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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.
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Adaptivní strategie Cikánů a dalších peripatetiků bývají interpretovány6
jako strategie založené na schopnosti rozpoznat a využít dočasné zdroje
a následně se vytratit a hledat nové. Analýza, kterou předkládá Lauwagie, vychází z Barthových? a Hannanových8 ekologických modelů udržování etnických
hranic, a zároveň na peripatetiky aplikuje bio-ekologický koncept r-strategií:
"... cílem těchto skupin by mělo být nalézt rychle dočasné zdroje, maximálně jich využít, dokud do oblasti nevstoupí konkurenční skupiny, a nakonec se rychle rozptýlit... r-stratégové maximalizují svou schopnost najít
a vyčerpat veškeré zdroje dříve než jiné konkurenční skupiny vstoupí do
sféry daného životního prostředí.
Jejich úspěch bude záviset na dostupnosti prostředí vhodného pro r-selekci a na jejich schopnosti vykonat potřebné úkony. Ačkoliv v souvislosti
s modernizací narůstá provázanost, jež nepochybně mění životní prostředí
a tedy i strukturu niky, tyto změny r-strategické etnické skupiny neovlivní:
1) pokud nedojde k eliminaci všech dočasných a nepravidelných životních
prostředí či 2) dokud r-stratégové budou stále schopni objevovat a využívat
nová životní prostředí vytvořená v době modernizace. "9

Závěry, které Lauwagie předkládá, jsou založeny na datech z terénního
výzkumu ve skupinách, které označuje jako "západní Cikány a Travellery"
a do určité míry na písemných záznamech týkajících se Cikánů ve východní
Evropě. Dochází k závěru, že Cikáni nebyli a nejsou politicky aktivní. Moje
argumentace je však založena na tvrzení, že mocenské struktury a politické
aktivity Cikánů jsou komplexní a že zkoumáním toho, jakým způsobem
dochází k artikulaci vůdcovství u různých cikánských skupin sídlících v Polsku, které jsou blízké některým cikánským skupinám v Československu
6 Lauwagie, B. N. 1979. Ethnic Boundaries in a Modern State: Romano Lavo-Lil Revisited, American Journal o/Sociology 85(2), s. 310-337 [česky: Lauwagie, B. 2007. Etnické
hranice v moderních státech: Revize Romano Lavo-Lil. In: Jakoubek, M. (ed.), Cikáni
a etnicita. Praha - Kroměříž: Triton, s. 304-343].
7 Barth, F. (ed.). 1969. Ethnic Groups and Boundaries. Boston: linie-Brown.
8 Hannan, M. 1979. The Dynamics ofEthnic Boundaries in Modem States. In: Meyer, J. - Hannan, M. (eds.), National Development and the Wor/d System. Educational, Economic andPolitical Change 1950-1970. Chicago: University ofChicago Press, s. 253-275.
9 Lauwagie, B. N. (1979). Ethnic Boundaries in a Modem State: Romano Lavo-Lil
Revisited. AmericanJournal o/Sociology 85(2), s. 310-337 [česky: Lauwagie, B. 2007.
Etnické hranice v moderních státech: Revize Romano Lavo-Lil. In: Jakoubek, M. (ed.),
Cikáni a etnicita. Praha - Kroměříž: Triton, s. 304-343].
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a Švédsku, můžeme porozumět politickým aktivitám polských ne-Cikánů
v období od srpna 1980 do prosince 1981. 10
Dalším klíčovým konceptem, který budu v této kapitole používat, je
koncept moci, který je " ... abstrakcí odkazující ke ... vztahům dominance
a podřízenosti ... , které vznikají prostřednictvímprocesů produkce, výměny,
distribuce, nebo ... jsou odvozovány z kontroly fyzické síly. "ll
Při analýze strategií, které pro zachování kulturní identity využívají
Cikáni v Polsku a cikánští emigranti ve Švédsku, budu zkoumat rovněž
koncept tabu. Tabu, neboli zákaz určitých činností, které Cikáni považují
za znečišťující, vytváří jasné hranice mezi Cikány a ne-Cikány a hraje klíčo
vou roli při vzniku externího vůdcovství u Cikánů, stejně jako při procesu
podrobování se vůdcovství, které je jejich skupinám interní, a které je determinováno rituálně.

Cikáni v Polsku: Historický přehled
Cikáni se v Polsku poprvé objevili v době nebývalých a ve velké většině
bezkonfliktních styků mezi královstvími ve střední Evropě. Nejintenzivnější
kontakty, které Polsko mělo s Maďarskem a Litvou, se uskutečňovaly skrze
dynastické sňatky. Jagellonská dynastie byla založena v roce 1386 sňatkem
polské královny a dcery maďarského krále s velkovévodou litevským. Následující generace vládly Polsku a Litvě a tato rodina se brzy stala jedním
z nejmocnějších královských rodů v Evropě. Její členové se ženili a vdávali
10 V prosinci 1982 se auror tohoto textu zúčastnil sympozia věnovaného problematice
menšinových skupin, které pořádal v Tokiu Výbor spojených národů pro odstranění diskriminace společně s japonským Buraku Liberation League. Mezi mluvčími byli mezinárodně uznávaní politici a názoroví vůdci evropských Cikánů, indických nedotknutelných,
francouzských :Židů, britských ne-bělošských občanů, amerických černochů a japonských
Burakumin. Evropští Cikáni byli reprezentováni Romani Rose, západoněmeckým obča
nem s příbuzenskými vazbami v Polsku a Skandinávii; ten ve svém příspěvku poukázal
na to, že polská vláda se záměrně snaží vyvolávat konflikty mezi polskými sociálními
a kulturními skupinami. V některých případech byly tyto pokusy úspěšné a v ulicích vypukly násilné střety mezi členy Solidarity a Cikány. Strukturálně obdobné konflikty, které
zahrnovaly sociální a etnické menšiny jako jsou Burakumin a Korejci, se odehrávaly v Japonsku v poválečném období. Podle některých komunitních leadrů má současné napětí
mezi různými socio-kulturními segmenty skandinávských multi-etnických společenství
podobné parametry.
II Cohen, A. 1979. Political Symbolism, AnnualReview o/Anthropology VIII, s. 87-113;
s.88.
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za Habsburky a později za členy dynastie Vasů ze Švédska a řada z nich dosedla také na královský trůn v Čechách a Uhrách. Tak vládli obrovské oblasti
o rozloze zhruba jednoho milionu km 2 sahající od Baltu réměř až k Černému
moři různí členové jedné rodiny. Tyto okolnosti měly na Cikány, kteří přišli
do této oblasti (viz obr. č. 1), přímý vliv ve dvou ohledech:
1. Cikáni byli pouze jednou skupinou cizinců z celé řady dalších, a tak
nevzbuzovali tak výrazné reakce jako jiné cikánské skupiny v pozdějších
obdobích uprostřed více homogenních populací západní Evropy.
2. Díky tomu, že získávali královské průvodní listiny a že jejich vůdcové byli
oficiálně uznáváni jako osoby se stejným sociálním statusem jako místní
aristokracie, získávali Cikáni snáze obdobná privilegia také v dalších evropských zemích, neboť panovníci si své dekrety obvykle vzájemně uznávali.
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Obrázek Č. 2. Rozšíření polska Roma a karpatských Romů ve střední Evropě
ve 14.-15. století

Obrázek Č. 1. Vybrané směry cikánských migrací v Evropě ve 13.-16. století

Postupem času se těm Cikánům, kteří zůstali v Polsku, začalo říkat polska
Roma (viz obr. č. 2). A tak se evropští Cikáni už ve 14.-15. století dělili na
"místní" a "cizí" skupiny. Ačkoli toto rozdělení bylo jasné, bylo v dané době
stále flexibilní a mezi místními a cizími Cikány bylo obtížné rozlišovat, a to
zejména proto, že raně středověké státy o usměrňování cikánských migrací
neusilovaly. 12
12

Mróz, L. 1971. Cyganie. Varšava: Ksiazka i Wiedza.

Zhruba v 15.-16. století se v jižním Polsku usadila další skupina Cikánů,
která se začala označovat jako karpatští Romové (Carpathian Roma) (viz obr.
č. 2). Obecně se má za to, že přišli do oblasti tatranského pohoří přímo
z Malé Asie. Tato skupina se později dále rozdělila na bergitka Roma (v současné době žijící v Polsku) a slovenské Romy (Slovak Roma), žijící v součas
nosti v Československu 13 (viz obr. č. 3).
Ve druhé polovině devatenáctého století začala do Polska přicházet z Balkánu řada dalších cikánských skupin, jako například valašští Cikáni (Vlach
Gypsies), Ursari nebo tzv. madarští, resp. uherští Cikáni (Hungarian Gypsies).
Tyto skupiny byly kulturně navzájem odlišné a lišily se zároveň také od
skupin v Polsku již usazených. Valašští Cikáni (viz obr. č. 4), kteří byli nejpočetnější z těchto skupin nových imigrantů, začali opouštět Valašsko (srov.
obr. č. 5) bezprostředně po zrušení nevolnictví v roce 1860. V této době již
byli rozděleni na tři rozdílné dialektové podskupiny: Kalderaše (Kalderasha),
Lovary (Lovara) a Čurary (Churara). Největší skupinou byli Kalderaši. 14
13 Text pochází z roku 1987, nereflektuje tedy pozdější rozdělení Československa (1993)
(pozn. překl.).
14 Pobozniak, T. 1964. Grammar olthe Lovari Dialect. Kraków.
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Obrázek č. 3. Rozdělení karpatských Romů na regionální skupiny v 17. a 18. století

Obrázek č. 4. Rozšíření polska Roma a karpatských Romů v době osvobození

valašských Cikánů v Rumunsku v 19. století

1127

Obrázek č. 5. Hlavní směry migrací valašských Cikánů - Kalderašů a Lovarů
v , 9. století

Jak bergitka Roma tak polska Roma považovali všechny tyto nově pří
chozí za cizince a vystupovali vůči nim nepřátelsky. Jejich nepřátelství bylo
založeno částečně na přesvědčení o vlastním výlučném právu na využívání
zdrojů v Polsku a bylo vystupňováno skutečností, že nově příchozí nehovořili ani dialektem bergitka Roma, ani dialektem polska Roma. Menší skupiny
přicházející v této době do Polska tedy - pravděpodobně kvůli nepřátelství
místních Romů - vytvářeli aliance s Kalderaši a nakonec se stali součástí této
skupiny. Zpočátku udržovali spojenectví s Kalderaši také Lovarové, přičemž
často působili jako slabší a submisivní partner. Kalderaši nazývali místní
"polské" Cikány Polaéa, zatímco Lovarové jim říkali Rumungri. Ficowski 15
uvádí, že slovo Rumungri etymologicky nesouvisí se slovem "Rumunsko",
což je též zjevné ze skutečnosti, že tento termín používali Cikáni, kteří migrovali z Rumunska a Maďarska k označení "polských" Cikánů. Ficowski namísto toho naznačuje, že Rumungri znamená "původní" či "místní" Cikáni
a je odvozeno z Rom (Cikán) a Ungri (Hungarian, tj. uherský; pozn. překl.).
Peripatetičtí Lovarové, kterým bylo v dřívějších dobách zabráněno opouštět
15 Ficowski,
s.69-70.

J.

1965. Cyganie na polskich drogach. Kraków: Wydawnictwo Literackie,
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Uhersko a Transylvánii, se neztotožňovali s "místními Cikány", o kterých hovořili jako o Rom Ungri. Později, po zrušení nevolnictví, když se znovu stali peripatetiky, označovali jako Rumungri všechny usedlé Cikány (viz obr. č. 1-3).
Jak Kalderaši, tak Lovarové v Polsku od počátku zdůrazňovali svoji odlišnou identitu, a vysvětlovali, že nejsou Cyganie (polsky Cikáni), ale že jsou
buď Maďaři nebo Rumuni. Byl to způsob, jak odlišit sebe samé jako řádné
a slušné řemeslníky od chudých a často méně kvalifikovaných "místních"
Cikánů. Kalderaši pracovali zejména jako mědi tepci a byli v neustálém
kontaktu se sedláky; protože strávili velmi dlouhou dobu v Rumunsku, byl
jejich dialekt výrazně ovlivněn rumunštinou. Lovarové se zase specializovali
na obchodování s koňmi. Své obchody uskutečňovali zejména na městských
trzích, kde byla dominantním jazykem maďarština. Jejich slovní zásoba
proto obsahuje řadu odborných termínů maďarského původu. V době,
kdy se polský národ bránil cizím útočníkům, se "původní polští" Cikáni
zase snažili zdiskreditovat cikánské "přistěhovalce" využíváním polských
nacionalistických nálad. Nazývali tedy Kalderaše, kteří migrovali přes Rakousko-Uhersko, Ostrijaki (polsky Rakušane). Rovněž se snažili ztotožňovat
s polskými ne-Cikány tím, že zdůrazňovali obeznámenost se vším polským,
včetně polštiny, kterou byli - na rozdíl od nově příchozích - schopni hovořit.
"Polští" Cikáni tak používali jazyk jako marker, jak polština tak jejich vlastní
odlišné dialekty symbolizovaly identitu, kterou se snažili uchovat v konfrontaci s nově příchozími. Díky své znalosti polštiny si do značné míry vytvořili
monopol na přístup k polským ne-Cikánům. Stejně tak používání jejich
vlastní variety romanes zdůrazňovalo odlišnosti mezi jejich vlastními rituálními hodnotami a hodnotami nově příchozích. Pro pochopení cikánské politické struktury obecně a zejména instituce interního vůdcovství je přitom
rituální sféra klíčovým faktorem.

Současná sociální organizace peripatetických Cikánů
v Polsku a mimo Polsko
Organizační jednotky a úrovně

Následující termíny užívá naprostá většina Cikánů v Polsku a cikánských
imigrantů ve Švédsku (viz obr. č. 5), když hovoří o pojmech významných
pro svou sociální a ekonomickou organizaci.
Rasa: tento termín zahrnuje všechny, kdo se identifikují, nebo jsou ne-Cikány identifikováni, jako Cikáni. Tato identita "Cikána" nemusí být žádným
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způsobem potvrzena. Rasa tedy zahrnuje všechny známé i neznámé cikánské
sub-skupiny a jednotlivce.
Natsía: tento termín je pod-kategorií rasy, založenou na jazyku a dodržování určitých tabu. Proto, aby byl člověk považován za člena určité natsia,
musí být schopen hovořit jejím dialektem a řídit se určitými pravidly tabu.
Některé natsia ztratily svůj původní dialekt, ale stále zachovávají základní
tabu. V Polsku existují čtyři základní natsia - polska Roma, bergítka Roma,
J(alderaši a Lovarové. Poslední dvě zmíněné skupiny se často označují jako
valašští Cikání a jsou považováni za jednu natsia, přestože mezi nimi existují
drobné odlišnosti v dialektech, stejně jako v pravidlech dodržování tabu.
Svýjimkou Kalderašů a Lovarů, kteří si navzájem rozumějí, hovoří tyto natsia
tak odlišnými dialekty, že pokud spolu chtějí komunikovat, musí se uchýlit
k polštině. V každé oblasti určuje normy toho, co se stane stereotypem "pravého Cikána" ta natsia, která zde má dominantní postavení. Tyto stereotypy
jsou obvykle založeny na pravidlech dodržování tabu dané natsia.
Vitsa: tento celek je obvykle descendentní skupina, přičemž členství se
odvozuje skrze všechny descendentní linie (omnilineal descentgroup). V praxi
se obvykle descendence odvozuje patrilináerně, člověk však může odvozovat
své členství po linii matky například pokud otec zemřel a ovdovělá matka
se obrací o pomoc ke svému nejstaršími synovi, nebo pokud otcova vítsa
nebo natsia ztratila své privilegované postavení prostřednictvím emigrace
z východních do západních geopolitických regionů nebo v důsledku politických bouří v ne-cikánské společnosti (jak jsme byli svědkem například
v Československu v letech 1968-1969 nebo v Polsku v letech 1980-1981).
Vitsa je základní politická jednotka, její hlava je osobou zodpovědnou za její
jednotu a může nad jejími členy uplatňovat moc tÍm, že si vynucuje dodržování tabu. Hlavy větších vítsa mohou za určitých podmínek uskutečnit
romani krís (radu starších), který funguje jako kolektivní těleso sdružených
vůdců posuzující závažnější provinění související s pravidly tabu a trestající
viníka tím, že jej na určitou dobu ostrakizuje. Romaní kris nereprezentuje
celou natsia ani všechny vítsa; je volným seskupením hlav jednotlivých vitsa
v rámci určité oblasti. Může tedy být omezen na Kalderaše v Polsku; pří
padně se jeho moc může rozšířit na všechny valašské Cikány.
Familija: tento termín označuje jednotku velice blízce spřízněných rodin,
které žijí v nejbližším sousedství a spolupracují v ekonomické sféře. Taková
jednotka obvykle zahrnuje tři až čtyři generace, například dva bratry s jejich
ženami a dětmi, společně s rodiči těchto bratrů a ovdovělou sestrou jejich
otce. Hlavou familija je obvykle nejstarší muž, který může být zároveň
vůdcem vítsa.
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Tsera: znamená domácnost (doslovný význam tohoto slova je stan). Tsera
je základní jednotkou familija a obvykle sestává ze dvou až tří generací.
Členové tsera mají jasně vymezené povinnosti podle pohlaví a věku. Když se
muž ožení, obvykle si přivede nevěstu do tsera svých rodičů, kde žijí všichni
společně po určitou dobu, sahající od několika týdnů po jeden rok. Po uplynutí této doby se od mladého páru očekává, že si vytvoří vlastní tsera.
Tabor. tato jednotka je migrační jednotkou a skládá se z několika tsera.
S výjimkou bergitka Roma byla většina Cikánů v Polsku vždy peripatetická.
Když zákony ne-cikánské společnosti umožňovaly neomezený nomádismus,
skladba taboru byla založena na členech několika vitsa z jedné natsia, které
byly v ideálním případě spřízněny sňatky. Vůdce taboru je obvykle hlavou
nejpočetnější vitsa. Zákony namířené proti peripatetikům však donutily
Cikány rozšířit tato kritéria na členství v celé natsia. Například v období
po druhé světové válce vedly přísné vyhlášky proti peripatetikům v Polsku
k tomu, že Kalderaši umožňovali zpočátku všem Kalderašům a později všem
valašským Cikdnům stát se členy taboru, a to bez ohledu na jejich příslušnost
na úrovni vitsa. Na sklonku padesátých let, když začala polská vláda používat
tvrdší právní opatření proti peripatetickým Cikánům, byla kritéria přidru
žení se k určitému taboru dále rozšířena a členem taboru se mohl stát jakýkoli
Cikán pouze na základě rasy.
Kumpania: tato instituce je ekvivalentem taboru u usedlých Cikánů
a objevila se jako jednotka sociální a ekonomické organizace ve chvíli, kdy
se Cikáni, kteří už dále nemohli legálně vést peripatetický způsob života,
začali ve stále rostoucí míře usazovat. Stejně jako tabor je také základním
smyslem existence kumpanie ekonomická kooperace a kumpania stejně jako
tabor může být také utvářena na základě několika různých kritérií. Členství
v kumpanii se může měnit v závislosti na okolnostech a její členové v takovém případě neprojevují loajalitu jen ke kumpanii, ale také ke své vitsa,
natsia, či dříve k taboru - což se dělo naposledy když Cikáni vytvářeli tabory
za účelem migrace do jiných zemí (viz obr. č. 5).
Každý Cikán má tedy své specifické postavení v rámci rasa, natsia, vitsa,
familija, tsera a taboru či kumpania a veškeré, i zdánlivě naprosto chaotické,
vzorce chování jednotlivce jsou determinovány řadou regulačních mechanizmů v rámci každé z těchto jednotek. V důsledku této organizace je
cikánské vůdcovství flexibilní, ale zároveň je založeno na mnohonásobné
síti sociální kontroly. To znamená, že člověk může být vůdcem na nejvyšší
úrovni, na rovině vitsa, pouze pokud je zároveň hlavou familija a tsera.
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Rituální čistota a sociální kontrola

Dalším významným a často diskutovaným 16 prvkem sociální organizace Cikánů a jejich interakce s ne-Cikány (gadže) je snaha vyvarovat se rituálního
znečištění. Pro polské Cikány znamená marime jak znečištění, tak důsledky
takového znečištění, a to zejména trest vyloučení z cikánské komunity. Ně
které skupiny nazývají člověka, který je ve stavu marime, magerdo, což znamená "nedotknutelný" v doslovném smyslu slova. Tento stav znečištění je
považován za nakažlivý a přenosný, takže všechno, čeho se magerdo dotkne,
se také stává marime.
Koncept rituální čistoty vede ke vzniku dvou následujících množin kategorií, přičemž Cikáni v každodenním životě čelí oběma z nich a pokud
chtějí přežít, musejí mezi nimi hledat kompromisy:
romania

marime

cikánské zvyky sankcionované
sociální kontrolou

porušování cikánských zvyků

interní
cikánské

čisté,

externí
ne-cikánské

nečisté,

Interní cikánský svět má své kořeny v silně žádané a rituálně vyjadřované
čistotě, zatímco ne-cikánský svět je synonymem pro znečištění, a z tohoto

důvodu je třeba se mu vyhýbat. Znečištění má tedy životně důležitou funkci:

16 Kaminski, I. M. 1979. There is no escape from passing: Burakumin and Gypsy-Roma,
Antropologíska Studíer (University of Stockholm) 28, s. 52-68; Kaminski, I. M. 1982.

Application ofEthnography ofLaw and Politieal Anthropology. Gypsy Political Structures in a Contrastive Perspective. In: Suzuki,]. (ed.), Shakaíjínruígaku Nempo 8, s. 1-29.
Tokyo: Tokyo Metropolitan University & Kobundo Press; Kaminski, I. M. - Westin, C.
1985. Samverkan. Om utíbíldníng, folkbíldníng och etníska relatíoner í Sverige. Report
No. 9. University of Stockholm, Center for Research in International Migration and
Ethnicity: Research Group on Ethnie Relations, Social Cognition and Cross-Cultural Psychology; Miller, C. J. 1968. Macwaya Gypsy Marimé. Seattle: University ofWashingron,
(MA diplomová práce z antropologie); Okely, J. 1975. Gypsy Women. Models in
Confliet. In: Ardener, S. (ed.), Perceiving Uí0men, s. 55-86. New York: John Wiley &
Sons; Okely, J. 1983. The Traveller-Gypsíes. Cambridge: Cambridge University Press;
Sutherland, A. 1977. The Body as a Symbol among the Rom. In: B1acking, J. (ed.),
The Anthropology ofthe Body, s. 375-390. Landon: Academie Press; Thompson, T. W
1922. The Uncleanliness of Women among English Gypsies, Journal ofthe Gypsy Lore
Society 3'" Series, I, s. 15-43.
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moc začleňovat a vylučovat jednotlivce z cikánského společenství. Instituce
znečištění funguje následujícími způsoby:

• slouží k vymezení hranic mezi Cikány a většinovou společností tím, že
rituálně stanovuje určité postoje,
• slouží k oddělení dialektových skupin (natsia) , kterým odpovídají rozdílné koncepty rituálních hodnot,
• slouží ke zdůraznění pohlavních diferencí v rámci natsia. Cikánské ženy
jsou prostřednictvím svých ekonomických závazků, zejména obstaráváním potravy ze znečištěného ne-cikánského světa, obzvláště ohroženy
znečištěním, ale zároveň také představují hrozbu znečištění pro ostatní
členy společnosti, například když vaří či sedí u stejného stolu.
Konkrétní soubor pravidel dodržovaný jednou natsia v Polsku se nazývá
zakon. V menší míře se dodržování těchto pravidel může odlišovat mezi
různými vitsa a kumpania, a také mezi jednotlivci v různých stadiích začle
ňování do skupiny či jejího opouštění. 17 Všechny podskupiny se však musí
řídit základními pravidly sociálního jednání známého jako romania, které
odlišuje všechny Cikány od ne-Cikánů. Ačkoli je romania jakýmsi všezahrnujícím a velice širokým konceptem nepsaných zvyků, rituálů, postojů, ideálního a reálného chování, každý Cikán a každá Cikánka velmi dobře vědí,
kdy porušují romania a jaký druh trestu je za takové jednání čeká. Když je
jednotlivec odsouzen jako nečistý, může být - podle míry provinění - zbaven
možnosti jakéhokoli kontaktu se všemi ostatními Cikány a každý Cikán,
který tento zákaz poruší a přijde do styku se znečištěnou osobou, je rovněž
prohlášen za nečistého. Nečistota je tedy velmi účinnou zbraní a jediným
možným postihem, který mají po ruce skupinoví vůdci peripatetiků, a to
zejména během rychle probíhajících eko-politických transformací. lB
Srov. Barth, F. 1975. The Social Organization of a Pariah Group in Norway. In:
Rehfisch, F. (ed.), Gypsies, Tinkers and Other Travellers. London: Academic Press, s. 297,
[viz český překlad: Barth, F. - Sociální organizace párijské skupiny v Norsku, v tomto
sborníku].
18 Další příklady domácí i zahraniční politiky Švédska a Japonska viz v KamÍlíski, 1. M.
1979. There is no escape from passing: Burakumin and Gypsy-Roma. Antropologiska
Studier (University of Stockholm) 28, s. 52-68; Kaminski, 1. M. 1980. The State oj
Ambiguity. Studies oj Gypsy Refugees. Giiteborg: University of Giiteborg, Department of
Social Anthropology, s. 33-57, 304-344, 382; Kaminski, 1. M. 1982. Application of
Ethnography ofLaw and Political Anthropology. Gypsy Political Structures in a Contrastive Perspective. In: Suzuki, J. (ed.), Shakaijinruigaku Nempo, 8, s. 1-29. Tokyo: Tokyo
Metropolitan University & Kobundo Press. Politologové tento fenomén často opomíjejí.
Ačkoli cílem tohoto textu není zabývat se podrobně těmito sítěmi, měli bychom tyto et17
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Doposud jsme se zabývali pouze interními aspekty romania. Tyto hodnoty a zvyky představují ideální model "pravého" Cikána. Koncept romania
je ve způsobu, jakým funguje, srovnatelný s konceptem zákona. Oba koncepty fungují v odpovídajících společenstvích jako prostředky sociální kontroly, přičemž největší rozdíl spočívá v tom, že Cikáni jako menšina žijící ve
společnosti, která je v podstatě ne-cikánská, musí dodržovat oba normativní
systémy: romania a zákony (majoritní společnosti). Tato skutečnost často
vede ke konfliktům, protože oba tyto normativní systémy jsou založeny na
odlišných imperativech. Romania je však vlastní značná flexibilita, neboť
není založena na žádném korpusu textů, ale na interpretaci precedentů.
To znamená, že ačkoli by romania nikdy neměla být porušena, může být
úspěšně přizpůsobena, aby odpovídala kontextuálním okolnostem a její interpretace může být do určité míry zmanipulována tak, aby umožnila vznik
externího vůdcovství. Pokud se však ustanovený skupinový "vůdce" snaží
používat moc, která mu byla svěřena vnější silou (například ne-cikánskou
policií) a pokouší se prosazovat nová kritéria "spravedlnosti" ve svůj vlastí
prospěch (anebo prospěch svých stoupenců), bude brzy nahrazen jiným
"externím vůdcem", kterého určí interní skupinoví vůdci.

