určitou regulativní funkci,
která je funkcí etnické integrace"54 a - dodejme - dezintegrace. Hovoří-li se
50 Typickým příkladem ne zcela jasné představy o cigánském společenství a jejího
splývání s nejobecnější antitezí "my - oni" (oni - makrosocieta) je výpověď jedné informátorky, příslušnice skupiny Grastari: "My, Cigáni v Bulharsku, jsme něco víc než
Bulhaři - Židé, Arméni, Vlachi i Cucumani: to všechno jsou Cigáni, ačkoli ne tak čistí,
jako jsme my."
51 Kaldera, rumunsky "kotel", tj. kotláři (pozn. překl.).
52 Grastari (pl.), z romského grast- kůň (pozn. překl.).
53 Odvozeno z tureckého výrazu "místní", "zdejší"; pl. - Erlides/Erlii, sg. - Erlija; (pozn.

překl.).
54

Živkov, T. Iv. 1985. Etnos. Opit za sociologičeska charakteristika, Sociologičeski

problemi 6, s. 74.
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o Cigánech, je pak v této perspektivě nutné odlišovat jejich vlastní etnicitu
a preferované etnické sebeuvědomění. 55 Stejně tak je nutné rozlišovat mezi
1) prezentací, stylizací před ne-Cigány a 2) skutečnou tendencí ke změně
sebeuvědomění.

1) První uvedený fenomén je dobře znám jak z pramenů, tak i ze současných
výzkumů.

Ihned poté, co Cigáni při migrovali ze své pravlasti do nových
území, se velice často prohlašovali za obyvatele zemí, přes které putovali.
Snažili se tím dosáhnout lepšího přijetí a navázání lepších vtahů s místním obyvatelstvem. Právě to je případ dobře doložené legendy o zemi
"Malý Egypt", za jehož obyvatele, kteří tuto zemi opustili, se Cigáni
deklarovali během XIY. a xv. století (právě odtud pak pochází bulharské
,,Agjupti"). V současnosti se lze v Bulharsku velice často setkat s tím, že
se Cigáni vydávají za Turky, zejména pak v oblastech se smíšeným obyvatelstvem. Obdobně se též Cigáni hojně prohlašují za Srby, Bulhary
a další (a to zejména před cizinci, u nichž lze předpokládat neznalost
místních reálií).
2) V mnohém odlišná je situace skupin, u kterých se setkáváme kromě demonstrativně preferovaného sebeuvědomění i se skutečnými proměnami
v otázce etnických charakteristik, jako je například ztráta vlastního jazyka
u rumuno- a tureckojazyčných Cigánů. Můžeme předpokládat, že dlouhotrvající pobyt těchto skupin na tomtéž území (například v Rumunsku)
u nich katalyzoval etnotransformační procesy, které postupně vedly ke
ztrátě vlastní etnicity a k přijetí rysů typických pro okolní obyvatelstvo.
Přerušovaný pobyt na různých místech a obnova kočovného způsobu
života vedou naopak k renesanci skupinových charakteristik. K obdobnému konci - skutečné proměně etnických charakteristik, může postupně vést i záměrná orientace skupiny na akulturaci s určitým etnosem:
například v posledních letech v Bulharsku řada ciganologů konstatuje,
že "turečtí Cigáni" se prohlašují za Turky, striktně dodržují muslimské
rituály, slaví turecké svátky a upřednostňují turečtinu pro vnitroetnickou
a vnitrorodinnou komunikaci.
Mnohaúrovňovost etnického sebeuvědomění je pro metaetnická společenství typická - očividné jsou prvky vědomí přináležitosti k okolní jinoetnické společnosti, jakož i prvky společného etnického sebeuvědomění.
Prvek přechodného stádia sebeuvědomění (významný i v případě preferovaného sebepojetí) se nejvýrazněji projevuje u cigánských skupin hovořících
55 Srov.: Drobiževa, L. M. 1977. Sbliženie kurtur i mežnacionafnye otnošenija v SSSR,
Sovetskaja etnografija 6, s. 11-20.
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necigánským jazykem. 56 Příslušníci těchto skupin velice často připomínají
spíše skupinu sociální než skupinu etnickou. Druhý a třetí (případně i čtvrtý)
stupeň sebeuvědomění Cigánů zřetelně vypovídají o metaetnickém charakteru jejich společenství; ovšem první stupeň - vědomí příslušnosti k vlastní
skupině, jakož i přesvědčení o vlastní výjimečnosti a hierarchické skupinové
uspořádání, jsou typickými znaky stadia MESKES - meziskupinovéhoetnického společenství.
Z uvedených příkladů je zřejmé, že specifickým rysem etnického sebeuvědomění Cigánů je splývání prvků etnického vědomí stadia kmenových
a národních (narodnostni) uskupení, přičemž první uvedené převažují. Pod
vlivem soužití s makrosocietou přijali Cigáni i některé prvky národnostního
uvědomění - skupina samotná kupříkladu usiluje o minimalizaci rozdílů
mezi sebou a zbytkem populace, přičemž se velice často sama zříká i vlastního etnonyma57 a vyznačuje se typickými charakteristikami subetnosů
v prostředí národních (nacionalni) organizmů - podvojným, potrojným
a preferovaným etnickým sebeuvědoměním. Uvedený model sebeuvědo
mění, jakož i etnonym cigánských skupin vypovídá o podvědomé snaze dohnat historické zpoždění jejich etnosu a vyrovnat se makrosocietě. Uvedené
akulturační procesy však nejsou jednoznačné a u každé cigánské skupiny
probíhají jinak. Perspektivy rozvoje cigánského etnosu se na teoretické rovině prolínají s perspektivami ostatních malých etnických skupin obdobně
zpožděných v jejich historickém rozvOji.58 Shodné perspektivy pak badatelé
přisuzují i meziskupinovým etnickým společenstvím (MESKES), jakož
i společenstvím metaetniekým. V tomto případě má dané společenství tyto
možnosti - buď dosáhne vyššího stadia svého vývoje, nebo se vydá cestou
splývání s rozvinutějšími společenstvími, případně pak (teoreticky) může
usilovat o pluralistickou integraci. Podrobnější výklad rozvoje etnických
procesů u Cigánů v Bulharsku by však vyžadoval zvláštní výzkum a bude
předmětem následujícího rozpracování.