Interní a externí vůdcovství19
Interní vůdcovství: kritéria, role a fungování

Nejstarší mužský člen familija je hlavou familija a je zodpovědný za všechny
její členy i když jsou ženatí (synové) nebo vdané (dcery) a žijí ve vlastní tsera.
nické případy malého rozsahu chápat v širším politickém kontextu a neomezovat je pouze
na východoevropské peripatetiky; komplexní perspektivu mezinárodní migrace a etnicity
poskytuje Horne, M. - Kaminski, 1. M. 1981. Guest Scholars. Insiders or Outsiders?
A Polyocular Approach, Center News - fapanese Studies Center (The Japan Foundation,
Tokyo) VI (3), s. 2-5, a Kaminski, 1. M. and Westin, C. 1985. Samverkan. Om utibildning, folkbildning och etniska relationer i Sverige. Report No. 9. University of Stockholm,
Center for Research in International Migration and Ethnicity: Research Group on Ethnic
Relations, Sodal Cognition and Cross-Cultural Psychology, s. 28-33.
19 Koncept instituce dvojího vůdcovství u těchto peripatetiků původně vznikl na
základě rozsáhlého terénního výzkumu v Polsku a Československu a později byl použit
na stejnou skupinu peripatetiků, která je ve styku s jinými etnickými skupinami, za
jiných eko-politických podmínek, a to u východoevropských imigrantů ve Švédsku (Kaminski,1. M. 1980. The State ojAmbiguity. Studies ojGypsy Refugees. Giiteborg: University
of Giiteborg, Department of Social Anthropology).
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Každá familija je součástí širší skupiny, vitsa, jejíž vůdce je zároveň hlavou
určité familija, která je součástí této vitsa. Všichni ženatí muži jsou hlavami
svých vlastních tsera a vůdcem familija je obvykle nejstarší muž ve skupině
vzájemně spřízněných tsera. Vůdcovství na úrovni vitsa je determinováno
následujícími kritérii:
Síl spojenců - Každý jednotlivec má určitou autoritu nad všemi, kteří
vůči němu mají nižší příbuzenské postavení. Kromě toho si všichni příbuzní
musejí vzájemně pomáhat v ekonomické a sociální sféře. Čím větší má
tedy člověk příbuzenskou síť, tím lepší má přístup ke zdrojům. Je zřejmé,
že čím je člověk starší, tím spíše bude stát v nadřazené příbuzenské pozici
k velkému počtu ostatních. Příkladem nadřazeného postavení může být
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který má značný počet spojenců a příbuzenských vazeb, je považován za
vhodného vůdce.
Respekt - Mít početné příbuzenstvo samo o sobě nestačí; příbuzní si daného jednotlivce musejí velmi vážit. Čím bližší je příbuzenské pouto mezi
nimi, tím důležitější vliv má jejich respekt na postavení jednotlivce v komunitě jako celku. A tak například notorický pijan nebo budižkničemu sice
neztrácí právo na kooperaci se svými příbuznými, tato kooperace však bude
čistě "mechanická": podle romania je závazná, nevychází však z osobního
respektu. Vnější atributy respektu jsou připsané, ale respekt sám je získaným
statusem závisejícím na osobních vlastnostech jednotlivce. Vůdce je muž,
který dosáhl osobního respektu ze strany svých spojenců.
Schopnosti - Jedním z nejdůležitějších způsobů, jimiž jednotlivec získává
respekt svých spojenců, je prokazování schopnosti živitele. Úspěšný muž je
v očích Cikánů ten, kdo prokazuje originalitu a houževnatost při vyhledávání, vytváření a následném využívání ekonomických nik v rámci ne-cikánského prostředí, a jehož úsilí přináší hmatatelné výsledky. Kromě toho musí
být ochoten sdílet přístup ke všem těmto nikám se všemi svými spojenci;
člověkem, který v ekonomické sféře upřednostňuje svoji bezprostřední familija na úkor svých dalších příbuzných, komunita opovrhuje. Vůdce je muž
zběhlý ve vytváření, vyhledávání a využívání ekonomických nik, který sdílí
přístup k těmto nikám se svými spojenci.
Zkušenosti - Zkušenost je posledním nezbytným předpokladem vůdcov
ství. Vůdce je nadán právní autoritou k vynášení soudů při sporech v rámci
vitsa, a pokud je členem romani kris, má právo vynášet soudy také nad členy
jiných vitsa. Romania, cikánský právní kodex, je ústní tradice založená na
precedentech. Protože cikánský vzdělávací systém je čistě neformální (pozorování a soutěžení) a protože romania je nepsaná a flexibilní, jediným způso-
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bem, jak se naučit všem jejím jemným nuancím, je dlouhodobé pozorování
toho, jak funguje. Osvojit si řádně romania tedy vyžaduje, aby byl člověk
pozorný, inteligentní a měl dobrou paměť; kromě toho také musí být dost
starý na to, aby měl zkušenosti se sledováním toho, jak romania funguje
v nejrůznějších situacích. Pro vůdce jsou tyto vědomosti nezbytné, protože
jeho soudy, založené na znalosti romania, mohou mít dopad na všechny
osoby spadající pod jeho autoritu. Vůdce musí být tedy člověk s důkladnou
znalostí romania.
Vůdce musí hrát svou roli v následujících sférách života společenství:
Ekonomická sféra - Vůdce přebírá primární zodpovědnost za nalezení či
vytvoření nových ekonomických nik a za sdílení přístupu k těmto nikám
všemi členy vitsa. Jeho odpovědnost v této oblasti může být poměrně omezená a nevelkého rozsahu, jako například nalezení zdroje a odbytiště pro kovový šrot, nebo naopak nesmírně komplikovaná - jako například plánování
migrace členů jeho skupiny během restriktivních opatření vůči kočovníkům,
či dokonce plánování ilegální migrace z Polska do Švédska. 20
Sociální sféra - Vůdce je zodpovědný za blaho všech členů vitsa. Musí
mít neustálý přehled o všech událostech, které se týkají členů jeho skupiny;
tyto informace získává od svých početných spojenců prostřednictvím drbů.
Jakmile dojde k události, která vyžaduje jeho pozornost, mobilizuje vůdce
celou vitsa, aby se případem zabývala. Uveďme si konkrétní příklad: když
je hlava některé familija uvězněna, vůdce shromáždí peníze, které se použijí
na jeho obhajobu a zajistí finanční podporu a ochranu pro ty, kteří jsou na
tomto muži závislí.
Organizace práva a pořádku - Vůdce je zodpovědný za udržování práva
a pořádku v rámci skupiny. Chování Cikánů se řídí jak kodexem tabu
nazývaným zakon, tak flexibilní tradicí právních precedentů a interpretací
romania. Vůdce má nejen oprávnění trestat porušení těchto existujících
kodexů, ale také vydávat svá vlastní nařízení z těchto kodexů vycházející
(může například nařídit vše!? členům vitsa, aby přispěli hotovostí pro právě
ovdovělou ženu a její děti). Clověk, který neuposlechne příkazů vůdce, nebo
poruší zakon či romania, může být vůdcem potrestán. Vůdce vitsa musí též
20. Ka~iriski, 1. .~. 1980. The State o/Ambiguity. Studies o/Gypsy Reftgees. Giiteborg:
University of Goteborg, Department of Sodal Anthropology, s. 274-281; Kamiriski, I. M. - Westin, C. 1985. Samverkan. Om utibildning, folkbildning och etniska
relationer i Sverige. Report No. 9. University of Stockholm, Center for Research in International Migration and Ethnidty: Research Group on Ethnic Relations, Sodal Cognition
and Cross-Culcura! Psychology, s. 87-103.
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udržovat soudržnost skupiny tím, že předchází mocenské řevnivosti a nespokojenosti, které by mohly vést k rozdělení skupiny. Je přitom v zájmu
skupiny samotné, aby byla početná: čím větší skupina, tím více spojenců
a tím více potenciálních zdrojů, které může využívat.
Cesta k vůdcovství
Mírová cesta k moci - Když má vůdce vitsa pocit, že už pro svůj pokročilývěk,
dlouhodobé onemocnění či z jiných důvodů není schopen nadále plnit svou
vůdcovskou funkci, začíná se poohlížet po svém nástupci. Integrální součástí
jeho postavení je velmi dobrá znalost všech událostí v jeho společenství a tak
ví, kteří jednotlivci mají nejblíže k naplnění všech čtyř připsaných kritérií
pro interní vůdcovství (příbuzenské postavení, respekt, schopnosti, zkušenosti). Při zvažování potenciálních kandidátů pak bere velice pečlivý zřetel
na mínění celého společenství a tak když nakonec navrhne svého nástupce,
vyjadřuje tím vůli vitsa jako celku. Nástupnictví v mocenské sféře tak není
založeno pouze na samotném příbuzenství; kandidátem může být syn nebo
bratr dosavadního vůdce, ale pouze za podmínky, že ho celá místní reprezentace vitsa považuje za nejvhodnějšího muže. Takové pokojné předání moci je
nejobvyklejším způsobem dosažení pozice vůdce.
Sesazení vůdce- Když úřadující vůdce vitsa přestane být dobrým vůdcem,
nespokojenost v rámci skupiny roste a začínají se objevovat uchazeči o jeho
místo. Tato situace nastává například v případě, kdy se z vůdce pomalu stává
alkoholik nebo pokud nedokáže korigovat a mít pod kontrolou stanoveného
externího vůdce. Nespokojená vitsa se teoreticky může odvolat přímo k romani kris a otevřeně obžalovat vůdce z nezpůsobilosti, ve skutečnosti se však
tento postup téměř nepoužívá, protože by podněcoval destruktivní frakcionářství v rámci skupiny, která - aby v často nepřátelském prostředí přežila musí zůstat soudržná.
Cikánská politika obvykle bývá mnohem rafinovanější. Namísto otevře
ného veřejného odsouzení se k vůdcům ostatních vitsa neformálními kanály
dostávají drby. Když tyto drby dosáhnou závažného rozsahu, vůdci ostatních
vitsa svolají shromáždění, na němž se hovoří o obvinění a jeho zdrojích. Pokud se prokáže, že obvinění bylo lživé, osoba nebo osoby zodpovědné za jeho
šíření jsou prohlášeny na stanovené časové období za nečisté, což je trest za
pomluvu, která škodí nejen vůdci jako jednotlivci, ale též soudržnosti a tedy
šancím na přežití celé skupiny. Pokud se naopak obvinění prokáže jako pravdivé, vůdce je prohlášen za nezpůsobilého pro svoji funkci. V extrémnějších
případech, kdy je vůdce shledán vinným z porušení romania nebo zakonu
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například pro nepřijatelné zvýhodňování vlastní familija, je prohlášen za
magerdo (= ve stavu znečištění). Sesazený vůdce nemůže jmenovat svého

nástupce; namísto toho se postupně a neformálně objeví nový vůdce.
Když se vitsa příliš rozroste, vůdce nemůže dále plnit své povinnosti;
v takovém případě může akceptovat odtržení určité části vitsa, která se sdružuje kolem hlavy jedné familija, jež se stane novým vůdcem. Tato změna
se však musí postupně vyjednávat s celým společenstvím, jinak by se nový
vůdce a jeho vitsa ocitli v izolaci a následně by se museli přestěhovat do jiné
oblasti.
Externí vůdcovství: strategie a funkce

Interní cikánský vůdce musí chránit svoji skupinu před pokusy ne-cikánských autorit proniknout vertikálními sítěmi moci (vitsa-familija) vytvoře
ním zdání externího vůdcovství například prostřednictvím tzv. "cikánských
králů". Mým záměrem je zabývat se nyní tím, jak instituce externího cikánského vůdcovství funguje jak v současném Polsku, tak v prostředí východoevropských imigrantů ve Švédsku. 21
V poválečné východní Evropě byla individuální mobilita omezena nejen
hranicemi národních států, ale postupně se stal obtížným také pohyb v rámci
jednoho státního útvaru. 22 Tato situace vyústila v další změny ne-cikánských
a cikánských mocenských struktur v Polsku a obě zmíněné skupiny si vytvořily nové vzorce vůdcovství, což jim umožnilo vypořádat se navzájem se
svými strategiemi.
Nová politika namířená proti kočovníkům přinesla všem členům taboru
povinnost se po příjezdu do nové lokality do 48 hodin zaregistrovat. Nesplnění této zákonné povinnosti vedlo k soudním procesům proti recidivistům.
Z praktických důvodů byl obvykle ostatními tsera vybrán jeden z členů taboru, aby zaregistroval celou skupinu v "oficiálním registračním protokolu",
který jim poskytly ne-cikánské úřady. Tento oficiální registrační protokol
vyžadoval informace o počtu a pohlaví osob v každé rodině a v každém
voze, datum kdy se jednotlivé rodiny připojily ke kočovné skupině a kdy
21 Hannerz, U. 1983. Ďver granser. Studier i dagens socialantropologi. Lund: Liber,
s. 131; Okely, J. 1983. The Traveller-Gypsies. Cambridge: Cambridge University Press,
s. 27, 74, 103; Widgren,]. 1984. Svensk invandrarpolitik. En faktabok. Lund: Libar forlag,
s. 80, 84.
22 Guy, W. 1975. Ways ofLooking at Roms: the Case ofCzechoslovakia. In: Rehflsch, F.
(ed.), Gypsies, Tinkers and Other Travellers, s. 201-229. London: Academie Press.
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ji opustily. Úřady tak ve svých snahách o klasifikaci používaly ne-cikánské
koncepty sociální organizace a naprosto ignorovaly cikánské kategorie tsera,
familija, vitsa a natsia.
Pokud se tabor rozhodl zůstat na jednom konkrétním místě více než
48 hodin, voit (osoba pověřená starostí o registraci skupiny) měl povinnost
vykázat se oficiálním registračním protokolem na místním registračním
úřadě nebo každému policistovi, který projeví zájem o inspekci taboru. Tento
postup umožňoval úřadům nejen lokalizovat tabor a jeho migrační pohyby,
ale také zjistit případnou časovou koincidenci mezi pohybem kočující skupiny a trestnými činy ohlášenými v lokalitách, které skupina navštívila.
UJit tedy v podstatě reprezentoval ne-cikánské úřady v rámci taboru a zároveň byl nucen s těmito úřady "spolupracovat". Nesmíme však zapomínat
na to, že voit nebyl z perspektivy Cikánů "skutečným vůdcem" - byl osobou,
kterou interní vůdce skupiny pouze pověřil zodpovědností za starost o oficiální registrační protokol. UJit byl tedy fakticky pod kontrolou hlavy své
familija nebo vítsa, podle toho, jak byl tabor strukturován. Do roku 1939
byl tabor v ideálním případě tvořen několika familija ze stejné vitsa. V letech 1945-1961 byli Cikáni donuceni pod nátlakem vnějších podmínek,
zejména zákonů o migraci, vytvářet tabory sestávající z členů spřátelených
a kooperujících vitsa ze stejné natsia. Nakonec tak byly navázány afinní
a rituální vztahy mezi všemi třemi peripatetickými natsia v Polsku (Kalderši,
Lovarové, polska Roma).
UJít, který byl zpočátku pouze dočasným správcem oficiálního registrač
ního protokolu, byl později ne-cikánskými úřady donucen nebo spíš dohnán
k tomu, aby tuto pozici přijal trvale. Zpočátku mohl jednotlivec zastávající
pozici voíta se souhlasem skupiny svoji zodpovědnost převést na jinou osobu.
Později místní oblastní správa této praxi zamezila, protože měla dlouhodobý
zájem o udržování kontaktů pouze s jednou osobou, přičemž doufala, že ji
nakonec přinutí ke kolaboraci. Na první pohled se zdá, že investice místní
správy pouze do jedné osoby, kterou byl voit, je nesmyslná, protože žádný
tabor nebyl trvalý. Avšak ještě dříve než bylo kočování zakázáno zákonem,
hodlaly místní správy všechny kočující skupiny trvale usadit. Ne-cikánské
úřady se snažily prostřednictvím svých k-strategií kultivovat voíta, aby napomáhal přetváření r-stategických, peripatetických hodnot.
Ve většině skupin peripatetických Cikánů v Polsku v období krátce po
druhé světové válce bylo možné najít malé specializované měditepecké
tabory. Kočující skupiny se skládaly pouze z určitých členů vítsa; snažily
se vyhýbat tomu, aby v jedné kočující skupině byli členové různých vítsa,
přičemž členové různých natsia nikdy nemohli být ve stejném taboru.
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Kvůli poválečným výnosům omezujícím legální cestování do zahraničí
a pohyb v rámci jednoho státu se základna, z níž se rekrutovali členové vitsa,
stávala postupem času stále flexibilnější. Dalším důvodem pro liberálnější
získávání člensrví byl také intenzivnější konkurenční boj mezi různými kočujícími měditepeckými skupinami. To bylo přímým důsledkem omezení
kočování na polském území, na němž musely tři natsia najít své ekonomické
niky, které se stále zmenšovaly. Bylo nezbytné najít nové vysoce kvalifikované
osoby pro práci v rámci skupiny. A tak v naléhavých případech, například při
velkých zakázkách, když tabor potřeboval více kvalifikovaných osob na práci,
mohl člen skupiny navrhnout vzdáleného příbuzného, jako například "švagra
manžela sestry své ženy". Takový jednotlivec byl akceptován jako nový člen
kočující skupiny pouze když ho jako kandidáta schválil interní vůdce (hlava
dominantní tsera nebo familija). Následkem toho se profesionální schopnosti
staly důležitějším kritériem než příbuzenství. Rekrutování nových ne-členů
vitsa nebo natsia se však stále řídilo přísnými pravidly a bylo účinně kontrolováno prostřednictvím sítí interní autority, zejménafamija a vitsa. 23

Vůdci určení zvenčí

a vůdci vybraní skupinou

Převládající strategie vůči Cikánům byla využívat externích vůdců taboruvoítů - k vyjednávání dohod se skupinami měditepců. Proto se ne-cikánské
úřady na

konci padesátých let bránily výměně oficiálních registračních proaby mohly účinněji kontrolovat jmenování voítů a vyvíjet na
ně nátlak k usazení jejich skupin. Místní samosprávy jim za to na oplátku
nabízely vytvoření autonomních a samosprávných cikánských měditepec
kých družstev. Když se skupina nakonec usadila a bylo založeno slibované
družstvo, cikánští mědi tepci zjistili, že všechny administrativní a vyšší vedoucí pozice zastávají pouze ne-Cikáni. Pouze personál přímo se podílející
na výrobě, a tedy v podřízeném postavení, byli Cikáni. Když si Cikáni stě
žovali úřadům, řekli jim, že cikánští měditepci by bývali mohli zastávat jak
administrativní, tak vedoucí pozice, kdyby nebyli nevzdělaní. Za takových
podmínek prudce klesal počet takzvaně dobrovolně usazených cikánských
skupin. Kromě toho usedlí členové taborů, kteří se uchýlili ke stávce, byli
uvězňováni a čelili nezaměstnanosti a tak se následně řada členů kumpania
vrátila zpět ke kočovnictví tak, že se připojovali k taborům "ovládaným" voity
podřízenými interní struktuře.
tokolů taboru,

23 Kaminski, 1. M. 1980. The State ofAmbiguity. Studies of Gypsy Refugees. Goteborg:
University of Goteborg, Department of Soda! Anthropology, s. 40, 241-304.
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Ačkoli byl voit pouze řadovým členem kočovné skupiny, byl obvykle vybrán z té familija, která byla v rámci taboru v dané době nejpočetnější. Složení skupiny se však v průběhu cest mohlo měnit a důsledkem toho mohla
nastat situace, kdy voit byl členem familija, která byla aktuálně početně slabší
než v době, kdy se kočující skupina utvářela. V případech, kdy tabor kóčoval
po dlouhou dobu, například od jara do podzimu, se mohlo stát, že vitsa, do
níž patřil voit, byla reprezentována pouze prostřednictvím jeho vlastní tsera.
V souladu s dlouhodobou strategií asimilace Cikánů činily úřady stále
obtížnější možnost převést vlastnictví oficiálního registračního protokolu
z jednoho voita na jiného v rámci taboru. Úřady hodnotily každého dočas
ného voita v naději, že naleznou někoho, kdo bude ochotný "vyjednávat",
nebo k tomu bude donucen vydíráním. Později úřady vybrané voity, pod
záminkou podezření z nějakého trestného činu, povolávaly. V závislosti
na tom, jakým způsobem voit reagoval na obvinění z nedodržení pravidel
registrace, která proti němu byla vznesena, bylo někdy "další právní řízení
pozastaveno dokud se neobjeví nové informace". V každém případě záviselo
prokázání voitovy viny a následný rozsudek na jeho ochotě spolupracovat
s místními úřady a na tom, jak velký zájem o něj úřady měly. Podle zákona
policie nesměla zadržovat podezřelé déle než 48 hodin; v praxi však na lokální úrovni docházelo k tomu, že voit, který nebyl ochoten přistoupit na požadavky úřadů, byl propuštěn a okamžitě znovu zadržen na dalších 48 hodin.
Aby tyto postupy zůstaly v mezích zákona, potřebovala policie buď zatykač,
nebo podpis podezřelé osoby pokaždé, když byla propuštěna. V důsledku
toho mohl být podezřelý voit zadržován za účelem výslechu tak dlouho, že
pokud bylo jeho postavení v rámci skupiny slabé, neboť byl pouze externím
vůdcem, mohl ho jeho tabor jeho odpovědnosti zbavit. Na žádost policie pak
mohly úřady kontrolující povolení k pobytu skupinu donutit, aby lokalitu
opustila, například tak, že jí odmítly prodloužit povolení k táboření. Pokud
však voitovo postavení v rámci tabora bylo silné, protože byl jak externím,
tak zároveň interním vůdcem, členové taboru obvykle velice odhodlaně
demonstrovali před policejní stanicí, takže místní policisté měli pouze dvě
možnosti: buď propustit voita nebo zadržet všechny členy skupiny. Druhá
varianta mohla celou záležitost ještě více zkomplikovat, v závislosti na tom,
jestli k zadržení došlo ve venkovském nebo v městském prostředí.
Venkovské obyvatelstvo se obvykle nestavělo na stranu Cikánů, protože
na vesnicích byly časté potíže s ukradenými slepicemi a s nepoctivým obchodováním s padělky jako byly například "zlaté hodinky". Toto kriminální
jednání, které páchali členové ne-měditepeckých taborů, vedlo k opětov
nému ustavení proti-cikánských postojů na venkově, které se pouze dočasně

DILEMA MOCI: INTERNl A EXTERNI

VŮDCOVSTVI.

ROMOVÉ V POLSKU

1141

zmírnily těsně po druhé světové válce. Titíž venkované však zacházeli odlišně
s Cikány trvale usazenými v jejich vesnici, kterým dokonce někdy pomáhali
před pronásledováním ze strany policie.
Když však policie ve městě zatkla voita, kterým byl interním vůdcem
kočující skupiny, členové taboru se postavili před policejní stanici a mladší
chlapce poslali k vůdcům všech vitsa a všech afinně spřízněných .familija ze
stejné vitsa, aby sehnali více lidí pro rozsáhlejší demonstraci. Kromě toho
členové taboru, kteří byli příbuzní s uvězněným vůdcem, informovali o zatčení členy ostatních taborů prostřednictvím patrine (Kalderaši a Lovarové)
nebo spera (polska Roma). Tyto tradiční cikánské kódované zprávy se mohou
vytvářet z větviček, kusů látky nebo odpadového železa společně s kameny
a dalšími materiály, které se kombinují do specifických vzorců: v nich dokázali Cikáni zašifrovat i ty nejsofistikovanější informace jako je zatčení, smrt,
velikost taboru nebo místo k táboření. Demonstrace stále většího počtu
Cikánů obvykle vedla k použití fYzické síly proti demonstrujícím, což zase
často vedlo k tomu, že se do celé věci zapojila ne-cikánská populace, která se
snažila chránit cikánské ženy a děti před násilím ze strany policie.
Protože si obě strany uvědomovaly nebezpečí eskalace konfliktu, snažily
se konflikt od začátku neutralizovat, dříve než nabral takových rozměrů.
Tak byl voit obvykle dočasně propuštěn v okamžiku, kdy se policie domnívala, že se schyluje k demonstraci, do níž se mohou zapojit také ne-Cikáni
a která povede k "pouličním nepokojům". Jakmile však policie dokázala
voita zaplést do jakéhokoli nelegálního nebo pololegálního incidentu nebo
když došlo k něčemu takovému na venkovském tábořišti, potom policie,
při vědomí toho, že místní populace nebude protestovat, voita zatkla. Když
policie voita zadržela a zabavila oficiální registrační protokol, bylo snadné
prokázat jeho vinu.
V důsledku nutnosti čelit stále více nepřátelskému, ale v mezích zákona
se odehrávajícímu nátlaku na vlastní vůdce ze strany místních úřadů, změnil
tabor své obranné strategie z demonstrací na pasivní odpor. Cikáni opouštěli
tabor, dokud zde nezůstal pouze vydíraný voit a jeho tsera, kteří mohli tabor
reprezentovat. Za takových okolností byl úřadům nadále Cikán, který byl držitelem oficiálního registračního protokolu, k ničemu. Na konci padesárých
let, kdy protikočovnická politika nabývala na síle, začaly venkovské úřady
používat sofistikovanější metodu, jak proniknout do struktury "skutečného
vůdcovství" této menšinové skupiny, při níž jim napomáhali terénní pracovníci specializovaní na "cikánskou otázku". Brzy odhalili zpětnou vazbu mezi
demonstracemi a postavením voita. Policie se snažila zjistit, kdo je "skutečný" vůdce tím, že záměrně provokovala členy skupiny k demonstraci.
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Kočující skupiny brzy pochopily skrytý cíl strategie úřadů, které neustále
zatýkaly, propouštěly a znovu zatýkaly jejich voity a prostě přizpůsobily své
obranné strategie konkrétním nastalým okolnostem. Členové skupiny naléhali na voita, aby s místními úředníky spolupracoval, při vědomí toho, že
pak bude propuštěn a ponechán na svobodě delší dobu, čímž se mu snažili
pomoci uniknout z nebezpečné situace, v níž se ocitl. Přitom bylo zřejmé, že
jakmile bude voit propuštěn, mohou kočující skupinu rozpustit.
Tím, že voitovi tímto způsobem napomáhali, se však členové taboru ocitli
před novým dilematem. Mohli se připojit k jiným členům své vitsa v jiné
skupině, kde však mohli znovu narazit na kolaborujícího voita, nebo mohl
jejich nový tabor čelit stejným problémům jako ten starý. Případně se mohli
rozhodnout opustit tradiční způsob kočování ve viditelném cikánském taboru, tedy v obytných vozech tažených koňmi, a začít místo toho kočovat
"skrytě" vlakem, podobně jako řada členů rasa se statusem nečistých nebo
jedna z větví valašských Cikánů, která byla v padesátých letech repatriována
do Polska ze Sovětského svazu (viz obr. č. 5). I tato možnost však vedla
k potenciálním konfliktům mezi Cikány a ne-Cikány, kvůli obtížnosti kompromisu mezi dvěma normativními systémy, a to romania a státními zákony.
Kulturní sebeobrana a její meze

Jak už jsme dříve v této kapitole uvedli, v cikánské společnosti může být
člověk prohlášen za nečistého. Případ se prošetřuje a podle závažnosti prohřešku je určen trest patřičného stupně. Drobné přestupky, jako je například
praní mužského a ženského prádla společně, se projednávají pouze na úrovni
familija. Když však vdaná cikánská žena (romni) nosí na veřejnosti kalhoty,
což je závažné porušení normy, je to nebezpečné nejen pro její vlastní familija, ale také pro vitsa jejího manžela. Provinilou ženu prohlásí hlavy všech
familija patřících do manželovy vitsa, které žijí v Polsku, na určitou dobu za
nečistou, aby se tak předešlo tomu, že by ostatní ženy ze stejné vitsa mohly
následovat jejího vzoru. Přestupky, které mohou být příčinou delšího období
ostrakismu, jsou například jezení zapovězených druhů masa, jako třeba ježků
nebo koňského masa, či - u Kalderašů a Lovarů - salámů, nebo užití zbraně
proti členovi stejné rasa. 24
Pokud patří provinilý jednotlivec do skupiny polska Roma a přestupek je
velmi závažný (baro mageripen), jako je například předmanželský sex nebo
24

Okely,

s.103.

J.

1983. The Traveller-Gypsíes. Cambridge: Cambridge University Press,
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znásilnění, ortel by měla v ideálním případě vynést nejvyšší autorita polska
Roma v rituální sféře - baro šero. Polska Roma měli, a podle některých neověřených zdrojů stále mají, instituci individuálního rituálního vůdcovství
v osobě voleného baro šero. Tento titul, který byl přidělován staršímu Romovi
volenému všemi dospělými ženatými Romy na zvláštním shromáždění celé
populace polska Roma (včetně větví Chaladytka a Sasytka), můžeme přeložit
jako "velká hlava". Na tomto volebním shromáždění, nazývaném romano
celo, se mohlo scházet až několik tisíc příslušníků polska Roma. Došlo-Ii
ke spáchání přestupku, baro šero se o něm dozvěděl prostřednictvím drbů.
Provinilec pak byl požádán, aby se dostavil do sídla baro šero, kde bylo provedeno právní vyšetřování.
Když byl prohřešek klasifikován jako tykne mageripen (méně závažný),
jako je například kontakt se znečištěným předmětem nebo hovor s osobou
s nečistým statusem, vinu neposuzoval nejvyšší rituální vůdce, ale jeho dva
zástupci nazývaní jonkaro.
Na rozdíl od polska Roma mají valašští Cikáni kolektivní instituci zabývající se prohřešky proti tabu, která se nazývá romani kris. Člověk, který se provinil bare mahrimoto (nejzávažnějším přestupkem, který odpovídá baro mageripen u polska Roma), jako je například kolaborace s ne-cikánskými úřady
proti zájmům natsia, je při velice formálním soudním řízení, v němž musí
být zastoupeny hlavy všech vitsa v Polsku, prohlášen za nečistého. Pokud
romani kris shledá dotyčného vinným, potrestá nejen jeho, ale podrobí rozsáhlým sankcím také všechny členy jeho natsia - včetně jeho vlastní tsera -,
kteří s ním mohou přijít do fyzickému kontaktu.
V důsledku dohody mezi polskou a sovětskou vládou došlo v 50. letech
k vlně repatriací do Polska. Mezi nimi byla také "ruská" větev valašských
Cikánů, kteří byli internováni v Sovětském svazu na počátku druhé světové
války. Tato skupina se skládala hlavně z Lovarů a Kalderašů, kteří se vdávali
a ženili mezi sebou, a jejichž tabor tradičně kočoval v oblasti východních
prefektur Polska, které byly po druhé světové válce formálně připojeny
k Sovětskému svazu. Tito internovaní valašští Cikáni byli deponováni za
Ural a byli napojeni afinními a rituálními vazbami na asijskou větev Lovarů
až do konce 50. let. V důsledku tohoto vývoje byli mnohem méně ovlivněni
modernizací a neustálým přeskupováním a, což je nejdůležitější, jejich kodex
tabu nebyl tak flexibilní jako u těch Cikánů, kteří strávili druhou světovou
válku v Polsku. Tito valašští Cikáni vůbec nepovažovali za přirozené, že by
romania mohla podléhat častým manipulacím, a to ani pod vedením interních vůdců. Cikáni v Polsku během druhé světové války, proto aby přežili,
zmírnili potravinová tabu a jejich ženy začaly rodit v porodnicích, čímž se
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zkrátilo období izolace po porodu (mamitko mageripen) a kromě toho byly
též vystaveny stykům s gadžo-muži, jako například s lékaři.
Hlavy jednotlivých vitsa těchto repatriovaných valašských Cikánů vytvořily svůj vlastní romani kris jak během svého exilu v Sovětském svazu,
tak později v Polsku, a odsuzovali své členy k tvrdším trestům než byly
ty, vyměřované za podobné přečiny spáchané valašskými Cikány, kteří žili
po celou dobu v Polsku. Tyto přísné tresty často vedly k tomu, že mladí,
a často ještě neprovdaní valašští repatrianti se začali připojovat k těm
místním znečištěným osobám, jejichž rozsudky byly založené na mnohem
závažnějších kulturních a sociálních přestupcích, například na zranění člena
stejné natsia nebo vitsa s použitím zbraně jako je například boxer, během
bitky.
Repatrianti se tak v Polsku, v nové zemi, kde neznali dobře žádnou ekonomickou niku a hovořili polsky s ruským přízvukem, stali obětí dvojité diskriminace: jako Cikáni a jako "Rusové". Nemohli navázat kontakty s ostatními
valašskými Cikány, protože ti pro ně byli nečistí, ale protože potřebovali podporu, obrátili se na rusky mluvící větev polska Roma, chaladytka Roma, kteří
byli připojeni k Ruské říši od roku 1772 do roku 1918 (viz obr. č. 4 a 5).
Jak už jsme zmínili, valašští Cikáni (Kalderaši a Lovarove') a polska Roma,
stejně jako polska Roma a bergitka Roma, mají velké potíže komunikovat
spolu prostřednictvím svých vlastních dialektů romanes a proto užívají jako
komunikační prostředek polštinu. Vyvstává tak paradoxní situace, kdy musí
být příslušnost k rasa dosvědčena nejen v jazyce, který je této rasa cizí, ale
také v jazyce cizím lokálnímu prostředí, Polsku, tj. rusky
Situace ostrakizovaných repatriantů ze Sovětského svazu byla zvláště
matoucí, protože si s ostatními museli sdělovat informace o stavu znečištění
ve vzájemně nesrozumitelných termínech. Například v důsledku odlišných
interpretací základních morálních hodnot romania různými romani kris
nebylo srovnatelné ani období, na něž byl jednotlivec odsouzen k izolaci,
neboť porušení skupinových zájmů nebylo hodnoceno podle stejných kritérií. A tak když se setkali dva jednotlivci a zjistili, že oba jsou Cikáni, a tedy
náleží ke stejné rasa, pokračovali tím, že si vyměňovali informace o tom, do
jaké natsia (Kalderaši, polska Roma, atd.) nebo větve (např. "ruští Lovarové",
chaladytka Roma) a nakonec do jakého rodu (např. Bulešči vitsa) patří. Bě
hem této výměny informací se zainteresované osoby zdržovaly jakéhokoli
fYzického kontaktu, ani společně nejedly, dokud nejprve nezjistily, jestli
jejich nový cikánský známý není znečištěný. Pokud zjistili, že jsou oba ve
stejném rituálním stavu, museli zjistit míru znečištění toho druhého, aby
předešli tomu, že by se méně znečištěný znečistil ještě více.
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Právě na tomto místě nastávají ty největší potíže s verifikací: žádný člověk
ve stavu znečištění by nikdy neuváděl podrobnosti o pozadí svého znečištění
při prvním setkání s cizím Cikánem; namísto toho by se oba pravděpo
dobně omezili pouze na výměnu informací o tom, jak dlouho bude trvat
jejich "nedobrovolný exil". Kdyby například muž z ruské větve valašských
Cikánů potkal na vlakovém nádraží další dva muže, v nichž by poznal členy
stejné rasa, a kdyby se po krátké výměně signálů ukázalo, že jsou všichni
tři znečištění, jediná věc, kterou by zbývalo udělat, by bylo ověřit míru jejich znečištění. Kdyby jeden ze znečištěných náležel do skupiny chaladytka
Roma, snadněji by se připojil k muži ze skupiny bergitka Roma, který by
byl v relativně stejném stupni znečištění, neboť oba jednotlivci by věděli,
jakým způsobem interpretují tabu skupiny toho druhého. Mohl by existovat rozdíl v povaze přestupků, nikoli však v délce trvání izolace. Chaladytka
Roma a bergitka Roma, stejně jako valašští Cikáni z Polska mají pro porušení
určitých pravidel stejné období izolace; například užití kastetu (boxeru) proti
jinému Romovi se trestalo rozsudkem přibližně dvouleté izolace. Člen nově
re-emigrované ruské větve valašských Cikánů však mohl strávit dva roky
v izolaci za přestupek jako je například praní mužského a ženského prádla
ve stejné pračce, nebo za podobný přečin, který by se ve skupině bergitka
Roma vůbec netrestal, a ve skupině chaladytka Roma pouze v případě, že by
byl jeho svědkem ne-členfamilija a byl by nahlášen hlavám vitsa. 25

Interní a externí exil
Zároveň se vzrůstajícím napětím mezi flexibilními vůdci valašských Cikánů
v Polsku a ortodoxními repatrianty ze Sovětského svazu se rozvíjela nová
politická opatření proti všem Cikánům. Za účelem zvýšení účinnosti protikočovnického nařízení 452 z května 1952 vydaného Prezidiem polské vlády
a namířeného jak proti valašským Cikánům, tak proti polska Roma, se úřady
pokoušely využívat nejen osobu voita, ale také některé tradičně usedlé Cikány, jako například bergitka Roma (větev karpatských Cikánů) žijící ve venkovských oblastech jižního Polska (viz obr. č. 2 a 3). Tato centrálně zavedená
asimilační politika byla uváděna do praxe krajskými správními orgány, které
žádaly tychlé výsledky a následně vyvíjely tlak na místní úřady, aby jednaly
a poskytly doklady o svých akcích. Místní úřady pak v Krakově jmenovaly
administrativní "cikánské experty" na místní úrovni, kteří se snažili využívat
25 KamiIÍski, 1. M. 1980. The State ofAmbiguity. Studies ofGypsy Refugees. G6teborg:
University of G6teborg, Department of Soda! Anrhropology.
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bergitka Roma pro účely své propagandy sedentarizace, neboť neměli ani tušení o nepřátelsrví mezi bergitka Roma a valašskými Cikány. Tak jako se dříve
úřady snažily manipulovat voitem prostřednicrvím oficiálního registračního
protokolu, snažily se teď využívat bergitka Roma k tomu, aby spolupracovali
prostřednicrvím výkladu pracovních povolení a povolení k pobytu.
Povolení k přechodnému pobytu (PPP) bylo udělováno osobám, které
z určitého důvodu (rodinná návštěva, pracovní školení, atd.) po určitou
dobu pobývaly na jiném místě. Toto povolení mohlo být v souladu se zájmy
úřadů zrušeno anebo změněno na povolení k pobytu trvalému.
Povolení k trvalému pobytu (PTP). Platné PTP bylo nezbytným předpo
kladem, vyplývajícím ze zákona, pro to, aby se člověk mohl ucházet o nové
zaměstnání. Pokud bylo zaměstnání vně oblasti uvedené v uchazečově PTp,
musel si zažádat také o PPP platné pro pobyt v dané správní oblasti. Zaměst
navatelé se však mohli, pokud chtěli, administrativně bránit nežádoucím
uchazečům o zaměstnání tím, že trvali na tom, aby uchazeči ještě předtím,
než začalo vyjednávání o zaměstnaneckém poměru, prokázali platné PPP.
Prolomit tento bludný kruh tedy nebylo snadné. 26
Bergitka Roma však dostali možnost přestěhovat se ze svých vesnic v horských oblastech Tater do města Nowa Huta, protože jim bylo uděleno nejen
PPP, ale též PTP. Tuto možnost využila jen malá část bergitka Roma, kteří se
přestěhovali do Nowa Huta poblíž Krakova. Měli velice nízkou kvalifikaci
a přijímali nejhůře placené práce v železárnách, které se zde budovaly. Kalderašští mědi tepci si uvědomovali, že ne-cikánské úřady nedokáží rozlišovat
mezi různými natsia a obávali se toho, že bergitka Roma zhorší jejich profesio26 Strukturálně obdobné mechanismy se užívají v severních a západních částech světa
pro účinnou kontrolu mezinárodní migrace z jihu a východu. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v roce 1973 založila Systeme ďObservatíon Permanente
des Mígratíom (SOPEMI), která má prostřednictvím zpravodajů v jednotlivých zemích
monitorovat každoroční změny etnické struktury imigračních populací v členských zemích. Zprávy SOPEMI poskytují pouze dílčí pohled (viz též Widgren, J. /ed.!. 1976.
Proceedíngs of the Nordíc Semínar on Long- Term Effects of Mígratíon. Stockholm: The
Swedish Commission for Immigrant Research - EIFO English Serie, Report No. 1; Widgren, J. 1980. lmmígratíon to Sweden ín 1979 and 1980. Report to SOPEMI /OECD/.
Stockholm: The Swedish Commission on Immigration Research. Report no. 9. Ministry
ofLabour; Widgren, J. 1981. Invandrarpolitik och langsiktsplanering. In: Hamberg, E. Hammar, T. /eds.!, lnvandríngen och framtíden, s. 27-50. Stockholm: Publica-Liber;
Widgren, J. 1984. Svemk ínvandrarpolítík. En faktabok. Lund: Libar for1ag) a jejich
užitek pro vývoj dlouhodobé politiky je omezený. Strukturálně nový přístup integrující
perspektivu JihNýchod a Sever/Západ navrhl v roce 1981 Ekonomické a sociální radě
Spojených národů v :Ženevě Aga Khan (E/CN.4/1503.31, Dec. 1981).
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nální image kvalifikovaných měditepců. Bergitka Roma, kteří nemají etnickou strukturu, také přijímali zaměstnání na individuální bázi, jako všichni
ostatní ne-cikánští dělníci, zatímco měditepecké skupiny přijímaly zakázky,
požadovaly platby za dokončené zakázky a následně dokázaly vyjednávat
pracovní podmínky a mzdy vždy společně.
Úřady využívaly bergitka Roma, kteří byli většinou bývalí štěrkaři, k tomu,
aby zavedly nový - a pro mědi tepce nebezpečný - princip zaměstnávání,
a následně je kontrolovaly a ovládaly procedurou udělování PPP a PTP. Nejvýznamnějším faktorem v zavádění této nové "politiky vůči Cikánům" bylo
to, že Ministersrvo sociálních a správních záležitostí bylo zodpovědné nejen
za koordinaci všech ostatních ministerstev v oblasti cikánské otázky, ale mělo
též za úkol úzce spolupracovat s krajskými prokurátory a krajskými soudy.
Tyto soudní instituce byly v častém kontaktu jak s venkovskou, tak s měst
kou policií, a tak pokračovala praxe získávání voitů prostřednicrvím jejich
zatýkání a dělníků prostřednicrvím vydírání procedurou udělování PTP.
Musíme dodat, že ll. března 1964 kancléř polské vlády doporučil, aby
byly proti Cikánům použity veškeré soudní a administrativní sankce. Ty zahrnovaly jejich povinnou registraci a brannou povinnost, stejně jako omezení jejich shromaŽĎování. Způsob, jakým bylo toto nařízení formulováno,
naznačoval druh obtíží, jimž čelil výnos z roku 1952. Je však třeba zmínit,
že nařízení, která se vztahovala na Cikány, se nelišila od zákonů vztahujících
se na polskou ne-cikánskou populaci. Nicméně v důsledku opakovaných
snah Cikánů pokračovat ve vykonávání svatebních obřadů a křtů pod šitým nebem a - což bylo nejdůležitější - jejich loajality k romania, měla ve
svém důsledku realizace práva místními úředníky diskriminační charakter.
Přestože plán využívat "asimilované Cikány" k účelům propagandy a udělat
z nich protiváhu interních vůdců selhal hned na začátku, začala nová ideologie hodnoty romania postupně nahlodávat. Nyní se budu zabývat tím, jak
se stát snažil nahradit kmenovou (triba!) kulturu novými normami, a jak na
toto úsilí státu reagovalo cikánské společensrvíY
V důsledku nové politiky zaměstnanosti a omezování kočovnicrví se
musely všechny mědi tepecké tabory usadit a zažádat o licenci. Pouze omezený počet těchto lidí dokázal pracovat legálně a někteří Kalderaši (Lovarové
apolska Roma pouze pokud byli provdáni/oženěni za Kalderaše) se zapletli do
27 Oberg, K. 1981a. Inledning. In: Oberg, K. - Bergman, E. - Swedin, B. (eds.), Att
leva med mangfalden. En antologí fran Diskrímíneringsutredníngen-Arbetsmarknadsdepartementet, s. 9-17. Stockholm: Publica-Liber; Oberg, K. 1981b. Invandrapolitik och
invandrarforskning. In: Hamberg, E. - Hammar, T. (eds.), lnvandringen och framtíden.
Stockholm: Publica-Liber, s. 13-24.
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nepovoleného pouličního prodeje. Obchodní týmy měly stejnou skladbu
jako dřívější ko~ovné skupi~y, ťři~e~ž hlavní odlišnos~ sp~~í~~~ ve, způ~
sobech cestovám a v tom, s JakýmI vyrobky obchodovalI. DnveJsI kocovne
skupiny už dále nepoužívaly pro přepravu obytné vozy, ale autobusy
a vlaky. Obchodování s koňmi a kovářství nikdy nebylo jejich výlučnou
ekonomickou nikou, protože v případě policejního zátahu proti cikánským
obchodníkům bez licence bylo snadnější ukrýt drobné výrobky. Nyní se
druhy podnikání a výrobky vyráběné a prodávané mladou generací očividně
stále více proměňovaly. Tyto změny vyústily v další vlnu zatýkání, protože
mladíci věnující se tomuto druhu obchodních aktivit se často stávali oběťmi
ne-cikánských profesionálních podvodníků, kteří jim prodávali kradené
zboží nebo dokonce padělanou západní měnu. Policie neakceptovala žádné
výmluvy a tak netrvalo dlouho a značná část nové generace bývalých kočovných skupin měla záznamy v trestním rejstříku. Tyto záznamy pak často
vedly k delším trestům z důvodu recidivy.
Současně se soudními procesy a policejním vyšetřováním odsoudil romani
kris některé mladíky ke krátkodobé izolaci, protože je ostatní členové rasa podezřívali z udržování styků s městskými ne-cikánskými drobnými podvodníčky. Tyto rozsudky jednak vyjadřovaly názory starších, a jednak měly zabránit tomu, aby hlavy jednotlivých vitsa nebo familija dále zmírňovaly romania
a tomu, aby docházelo k přizpůsobování romania, které bylo omluvitelné bě
hem druhé světové války. Ve skutečnosti tedy romani kris polských valašských
Cikánů přejal ortodoxnější interpretaci romania, stejně jako to udělala repatriovaná "ruská větev" v padesátých letech a tak v šedesátých letech výrazně
vzrostl počet Cikánů potrestaných jak ze strany romania, tak podle zákonů
státu. Následně se značný počet znečištěných jednotlivců, ostrakizovaných
členy své rasa a zároveň jako Cikáni čelících každodenní diskriminaci, začal
navzájem sdružovat. To bohužel vedlo k dalšímu podrývání skupinové soudržnosti; znovu přitom byly vytvářeny dřívější tabory, avšak pro odlišné účely.
Vyloučení členové bývalých kočujídch skupin začali organizovat své
vlastní skryté týmy, kde bylo získávání nových členů přísně regulováno
stupněm znečištění a nikoli, jako tomu bývalo v ne-znečištěném taboru,
prostřednictvím sdružování familija-vitsa-natsia nebo sdružování rituálního.
Míra znečištění, stejně jako odhodlání vydávat se za ne-Cikána, se často dávaly najevo prostřednictvím symbolů, které měly" ... vyjádřit sdílené sociální
a kulturní rysy, aby tak vzájemné vztahy získaly větší opodstatnění". 28 S po28 Plotnicov, L. _ Silverman, M. 1978. Jewish Ethnic Signa!ling: Socia! Bonding in
Contemporary American Society, Ethnology 17(14), 407-423; s. 408-409.
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mocí těchto symbolů a loajality ke stejné rasa dokázali znečištění Cikáni navázat styky s celou řadou "místních" Cikánů z Jugoslávie a Itálie pracujících
ve Skandinávii jako gastarbeiteři a vydávajících se za ne-Cikány.29 Znečištění
Cikáni z Polska byli v Jugoslávii nejdříve donuceni ostatními členy rasa dokázat svou znalost kulturních symbolů a později, když bylo potvrzeno jejich
znečištění, jim bylo dovoleno participovat na využívání nových ekonomických nik, které poskytovali ti, kteří se "vydávali za ne-Cikány" již ve svých
rodných zemích a později též v řadě dalších hostitelských zemí. Ověření
vzájemného postavení se lišilo podle situace; jednoduchým příkladem může
být setkání v baru. Muž si například mohl omylem položit čepici na židli,
kde seděla žena, takže ta si na čepici sedla; čepici pak musel vyhodit, protože v opačném případě by, podle konceptu romania, byli všichni přítomní
Cikáni, tím že akceptovali znečištění, také znečištěni. Avšak protože obě
strany, jak ti, kteří se vydávali za Jugoslávce, tak už znečištění Poláci, využívali
symboliku k manipulování svých kulturních hodnot, bylo vydávání se za ne-Cikány a znečištění základem pro jednotu a nikoli pro separaci. 30

Závěr

Politická opatření vůči Cikánům, přijatá po druhé světové válce, se soustře
ďovala především na peripatetické valašské Cikány a polska Roma. Jak jsme viděli, protikočovnická opatření a zavedení oficiálních registračních protokolů
pro tabory ve svém důsledku vedlo k tomu, že si všichni Cikáni, s výjimkou
bergitka Roma, vytvořili nový druh externího vůdcovství, který představoval
voit kočující skupiny. Interní vůdci však stále řídili činnost skupiny jak ve