56 Výmluvným potvrzením

této teze je otázka, kterou mi položil jeden informátor: "Jsem
říkají mi, že jsem Cigán - rumunský Cigán, jenže žiji v Bulharsku. To znamená, že jsem Bulhar. Řekněte mi, kdo vlastně jsme?"
57 Genčev, St. 1984. Narodna kultura i etnografija. Sofia, s. 127.
58 Marušiaková, E. 1990. Etničeski procesi pri malkite etničeski grupi iwstanali v istoričesko si razvitie, Balgarska etnografija 4, s. 26-36.
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Obrázek Č. 3. Členění bulharských cigánských skupin 11.60

Obrázek Č. 2. Hranice endogamie 59
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59 Grafje (s mírnými zpřesňujícímiúpravami) převzatý z Marushiakova, E. 1992. Ethnic
Identity Among Gypsy Groups in Bulgaria, Journal ojthe Gypsy Lore Society 5, Vol. 2,
No 2, s. 95-115 a vzhledem ke stati má víceméně ilustrační charakter. Prezentované
grafY (obr. č. 1 a obr. č. 2) odpovídají svou podrobností a přesností stavu vědění v době
jejich zveřejnění; s postupem badatelské práce E. Marušiakové a V. Popova docházelo také
k úpravám a zpřesňování doprovodných obrazových příloh. Nejúplnější a nejpodrobnější
grafické schéma zaznamenávající členění cigánských skupin v Bulharsku nalezne v součas
nosti čtenář na straně 77 monografie E. Marušiakové a V. Popova. 1997. Gypsies (Roma)
in Bulgaria. Frankfurt am Main: Peter Lang - viz obr. č. 3; (pOZll. překl.).

Pozndmky k obr.

č.

3:61

...Schéma nezahrnuje cigánské skupiny, které se preferenčně identifikují
s Turky a Bulhary, neboť takový krok by do schématu vnesl pouze zmatek.
Endonyma (termín, který ke svému vlastnímu označení používá samotná
skupina) různých cigánských skupin či meta-skupin jsou ve schématu vyznačena kurzivou; exonyma (označení dávaná daným skupinám zvenčí) či
60

Graf je (s mírnými zpřesňujícími úpravami) převzatý z E. Marushiakové a V. Popova

1997. Gypsies (Roma) in Bulgaria. Frankfurt am Main: Peter Lang.
61 Vysvětlující poznámky ke schématu jsou vybrány a přeloženy z kapitoly "Klasifikace",
nacházející se na stranách 71-89 uvedené publikace.
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označení tradiční jsou uvedena v uvozovkách (nutno však doplnit, že absolutní odlišení obou typů označení není možné, neboť užívání etnonym
a endonym je často nejasné a konfúzní).
Nutno přitom zdůraznit, že označení jednotlivých skupin a subskupin
jsou víceméně konvenční a ve svých stávajících formách neodpovídají svým
původním významům. Není tak například nutné, aby se "Kalajdžii" (cínaři,
měditepci) věnovali zpracování mědi resp. cínu; obdobně též neplatí, že by
všichni "turečtí Cigáni" byli muslimové, hovořili turecky či se preferenčně
identifikovali s Turky.