29

Nedávno zača!i někteří švédští antropologové používat koncept externího a interního

vůdcovství k interpretaci socio-kulturních změn nastávajících v jejich rodných regionech
(Hannerz, U. 1983. Over griinser. Studier i dagens socialantropologi. Lund: Liber, s. 136).
30 Hannerz, U. 1983. Over griinser. Studier i dagens socialantropologi. Lund: Liber, s. 62,
131; Kaminski, I. M. 1979. There is no escape from passing: Burakumin and Gypsy-Roma,
Antropologiska Studier (University of Stockholm) 28, 52-68, s. 63-64; Kaminski, I. M.
1983. Ethnic Groups: Prom Minority to Globa! Community. In: Koyama, T. (ed.),
Gendai Hansabetsu no shisoo to undoo - Current Thoughts and Movements Against Discríminatíon. Tokyo: Shinsenshya Press, 306-321, s. 306, 320; Kaminski, I. M. 1984. Academia in Search for the "Rea! Life". Thoughts on Minority and Immigration Research.
In: Swanberg, I. (ed.) , Nord Nytt 20. Copenhagen-Viborg: NEPA-Norden, 79-99,
s. 89, 97; Widgren, J. 1984. Svensk invandrarpolitik. En faktabok. Lund: Libar for1ag,
s. 80, 84.
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styku s ne-Cikány, tak ve vztazích horizontálních (rasa) i vertikálních (natsia, vitsa, Jamilija, tsera). Pokud byly v počátcích protikočovnické politiky
vzájemné vztahy interního a externího vůdcovství poměrně jasné, později se
staly pro členy rasa komplikovanější. V rámci tabora bylo poměrně jednoduché rozlišovat mezi externími a interními vůdci. V některých případech
zastávala jedna osoba v rámci své kočující skupiny obě funkce; jako interní
vůdce vládl prostřednictvím sítě hlav jednotlivých vitsa,familija a tsera, jako
externí vůdce uplatňoval moc uznávanou úřady (oficiální registrační protokol). Tato situace byla zvládnutelná, když byla kočující jednotka relativně
stabilní a homogenní (tj. sestávala ze členů jedné vitsa nebo spřízněných
vitsa). Postupně se však skupiny, díky snižujícímu se počtu oficiálních registračních protokolů, nacházely v procesu neustálého přeskupování, což
v krajních případech vedlo k tomu, že celý tabor měl nakonec jen externího
vůdce. Jak se celá rasa dostávala pod stále rostoucí tlak ze strany úřední moci
prostřednictvím ozbrojené a často předpojaté policie a administrativy, následovalo stále více konfliktů a sporů.
Současně s externě vymáhanými opatřeními, jako bylo povolení k pobytu nebo pracovní povolení, které polská vláda zavedla po druhé světové
válce pro všechny polské občany včetně Cikánů, fungovaly též interní
sankce. Na rozdíl od legálních nebo administrativních sankcí však bylo pro
vůdce obtížné tyto interní sankce uplatňovat přesně. Každá natsia a dokonce každá z větví téže natsia (například Kalderaši a Lovarové repatriovaní
ze Sovětského svazu) měla v rámci svého kodexu individuální odlišnosti;
kromě toho se interpretace jednotlivých případů mohly radikálně lišit.
Bylo to způsobeno skladbou romani kris (u valašských Cikánů) či (u polska
Roma) narůstajícím zneužíváním pozice rituálních soudců ze strany baro
šero a jejich zmocněnců Vonkaro). Rozdíly v kodexech tabu vedly nejen ke
zvýšenému počtu znečištěných osob, ale též k tomu, že byli vytlačováni jednotlivci, jejichž porušení tabu nebyla tak závažná. Ti se začali shromažďovat
na periferii cikánské společnosti, kde jednotlivci vyloučení pro mnohem
závažnější přestupky začali zapojovat méně provinilé osoby do kriminálních
činností jako například do obchodování s padělaným zbožím v zemích jižní
Evropy jako je Jugoslávie nebo Itálie. Postupem času se jejich pašerácká
činnost rozšířila do Skandinávie a jejich jednota začala sledovat jiný vzorec.
Protože byli dočasně vyloučeni z rituálně čistého světa Romů a zároveň byli
diskriminováni ne-cikánskými spoluobčany, začali vyhledávat další cikánské
imigranty, s nimiž by se mohli v zemi, kde se nově usadili, spojit na základě
nečistého statusu. Následně pak začalo znečištění znamenat různé věci
pro různé skupiny a jednotlivé migranty, avšak jeho komplexní, opera-
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tivní,role může být také snadno dezinterpretována outsidery sbírajícími data
v terenu,31
. P?li~ic~.o-str,ateg~cký fenomén externího a interního vůdcovství není exkluZIVlll zálezltostl penpatetických Cikánů ani vy'chodoevropských eml'
d'
grantu.
Je spise spolY'
ecnym. Ile~a~~m zvyšujícího se počtu vysídlených jednotlivců,
bez ohle~u. na, to, Jyesth Jejich vykorenění způsobily kulturní, ekonomické
ne~o ~~h:lck; z~eny n~bo kombinace všech těchto faktorů. Podrobná
te~enm setrem real~zov:~~ ~ mu!tiku.lturní perspektivě, zkoumající mocen~k~ ~~ahy, a strate~le ~rezltl meZi penpatetiky, by mohla přispět nejen k při
Jeti ~clllny~h Opatrelll, která by budoucí generace vykořeněných lidí ušetřila
man~pulacl ze strany externích vůdců, ale též k přetvoření myšlenky kulturní
koeXistence v realitu mezinárodních vztahů.
o

'V
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KLASIFIKACE CIKÁNŮ V MAĎARSKU'
KAMILL ERDOS

Z angličtiny přeložil Marek Jakoubek 2

S výzkumem Cikánů (Gypsies) v Maďarsku se začalo ve druhé polovině
19. stoletÍ. Po řadě více či méně vědeckých člán~ů v rozmanitých periodikách bylo koncem století vydáno několik děl komplexního charakteru,
z nichž za zmínku stojí Gypsy-Grammar arcivévody Josefa3 a knihy Wlislockého 4 (vydané dílem mimo Maďarsko). Dílo arcivévody obsahuje první
pokus o klasifikaci Cikánů v Maďarsku. Lingvisticky rozlišuje tři dialekty,
a to: karpatský, zadunajský a valašský. Ferenc Sztojka z Nagyidy5, básník
cikánského původu, který je autorem o něco staršího pokusu o klasifikaci,
považoval za jediné kritérium pro utčování různých cikánských skupin
národnost (nationality). Jeho klasifikace ovšem zdaleka není vyčerpávající
a použitá kritéria vyzývají k případné kritice. Kromě několika málo příle
žitostných maďarských pokusů zabývajících se vybranými aspekty cikánské
problematiky6 nebyl od doby, kdy byla publikována uvedená díla, učiněn již
1 Překlad je pořízen z textů: 1) Erdos, Kamill. 1960. A Classiflcation of Gypsies in
Hungary, Acta Orientalia. Academiae Scientiarum Hungaricae 10 (1), s. 79-82 a 2) Erdos,
Kamill. 1958. A Classification ofGypsies in Hungary, Acta EtnographicaAcademiae Scientiarum Hungaricae VI, 3-4, s. 449-457. Na odchylky mezi texty neodkazuji - vždy jsem
překládal podle verze, která byla v dané partii informačně bohatší (mladší text je zkrácenou
verzí textu staršího, ale nikoli úplně a na několika místech obsahuje naopak informace ve
starší verzi absentující); závěrečný oddíl "Linguistic Peculiarities" textu z roku 1958 vycházející z postřehů Jiřího Lípy jsem ovšem po konzultaci s J. Lípou vypustil; (pOZll. překl.).
2 Překlad je dílčím výstupem projektu MPSV ČR lJ 037/05-DP2: "Příčinya 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 Arcivévoda JoseE 1888. Gypsy Grammar. Budapešť.
4 Wlislocki, Heinrich v. 1890. Vom wandernden Zigeunervolke. Hamburg; 1891. Volksglaube un religiiiser der Zigeuner. Miinster; 1892. Aus dem inneren Leben der Zigeuner. Berlin.
5 Sztojka, F. 1886. Magyar és Czigánynyelv Gyiikszótára. Kalocsa.
6 Např.: Domotor, S. 1934. Mióta muzsikusok Magyarországon a cigányok? Oak dlouho
byli Cikáni v Maďarsku hudebníky?), Ethnographia, Vol. XLV, s. 153 a násl.; Bakó, F. 1954.
A tiszaigari cigányok fémmiivessége. (Metalurgie Cikánů v Tiszaigaru), A Néprajzi Mú-
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žádný další pokus o klasifikaci, třebaže od té doby již uplynulo více než půl
stoletÍ. Domníváme se ovšem, že klasifikace je potřebná jak pro maďarskou
etnografii, tak i pro mezinárodní bádání v oblasti cikánské problematiky,
přičemž podle našeho názoru se práce tohoto typu mohou ukázat velice
nápomocné v dalším výzkumu. Z uvedených důvodů jsme se rozhodli učinit
nový pokus o klasifikaci maďarských Cikánů.
Při vyhotovování níže prezentované klasifikace jsme brali na zřetel kritéria
lingvistická i etnografická.
V současnosti je možné v Maďarsku rozlišit dva druhy Cikánů:
A) Cikány, jejichž mateřským jazykem je cikánština.
B) Cikány, jejichž mateřským jazykem je ne-cikánský jazyk.
První z uvedených skupin sestává ze dvou výrazně odlišných podskupin:
Al) Těch, jejichž mateřštinou je tzv. karpatská či maďarská cikánština
(karpatští Cikáni).
Al) Těch, jejichž mateřštinou je tzv. valašská cikánština (valašští Cikáni).
V rámci karpatských Cikánů (podskupina Al) můžeme rozlišit tři druhy:
a) Ty, kteří žijí v župě Nógrád.
b) Ty, kteří žijí v okolí Budapešti (Páty, Csobánka, Pomáz, Zsámbék, Pilisvorosvár, Bia, Pesthidegkút, Budakalász) a v Zadunají (Pécs, Moháč,
Versend, Dunaszekcs).
c) Cikány "brusiče" a "kolotočáře"; příslušníci těchto skupin se toulají po
celé zemi a sebe samotné nazývají "německými" či "lužickosrbskými"
(Wendish) Cikány. Dialekt, jímž hovoří členové výšeuvedené podskupiny a), je mírně odlišný od dialektu podskupin b) a c).
Karpatští Cikáni se nejsou schopni dohovořit se členy valašské podskupiny z důvodu podstatné odlišnosti obou jazyků.
Subskupina valašských Cikánů (Vlach, Vlašika [Al]) se dále dělí na řadu
kmenů (tribes), z nichž mnohé se navzájem výrazně a ostře odlišují:
a) Lovdri - koňští handlíři
b) Posoidri - kapsáři
c) Kherdri - vlastníci domů (příležitostní dělníci)
d) Coldri - prodavači koberců
zeum Értesitlíje (Bulletin Etnografického muzea), Vol XXVI, s. 239 a násl.; Ladvenicza, M. 1.
1955. Nailer-smith Gypseis at Csobánka, A Néprajzi Múzeum Értesítlíje (Bulletin Etnografického muzea), Vol. XXXVII, s. 227 a násl.
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Khelderdri - měditepci, dráteníci
Cerhdri - kočovníci ("Ti, kteří žijí ve stanech")
Mdšdri - rybáři
Bugdri - pohodní
Čurari - nožíři
Drizdri - zloději
Bodvdr - ti, kteří žijí u řeky Boldva
Fodozovo - výrobci pánví a kastrolů, cínaři (Gurvdši)
Bodoca - kováři
Romano rom - mědi tepci
Potlogdr?
Patrindr 8 - opraváři kotlů
q) Viof9

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
o)
p)

r) líeče lO
Mezi významnější cikánské klany patří: Hercegešte, Čokešte, Ducešle, Kodešle,
DudumťŠte, Čiriklt, Pirancešte, Mugurešle, Šošoješle, Markulešle, Trabdešle, Ruva,

Buzešle, Grancešle, Neneka, etc.
Druhá hlavní skupina rovněž sestává ze dvou podskupin:
Bl) Cikáni, jejichž mateřštinou je maďarština
B2) Cikáni, jejichž mateřštinou je rumunština
Nyní bych chtěl doložit tvrzení, že za současné situace je legitimní považovat mateřský jazyk za kritérium, podle kterého je možné rozlišit přinejmen
ším hlavní cikánské skupiny. II

Tuto skupinu znám jenom z doslechu, nevím, kde její členové žijí.
Tuto skupinu znám jenom z doslechu, nevím, kde její členové žijí.
9 Z osobní komunikace s A. Hajdu (žijí v Zadunají?).
10 Z osobní komunikace s A. Hajdu (žijí v Zadunají?).
II Všechny "kmenové dialekty"("triba! dialects") "valašských" Cikánů (vlax, vlach, vlašiko, rom, čačo, rrom) vyjadřují zápor termíny "či" a "na", zatímco odpovídající termíny
užívané "karpatskými" Cikány jsou "na" a "ma". Zvuk "dž" a "čh" "karpatských" Cikánů
se u Cikánů "valašských" mění na "ž" a "š". Toto jsou nepochybně rozhodující bázová
kritéria. Například: "mluvit" se v karpatské cikánštině řekne "vakeren" a ve valašské "vorbisaren"; "nejdu" je v karpatské cikánštině "me na džav" a ve valašské "me či žav"; "dívka"
je v karpatské cikánštině "čhaj" a ve valašské "šej"; "dobré" = "Iačho" (karp.) a "lišo"
(valaš.) ; "nepotřebuji" = "na kampel mange" (karp.) a "či trubuj mange" (valaš.). Přízvuk
je v karpatské cikánštině vždy na první slabice, zatímco v cikánštině valašské mají všechna
slova přízvuk na poslední anebo předposlední slabice.

Do podskupiny Al patří, jak už bylo uvedeno, Cikáni, jejichž mateř
ským jazykem je karpatská cikánština. 12 Ta je nejarchaičtějším dialektem. 13
K nahrazení zapomenutých slov anebo k vyjádření nových pojmů užívají
přejímky nejčastěji z maďarštiny. Ponejvíce žijí v župě Nógrád, ale někteří
z nich žijí i v okolí Budapešti. 14
Valašští Cikáni, kteří představují subskupinu A2, nahrazují zapomenutá
slova a vyjadřují nové pojmy především pomocí přejímek z maďarštiny
a rumunštiny.15 Názvy kmenů (tribes) vyjadřují buď odpovídající profesi
anebo charakteristické vlastnosti jejich členů. Cikáni z této podskupiny jsou
roztroušeni po celém Maďarsku.
Cikáni z podskupiny Bl (Cikáni, jejichž mateřštinou je maďarština)
jsou potomky karpatských a valašských Cikánů, jejichž rodiče a prarodiče
je - pravděpodobně z důvodů snadnější asimilace - nenaučili cikánštině. lG
Tyto dvě části podskupiny Bl jsou natolik promíšené (smíšené sňatky,
společná bydliště, přijímání shodných nových profesí), že je takřka nemožné rozčlenit současné příslušníky této podskupiny vzhledem k jejich
původu. Ačkoli individuální rozhovory zaměřené na obyčeje či repertoár
písní poskytují jistá vodítka k určení původu, žádný seriozní badatel by
se v rámci této podskupiny neodvážil provést jednoznačnou a definitivní
kategorizaci.
Členové subskupiny B2 (Cikáni, jejichž mateřštinou je rumunština) žijí
především ve dvou komunitách v župě Békés: ve městech Elek a Méhkerék.
:Živí se prací v zemědělství.
Existuje také kategorie Cikánů Baldjare (tj. "Cikánů bečvářů"), kteří taktéž
náleží k této podskupině, třebaže mezi nemaďarskými autory se stále vedou
spory o jejich cikánský původ 1 ? (autor těchto řádků je považuje za Cikány
beze všech pochybností; je ovšem zřejmé, že bude třeba další výzkum, který

7

8

Arcivévoda Josef - Gypsy Grammar, Budapešť 1888.
Osobní sdělení J. Vekerdiho.
14 V Bicske, Pomáz, Páty a dalších obcích.
15 JószefVekerdi - osobní sdělení.
16 Když Cikán spáchal "zločin" proti kmenu, byl z něj vyhnán a musel se - ke své hanbě
usadit na okraji některé vesnice (neboť žádný jiný kmen by jej nepřijal). [Není jisté, zda
je poznámka tam, kde má být - v původním textu několik poznámek chybí a třebaže
číslo této poznámky v textu i pod čarou odpovídá, její text se zdá náležet jinam, neznámo
ovšem kam; pozn. překl.]
17 Block, Martin. 1936. Die Zigeuner, lhr Leben und ihre Seele. Leipzig, s. 168; Chelcea,
John. 1944. Rudari. Bukurešť; Chelcea, John. 1944. Fin ethnographisches "Rdtsel" die
12

13

Stangenmacher. Bukurešť.
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by v dané otázce poskytl vědecky platný důkaz). V Maďarsku žijí tři skupiny
Cikánů bečvářů - Balajare: Bojáš, Beáš, Lingurar.
a) Ti, kteří žijí v oblasti "Tiszahát" - regionu v severovýchodní části země.
Ti mají relativně nejvyšší kulturu, zanedbávají a postupně zapomínají
svůj mateřský jazyk.
b) "Kouřoví" Cikáni. Žijí v okolí měst Fiizesabony, Tiszafiired, Békécsaba
a představují mezistupeň mezi kategoriemi a) a c).
c) Takzvaní "dunajští" Cikáni. Žijí ve velice primitivních podmínkách mnoho mužů nosí vlasy dlouhé až na ramena a ženy nosí náhrdelníky
z drobných mušlí a perel.

.Dévavanya

Mezoberény

•

Členové podskupiny Al, tj. karpatští Cikáni, představují nejlépe asimilovanou a "nejslušnější" vrstvu Cikánů. Muži této skupiny jsou hudebníky,18
18

Být hudebníkem (zejména pak primášem cikánské kapely) je nejvyšší ambicí ma-

ďarských Cikánů mužského pohlaví; když se objeví na novém místě, prezentují se jako
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dělníky v továrnách, výrobci proutěných košů atd. 19 Ženy jsou buď plně
zaměstnány prací v domácnosti, anebo se zabývají celou řadou činností jako
je sběr a prodej léčivých bylin či obnošeného šatstva a veteše, předpovídání
budoucnosti či dokonce prodejem dříví. 20
Muži mají velice rádi černou barvu (oblek není žádným oblekem, není-li
černý) a v létě nenosí klobouk.
Ženy nosí "městské" oblečení (mladé dívky dávají přednost pestrým barvám a také si líčí obličeje). Vdané ženy nemají povinnost nosit šátek.
Žijí v domech se střechou a půdou.
"Národním" jídlem této skupiny je guláš s noky (humer maseha)21. Rádi
mají také sysly (pekenuca) a nepohrdnou koňským masem.
Karpatští Cikáni žijí mnohem intenzivnějším emocionálním životem
než ostatní Cikáni, například Cikáni valašští; jsou výrazně pověrčiví, věří
v duchy atp.
Rádi se přátelí s "bílými"22 (za prvé v naději na finanční prospěch, za druhé proto, že když si někoho oblíbí, jsou ochotni pro něj udělat cokoli).
~~~ejí a nenadávají, alespoň tedy ne tak a v takové míře jako Cikáni
valasstl.
Příslušníci subskupiny Al, tj. valašských Cikánů,23 považují sebe samotné za jediné "skutečné, pravé" Cikány (čačo rom) a hluboce opovrhují
všemi, kdo nehovoří cikánsky. Nejvíce pohrdají příslušníky podskupiny Bl,
"maďarskými Cikány" (hudebníky a výrobci nepálených cihel), jimž říkají
"Romungro"24, což je míněno jako smrtelná urážka.

primáši, i když jsou pouhými dělníky v továrnách, kteří housle nikdy nedrželi v rukou
(pokud na to přijde, obvážou si ruku a omluví se, že kvůli zranění bohužel nemohou hrát).
Velkým znalcem cikánské hudby je Dr. E. Spur, člen Gypsy Lore Society.
19 Objevují se mezi nimi i celonárodně známí koňští handlíři jako například jistý Baranyi z ohce Karanesság.
20 Prodávají suché větve, které nasbírají v lese.
21 Ať je jak chce tučný, jedí jej bez chleba. (Říkají, že jen sedláci jej jedí s chlebem).
22 Takto nazývají Cikáni osoby ne-cikánského původu (cikánsky: "parno manuš").
23 "Valašští" je spíše nevhodný termín: tato skupina nemá s Rumunskem nic do činění,
kromě toho, že než přišli do Maďarska, pobývali určitou dobu na rumunském území
(rumunsky hovoří pouze ti Cikáni, kteří žijí v oblastech, kde žije značné množství obyvatelstva rumunské národnosti).
24 Doslovně: "maďarský Cikán" ("rom" či "rum" = Cikán; "ungro" = maďarský). Valašští
Cikáni považují také "karpatské" Cikány za "romungro", protože ti znají jen asi polovinu
"původních" cikánských slova i ty vyslovují takovým způsobem, že i když se člen jedné
skupiny snaží, příslušníci druhé z uvedených skupin mu nerozumějí.
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25
Ženami pohrdají a dokonce je ani nepovažují za lidské bytosti. Při jídle
mohou u stolu sedět jen muži, zatímco ženy si mohou sednout jen do kouta
anebo mohou při jídle sedět na židli, ovšem v patřičné vzdálenosti od mužů.
Muži této skupiny si s ženami nikdy nepodávají ruce.
Jejich "národním" jídlem je zelí s bokol'i 26 • Maso z ježka považují zadelikatesu. Jsou ochotni jíst zdechliny, ale nikdy by se nedotkli koňského masa.
Jsou velice podezíraví k cizincům a odmítají se s nimi přátelit.
Strašně klejí a nadávají.

b)

c)

d)

e)

f)
Kmeny (tribes)27 a klany (dam) v rámci subskupiny Al:
a) Lovdri (koňští handlíři). Nacházejí se na nejvyšších pozicích sociálního žebříčku. Žádní valašští Cikáni jimi nepohrdají: naopak, pokud
"Vypadni, nechci s tebou mluvit, jsi žena!".
Nízké bochníky chleba pečené na žhavém popelu.
27 K označení větších skupin používají Cikáni termín "felekezeto" ("felekeszet" znamená v maďarštině "náboženská denominace"), nebo "falos" ("rasa" či "druh"). Napří
klad: ,,Andej če felekezeto (falos) san tu?" (K jaké skupině Cikánů patříš?). Máme za to,
že termínem, který se nejvíce blíží k ideji toho, co tato slova chtějí vyjádřit, je termín
"kmen" ("tribe"). Cikánské kmeny se od sebe navzájem liší 1) dialektem, 2) obyčeji,
názory, oděvem, profesí a obecným stylem chování: povědomím o kmenové příslušnosti,
které v mnoha ohledech kmeny mění na kasty.
25

26

1

některý člen této skupiny navštíví během svých pracovních cest valašské
Cikány, je to pro ně čest. 28
Muži tohoto kmene nemají rádi křiklavé barvy. Nosí šedé obleky,
šedé klobouky a černé boty.
Ženský oděv se mění podle jednotlivých žup, přičemž se lze setkat
jak s modely podle poslední módy, tak i se širokými sukněmi (kterých
se někdy nosí až deset najednou).
Posotdri (kapsáři). Ti představují zřetelně ohraničenou skupinu29 vyznačující se vlastním znakovým jazykem. Jejich oděv je prostý a čistý.
Občas dělají to, že dětem natahují prsty, aby byly oba prostřední prsty
stejně dlouhé: to umožňuje silněji stisknout a uchopit peněženku při
vytahování z kapsy.
Kherdri 30 (příležitostní dělníci). V letních měsících obvykle pracují jako
pomocní zedníci anebo pracují na státních farmách. Jejich oblečení je
prosté a neliší se od oděvu ostatních obyvatel měst. Ženy se rády malují
a některé z nich se živí prostitucí. Členové této skupiny znají mnoho
písní a pohádek a jsou znamenitými tanečníky.3l
Coldri (prodavači koberců). Členové této skupiny jsou charakteristickými postavami ulic hlavního města. Pocházejí z Transylvánie a prodáváním koberců se živili již ve své původní domovině (župy Csík a Udvarhely). Mnozí z nich vlastní pěkné velké domy (z nichž některé mají
cenu mnoha set tisíc forintů)32. Ženy nosí široké sukně jasných barev.
Khelderdri (mědi tepci, opraváři kotlů). Pocínovaný plech, nástroje
a další materiál nezbytný k jejich povolání nosí na zádech v plochých
dřevěných bedýnkách.
Cerhdri (kočovníci). Těmi všechny výše uvedené kmeny pohrdají. 33
Oděv a způsob života se v rámci kmene velice liší. 34

Pokud se dostanou mezi cizince, jsou členové jiných kmenů rádi považováni za Lovary.
Samozřejmě, že kapsáři se mohou objevit i mezi členy ostatních kmenů.
30 Doslovně: "vlastníci domů"; ačkoli se jedná o obecný termín, musel jsem jej pojednat
jako samostatnou skupinu, neboť Cikáni samotní ji za zvláštní skupinu považují.
31 Jedná se o cikánské písně, cikánské pohádky a cikánské tance.
32 Informace pochází z korespondence s Andrásem Hajdu.
33 Tento kmen zahrnuje tři klany: 1) Carinešťe, 2) Ducešťě, 3) Dudumešťe. "Le carinešťe
pačake rom si le ducešťe kadal čour si" ("Carinešťe jsou mírumilovní Cikáni, zatímco
Ducešťe jsou plemenem zlodějů a lupičů").
34 Ti z nich, kteří žijí ve městech, se oblékají poměrně vkusně (zpravidla náleží ke
klanu Dudumešťe), zatímco ti, kteří žijí na okraji vesnic, jsou otrhaní a ušmudlaní (klan
28

29

Ducešťe).
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g) Mdšarí (rybáři). Toto je nejprimitivnější skupina35 , kterou pohrdají dokonce i Cerhari. Bydlí v chatrčích36 pokrytých travou, stvoly kukuřice
a obdobnou krytinou. "Ty jsi úplně jako mašar" říkají Kherari, když
se na někoho zlobí. "Zazpívat si jako mašari" říkají Lovari křiku bez
ladu a skladu. "Nepatří k nám" říkají s opovržením Cerhari. Muži tohoto kmene nosí charakteristický žlutý klobouk, ženy pak mají široké
barevné sukně sahající k lýtkům.
h) Bugarí 37
i) Čurarí 38

j) Drízar 39
k) Bodvar 40
1) FďdozďV0 41
m) Potlogarí 42
n) Patrínar 43

o) Víol 44
p)

~če45

Před druhou světovou válkou znali Cikáni z župy Békés ještě další dva
kmeny: "Bare balenge" (dlouhovlasí)46 a "Glazar" (sklenáři)47; v současnosti
jsou neznámí.
Může vyvstat otázka, proč jsem rozdělil subskupinu Al do uvedených
kmenů. Proč jsem vyčlenil kapsáře jako zvláštní skupinu ačkoli je zřejmé, že
"Posoťari" (kapsáři) nemůže být jejich vlastní označení?
35 "Primitivní" není patrně nejpřiléhavější přídomek; nicméně- já jsem jej nevymyslel: mám
jej od Cikánů samotných, kteří tento kmen považují za odpad a spodinu, vždy nakloněnou
k nějaké nepravosti, jehož členové, když jsou přichyceni při činu, neváhají spáchat i vraždu.
36 "Chatrčemi" mám na mysli příbytek bez půdy.
37 Na živobytí si vydělávají krádežemi a žebráním.
38 Na živobytí si vydělávají krádežemi a žebráním.
39 Na živobytí si vydělávají krádežemi a žebráním.
40 Bohužel jsem je nenavštívil, ale mnoho Cikánů mi říkalo, že "hovoří cikánštinou

velice odlišnou od té naší".
41 Odlišný kmen od Khelderarů.
42 Tuto skupinu znám jenom z doslechu (z osobní komunikace s A. Hajdu), nevím, kde
její členové žijí (v Zadunají?).
43 Viz předchozí pozn. pod čarou.
44 Viz předchozí pozn. pod čatou.
45 Viz předchozí pozn. pod čarou.
46 Žili v blízkosti města Mátészalka (východní Maďarsko).
47 Tato skupina prodávala po domech vázy a vyřezávané výrobky v okolí měst Miško!c
a Eger (severní Maďarsko).
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Komukoli, kdo si klade tyto otázky, odpovím takto: zeptáte-li se jakého~~li ,Cikána, ~olik skupin Ciká~ů zná, nezapomene uvést Posoťari coby

zvlastm kategorn; po celou dobu Jsem se tak držel imperativu - vytvořit
klasifikaci, jakou by vytvořili Cikáni samotní.
Jinou otázkou, která může být vznesena je: "Jaká je situace, co se klanů (dam)
týče?,,48 Jako klany označuji všechny rozšířené rodiny (extendedfamílíes), které
mají vlastní specifické jméno, které je odlišuje od jiných podobných skupin
a obvykle končí na ,,-šťe" (napříkladDucešťe - jeden z klanů kmene Cerhari).
Někdy se stane, že klan - ať již z důvodu velkého počtu členů anebo (výjimečně) kvůli nějakému významnému majetku jeho členů - přeroste kmen:
v takovém případě původní kmenové jméno upadne v zapomnění a jediné,
které se zachová, je jméno klanu (např. "Markulešťe" v Sándorfalvě).
Problematika klanů se nijak nezjednodušuje tím, že někdy se přezdívka
dědečka, pradědečka, prapradědečka anebo některého z předků stane etablovaným jménem klanu (například Kherari v Tótkomlóši). Člověka naplní
radostí, když na ot~ku: ,,Andej če felekezeto san tu?" (ke komu patříš?)
dostane odpověď: "Sošoješťe, ale můj otec byl Pirancešťe".
To nás přivádí k problému z nejtěŽŠích, a to k otázce matrilinearity a patrilinearity. V současnosti odvozují svůj původ matrilineárně jen ty "nejprimitivnější" kmeny, zatímco většina Cikánů přešla k patrilinearitě.
Subskupina BI, která - jak jsem již uvedli - sestává z Cikánů, jejichž mateřským jazykem je maďarština, se zformovala ze smíšených potomků "karpatských" a "valašských" (tj. Al a Al) Cikánů, kteří již cikánský jazyk neznají. 49
Všichni "maďarští" Cikáni patří do skupiny BI (společně s "valašskými"
Cikány, kteří zapomněli svůj původní cikánský jazyk).50
Pouze valašští Cikáni rozlišují mezi kmenem (tribe) a klanem (clan).
Individuálním zkoumáním a rozhovory je do značné míry možné dopátrat se původu
(zvyky, repertoár melodií etc.). Co o sobě navzájem říkají Cikáni samotní je ovšem zcela
bezcenné ("valašští" Cikáni jsou v tomto ohledu výjimkou). "Slušní" Cikáni hudebníci
z měst ve Velké maďarské nížině například označují jako "valašské" všechny Cikány nehudebníky. (Navíc, když mají vztek na "příležitostné" hudebníky z malých vsí, nazývají
je také "valašskými" Cikány.)
50 V daném ohledu je třeba být velice opatrný. Podle Cikánů samotných vypadá situace
následovně: 1) Podle "valašských" Cikánů mohou být za Cikány považováni pouze ti,
kdo zcela ovládají cikánštinu ("čačo rom" = skutečný, pravý Cikán), všichni ostatní jsou
"Rumungro" (označení "Rumungro" může být ovšem někomu přiřknuto dokonce i na
základě barvy jeho pleti). 2) Podle názotu "maďarských" Cikánů (hudebníků) je "valašský" Cikán každý, kdo není hudebník. Nehudebníci mezi karpatskými Cikány jsou
výjimkou, ale ti jsou okamžitě rozpoznatelní podle srylu řeči.
48

49
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Příslušníci skupiny Bl se zabývají rozmanitými profesemi: muži mohou
být hudebníci, výrobci nepálených cihel nebo prodejci peří; ženy prodávají
po domech obnošené šatstvo anebo si na živobytí vydělávají žebrotou apod.
Hudebníci nosí moderní šedé či tmavomodté obleky (nikoli však černé, jaké
nosí "karpatští" Cikáni ze subskupiny AI). Jejich ženy nosí moderní "měst
ské" oblečení. Ti, kteří se zabývají jinými profesemi, se oblékají podobně
jako okolní populace. V této skupině se objevuje nejvíce smíšených (cikáno-maďarských) manželství.
V lokalitách, kde žije mnoho Cikánů, existují zvláštní čtvrtě - označo
vané jako "díra"51 - kde Cikáni žijí buď v chatrčích, anebo ti zámožnější
v domech s půdou a taškami na střechách.
Subskupinu B2 Qejíž mateřštinou je rumunština) lze rozdělit do dvou
kategorií: I) rumunští Cikáni, 2) Balajare (Cikáni bečváři).
1) "Rumunští" Cikáni pocházejí z Rumunska52 a zabývají se zemědělstvím.
Stejně jako maďarští Cikáni-hudebníci se oblékají dobře a zejména jejich ženy mají rády moderní oděvy a křiklavé barvy. Jak mladé dívky, tak
i vdané ženy se rády líčí a v otázkách morálky jsou spíše laxní, v každém
případě jsou jejich mravy volnější než jak je tomu u Cikánů hovořících maďarsky anebo "valašským" dialektem.53 Mnohé z nich se živí
prostitucí.
Mají jen velice malé tzv. "rasové uvědomění", což je vidět na vysoké
míře, v jaké uzavírají smíšená manželství. Mnoho jejich žen se vyznačuje
nevšední krásou.
2) Balajare: ti zámožnější bydlí v domech s půdou a taškami na střechách.
Vůbec naznají cikánský jazyk. 54
Příslušníci této skupiny se zabývají především výrobou koryt a podobných předmětů (dříve kupovali celé úseky lesů, ve kterých bydleli, dokud je
celé nezpracovali; bývali velice bohatí).

Tyto "díry" se nazývají "Paříž" (v Békés), na jiných místech pak "Londýn" apod.
V Maďarsku žijí 70 let.
53 U "valašských" Cikánů se cizoložsrví přísně trestá (ostříhání vlasů, uříznutí nosu,
odřezání prsů, bití někdy až k smrti dotyčné ženy). Pravidla jsou dnes mírnější, ale tresty
se stále objevují. Vloni například u obce Balassagyarmat vyšlo najevo, že mladá "valašská"
Cikánka měla "bílého" milence: kdykoli ji některý z "valašských" Cikánů uviděl, plivl na
ni, takže se nakonec musela odstěhovat do vzdálené lokality.
54 Takzvaní "Jenišové" v Německu, s nimiž se ovšem lze setkat také v severských zemích;
kočovníci, kteří nejsou nijak spojeni s Cikány: jejich jazykem je obvykle rotwelsch, mají
plavé či zrzavé vlasy. Martin Block klade otázku: "Nejsou ,Jenišové' a ,Balajares' jedno
a totéž?" (Block, Martin. 1936. Zigeuner. Leipzig, s. 168.)
51
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V současnosti žijí ve městech a na vesnicích. Když se jich někdo zeptá:
"Jste Cikán?", odpovědí: "Ano, jsem."
Jejich ženy se oblékají stejně, jak je to běžné u okolní populace.

* * *
Výše uvedená klasifikace je založena na autorových vlastních zkoumáních
a rozdílech, jaké mezi sebou činí Cikáni samotní. Pro srovnání bychom
chtěli přidat ještě kategorizaci dvou vysloužilých poddůstojníků bývalého
četnictva, jejichž služba je často zavedla mezi Cikány.
"Existují tři skupiny Cikánů;55 1) hudebníci, 2) dráteníci (tinkers) nebo

kočovníci a 3) valašští Cikáni či Cikáni beČVáři. Členové druhé z uvedených
kategorií se od ostatních liší tím, že na svých kabátech nosí velké stříbrné
vejčité knoflíky. 56 Zatímco s hudebníky a bečváři jsme nikdy neměli žádné
potíže, dráteníci byli poměrně nebezpeční a neváhali ani spáchat vraždu;
jejich ženy nosily na těle trojhranný nůž. Skupiny jejich příbuzných často
žily ve vesnicích a právě s jejich pomocí dráteníci kuli své pikle.57 Kočovníci
cestovali ve vozech pokrytých rohožemi, čtyři pět rodin dohromady. Bečváři
žili obvykle v lesích blízko pramenů; měli chatrče, dva metry vysoké, postavené z klád. Ty chaty měly střechu s hřebenovou tyčí. S těmihle Cikány
nebývaly potíže; přes zimu pokáceli kmeny a přes léto dělali kádě, bečky
a lžíce. Z těch, kteří byli usazení, byl vždy vybrán jeden jako soudce (nebo
náčelník). Když jsme takovou osobu vybrali, ptali jsme se pak jednoho po
druhém, jestli ho chtějí za náčelníka. Pokud se proti zvolené osobě nezvedl
obecný odpor, okamžitě jsme jej jmenovalj,58 Mezi jejich ženami nebyly
žádné prostitutky. "59

55

Informace pocházejí od 1. Bakose, šestaosmdesátiletého vysloužilého poddůstojníka

četnicrva.

Dnes nosí takové knoflíky pouze Khelderari.
Cikáni se usazovali postupně, takže došlo k rozdělení kmenů a v jejich rámci se
ustavily kasty.
58 "Cikánská knížata" ("Cikánští králové") či takzvaní "vojvodové" již neexistují, ale
všichni Cikáni, kteří jsou usazeni ve vesnicích, mají vlastního "soudce" či náčelníka. Je to
obvykle inteligentní Cikán, který je zodpovědný za jednání svých společníků a který je
jakýmsi "styčným důstojníkem" mezi Cikány a institucemi většinové společnosti.
59 Prostituce se rozmáhá proporcionálně s usazováním: mezi čersrvě usazenými primitivnějšími kmeny (například Mašari či Cerhari) nejsou žádné prostitutky _ zatím.
56

57
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dostali dům, aby v něm žili, postavili si v něm stan, v něm zapálili oheň,
a v dusivém kouři tam seděli.

Druhý poddůstojník nám řekl:60
"Znám dva druhy Cikánů: 1) usedlé (hovoří cikánsky a jsou hudebníky či
výrobci nepálených cihel), 2) kočovné (ti jsou obvykle vysocí, silní a zdraví;
muži nosí černé kloboukyGl a bohatší z nich mají kabáty zdobené velkými
stříbrnými vejčitými knoflíkyG2). Ženy nosily mnohobarevné sukně, někdy
i deset najednou, jednu na druhé. 63 Mezi jejich ženami nebyly žádné prostitutky, zatÍmco u usedlých jich pár bylo. Co se týče jejich obchodních dovedností a talentu (tj. koňského handlířství), předstihli kočovní Cikáni i ty
nejchytřejší Židy. Nejkomplikovanější záležitosti, které muselo četnictvo
řešit, byly konstantně případy spojené s Cikány; nejvyšší uznání, kterého
se nám dostávalo z velitelství, bylo spojeno s případy týkajícími se Cikánů:
naši velitelé dobře věděli, jak těžké je vyřešit případy, ve kterých figurovali
Cikáni.
Historie jejich usazení byla vcelku prostá: jejich koně a vozy byly zabaveny, prodány a získané peníze jim byly předány, aby s nimi začali nový
život.
Tento ,systém' byl později opuštěn a peníze byly ukládány na pro daný
účel zřízený účet, protože Cikáni měli sklon veškeré peníze, které dostali,
okamžitě prohýřit za pití. Za trvalé bydliště jim byl vyznačen konec vesnice: 64
zde mají své stany, ve kterých žijí v létě i v zimě. 65 Občas se stávalo, že když

60 Informace pocházejí od 1. Szántó,

MAĎARSKU

pětasedmdesátiletého

vysloužilého

poručíka

četnictva.

61 V současnosti nosí maďarští a karpatští Cikáni (zejména pak hudebníci) černé obleky;
valašští Cikáni přestali černou nosit, kromě bot, které jsou většinou černé.
62 Stříbrné knoflíky byly u usedlých valašských Cikánů omezeny na určité "zóny módy" tj. byly módní v župě Pešť, zatímco v župě Békés se nikdy nenosily.
63 Vystopovat původ na základě oděvu je možné pouze v některých regionech (v jižní
části Zadunají anebo v oblasti za řekou Tisou atd.). Ženy "primitivnějších" kmenů stále
lpějí na barevných skládaných sukních, přičemž ženy zámožnějších "kast", např. Loviirů
ve městě Kalocsa, nosí ne méně než 8 až 10 načechraných sukní dosahujících až po lýtka,
zatímco ženy Mašiirů z obce Végegyháza na sebe nevezmou více sukní než jen jednu.
Všechny vdané valašské Cikánky, které přišly o poctivost, musí nosit šátek: nesundávají
jej ani když se češou - pouze odkryjí cíp. Muži nosí vždycky klobouky.
64 "Primitivní" kmeny stále ještě žijí na okrajích vesnic, zatímco dlouhodobě usedlí (po
městsku oblečení) Cikáni, koňští handlíři a obchodníci žijí v centrech měst, ve vlastních
domech, roztroušeni mezi okolním obyvatelstvem.
65 V současnosti v Maďarsku žádní Cikáni nežijí ve stanech a je to již pouze kmenové
jméno (tj. Cerhiiri - "Ti, kteří žijí ve stanech"), které slouží jako vzpomínka na jejich

Usadit je dalo práci, protože sotva jsme je usadili, zmizeli z vesnice. My
jsme je ale vždycky přivedli zpátky. Při tom nám pomáhali jak okolní obyvatelé, tak i usedlí Cikáni, kteří uprchlíky znali. Všem pak byla přidělena
identifikační karta, aby bylo jasné, kam patří. Trvalo to tak tři roky, než se
66
jakž takž usadili. Cikáni, kteří jsou usedlí již dlouhou dobu (tj. hudebníci),
se s nově usazenými Cikány nepřátelili: tyto dvě skupiny pro sebe navzájem neměly než opovržení. Kočovní Cikáni považovali ty usedlé za sluhy
a pohrdali jimi pro jejich chudobu. 67 Na druhé straně usedlý Cikán pohrdal kočovnými Cikány a štítil se jich, neboť se obával, aby nepřišel o svou
dobrou pověst tím, že by byl s kočovnými Cikány hozen do jednoho pytle,
pamatujíc na úsloví: "Jednou Cikán, vždycky Cikán".68 Z tohoto důvodu
se usedlí Cikáni měli před Cikány kočovnými na pozoru a hlásili nám vše
podezřelé, dokonce i příjezd nových kočovných Cikánů do vesnice. Usedlí
Cikáni nám hodně pomáhali. 69
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SEBEDEFINICE ROMSKÝCH ETNICKÝCH SKUPIN
A JEJICH VNíMÁNí JINÝCH ROMSKÝCH SKUPIN'
PÉTER SZUHAY

Z angličtiny přeložili Marek Jakoubek a Lenka Budilová

V tomto textu se zaměříme klasifikaci skupin v Maďarsku, které jsou označované jako "Romové" ("Roma")2, na jejich vzájemné vztahy včetně jejich
postojů k jiným romským skupinám. Jednou ze základních věcí, kterou lze
v daném ohledu pozorovat jako obecný trend, je touha těchto skupin vzájemně se separovat a odlišovat. Opravdu, vlastně všechny skupiny, označo
vané jako Romové, usilují o jasné odlišení sebe samých od ostatních skupin
označovaných za Romy, přičemž jakékoli srovnávání s ostatními skupinami
velice často striktně odmítají.
Obyvatelé Maďarska, kteří jsou v odborné literatuře označováni jako Vlach
Roma [oláh cigányok] se obvykle sami označují jako Rom či Roma. Takzvaní
maďarští Romové (Hungarian Roma) [magyar cigányok] se označují jako
"Muzikanti" [muZl"ikusok], a rumunští Romové (Romanian Roma) [román
cigányok] se nejčastěji nazývají Beáši (Beás) [beások]. Nelze samozřejmě před
pokládat, že tyto tři skupiny budou tvořit základ každé klasifikace, na druhou
stranu nelze popřít, že rozmanité skupiny se obvykle chápou jako přísluš
níci některé z uvedených hlavních skupin. Současně tomu ovšem není tak,
že by Romové, kteří se chápou jako příslušníci jedné z hlavních skupin, bez
výhrad akceptovali všechny ostatní Romy, kteří příslušnost k dané skupině
deklarují. Jinými slovy: někteří Romové, kteří se hlásí k příslušenství do určité skupiny, nejsou ostatními Romy z této skupiny za její členy považováni.
Na konci osmdesátých let začali maďarští intelektuálové, kteří byli Romům nakloněni, užívat namísto termínu Cikán [cigány] termín Rom [rom],
I Péter Szuhay: The self-definition of Roma ethnic groups and their perception ofother
Roma groups. Text je publikován s laskavým svolením autora.
http://www.mtaki.hu/docs/kemeny_isrvan_ed_roma_oLhungary/petecszuhay_the_selL
definitions_oLroma3thnic_groups.pdf
2 Termíny v kulatých závorkách jsou termíny anglického originálu, které (vzhledem
k dosud ne plně etablovanému překladovému úzu) uvádíme pro lepší identifikaci dotyč
ných skupin.
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neboť termín Cikán/i a jeho odvozeniny považovali za hanlivý či urážlivý.
Ovšem například "muzikanti" [muszikusok] proti užívání termínu Romové
protestovali, přičemž argumentovali tím, že nejsou Romové (Roma), ale muzikantští Romové (Musician Roma) [muzsikus cigányok]. Naprostá většina
maďarskojazyčných romských politiků byla ochotná termín Romlové používat, když hovořili o politických stranách Romů a romských občanských sdruženích, jako například o Romském parlamentu [Roma Parlament], Nadaci
pro ochranu občanských práv Romů [Roma Polgárjogi Alapítvány], Romském tiskovém centru [Roma Sajtókozpont], Roma Veritas [Roma Véritas],
zatímco další organizace dostaly jména v romštině: Phralipe, Amaro Drom,