Úroveň VI. ve schématu odpovídá vědomí příslušnosti k makrosocietě

- bulharskému národu, jehož existence je potvrzena u všech cigánských
skupin v Bulharsku. Tato příslušnost k bulharskému národu není v rozporu s jejich vlastním cigánským etnickým vědomím, neboť odlišnost
odpovídajících úrovní je obvykle též pociťována odlišně.
Úroveň V. odpovídá vědomí příslušnosti k cigánskému lidu jako celku;
plné čáry míří ke skupinám s jasným vědomím příslušnosti k cigánské
komunitě, zatímco čáry tečkované ke skupinám, které si sice příslušnost
k Cigánům uvědomují, avšak nejsou o ní plně přesvědčeny a na veřej
nosti ji popírají.
Úroveň III. a lY. reflektují metaskupinové vědomí, které hraje roli přede
vším na úrovni IIL; v mnoha případech přitom není dostatečně jasně
vymezeno. Skupiny z úrovně lY. reálně existují, jejich vzájemné odlišnosti
jsou zřetelně vyznačeny a vnímány; termíny, jimiž je označujeme v našem
schématu, ovšem nejsou univerzálně známé a užívané.
V případě Rudarů komunita na třetí úrovni (tj. na úrovni metaskupinového vědomí) zcela absentuje. Na jejím místě se nalézá, ne však zcela
jasně vymezené, vědomí IV. úrovně.
lY. úroveň též naznačuje, jakým směrem se může ubírat etnokonsolidace cigánské komunity.
Úroveň II. ve schématu odpovídá skupinovému vědomí. Aktivní je pouze
u dobře zachovaných tradičních skupin s nezasaženými hlavními funkcemi.
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Kontakty mezi různými cigánskými skupinami v horizontálním směru
schéma v zásadě absentují.
K pohybu z jedné úrovně do druhé dochází především v případech, kdy
příslušnost k původní skupině ztrácí svou primární důležitost, anebo když
je tato pod tlakem vnějších faktorů zapomenuta.
přes
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DILEMA MOCI: INTERNí A EXTERNí VŮDCOVSTVí
Romové v Polsku'
IGNACy-MAREK KAMINSd

Z angličtiny přeložila Lenka Budilová
Peripatetičtí CikánP si během svých migračních pohybů vyvinuli důmyslné
strategie sloužící k maximálnímu využití dočasného prostředí tak, aby pře
žili jako kulturně svébytná skupina a zároveň předešli tomu, že by se jejich
vůdci museli podrobovat ne-cikánským mocenským strukturám. 4 Všechny
předchozí pokusy o asimilaci cikánských skupin byly neúspěšné; Cikáni
přetrvali jako etnikum dokonce i v současných industrializovaných Spojených státech. V tomto textu se budu věnovat strategiím Cikánů, které jim
umožňují přizpůsobit se realitě, v níž pro ně není místo. Také se pokusím
ukázat, že každý, kdo by se třeba jen dočasně ocitl ve stejných eko-politických
podmínkách, by jednal stejně. 5

I Přeloženo z anglického originálu Kaminski, Ignacy-Marek. 1987. The dilemma of
power: Interna! and externa!leadership. The Gypsy-Roma in Poland. In: Rao, A. (ed.),
The other nomads. Peripatetie minorities in eross-eultural perspeetive, s. 323-356. Bohlau
Verlag: Koln, Wien. Copyright © 1987 Bohlau Verlag. Publikováno se svolením autora
a nakladatelství Bohlau Verlag. Překlad je dílčím výstupem projektu specifického výzkumu Katedry antropologických a historických věd FF ZČU v Plzni 2009.
2 Výzkum, o němž se hovoří v tomto textu, je součástí komparativního výzkumného
projektu "Euro-Asian Minoriry Groups: Passing and Leadership Strategies Occurring
During Rapid Eco-Politica! Transitions", který je finančně podpořen švédskou radou pro
sociální a humanitní výzkum (HSFR) a mezinárodním fondem Tojío Hosei univerziry
(HIF).
3 V překladu používám termíny Romlové a Cikdnli v souladu s distinkcí v původním
textu - Roma tedy překládám jako Romlové, Gypsy jako Cikdnli. V názvu textu byl po
dohodě s autorem ponechán termín Romové. Překlad byl I. M. Kaminskim revidován
(pozn. překl.).
4 Kaminski, I. M. 1980. The State ofAmbiguity. Studies of Gypsy RefUgees. Goteborg:
Universiry of Goteborg, Department of Socia! Anthropology, s. 127-192; 281-304.
5 Kaminski, I. M. 1982. Application ofEthnography ofLaw and Political Anthropology.
Gypsy Poliiica! Structures in a Contrastive Perspective. In: Suzuki, J. (ed.), Shakaijinruigaku Nempo 8, s. 1-29. Tokyo: Tokyo Metropolitan Universiry & Kobundo Press.