Lungo Drom a Romano Kher. Tyto skutečnosti naznačují, že na úrovni "romské politiky" bylo dosaženo jednoty a kulturní integrace různých skupin což ovšem neznamená, že je tato jednota obecně uznávána a přijímána i na
úrovni každodenní kultury. Termín Romlové byl přijat i do soudobé novinářské hantýrky, třebaže se zde může jednat o eufemizmus anebo akceptaci
úzu mluveného jazyka. Obecně je tomu ovšem tak, že časté výklady termínu
Rom tento termín pouze devalvují.
Ze sociologického hlediska je v daném ohledu klíčovým fakt, že mezi
uvedenými třemi hlavními skupinami existuje silná bariéra ve sféře vzájemných sňatků. Tyto skupiny jsou endogamní a dokonce i v rámci těchto tří
velkých skupin se ještě nacházejí menší endogamní subskupiny. To znamená,
že jedinec z určité skupiny může uzavřít sňatek pouze v jejím rámci. V rámci
skupin, které se nazývají Muzikanti či Romové, existují různé podskupiny
oddělené výraznými hranicemi. Tyto subskupiny mohou být ustaveny na základě povolání, životního stylu, materiálního bohatství či geografie, ale mohou se také odvozovat z klanového (elan) či příbuzenského systému. Jiným
zřejmým výrazem sociální segregace je segregace rezidenční, která se projevuje
například tím, že osoby, které patří do jedné ze dvou či tří různých hlavních
skupin, žijí v různých částech obce a "nemísí" se; obdobně též, je-li v určité
lokalitě romská osada, lze v jejím rámci pozorovat neviditelnou dělící linii,
imaginární hranici, která tuto osadu rozděluje. Separace hlavních skupin je
dále patrná též v oblasti zaměstnání. V dřívějších desetiletích tvořily osoby
náležející k odlišným skupinám oddělené pracovní brigády, které často požadovaly, aby byly ubytovány v různých částech ubytoven. Obdobné tendence
bylo možné pozorovat i v rámci obecných sociálních vztahů (jako je přátel
ství či sdružování se vrstevníků). Všechny uvedené skutečnosti sloužily k demonstraci faktu, že zatímco společnost obecně zařazuje veškeré osoby, které
označuje jako Romy, do jedné homogenní skupiny, Romové samotní dbají
na symbolickou manifestaci svých odlišností a příslušnosti k jedné ze skupin.
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Obdobně můžeme toto úsilí o vyjadřování rozdílů pozorovat i v lingvistickém rozdělení skupin označovaných jako Romové. Terminologie skupin,
označovaných jako valašští Romové (Vlach Roma) klasifikuje osoby a skupiny následujícím způsobem: členové naší skupiny jsou Romové. Lidé stojící
vůči naší skupině v opozici jsou "gadžové", kteří mohou být dále rozděleni
na sedláky a pány (obecně řečeno jsou ti, kteří chovají vůči skupině nepřátel
ské postoje nazýváni sedláky, zatímco ti, kteří se skupinou solidarizují, jsou
označováni jako páni). Na pomezí těchto dvou kategorií se nacházejí Romungri - tento termín naznačuje, že se nejedná ani o Romy, ani o Maďary.
Maďarští Romové dělí svět podobným způsobem - svou vlastní skupinu
nazývají "Muzikanti" a skupinu, která je v odborné literatuře označována
jako valašští Romové (Vlach Roma) nazývají valašští Romové. Stejně jako
valašští Romové nazývají maďarští Romové ne-Romy "gadžové" - termínem
pocházejícím z romani. Zvolíme-li si jako výchozí bod lokální skupiny či
komunity, uvidíme, že klasifikace Romů je nejasná a kontradiktorní. Gy6rgy
Pogány a Géza Bán uvádějí ve své práci A magyarországi cigányokhelyzetéról
[O situaci Romů v Maďarsku] kategorizaci, kterou jim poskytl Rom žijící
ve městě Salgótarján:

Romové v Maďarsku se dělí do šesti skupin: a) kočovní valašští Romové
žijící ve stanech, b) Romové vyrábějící koryta, c) Romové obchodníci, vyrábějící rohože, d) venkovští Romové živící se příležitostnou prací, kteří také
trochu muzicírují, e) Romové žijící v provinčních městech a Budapešti, pracující v průmyslu, kteří ale mají bezstarostné postoje a povahu, f) muzikanti
žijící v provinčních městech a Budapešti, kteří jsou ovšem pro své hudební
umění váženi. Důležité je, že ve všech skupinách a kategoriích bereme
v potaz nejvyšší dosaženou úroveň vývoje.
Je zřejmé, že tato klasifikace směšuje etnické, profesní a rezidenční faktory. Členové romskojazyčné skupiny z obce Szalkaszentmárton mají za to,
že Romové mohou být rozděleni na Romungry ("hudebníky"), valašské
Romy, Romy bydlící ve stanech, Romy bydlící v chatrčích, brusiče nožů
a výrobce koryt. Valašské Romy pak dále dělí do podskupin, mezi než patří:
Lovari, Panrešti, Kudešti, Šošoj a Hodešti; jinými slovy míchají a považují
za identické ty skupiny, které bychom v terminologii Kamila Erd6se definovali jako kmeny (tribe) a klany (elan). Když byli otázáni, kdo jsou oni
sami, rozhodně prohlásili, že Lovari, bez ohledu na to, ke kterému kmenu či
klanu patřili jejich předci. Maďarojazyční Romové žijící v obci Velký Čerkes
(Nagycserkesz) zaznamenali existenci následujících skupin: valašští Romové,
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Romové žijící ve stanech, korytáři, "muzikanti" a maďarští Romové. Maďarojazyční Romové z obce Tarnalelesz rozlišují: "muzikanty", výrobce
nepálených cihel, valašské Romy, Lovary a výrobce koryt. Romskojazyční
Romové v Ároktó uváděli následující skupiny: valašští Romové, Gurvari,
Romové žijící ve stanech, Rumungri a korytáři. Romskojazyční Romové
z Kétegyházy nazývali všechny maďarskojazyčné Romy Rumungro; dále
rozlišovali mezi Beáši a valašskými Romy, včetně skupin jako jsou Mašari,
Lovari, Kelderaši a Čurari. Rumunskojazyční Romové z obce Véménd užívali pro valašské Romy jmen Kolompár a Lakatár; dále odlišovali maďarské
Romy a rumunskojazyčné Romy rozdělovali do tří zvláštních skupin: Beáši
(či árgyelán), tincsán a muncsán. Lakatári byli dále rozděleni do skupin podle
profese: kisiris (brusiči nožů), abrosár (podomní obchodníci s textilem), bokráncsos (nožíři) a kupec. Jiné skupiny muncsán se nazývají cigán a Beáše
označují jako árgyelán. Beáši samotní pak rozlišují jen dvě skupiny árgyelán
a muncsán.
Mezi romskojazyčnými Romy lze pozorovat proces vzrůstající jednoty.
Termín Lovari se postupně stal sebeoznačením i těch skupin, jejichž před
kové patřili k jiným kmenům a klanům. Dřívější kmenová a profesní označení prakticky vymizela, protože tradiční zaměstnání již neexistují a v otázce
způsobu obživy narůstá uniformita. Zvláštní romská povolání jako koňské
handlířství a další formy prodeje se staly populárními u rostoucího počtu
romskojazyčných skupin, které ovšem v daných oblastech dříve vůbec nemusely působit. V dřívějších obdobích byli Lovari (tj. "ti mající peníze"3)
považováni za vrchol hierarchie romskojazyčných Romů, pročež ostatní Romové, kteří se začali zabývat podobnými profesemi, chtěli být také nazýváni
Lovari. "Původní Lovari" toto označení také užívají, ale snaží se z něj vyloučit
ostatní romskojazyčné skupiny, které jsou chudé, žijí v segregovaných osadách anebo se nezabývají odpovídající profesí. Termín Lovari tak nepřímo
získal význam "praví Romové" - Romové, kteří se věnují obchodu anebo
handlují s koňmi, auty či barevnými kovy.
Mezi romskojazyčnými skupinami jsou určujícími faktory sociální status
a funkce. Pravý Rom není závislý na hierarchickém systému sociální dělby
práce; hledí si toho, aby byl sám svým pánem. Tak tomu je i přes to, že
jeho aktivity jsou závislé na jeho vztazích se sedláky a zbytkem společnosti.
To znamená, že skutečný Rom si na živobytí vydělává nákupem zboŽÍ od
3 Tato etymologie, odvozující daný termín z romského výrazu pro peníze - love - je
chybná; název skupiny je odvozen z maďarského výrazu pro koně (Jó). Lovari pak znamená obchodníci s koňmi. (pOZll. překl.)
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sedláků a dalších producentů a jejich následným prodejem. V tomto ohledu
představuje úspěšný obchod nejvyšší hodnotu, nebot' zajišt'uje nezávislost na
majoritní společnosti a na jejích institucích. Dávání na odiv vlastního bohatství současně slouží jako symbol pravého Roma. Takový Rom hromadí cenné
statky, dává na odiv bohatství a žije "dobrý život". Romskojazyčné skupiny,
které nejsou schopny naplnit tato očekávání, nejsou považovány za pravé
Romy, i když "hovoří jazykem" a vidí smysl života v zábavě, ve vzájemném
respektu a v láskyplných vztazích s rodinou a přáteli. Skutečnost je tedy taková, že zatímco jedna ze statusových skupin dokáže všechna tato očekávání
naplnit, jiné dokáží naplnit pouze některá z nich.
S podobnou situací se setkáváme také u etnické skupiny maďarsko
jazyčných Romů. Maďarští Romové se v zásadě bez výjimky identifikují
jako "muzikanti" bez ohledu na to, zda se oni sami či jejich přímí předkové
skutečně živili hudbou či nikoli. Důsledkem tohoto jevu je skutečnost, že
jako "muzikanti" [muszikus] se označují osoby, jejichž předkové vyráběli
nepálené cihly, byli námezdními pracovníky anebo - zejména v poslední
době - zemědělskými či průmyslovými dělníky. Z jejich perspektivy však
"muzikant" označuje jejich pravý původ, protože jejich společný mytický
předek byl hudebníkem. Kromě toho můžeme všechny maďarsky hovořící
Romy označit společným skupinovým jménem a odlišit je tak od Romů
vyrábějících koryta nebo valašských Romů. Romové, kteří se považují za
pravé muzikanty, pochopitelně takové označení odmítají a snaží se omezit
jeho význam zdůrazňováním principu, že: "všichni muzikanti [muzsikusok]
jsou maďarští Romové [magyar cigányok], ale ne všichni maďarští Romové
jsou muzikanti". Opravdoví muzikantští Romové považují "dobrý život" za
něco jako život "opravdového mistra". Opravdový muzikant je tedy uctivý
k ostatním, velkorysý, pohostinný a laskavý, čímž dosahuje symbolické nadřazenosti. Přestože muzikantova obživa závisí na zemědělcích a hostech, jeho
hodnoty nejsou totožné s hodnotami jejich. Dobrý život se snaží dát na odiv
prostředky materiálního světa, má však přitom tendenci statky spíše konzumovat než akumulovat. Protože jeho živobytí je založeno na hudbě (tedy na
poskytování služby), neusiluje o dosažení "zvýšené reprodukce", jako romští
obchodníci a podnikatelé.
Pro skupiny maďarských Romů, kteří se definují jako "muzikanti",
ale neživí se hudbou, byly v posledních desetiletích vytouženou normou
hodnoty zemědělců a nižší střední třídy, a to i přes přitažlivost (nedosažitelného) statusu opravdových romských muzikantů. Smyslem života se jim
staly jistoty - zaměstnání, rodina a zabezpečení rodiny. Jejich cílem přitom
byla částečná nebo limitovaná nezávislost na zemědělském nebo dělnickém
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životním stylu. V předcházejících desetiletích jim poskytovala základní živobytí práce v průmyslu nebo dokonce práce na plný úvazek v zemědělství.
Obvyklým cílem členů této skupiny bylo definovat se v první řadě a zejména
jako maďarští občané spíše než odkazovat na svůj "romský původ". Romové
žijící v izolovaných a segregovaných osadách toužili přestěhovat se do vesnic
a měst a žít mezi ne-Romy a cítili se uraženi, když je ostatní označovali jako
Romy [cígdny]. Přestěhovat se do prosperujících vesnic a žít mezi ne-Romy
však přes veškeré své úsilí nedokázali. Neustále a všude museli čelit sociálním důsledkům svého etnického původu. Všeobecně však převládalo přijetí
vládní a úřední politiky asimilace. Kromě toho členové těchto skupJn vyčítali
valašským Romům, že mohou za předsudky, kterým musí čelit.
Dnes víme, že snaha o asimilaci maďarsky hovořících Romů byla úspěšná
jen částečně. Od druhé poloviny osmdesátých let 20. století se řada Romů
zejména nekvalifikovaní dělníci a nádeníci - stala nezaměstnanými a ztratila
stabilní a jistý zdroj obživy. Řada Romů, kteří již dosáhli životní úrovně nižší
střední třídy, byla znovu donucena k příležitostným zaměstnáním a nejistému živobytí. Objevily se kulturní formy typické pro kulturu chudoby.
Jak dokládá mnoho případů obživných strategií valašských Romů, nabízely
během tohoto období nejjistější druh obživy obchod a podnikání. Dokonce
i ve skupinách, kde muži obvykle pracovali v průmyslu či zemědělství, se
stal možným způsobem získávání obživy nákup a prodej zboží či pouliční
prodej. V posledních letech dochází ke splývání těchto dvou skupin, které
je založeno na kulturním systému komerčních "podnikatelských" povolání.
Kategorie "přizpůsobivých" byla zatlačena do pozadí, přestože větší část
skupin dnes žije, ve srovnání s předchozími desetiletími, usedlým životním stylem zemědělců či střední třídy, tak jak od nich vyžaduje stát, jako
například Romové žijící ve venkovských oblastech a pracující v zemědělské
výrobě.

Různé romské etno-lingvistické skupiny - ačkoli různé subskupiny se
téměř rovnají "skupinám životního stylu" či "akademickým etiketám" - nadále udržují inter-skupinovou rivalitu a v rámci romského hierarchického
systému se snaží přiřazovat různým etnickým skupinám určité pozice. Neexistuje přitom žádná hierarchie, kterou by akceptovali všichni. Obecně lze
pozorovat, že rumunsky hovořící subskupiny Beášů jsou přesvědčeny, že jak
maďarští Romové, tak valašští Romové se na ně dívají spatra, a izolují je, či
je téměř plně exkludují. Zároveň jsou však Beáši také přesvědčeni o tom, že
mají nejlepší intelektuální schopnosti: založili například gymnázium v PécsiGandhi Grammar School. Valašští Romové, zejména ti, co se stali ekonomicky soběstačnými a považují se za bohaté, stavějí sami sebe na vrchol
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hierarchie. Do značné míry opovrhují těmi, které nazývají Romungro, a to
včetně "muzikantů" - které označují jako lidi "pěti set forintů", tedy jako ty,
kteří vydělávají muzikou právě tolik peněz, aby dokázali žít ze dne na den.
Romy se stálým zaměstnáním, nebo ty, kteří se živí jako zemědělci, považují
za cosi jako nevolníky, kteří se dřou v otrocké práci. Takové osoby nepovažují
za pravé Romy. Není to přitom proto, že nemluví romsky, ale proto, že nežijí
romským· stylem života, ale snaží se kopírovat životní styl gadžů. Někteří
z chudších, romsky hovořících skupin žijících v bídě, ovšem považují za
nejvýznačnější Romy "panské" Romy, muzikanty - ale zase pouze ty, kteří
jsou opravdovými muzikanty.
Muzikanti - opravdoví muzikanti - stavějí na vrchol hierarchie sami
sebe. Jsou pyšní na to, že mohou popularizovat maďarskou muziku (což je
v jejich perspektivě pravá romská muzika), čímž dělají dobré jméno své zemi.
Definují se jako maďarští občané, kteří zaujímají vysokou pozici v rámci
maďarské sociální hierarchie, a protože sdílejí hodnoty této společnosti, považují se za "vážené členy společnosti". Obviňují valašské Romy, že mohou
za protiromské předsudky, a tvrdí, že bohatí valašští Romové své bohatství
nepochybně získali kriminálními a nepoctivými aktivitami. Předsudky vůči
nim jsou takto ospravedlněny. Chudí, kteří si za svoji chudobu mohou sami,
pak zase žijí přežitým způsobem života a tím poškozují dobrou pověst muzikantů, protože společnost se na Romy dívá jako na jeden celek. Mínění lidí
o valašských Romech může být vztaženo také na muzikanty, a tím bránit
jejich integraci do společnosti.
Romsky mluvící skupiny samy sebe odlišují od maďarsky mluvících
Romů, protože jsou přesvědčeny, že ti opustili starobylou romskou kulturu,
snaží se přizpůsobit kulturním hodnotám většinové společnosti a jsou odhodláni asimilovat se do společnosti. Bojí se toho, že budou ztotožňováni
s etnickou skupinou, jejíž skupinovou identitu nesdílejí, protože jedním
z nejdůležitějších prvků smysluplného života je pro ně žít jako Romové
a udržovat romské prvky své kultury. Tento názorový rozdíl byl podnětem
k diskusi o tom, která romská skupina má autentický kulturní systém. Pokud
se pohybujeme ve sféře antropologie, je tato debata zjevně bezpředmětná,
neboť kulturní systém je vždy měnící se a vyvíjející se soustavou. 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 (jinými slovy, popis, jaký podává například Kamil Erdos či Micheal Stewart,
nám pro maďarsky hovořící skupiny chybO. Na základě naší zkušenosti však
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můžeme říci, že maďarsky mluvící skupiny Romů považují svůj vlastní kulturní systém za součást romské kultury.
Možná není čiré šílenství předpokládat, že rozbroje mezi různými skupinami by se vyřešily, kdyby výzkumníci považovali kulturní systémy romských etnických skupin za rovnocenné a kdyby byly výsledky výzkumu lépe
aplikovány a zvyšovaly tím povědomí o Romech mezi politiky a členy
široké veřejnosti. Kdyby byly klasifikace a vnitřní hodnotové systémy romských skupin lépe známy, nemuseli by Romové čelit takové nevědomosti
a předsudkům v každodenním životě. Předešlo by se rigidizaci hranic mezi
jednotlivými skupinami, což by zvýšilo stupeň solidarity v rámci celé romské komunity. Přestože intelektuální reprezentace maďarských romských
etnických skupin se snaží dosáhnout jejich kulturní integrace, na úrovni
lidové kultuty je stále ještě možné vidět "zákopovou válku" mezi různými
skupinami.

1

MEZI "ŠPINAVOSTí" A "ÚZKOSTLIVOSTí"
O systému (ne)čistoty v komunitě maďarských Cikánů'
KATA HORVÁTH

&

(SABA PRÓNAI 2

Z angličtiny přeložila Markéta

Vaňková

Názory maďarských obyvatel vesnice na Cikány se opírají o povrchní osobní
setkání (v nichž se Cikáni vždy zhostí očekávaných rolí); o špatné zkušenosti,
které s Cikány mají (pramenící ze situací, ze kterých nakonec podle svého
názoru vycházejí jako "poškozená" strana); kromě toho vesničané vycházejí
též z povědomí o způsobech jednání, které je v protikladu k jejich vlastnímu
žebříčku hodnot a je pro ně nepřijatelné, a rovněž ze stereotypů, které o Cikánech mají (a jak jsou tyto stereotypy předávány dále, jsou zpětně ovlivňo
vány výše uvedenými faktory). Ačkoli jsou "ne-cikánské' koncepty Cikánů
částečně produktem imaginace (tím jak deformují, zveličují i systematizují),
jsou stejně tak založeny na pozorování dodnes charakteristického chování
a vedou k oživování příslušných stereotypů, a tak i k prohloubení sociální
vzdálenosti mezi Cikány a ne-Cikány.
Negativní soudy vesničanů, týkající se Cikánů, se soustřeďují kolem
dvou nejdůležitějších "cikánských charakteristik": totiž že Cikáni jsou "líní"
a "špinaví". Vedle vztahu k práci je to právě jejich poměr k "čistotě", z něhož
vychází mínění maďarského okolí.
I Tento překlad byl pořízen z anglického textu Kata Horváth, Csaba Prónai: Between
"grimy" and "touchy". On the purity system of a Magyar Cigány community. Na tomto
místě je třeba uvést dvě terminologické poznámky: termín "grimy" (v maďarštině "retkesség") je přeložen jako "špinavý"; termín "touchy" (v maďarštině "kényesség") lze
překládat jako úzkostlivý, choulostivý, jemný, útlocitný nebo dokonce štítivý. V textu se
držím většinou překladu "úzkostlivý", nicméně v některých případech je použit jiný, zde
uvedený termín, který je v daném kontextu trefnější. Pro převod anglického slova "Gipsl'
a též maďarského "Cigány", která se v textu opakovaně objevují, jsem se rozhodla používat
české slovo "Cikán", které je originálu významově blíže než "Rom". Pokud se však v originále slovo "Rom/Roma" objevuje, považuji to za záměr autorů a překládám jako "Rom".
Použití kurzívy v překladu odpovídá kurzívě v originále. Ke spojení "maďarský Cikán"
viz poznámka 2. (pOZll. překl.)
2 Tato studie vychází z tříměsíčního terénního pobytu, realizovaného Katou Horváth
a Cecílií Kovai v období od dubna do července 2002 v osadě maďarských Cikánů ve
vesnici Gombalja, župa Borsod.

177

178

I

CIKÁNSKÉ SKUPINY A JEJICH SOCIÁLNf ORGANIZACE

Zároveň však také sami Cikáni uvádějí často čistotu jako hlavní důvod
své distance, když formulují rozdíly mezi sebou a Maďary nebo mezi růz
nými cikánskými skupinami. V rámci této argumentace jsou nejběžnější dvě
kategorie, jež se objevují jako trvalé charakteristiky těch, kdo jsou odlišní:
"úzkostlivost" (kényesség) na jedné straně a "špinavost" (retkesség) na straně
druhé.
Skutečnost, že čistota je tak silně přítomna ve vnějších soudech, zcela
determinujíc vnitřní vztahy různých skupin, možná vysvětluje, proč antropologický výzkum Cikánů postavil tuto otázku (vedle tématu "práce") do
samotného centra interpretace cikánských kultur. Měli bychom si nicméně
položit otázku, zda takto výrazná přítomnost problému čistoty nemůže
být připsána faktu, že cílem antropologů vždy bylo zkoumat vnější soudy
prostřednictvím vnitřních perspektiva vzhledem k tomu, že nečistota je nejčastějším soudem, měla by tudíž být prezentována z jiného hlediska. Nebo,
viděno z jiné perspektivy, nestalo se toto téma tak stěžejním pro antropology
proto, že informátoři - vědomi si skutečnosti, že (ne) čistota je jedním z nejdůležitějších vnějších hledisek - cítili, že by právě tuto charakteristiku měli
považovat sami u sebe za důležitou?
V každém případě se dnes rozvinulo celé odvětví antropologického výzkumu Cikánů, které v souladu s linií symbolické antropologie a obzvláště
s dílem Mary Douglas tvrdí, že cikánská kultura může být nejlépe interpretována prostřednictvím pro ni příznačného systému (ne)čistoty. Podle této
antropologické disciplíny jsou koncepty nečistoty ve skutečnosti výrazem
symbolických systémů: v každé společnosti je fyzické chování charakteristickým způsobem determinováno - a zároveň je lidské tělo jakousi "mikroskopickou kopií společnosti". Proto může mapování těch mechanismů, které
regulují tělesné procesy v dané kultuře, vrhnout světlo na různé charakteristické vzorce sociálních vztahů.
Ačkoli jsou kultury na Zemi zcela odlišné, je pravdou, mimo jiné, že lidé
tíhnou k vytváření nějakého typu řádu, k nějaké kosmologii. Když dáváme
prostřednictvím slov význam různým věcem ve světě, zároveň je klasifikujeme. Tímto způsobem vznikají binární opozice jako např. syrový a vařený,
jedlý a nejedlý, čistý a nečistý atd. U Cikánů je tomu nejinak, ačkoli z perspektivy ne-Cikánů může vzniknout dojem neuspořádanosti či chaosu. Je
jednodušší předpokládat, že cikánský svět postrádá jakoukoli formu logiky
a je prostě jen ad hoc zvoleným "obrazem" prvků z našeho světa, než provést
pečlivý terénní výzkum trvající měsíce proto, abychom byli schopni rozluštit
vnitřní systém konkrétní kultury tak, jak se nám odhaluje prostřednictvím
svého vlastního fungování. Právě o to však usilují antropologové, když se
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"nastěhují" k těm, kterým chtějí porozumět: tam se chtějí skutečně dozvě
co se zde dělá a proč.
Počátek kulturně-antropologických studií Cikánů v "klasickém smyslu"
je spojen se jménem Rena Cotten (později: Rena C. Gropper). Již v první
publikaci této autorky (viz 1951), která se zabývala genderovými rozdíly
mezi newyorskými Kalderaši, se objevuje zmínka o znečištění (pro které
používá termín "mahrimé').
Renu Cotten cituje Carol Miller ve své nepublikované práci z roku 1968.
Stěžejním tématem této práce jsou výslovně koncepty vztahující se ke znečištění u jiné skupiny amerických Cikánů, u Mačvajů (Machwaya) (v tomto
případě má termín "marime" nejen význam fyzického a spirituálního znečiš
tění, ale také sociální exkluze). Carol Miller jde dále než její předchůdkyně,
v neposlední řadě také díky tomu, že měla na rozdíl od ní možnost seznámit
se s knihou Purity a Danger (1966) Mary Douglas, což také učinila.
Není tedy náhoda, když Miller (1968: 3) píše, že představy týkající se
znečištění se manifestují prostřednictvím rituálních zvyků. Pro každého Cikána Mačvaje pocházejí očišťovací procedury, rituály spojené s jídlem, tabu,
jež se pojí s (určitými) sankcemi zavržení i vzorce víry a představ z jedné,
společné tradice. Tato jednota představ týkajících se znečištění je přirozeně
také prostředkem symbolické sociální jednoty.
Carol Miller dochází k závěru, že marimé má tři důležité sociologické
významy (Sutherland 1975: 257). Za prvé je marimé jednou z forem sociální
kontroly, protože prostřednictvím exkluze (resp. díky její jedinečné restriktivní moci) posiluje právní systém (Miller 1968: 7). Za druhé, marimé je
také systémem respektování genderového statusu - obzvláště dospělé ženy
musí projevovat respekt vůči mužům. Za třetí, marimé hraje základní roli
při proměnách statusu, k nimž dochází v průběhu života jedince: různé statusy spojené s věkem jsou vyjádřeny a rituálně zdůrazněny prostřednictvím
diferenciace stupně znečištění.
V dějinách antropologického studia Cikánů má podobně výjimečnou
a důležitou pozici monografie Anne Sutherland Gypsies. The Hidden Americans z roku 1975.
V letech 1968-1970 pracovala tato badatelka především jako učitelka
na "cikánské škole" Bervale v Kalifornii (jméno školy je výtvorem autorky
samotné). Zjistila, že aby si Cikáni udrželi svůj způsob života, pokoušejí se na
jednu stranu omezit své sociální kontakty s ne-Cikány na nejnižší možnou
míru, a na druhou stranu respektují takové kódy chování, jimiž se ne-Cikáni
neřídí, čímž vytvářejí sociální, morální i náboženské hranice (Quintana _
Floyd 1976: 280). Nejlépe to ukazuje jedna kapitola z autorčiny monografie,
dět,
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nazvaná "Pollution, Boundaries, and Beliefs", v níž ukazuje, že představy
spojené se znečištěním jsou stěžejní pro celý systém víry: představ. J~ pí,še;
"myšlenka znečištění je nejen jádrem systému víry a predstav, ktery dava
řád morálnímu univerzu Romů, ale rovněž obdařuje významem sociální
hranice, jak vnitřní tak vnější, a je klíčová pro přežití Romů jako skupiny"
(1975: 255).
Teorie Anne Sutherlad je podle ní samotné rozvinutím definice marimé,
kterou vytvořila Carol Miller (1975: 257). Zároveň je výrazně ovlivněna
teorií "znečištění" u Mary Douglas, která A. Sutherland inspirovala k tvrzení, že marimé je možné uchopit prostřednictvím jeho opaku, vuzho, jenž
označuje jak fyzickou, tak spirituální čistotu (1975: 258). Jakožto protikladné kategorie mají tyto dva koncepty samozřejmě široký interpretační
rámec. Kategorie čistoty v sobě zahrnuje rovněž ekonomické a politické
aspekty. Mechanismus, který stojí na opozici čistý-nečistý, pak determinuje
skupinu jako celek (Tauber, 1994: 17).
V závěru knihy Sutherland vyvozuje, že se sociální formy i sociáll1í akce
vztahují ke kategoriím čistoty a nečistoty. "Tyto představy nejsou souhrnem
pověr, jak se často tvrdívá v literatuře, ale vytvářejí systém, který dává smysl
chování jak uvnitř romské společnosti, tak i mezi Romy a ,gadži' (ne-Cikány)" (1975: 289).
Podle této badatelky hrají uvedené kategorie důležitou roli ve dvou oblastech. Za prvé, "veškeré jednání získává morální charakter, který je vysvětlo
ván jazykem relativní (ne)čistoty". Například konflikty týkající se uzavírání
manželství proto mají stejně tak morální obsah jako volba obchodních
aktivit nebo intriky, mající politické či ekonomické cíle. "Za druhé, sociální
hranice se vyjadřují v kategoriích znečištění. To zahrnuje základní sociální
rozdělení na základě pohlaví a věku i psychických a fyzických dimenzí těla,
dělení širších sociálních jednotek (...) a nadpřirozeného světa; a vposled
jsou kategorie znečištění prostředkem vymezení zásadní hranice mezi Romy
a gadži, čímž je samotná identita Romů jakožto skupiny vyjádřena v termínech relativní (ne)čistoty" (1975: 289).
Je zřejmé, že podobnou logiku sleduje také Judith Okely ve své monografii The Traveller-Gypsies, jejímž základem je dvanáctiměsíční terénní výzkum,
který tato britská antropoložka realizovala v letech 1970 a 1972 ve čtyřech
"travellerských tábořištích".
Judith Okely spatřuje podobně jako Miller a Sutherland (a ve stopách
Mary Douglas) jednu z možností rozdělení světa Cikánů a světa ne-Cikánů
v dodržování určitých tabu, souvisejících s rituálními praktikami, které etnické hranice nejen vyjadřují, ale dokonce posilují. Jak píše, tyto představy
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nejen že klasifikují gadže jako znečišťující, "ale také nabízejí prostředky
k udržení vnitřní čistoty. Jsou-li zachovávána určitá pravidla, mohou Cikáni
vstoupit na území gorgiů (ne-Cikánů), aniž by jim to uškodilo" (Okely
1983: 77).
Představy vztahující se k ne-čistotě a dodržování tabu znečištění jsou
základem cikánské identity a jako takové se rýkají takových každodenních
činností jako je jídlo, praní prádla, uspořádání životního prostoru nebo
umísťování předmětů do tohoto prostoru.
Tradice interpretace konceptu (ne)čistoty u cikánských kultur reprezentovaná linií Corten - Miller - Sutherland - Okely se stala tradicí mainstreamovou. Mezi její pozdější představitele patří Marie-Paul Dollé (1972),
Aparna Rao (1975) a Alain Reyniers (1988), píšící o Manuších (Manuscha)
ve Francii a Belgii; Katrin Goldstein (1975), zabývající se Cikány ve Švédsku;
Mami Gronfors (1977,1985) a Anna Maria Viljanen (1978,1981,1994:
157-160), studující Cikány ve Finsku; Sheila Salo a Mart T. Salo (1977),
zabývající se Kalderaši ve východní Kanadě; Carol Silverman, zkoumající
Cikány v USA (1981); Ignacy-Marek Kamiríski (1982, 1987), Andrzej
Mirga (1987) a Lynette Nyman (1997), píšící o Cikánech v Polsku; Teresa
San Román, Carmer: Garriga (1983: 24-25) a Paloma Gayy Blasco (2006),
studující Cikány ve Spanělsku; Jane Dick Zarta (1989) a Francesca Manna
(1997: 25-27), zabývající se Cikány v Itálii; Michael Stewart (1997: 204-231)
a Irén Kertész-Wilkinson (1997: 107-110), zkoumající olašské Cikány (Oláh
Cigánys) v Maďarsku a další.
Také právě zmíněný Michael Stewart vychází ve své analýze konceptu
(ne)čistoty u skupiny olašských Cikánů v Maďarsku především z prací
Judith Okely a Anne Sutherland. Tento britský antropolog jako první realizoval antropologický terénní výzkum v cikánské komunitě v Maďarsku.
V polovině osmdesátých let 20. století strávil spolu se svou rodinou patnáct
měsíců v cikánské osadě ve městě, jež označuje jako Harangos. Ve své práci
podává detailní popis těch "aspektů (ne)čistoty" - pravidel vztahujících se
k oblékání a chování -, jež determinují každodenní život obyvatel Harangos
zcela výjimečným, bezmála rituálním způsobem (srov. Kovalcsik 1995).
Uveďme několik příkladů: technické oddělení umývání nádobí a omývání
osob; oddělení "ručníku na obličej" od "ručníku na tělo"; povinné nošení
šátku a zástěry u vdaných žen; zákaz nošení krátkých kalhot u mužů; za normálních okolností mají ženy zakázáno stříhat si vlasy a nesmějí se česat v něčí
přítomnosti; samotný úkon omývání je zahalen hlubokým tajemstvím; ženy
nesmějí být muži spatřeny dokonce ani když jdou pouze směrem na toaletu;
každý biologický projev plodnosti je obklopen řadou tabu.
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Největší význam Stewartova popisu spočívá ve zjištění, že z pohledu
olašských Cikánů jsou všichni gadžové stejně tak špinaví, jako jsou Cikáni
z hlediska gadžů. "Člověk se stává nečistým tím, že směšuje horní a dolní
(polovinu těla, pozn. překladatele), například když si myje obličej stejnou
vodou jako genitálie". To je také důvod, proč některé gadžovské domy páchnou (khandeb, prohlašuje jeden Cikán (Stewart 1997: 209).
Všichni výše zmínění autoři sledovali koncepty (ne)čistoty ve "svých"
zkoumaných skupinách, které se zásadně odlišují od skupin gadžovských
a které se naopak na základě popisů zdají být více podobné sobě navzájem to jest těm skupinám, které jsou označovány jako cikánské. Nicméně když
jednotlivé skupiny (pro vnějšího pozorovatele často zdánlivě homogenní)
zdůrazňují výhradně své názory na (ne)čistotu, aby se odlišily, spatříme mezi
nimi rozdíly.
Mezi maďarskými Cikány žijícími v Gombaija se koncept (ne) čistoty,
týkající se určitých vymezených činností, objevuje v rámci konceptuálního
systému odlišného od toho, který nalézáme u olašských Cikánů (Oláh Cigánys). Představy a opatření, týkající se (ne)čistoty, jež například potvrzují
a ustanovují přísné oddělení horní a dolní poloviny těla, v této komunitě
neexistují. Nebo bychom spíše měli říci, že v této komunitě "již neexistují",
kladouce tak tuto skupinu do uceleného narativu, jenž zahrnuje vše od tradičních životních stylů až po úplnou asimilaci, a současně připomínajíce teorii předvídající "konec Cikánů" a prorokující rozpad jejich komunit. Takové
typy narativů, v nichž jsou Cikáni z vesnice Gombaija někde "na půli cesty"
mezi nedotčeností a asimilací, nabízejí dvě možné interpretace. Podle jedné
můžeme nahlížet kulturu maďarských Cikánů jako jednu fázi dynamického,
avšak výlučně jednosměrného, unilineárního procesu (směřujícího k asimilaci). Podle druhé interpretační verze by měla být situovanost "na půli cesty",
patrná ve srovnání s Maďary a o/ašskými Cikány, považována za statický stav,
který neumožňuje další vývoj. Vyvstává tak před námi jakási "no man's land",
země nikoho, kde již nejsou živé "tradiční cikánské zvyky" (včetně konceptů
/ne/čistoty), kde ale zároveň není myslitelný ani maďarský způsob života,
neboť většinová společnost nadále považuje tyto lidi za Cikány.
V rámci této interpretace se však jeví role současnosti (kterou považujeme
za známou) poměrně malá, zatímco na "fikci" minulosti a budoucnosti je
kladen až příliš velký důraz. My považujeme minulost za stejně tak fiktivní
jako je fiktivní - přinejlepším předvídatelná - budoucnost, protože ve vět
šině případů je nám minulost známa pouze z oficiálních záznamů. V našem
případě zahrnuje dokonce i orální historie pouze příběhy těch osob, které
dnešní vypravěč skutečně osobně znal (neboť příběhy již nežijících lidí jsou
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vzájemně vyprávěny jen velmi zřídka) - čili ve většině případů vyprávění
generace prarodičů. Fakta, která ve vztahu k minulosti nebo k budoucnosti
chybí, jsou v těchto vyprávěních vytvářena prostřednictvím interpretace
a současná pozorování jsou rovněž přetvářena podle pozdějších interpretač
ních vzorců.
Odmítnutí historické metody tudíž znamená, že se v tomto případě
spolehneme na metody antropologické. Naším cílem v níže uvedeném
textu tudíž není nalézt místo dané komunity v historickém procesu podle
toho, jaký koncept (ne)čistoty zastává, a tím zaujmout stanovisko ohledně
její přináležitosti buď k "Cikánům" nebo k "Maďarům" - ale daleko spíše
nahlédnout problematiku "pravého cikánství" z poněkud příhodnější perspektivy konceptu (ne)čistoty, jinými slovy pokusit se odpovědět na otázku,
jakým způsobem dávají koncepty (ne) čistoty smysl jak vnitřním, tak vnějším
sociálním hranicím (Sutherland 1975: 255).
Abychom však byli schopni interpretovat dělení, založená na konceptu
(ne)čistoty, musíme mít alespoň povšechnou znalost o cikánské rodině,
jejích specifických vnitřních vztazích a různorodých kontaktech, které si
vytváří s maďarským okolím. Z hlediska pokrevního příbuzenství můžeme
v Gombaija identifikovat dvě rozšířené rodiny: rodinu Ráez a Farkas. Ačkoli
jsou v důsledku vzájemných sňatků (které jsou ovšem relativně řídké) tyto
dvě rodiny propojeny, považují se navzájem za odlišné, jejich obydlí jsou
umístěna odděleně a jejich vzájemná setkání se omezují na účelové uspokojování ekonomických potřeb. Obě tyto rodiny se však odlišují od třetí
rozšířené rodiny, ačkoli tato má úzké příbuzenské vztahy s rodinou Ráez. To
tedy znamená, a Cikáni jsou si toho sami vědomi, že diferenciace není založena na pokrevních vazbách, ale spíše na jakýchsi reálných nebo domnělých
rozdílech ve způsobu života, který je rodinami považován za tak důležitý, že
představuje důvod vzájemného oddělení. Když mluví o třetí rodině (Orsós),
používají ostatní Cikáni vždy jejich přezdívku - Saso). Ve shodě s těmito
rozdíly v rodových liniích i ve způsobu života rozlišují obyvatelé Gombaija
tři velké rodiny, které dávají přednost tomu, žít odděleně.
Mezi těmito rodinami však skutečně existují objektivní rozdíly, evidentní
i pro člověka nezasvěceného, například skutečnost, že zatímco členové rodiny Farkas žijí v části Pirittyó (mající přezdívku Rózsadomb)3 v takzvaných
fenálló házak (kamenných domech), rodiny Ráez a Saso) žijí na jiném vršku
ve vesnici, většinou v příbytcích vyhloubených do skalnatého svahu; navíc
zatímco hodně žen z rodiny Farkas pracuje v nemocnici v Egeru a většina
3

Nejelitnější předměstí Budapešti.
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mužů

má práci ve vesnici, členové rodiny Rácz preferují takzvanou cigány
munka (cikánskou práci, například sběr čehokoli) a rodina Saso) si zajišťuje živobytí hlavně "žebrotou". Rozdíly mezi skupinami se projevují i ve způsobu,
jakým se vztahují k Maďarům: zatímco Saso) většinou argumentují tím, že
jim nepřeje osud a že jsou nejchudší a nejpotřebnější ze všech Cikánů,
rodina Farkas se snaží získat status "čistých", pracovitých a ctižádostivých
Cikánů. Rodina Rácz, zdá se, si vybírá a směšuje prvky z obou strategií. 4 Ač
koli uvnitř jednotlivých skupin je velmi důležité prokazovat, že Maďaři jsou
pouze využíváni a nejsou s nimi vytvářeny bližší svazky, rozšířené rodiny si
mezi sebou navzájem nikdy neprozradí podstatu své strategie. To však zpětně
vytváří nedůvěru a napětí mezi rodinami.
Takové jsou konkrétní příčiny antagonismu, objektivně rozpoznatelné
i z vnějšího pohledu. Zeptáme-li se nicméně samotných Cikánů na rozdíly
mezi nimi a ostatními, nikdy nezmíní právě uvedené důvody a jejich odpovědi budou spíše řekněme "ideologického" rázu. Bylo by zavádějící nakládat
s těmito "ideologiemi" jako se symbolickými kategoriemi, neboť pro dotyčné
skupiny představují velmi konkrétní aspekty klasifikace světa a lidí, jež je obklopují. V komunitě, v níž jsme realizovali náš výzkum, byla jedním z těchto
aspektů (a pravděpodobně tím nejdůležitějším) právě otázka (ne)čistoty.
Popisujeme-li v tomto textu koncept (ne)čistoty v komunitě madárských
Cikánů, v podstatě si klademe za cíl prezentovat pohled jediné rodiny
(Rácz), žijící v příbytku vyhloubeném do skalnatého svahu na ulici Alkotmány, neboť tato rodina si nás vzala domů, pomáhala nám a "přivlastnila"
si nás. Popis toho jak se člověk stává členem té či oné skupiny nám ovšem
nepomůže získat odpověď na otázku, jaké ve skutečnosti tyto skupiny jsou
nebo jak na sebe samé nahlížejí, neboť intence takové otázky se nevztahuje
k "hodnocenému", ale spíše k "hodnotiteli" - to jest ke klasifikačnímu systému toho, kdo vynáší hodnocení. Z pohledu rodiny Rácz je tedy vesnice,
kde žijí Maďaři, befele ("vevnitř"), část Pirittyó, kde žije rodina Farkas, je
kifele ("venku") a rodina Saso) sídlí felfele ("nahoře"). Z tohoto hlediska
existují dva typy Maďarů, v závislosti na tom, jak pozitivní vztah k rodině
Rácz mají: mohou tedy být buď cigányszeretllk (ti, kdo mají rádi Cikány,
4 Ačkoli jsme se výše zmínili o tom, že názor maďarského okolí na Cikány je v mnoha
ohledech povrchní a příliš generalizovaný, ukazuje se, že Maďaři mezi cikánskými rodinami diferencují. Rodinu Farkas kategorizují jako součást Rendes Cigánys (řádní Cikáni),
nicméně o ostatních dvou skupinách mají špatné mínění a nevidí mezi nimi rozdíl. Protože Maďaři jen zcela výjimečně vstupují do cikánských osad, nevědí o jejich prostorovém
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"cikánofilove') nebo olyan cigány gyulolll ft}ták (ti, kdo Cikány nesnášejí).
Nezávisle na těchto kategoriích ale mají všichni jeden společný rys, a to magyarok kényesek (Maďaři jsou "úzkostliví"). Hlavní charakteristikou těch, kdo
žijí v Pirittyó, je to, že jsou megnézllk ("nadutci") a megszólók ("pomlouvači")
a že nyaliskodnak a magyaroknak (podlézají Maďarům), zatímco rodina Saso}
je prostě retkesek ("špinavá").
V protikladu k proměnlivosti soudů, týkajících se vlastní rodiny, i v opozici k flexibilitě a výrazně situační povaze sebe-identifikace nebo hodnocení
ostatních členů rodiny, jsou výše uvedené soudy překvapivě trvalé a stabilní.
Tato stabilita je přirozeně nejsilnější ve vztahu k Maďarům, protože je-li
někdo Cikán/ka, může se o něm kdykoli říci, že je azért rendes ("přeci jen
řádný"), což je přívlastek, který si Maďaři vyslouží opravdu jen vzácně.
Zde je důležité zmínit, že z pohledu Cikánů jsou gadžové integrální součástí jejich světa, nejen proto, že jsou držiteli nejrůznějších ekonomických
zdrojů a politické moci, ale také proto, že gadžovské hodnoty silně ovlivňují hodnoty cikánských komunit a tedy pro ně představují, samozřejmě
v jejich vlastní interpretaci, určité referenční body. V důsledku toho _
a antropologové se na tom, zdá se, shodnou - "nemohou být představy Cikánůnahlíženy nezávisle na představách širší společnosti" (Okely, 1983: 78).
Jakmile výzkumník ztratí ze zřetele fakt, že Cikáni musí nepřetržitě reagovat na podmínky, které jim nabízí nebo vnucuje společnost, se kterou jsou
v kontaktu, ocitá se v nebezpečí, že bude zkoumanou skupinu analyzovat
jako by její členové existovali v nějakém uzavřeném prostoru a zdánlivě
nehybném čase (Williams 1985: 121). Proto nemůžeme porozumět životnímu stylu, který je Cikány považován za vzor, pokud jej budeme nahlížet
pouze z jejich hlediska, protože Cikáni nežijí v kulturní ani sociální izolaci,
ale více či méně vědomě vytvářejí image cikánských zvyků (Gypsy customs)
v návaznosti na koncepty a praktiky, s nimiž se setkávají v okolním světě.
Pro Cikány v Gombalja, kteří v mnoha ohledech na Maďary shlížejí spatra
a jejich chování zkoumají pod drobnohledem nebo provázejí úsměšky či
přímo výsměchem, představuje totéž chování Maďarů zároveň svého druhu
standard, jakýsi referenční bod.
Negativní názory na Maďary nejsou opřeny konkrétně o jejich "čistotu"
nebo "špinavost", protože sami Cikáni přisuzují hodnotu tomu "být čistý
jako Maďar". Často jsme slýchávali poznámky jako: olyan tiszta az, mint
egy magyar ("čistý jako Maďar"), magyar ház is lehetne, ha abból nézed, hogy
milyen tiszta ("to by klidně mohl být maďarský dům, jak je čistý"). Kritika
se vztahuje spíše na přístup Maďarů k čistotě, tedy na jejich úzkostlivost.
Jinými slovy, rozdíly, na jejichž základě Cikáni formulují negativní soudy
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týkající se Maďarů, nemůžeme vysvětlit prostřednictvím odlišnosti konceptu
čistoty, neboť obě skupiny vyznávají stejný ideál čistoty. V našem případě je
daleko důležitější odlišné porozumění a zkušenosti spojené s (ne)čistotou,
takže "adaptovat se" v tomto ohledu znamená převzít gadžovský systém
hodnot, vztahujících se k (ne)čistotě, zatímco "zůstat Cikánem" znamená
implementovat tyto hodnoty po svém a při tom nadále shlížet svrchu na to,
jak se věci dělají "po maďarsku".
Úzkostlivost Maďarů však nenabývá na významu pouze v úzkém vztahu
ke konceptu (ne)čistoty; můžeme ji zaznamenat v jakémkoliv jejich chování,
které je ve světě Cikánů vždy vysvětlitelné. Jinými slovy, s (ne)čistotou souvisí také celá řada dalších charakteristik, jejichž kombinace určuje následné
soudy a mínění. Kupříkladu "úzkostlivost" maďarských žen ve vztahu k porodu dítěte dokonale vysvětluje rozdílný hodnotový systém Cikánů a Maďarů. V důsledku své "choulostivosti" nemají maďarské ženy hodně dětí,
během samotného porodu jsou velmi úzkostlivé a ze stejného důvodu kojí
své děti po velmi krátkou dobu, pokud vůbec.5
Vraťme se však k úkonům čistotnosti, které se u Cikánů a Maďarů odlišují. Cikánská žena tráví spolu se svou nejstarší dcerou prakticky celý den
úklidem. Po ranním úklidu se začíná vařit, přičemž veškeré slupky z brambor
či odpad z jiné zeleniny jsou odhazovány na zem, kde se již povalují vyhozené krabice, sáčky a tašky. Stejně tak když se škube kuře, skončí veškeré
peří a nepoužitelné části na zemi (kde ovšem nezůstanou dlouho, protože si
pro ně ihned přiběhnou pozorní vychrtlí psi z osady, jen aby se o ně hlučně
prali na dvoře). Když je uvařeno, ženy si zapálí cigaretu nebo pojí něco slunečnicových semínek, jejichž slupky samozřejmě plivou na zem, kam rovněž
vylévají kávovou sedlinu a odhazují cigaretové nedopalky, pečlivě míříce na
místa, kde ještě není na podlaze položeno linoleum. (Černě propálená místa
však svědčí o nespočetných neúspěšných pokusech...). Na zemi tedy skončí
v podstatě cokoli, co již není potřeba. Je tedy naprosto pochopitelné - a to
jsme se ani nezmínili o následcích příchodů a odchodů osob, které se vě
nují "cigányolás" ("cikánění")6 -, že úklid je činností nepřetržitou. Cikánka
každých deset minut zamete, co půl hodiny vytře a pokaždé pak vysype
smetí na dvůr, odkud se až večer uklidí to, co mezitím neodnesli psi, děti
a vítr.
Cikánské ženy v Gombaija obvykle kojí své děti až do věku dvou a půl, tří let.
Slovo cigányolds (cikánění) označuje návštěvy bez konkrétního důvodu, jejichž účelem
je jen prohodit pár slov, které Cikánům (a zvláště ženám) zaberou celý den. Často říkávají:
Na, megyek cigányolni (No, zajdu si zacikánit).
5
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Na praní prádla se používá poloautomatická pračka a oddělená centri (odvodu obstarávají děti ještě než jdou do školy. Jestliže chtějí ženy
použít také horkou vodu, musí si ji ohřát zvlášť na kamnech - takže stráví
praním prádla v podstatě celý den. Prádlo se sesbírá do velkých plachet, které
se svážou do uzlu a hodí na dvůr; pak se v pořadí od bílého k barevnému
pere v téže vodě a poté se pečlivě (protože nemají žehličku) rozvěsí na pletivo, které jako pavoučí síť, do níž se pravidelně zaplétají vyšší návštěvníci,
obepíná celý dvůr. Tkaniny, které se právě používají jako utěrky, kapesníky,
případně jako tašky, je nutné prát velmi často - jak kvůli jejich multifunkč
nosti (například když je potřeba zakrýt krvácející ránu nějakého dítěte, jsou
tyto tkaniny pro tento účel okamžitě roztrhány), tak také proto, že se vždy
používá prostě to, co je při ruce.
Rovněž mytí nádobí je relativně časté,? nejen proto, že děti i dospělí jedí
prakticky pořád, kdykoli mají hlad, ale také proto, že vypůjčené nádobí
není podle Cikánek vždycky dostatečně čisté. Zápůjčky nádobí jsou důleži
tou epizodou v neustálém závodu v čistotnosti, který mezi sebou Cikánky
vedou. Jakmile dostane Cikánka do ruky zapůjčené nádobí, začne jej za
doprovodu hlasitého komentování umývat ("Co je ta Csita za špindíru, tohle
je jediný důvod, proč se mi protiví, že je tak špinavá"). A totéž se bude opakovat až bude uvařeno a nádobí se bude vracet. Jakkoli "do čista" ale nádobí
vydrhne, osoba, která věc zapůjčila a která je samozřejmě obeznámena s tím,
že byla nazvána špindírou, neopomene reagovat: "No jo, ona je ta pověstná
čistotná žena, ale nádobí, které vrací, stejně vypadá takhle!"
Aspekt (ne) čistoty vytváří mezi ženami určitou hierarchii. To, co zvenčí vypadá pouze jako pokus naplnit očekávání Maďarů, je zároveň zčásti vnitřním
soupeřením mezi Cikánkami, které toliko vychází z maďarského pojetí čis
toty. V rámci této rivality poskytují skutečné nebo domnělé názory Maďarů
alibi, jež může v některých konfliktech představovat rozhodující a nadřazený
argument. Příkladem může být žena, která nekompromisně připomíná, že
se jiná Cikánka, která se do osady přistěhovala, nestará o své novorozeně:
středivka);

7 Jídelní náčiní sestává z plastikových hlubokých talířů (které se dají použít i na polévku),
plastikových šálků, velkých lžic, několika skleněných šálků na kávu a malých lžiček. Vedle
toho má každá rodina dva až tři porcelánové talíře, překapávač na kávu, několik hrnců,
naběračku na těstoviny, obyčejnounaběračku a obvykle také vál na zadělávánítěsta a váleček na těsto. Pokud vál a váleček rodina nemá, používá se na zadělávánítěsta stůl a na jeho
válení zlomená násada od koštěte. V každé cikánské domácnosti nicméně pravidelně něco
chybí, takže se celý den stráví obcházením okolních domácností a sháněním nejrůznějších
kuchyňských potřeb. Cikánské ženy se často rozčilují, že děti, které nejraději jedí venku,
rozhazují talíře po zemi a že si ostatní ženy půjčují nádobí a vracejí je "špinavé".
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"Dokonce i sociální pracovnice říkala, že je vidět, že já se o dítě starám
mi doslova, paní Rácz, gratuluji vám, je vidět, že jste čistotná
žena. Dokonce mě pochválila, že se dítě správně vyvíjí. Nadávala na Renátu,
protože ta se nestará, protože ji ani nebere na vyšetření. Je úplně jedno, že
neukáže své dítě sociální pracovnici ve svém sklepním bytě, ale vezme tu
malou nahoru, kde bydlí její otec v těch fennálló (kamenných) domech,
tahle doktorka stejně vidí, kdo je pořádný."
řádně. Řekla

Čistota je jednou z největších ctností cikánské ženy, která zjevně, u vědomí
faktu, že maďarské okolí má v této věci opačný, negativní názor, neopomene
tuto skutečnost nikdy zdůraznit. Nesčetněkráte jsme byli svědky rozhovorů,
kdy se některá Cikánka chvástala tvrzením, že vždy kupuje nejdražší prací
prášek nebo že při každém úklidu vypotřebuje tři lahve desinfekčního prostředku. Častým poučením z příběhů, které vyprávěla Mamóka (nejstarší
žena v osadě), bývalo to, že nezáleží na tom, jak je nějaká Cikánka hezká
nebo jestli je tak bílá jako Maďaři8 - když je špinavá a líná, není považována
za řádnou cikánskou ženu.
Následující příběh vypráví o zámožné Cikánce, která pocházela z Gombalja:

"Tahle žena sem přišla a předváděla se, jako by ani nebyla Cikánka, mluvila
nedůtklivě, ani si nevzala jídlo, měla na sobě spoustu zlata, žádnou bižuterii,
pravé magyar arany (maďarské zlato)9. Dokonce měla i zlaté zuby. Seděla
Podle ženského osazenstva Gombalja závisí krása ženy na světlosti její pleti. Má-li žena
které má světlou pleť (nebo je třeba modrooké), ostatní Cikáni se tomu diví a samozřejmě okamžitě začne škádlení, které později hrdá matka vysvětluje: "Cikáni se mě snažili
nachytat, abych jim řekla, se kterým Maďarem jsem to dělala, že je to dítě tak bílé, protože
všichni moji mužští příbuzní jsou tak černí. Řekla jsem jim, že to je proto, že tohle dítě je
konečně po rodině své matky, protože ti jsou všichni světlí a já jsem jediná tmavá". Když má
tmavou pleť chlapec, zvětšuje to jeho pozitivní image skutečného dzsuker, drsného Cikána.
Když je naopak takto "černá" dívka, v očích žen je méně atraktivní než její protějšky se
světlejší pletí. Na tomto místě by bylo snadné vyvodit závěr, že světlá pleť je evidentně považována za krásnější, protože Cikáni považují Maďary za své idoly krásy a chtějí se jim podobat. Maďarské představy (nebo to, co Cikáni za maďarské představy považují) samozřejmě
nějaký vliv mají, ale zároveň je jejich závaznost vždy předmětem vyjednávání. Výše uvedené
tvrzení by tedy nebralo v potaz ostatní názory komunity, například ten, podle kterého:
"ze všech Cikánů jsou nejčernější maďarští Cikáni. O!ašští Cikáni nahoře v Bogácsi jsou
všichni bílí a modroocí, skoro všechny ženy jsou překrásné, všechny jsou bílé a modrooké."
9 Cikáni z Gombalja rozlišují dva druhy zlata. Pravé zlato, které je více ceněné a říká
se mu magyar arany (maďarské zlato), a pozlacenou bižuterii, o které mluví jako o cigány
arany (cikánské zlato).
8

dítě,

tady a pořád žvanila. A my jsme si najednou všimli, že má něco ve vlasech,
a jí se tam vši jen hemžily!"
Z toho příběhu neplyne jen poučení, že nezávisle na bohatství shlížejí
Cikáni spatra na toho, kdo není čistotný. Spíše z něj vyplývá, že jakkoli
daleko se někdo dostane, zůstane Cikánem. V tomto smyslu nejsou vši
jenom synonymem nečistoty, ale také jakéhosi společného cikánského tajemství. Když někdo v rodině chytne vši, jednoznačné synonymum špíny,
bude se to rodina snažit utajit před ostatními. Stejně tak když jsme měli
vši my, prohlížela naše hostitelka Savanyú naše kštice vždy v utajení před
ostatními a řekla nám, ať to nikde neprozrazujeme, protože pak by "Cikáni říkali, že je máte od nás". Zároveň ale roznášela drby o tom, že i my
máme vši, jako bychom tak zažili něco, co je absolutně nutné pro to, stát se
Cikánem.
Čistota tedy vytváří mezi Cikány určitou hierarchii. V této hierarchii
jsou na poslední příčce olašští Cikáni, považovaní osazenstvem z Gombalja
za "nejšpinavější Cikány". Zdá se, že v tomto ohledu představují určitou
autoritu hodnoty maďarského okolí. Názory na olašské Cikány ale nejsou
zdaleka tak stabilní a trvalé jako názory ohledně maďarské "úzkostlivosti".
Vedle tvrzení, že olašští Cikáni "jsou nejhorší a nejšpinavější Cikáni" bývá
často také zdůrazňováno, že jsou to "skuteční Cikáni". Když chtějí Cikáni
z Gombalja zdůraznit a prokázat své cikánství, často říkají: "Já jsem pravý
olašský Cikán z Bogácse". Fakt, že příležitostně nahlížejí olašské Cikány tímto
způsobem sice ukazuje, jak situačně podmíněná je identifikace s kategorií
Cikána, nicméně nemění nic na skutečnosti, že z hlediska čistoty jsou olašští
Cikáni považováni za zavrženíhodné a prostě "špinavé".
Ačkoli perspektiva čistoty umožňuje nejrůznější vymezování se vůči těm
dvěma skupinám, které jsou z vnějšího hlediska cizí - totiž vůči Maďarům,
kteří jsou "úzkostliví" a olašským Cikánům, kteří jsou "špinaví" - je čistota
zároveň dokonale vhodná také pro diferenciaci mezi Cikány, kteří zdánlivě
přináležejí ke stejné komunitě (a často ke stejné rodině). Když jsme "naší"
rodině položili otázku, proč se distancují od svých bratrů a sester z rodiny
Saso}, jako hlavní důvod uváděli, že "rodina Saso} je špinavá, dokonce špinavější než olašští Cikáni". A důvodem antipatie, pociťované vůči rodině
Farkas, bylo dle jejich vyjádření nejčastěji to, že jednají magyar módra
(v maďarském stylu) a že jsou skutečně "úzkostliví", dokonce "jsou ještě
úzkostlivější než Maďaři". (Ne)čistota jako morální kategorie se paralelně
objevuje jako hlavní důvod pro udržování distance i jako symbol odlišných
životních stylů jednotlivých skupin.
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Maďaři, kteří ani nevědí o rozdělení jednotlivých domácností, mají tendenci směšovat rodinu Rácz a Sasa), v důsledku čehož si utvářejí negativní
názor na obě dvě. Hlavním cílem rodiny Rácz je tedy učinit tuto distinkci
vnějšímu světu zcela zřejmou. Proto před námi dlouho popírali skutečnost,
že jsou s rodinou Sasa) příbuzní, tvrdíce, že Sasa) jsou a!ašští Cikáni. V jejich
perspektivě je rodina Sasa) "špinavá", to znamená, že se nedrží všeobecně
důležité podmínky, že "Cikán musí být čistý".
To, že je někdo čistotný (což především znamená, že podle mínění
ostatních Cikánů udržuje svůj dům "čistý", nebo posílá své děti do školy
či školky "čisté") ještě neznamená, že musí být zároveň také "úzkostlivý".
Pokud jde o to, co vymezuje "úzkostlivost", je to někdy dokonale očividné:
nezdravit Cikány ve vesnici v přítomnosti Maďarů nebo nevpustit do právě
uklizeného domu Cikány, kteří jsou považováni za "špinavé". Takové chování nepochybně znamená "úzkostlivost". Říká se, že "v roce, kdy se kvůli
velkým záplavám rozšířila ta velká choroba, všichni Cikáni onemocněli, ale
hlavně děti měly celá těla poseta hnisavými boláky. Nemohli jsme je dokonce
hrozně dlouho ani poslat do školy, než je doktor znovu prohlédl a řekl, že už
mohou jít". V té době jedna Cikánka nedovolila svým dcerám, aby si hrály
s ostatními cikánskými dětmi, o kterých říkala, že jsou "špinavé"a "strupaté"
a dokonce je vyháněla ze svého dvora. Kromě toho, že ji komunita okamžitě
onačila jako "štítivou", se o ní říkalo, že byla ve skutečnosti nakažena také:

"Rudi s ní šla na autobus a té ženě se poodbalila sukně. A i když byly její
nohy opravdu mrštné, Rudi ta viděla. Ha, a předtím to byla ona, kdo se
chvástal!"
Je nicméně evidentní, že bez ohledu na to, zda jsou tyto soudy trvalé,
jak je tomu vůči Maďarům, nebo zda je jejich stabilita relativní, jako v pří
padě rozšířené rodiny, nebo zda se dokonce neustále proměňují, jako uvnitř
jednotlivých rodin, nemusí se nutně zakládat na objektivních faktech. Svůj
vliv mají vždy také aktuální mocenské vztahy, konflikty, závist, žárlivost.
Například právě uvedená historka se vypráví ještě léta poté, co se udála,
protože ona žena vyčnívá z řady, neboť je bevándarló (imigrant)lO a ostatní si
myslí, že na ně hledí skrz prsty (což je částečně pravda). A rozhodně zjevně
"Imigranti" jsou ti Cikáni, kteří se nenarodili v Gombaija, ani se do vesnice nepřivdali/
ale přišli se svou rodinou z nějakých jiných, obvykle finančních, důvodů.
Dokud se jejich děti nepřižení/nepřivdají do někteté z rozšířených rodin (a často dokonce
ještě i potom), jsou považováni ostatními Cikány za outsidery.
10

nepřiženili,

1

nepotřebuje pomoc od ostatních Cikánů, zatímco oni jsou často nuceni se
na ni obrátit.
Čistota a špína jsou kategorie, kolem kterých se v cikánské komunitě
rozvíjí soutěžení a utváří vnitřní hierarchie. Ačkoli se tyto procesy řídí maďarskými hledisky a jsou posilovány míněním Maďarů, jejich smyslem není
poměřovat se s Maďary, nýbrž se v nich zrcadlí vnitřní mocenské vztahy
a vytvářejí etické kategorie související s otázkou (ne) čistoty. Proto musí
Cikáni i ve vlastní rodině prokazovat (vedle neustálé manifestace toho, že je
s gadži nepojí nic jiného než ekonomické vazby), že se nestali "útlocitnými"
a že čistota pro ně není důležitá proto, aby dostáli nárokům Maďarů, ale že
je pro ně především a zejména charakteristikou Cikánů.
Cikánská žena tudíž často hájí svou čistotnost, protože by pro ni bylo
zničující, kdyby si o ní Cikáni mysleli, že je "špinavá". Zároveň ale musí neustále dávat pozor, aby nevypadala "úzkostlivě". Zdá se tedy, že veškeré úsilí
směřuje k tomu, zůstat na půli cesty mezi těmi, kdo jsou "špinaví" a těmi,
kdo jsou "úzkostliví".
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Pokus O kultúrnoantropologickú reflexiu 2
MARIA DUBAYOVA

Záujem O poznávanie Rómov nielen U nás, ale v Európe a vo svete vobec
má korene už v časoch príchodu tohto etnického spoločenstva, resp. jeho
roznych skupín na územie Európy a do jej jednotlivých regiónov a lokalít.
Od tých čias vznikalo a vzniká mnoho prác, ktoré týchto rudí približuje,
vysvetruje, hodnotí kladne i záporne, s rozličnou mierou empatie a priazne
i s neporozumením a nepriazňou. 3
História Rómov, ich povod, životné peripetie a metamorfózy na území
Európy i území Uhorska a Slovenska zvlášť, sú spracované mimoriadne
explikatívne, v kontextoch a vazbách na viaceré európske regióny v práci
E. Horváthovej Cigáni na Slovensku. 4 Prehradovo literatúru o Rómoch
(Cigánoch) vo fonde európskych literatúr posledného obdobia spracovala
J. Marušiaková. 5
Osobitne problémom rómskej rodinyako inštitúcie sa prevažná časť prác
zapodieva len okrajovo, aj keď implicitne je zjavné, že práve rodina, resp.
rodinné vazby a vzťahy sú tými hodnotami, ktoré sú pre toto spoločenstvo
sociálne i kultúrne najvýznamnejšie.
Ak E. Horváthová explikuje dejiny Rómov na Slovensku, približuje
sposob života tohto spoločenstva na území Európy a Slovenska zvlášť, je to
"povinné" čítanie pre každého, kto sa týmto spoločenstvom a jeho kultúrou
u nás zaoberá. J. Marušiaková vychádza už z poznatkov E. Horváthovej
a vstupuje do intímnejších vnútorných štruktúr tohto spoločenstva. Pokúša
I Text byl původně publikován in: Slovenský národopis 42, č. 2, s. 129-138. Za laskavé
svolení k reprintu děkujeme Slovenskému národopisu a dědicům. Zvláštní dík za pomoc
při přípravě studie k tisku patří doc. PhDr. Taťjaně Búgelové, Ph.D.
2 Štúdia predstavuje niektoré výsledky z kandidátskej dizertačnej práce Vazby cigánskej
rodiny na vlastné etnické spoločenstvo a dynamika týchto vazieb. NÚ SAY, Bratislava

1993.
4 Horváthová, E. 1964. Cigáni na Slovensku. Bratislava: Veda.
5 Marušiaková, J. 1985. Súčasné etnokultúrne procesy vo vybraných spoločenstvách cigánskeho etnika. Kandidátska diz. práca. Bratislava: FF UK, Katedra etnografie a folkloristiky;
Marušiaková, J. 1990. Malé etnické skupiny - pokus o vnútornú klasiflkáciu, Slovenský
národopis, č. 1-2, s. 262-273.

1

193

194

1

CIKÁNSKÉ SKUPINY A JEJICH SOCIÁLNI ORGANIZACE

sa objasnit mezoštruktúru regulačných mechanizmov - skupinu. Cigánska
(rómska) skupina predstavuje metodologicky jasnejšie definovaný sociálny
celok (oproti spoločenstvu či etniku), ale na pozadí makropohradu E. Horváthovej. Tento stredný rez cez vnútornú organizáciu rómskeho spoločenstva
pripravil metodologickú podu pre výskum rodiny tohto spoločenstva. 6
Z kultúrnohistorického hradiska je teda výskum rómskej rodiny záujmom prirodzeným, z hradiska spracovania tejto problematiky v slovenskom
kontexte algoritmicky nevyhnutne následným.
Z etnologického hradiska sú naporúdzi relatívne jasné definície sociálnokultúrnej úrovne tohto spoločenstva, prístupné sú i viaceré charakteristiky
a pokusy o poznanie týchto rudí aj z iných, než etnografických prameňov.7
Rómovia sú "exteritoriálna etnická skupina, žijúca v inoetnickom prostredí vo forme vnútrodiferencovanej diaspory, a ani za uplynulé temer
tisícročie nemohli dosiahnut vyššiu etnickú vývojovú kategóriu a ... ani ju
perspektívne nebudú moci dosiahnut". Neskor túto definíciu autorka doplnila: "Cigáni sú neúplnou predtriednou etnickou formáciou".8 Doplnok
definície chápeme ako vyjadrenie stratifikačnej a inštitucionálnej štrukturovanosti oficiálnym jazykom času, v ktorom táto definícia vznikla.
V Správe o výskume problematiky cigánskych občanov9 sa píše: "Ide
pravdepodobne o zbytky povodného rodového zriadenia... " O rodoch a rodovej organizácii najma u skupín Olašských Rómov píše J. Marušiaková 10,
M. Hiibschmannová 11 citujúc talianske romistky M. Karpationiovú a R. Sassovú uvádza: "... rodina a príbuzenská kolektivita, ktorá uznáva spoločného
predka, je základnou autoidentifikačnou jednotkou rómskeho spoločen
stva". Na inom mieste autorka charakterizuje: "V kultúrnom povedomí sa
napríklad fixoval zákaz, aby Róm zamestnával Róma ... Moc jednotlivých
6 Pozri Dubayová, M. 1988. K teoretickým východiskám výskumu cigánskej rodiny
v období výstavby rozvinutého socializmu v Československu, Slovenský národopis, č. 1,
s.210-219.
7 Okrem iného tu možno hfadat i súvislosti s nevyjasneným kultúrno-sociálnym statusom tohto etnického spoločenstva v celospoločenských štruktúrach.
8 Horváthová, E. 1974. K otázke etnokultúrneho vývoja a etnickej klasifikácie Cigánov,
Slovenský národopis, č. 2, s. 14; Horváthová, E. 1980. Charakteristika Cigánov z hfadiska
etnických vývojových kategórií, Národopis Inf. NÚ SAV, Bratislava, č. 3, s. 284-293.
9 Kára, J. a kol.: c. d., s. 219.
10 Marušiaková, J. 1968. Rodinný život valašských Cigánov na Slovensku a jeho vývojové
tendencie, Slovenský národopis, č. 4, s. 609-631.
II Hiibschmannová, M. 1978. Rómska Rodina, Zpravodaj KSVIEF, Ústav pro etnografii
folkloristiku ČSAV, s. 126.
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fajt-famelijí nemohla byť založená na triednej nerovnosti." Ďalší autori l2
uvádzajú ako charakteristický vnútrospoločenský organizačný princíp u Rómov, napr.: "... kmeňovú organizáciu Cigánov možeme porovnat s organizáciou kastového systému u Indov." (Clébert). porský etnograf J. Zywert
uvádza: "Cigáni sú charakteristickí jazykovým dualizmom, zbytkami rodovej
organizácie a autonomistickým kultúrnym systémom štátu v štáte (panstwia
v panstwie), pričom základnou zásadou je zaistenie bezpečnosti danej skupiny a riešenie všetkých konfliktov vlastnými prostriedkami vo vlastnom
prostredí. Jednotlivci, ktorí sa nepodriadia nepísaným cigánskym zákonom,
sú zo spoločenstva vylúčení."
Podobných charakteristík možno uviest ovefa viae. Z aspektu nastoleného
problému však považujeme za podstatné to, že sa tu predpokladá aktuálna
existencia rodu ako inštitúcie viac či menej regulujúcej sociálne štruktúry tohto
spoločenstva. Rómska rodina, jej vnútorná štruktúra, je teda podmienená
pravidlami platnými pre bližšie síce nedefinovatefné obdobie rodového
zriadenia, a zároveň žijúca vo vačších či menších zoskupeniach vo vnútri
majoritných kultúr, v ktorých sú spoločenstvá regulované pravidlami inými
než rodinno-rodovými.
Pre poznávanie vnútorných organizačných štruktúr rómskej rodiny je
užitočné uviest i niekolko objektívnych, štatisticko-demografických údajov
o rómskom spoločenstve v Česko-Slovensku.
podra trojstupňovej projekcie demografického vývoja13 v roku 2020 by
bola miera nárastu rómskeho obyvatefstva v Česko-Slovensku 32,5 prom.,
12 Napr. Clébert, J. 1964. Das Valk der Zigeuner. Wien; Cohn, W. 1972. The Gypsies.
Addison-Wesley publishing company; Jochmisen, L. 1964. Zigeuner heute. Munchen;
Dědič, M. 1982. Výchova a vzdělání cikánskych dětí a mládeže. Praha: SPN; Zywert, J.
1978. Sytuacja spoleczno-ekonomyczna Cyganow zamieskujacych Zielenogorskie, Etnografia Polska, č. 2, s. 99-109. Nie bez zaujímavosti sú poznatky o Cigánoch z USA, kde
v priebehu prakticky dvoch storočí prebiehala adaptácia všetkých európskych tradičných
kultúr, a predsa " ... Cigáni americkí nepodfahli asimilácii, žijú na okraji kultúrneho
i politického života, v zhode s dávnymi zvykmi tvoria výhradné prostredie v supernovej
civilizácii, žriedlo rrápenia polície a súdov". Aj keď idea vodcu Cigánov určuje a prikazuje povinnost naučit sa čítat, písat, zakladat podniky, usadzovat sa a zaraďovat sa do
americkej spoločnosti, na otázku reportéra, ktorú položil starej múdrej Cigánke - čo
bude s Cigánmi v budúcnosti, táto žena odpovedala: Ó pane, bude ďalej ako doteraz. In:
Maas, P. 1976. King olthe Gypsies. N. York: Banatam Book (podIa rec. Kantor, R. 1978.
In: Etnografia Polska, č. 2, s. 271-273).
13 Srb, V. 1986. Soupisy a sčítání Cikánů-Romů v Československu v letech 1974-1980
a odhady jejich počtu do r. 2000, resp. 2020, Zpravodaj KSVIEF, Ústav pro etnografii
a folkloristiku ČSAV, Praha, č. 7, zv. II., s. 72-87. V tejro štúdii sú i údaje odhadujúce
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čiže rovnaká ako V krajinách západnej Mriky. Skutočnost pre Slovensko
z r. 1983 - z celkového počtu 5 108 817 obyvatefov bolo 219 180 Rómov,
čo bolo 4,3 %. Prírastky obyvatefov v uvedenom roku boli celkove 7,2 %,
z toho rómskej populácie 18,8 %. Len vo Východoslovenskom kraji v roku
1983 z celkového počtu 1440536 obyvatefov bolo 1171 01 Rómov, prírastky boli u Rómov 19,5 %, u ostatného obyvatefstva 8,8 %.14
V súvislosti s naznačením demografického boomu sú významné i poznatky z oblasti sociálno-zdravotnej. Chorobnost tohto obyvatefstva je vyššia
ako u ostatných občanov, viaceré choroby sa stávajú skupinovo endogénnymi (TBC, cukrovka, pigmentové choroby kože a pod.). Mnohé rómske
ženy rodia vo vefmi mladom fYzickom veku a v tarchavosti majú mimoriadne zlú životosprávu. Vefa detí sa rodí osobám v blízkom príbuzenskom
vztahu. 15 Po dovršení 15. roku života mnohé deti prechádzajú do čiastočnej
i plnej invalidity, mnohé ostávajú v ústavoch sociálnej starostlivosti natrvalo. 16 Závažným problémom je školská príprava a príprava na povolanie,
s tým súvisiaca nezamestnanost a kriminalita. 17
Naznačené informácie ilustrujú osobitosti sposobu života Rómov v oblasti
spoločenskej, ekonomickej, kultúrnej, naznačujú "inakost" hodnot, ktoré
určujú a organizujú vnútroetnický sposob života. Zároveň ale vytvárajú vo
verejnosti - v majoritnej spoločnosti - nepriaznivé reakcie, ktoré neostávajú
bez reakcie spatnej. Vytvárajú sa "mýty" o sposobe života tohto spoločenstva,
osobitne v rovine vnútrorodinných a príbuzenských vztahov. Významným
fenoménom v tejto špecifickej majoritno-minoritnej komunikácii je vytváranie každodenných vztahov na báze "veď každý vie, že Cigáni sú... ", ktoré
počty príslušníkov tohto etnika na základe trojvariantnej projekcie vychádzajúcej
z 300000 jedincov v ČSSR. Tretí variant predpokladá v r. ZOO O87908 osób, v r. ZOZO až
1Z80 567 osób (s. 8Z-83). Problematika početnosti, ako ukázalo posledné sčítanie fudu,
li tohto etnika súvisí precízne s kvalitou a intenzitou ich vnútroetnického procesu - tento
problém však nemóžeme riešiť v tejto práci, aj keď samozrejme niektoré výsledky tohto
výskumu implicitne tento problém obsahujú a nastofujú.
14 Správa o plnení uznesení straníckych a štátnych orgánov, prijatých na skultúrnenie
cigánskych obyvatefov a návrh opatrení na 8. paťročnicu. Komisia vlády SSR pre otázky
cigánskych obyvatefov. Bratislava 1985.
15 Citovaná správa ... Príloha 5, tab. 1Z, 1Za.
16 Tamže, tab. Č. Z.
17 Školská dochádzka - cit. Správa, tab. 3,4, 5. Kriminalita - cit. Správa, tab. 9, 9s., Z,
9s., 3, 9s., 4. Tiež Víšek, P. 1986. Základní a aktuální problémy řešení otázek cikánskeho
obyvatelstva v ČSSR, Zpravodaj K5VlEF, ÚPEaF ČSAV, 7, zv. II., s. 4Z. Rešerše tlače
po novembri 1989 sú dókazom, že údaje, z ktotých sme vychádzali pri začatí tejto práce
v zmienených ukazovatefoch, neboli prehnané.
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za istých vypatých okolností vyústujú do vzájomných animóznych až anomických situácií. Tu vzniká priestor pre politické či iné sociálne manipulácie.
Štúdium kultúry Cigánov prostredníctvom rodiny, ako v súčasnosti ešte
stále jedinej ich vlastnej a nimi organizovanej, regulovanej inštitúcie, nás
vedú k vysloveniu viacerých úsudkov a pomenovaniu viacerých problémov.
Sú to v istom zmysle závery, ktoré možno rozčlenit do dvoch základných
okruhov či rovín, pričom ich priepustnost a ohraničenost je len vefmi relatívna, vzájomne úzko súvisí a prelína sao
1. Rovina etnologická (kultúrnoantropologická).
2. Rovina reálnej a aktuálnej sociálnej situácie tohto spoločenstva. (Výskum
v rokoch 1987-1990 bol realizovaný jednak ako pasportizačno-štatis
tický - 2241 rodín, a etnografický - vo vybraných rómskych osadách na
Východnom Slovensku).

Rovina etnologická

Koncepcia výskumu bola zameraná na zistenie vnútroetnickej komunikácie
tohto spoločenstva, pričom sme anticipovali všeobecný sposob komunikácie - bezpísmovost tejto kultúry, teda v zásade komunikáciu bezprostrednú,
ktorá vytvára situáciu vysokej kontextovosti konkrétneho sociálneho a kultúrneho prostredia.
Ak je rodina jediným inštitucionálnym médiom tejto komunikácie,
zamerali sme sa v týchto súvislostiach na problém teritoriálneho výberu partnera do matrimoniálnych vzlahov. Analýza výsledkov výskumu potvrdzuje
vysokú miem lokálnej skupinovej endogamie (45,5 % rodič. párov z jednej
osady, 25,4% v rámci okresu). Táto je potvrdená aj výskumami antropológov o kosanguinalite v niektorých cigánskych lokálnych skupinách. Tieto
výsledky a poznatky dokumentujú vysokú mieru lokálnej informačnej uzavretosti. Tento "biologický regulátor" posobí podfa "sily" konsanguinálnosti
v jednotlivých lokálnych skupinách ako generátor vnútorne odstredivých síl.
Tj. na jednej strane vznikajú lokálne skupiny izolantov, s ktorými v týchto
vztahoch prestávajú komunikovat aj skupiny pravdepodobne povodne referenčné (najma ak sa táto pokrvnost demonštruje aj ako viditefný zdravotný
handicap), na druhej strane sa z lokálnej skupiny mOžu vydefovat jednotlivci
i celé rodiny. A to jednak smerom k majoritnému spoločenstvu (sem patria
iste tí, ktorí interiorizovali pre seba napr. majoritnú normu rozvodu a následného sobáša, ale i rodiny, ktorých rodičia sú z navzájom z nereferenčných
lokálnych skupín), ale tiež jednotlivci nekonformní s lokálnou skupinou,
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napr. úrovňou vzdelania. Miera lokálnej a skupinovej endogamie a konsanguinálnosti s tým súvisiacej sa premieta i do oblasti sociálnej a kultúrnej
a prispieva k vnútroetnickej skupinovej diferenciácii.
Dynamiku diferenciačných procesov v cigánskom etnickom spoločen
stve možno extrapolovať ďalej na základe synergetického posobenia ďalších
sociálnokultúrnych faktorovo Jedným zo základných je vek mužova žien pri
reálnom začiatku matrimónia.
Vek mužova žien vstupujúcich do matrimónia je významným kultúrnoantropologickým indikátorom vnútorného regulovania tohto spoločenstva.
Vzhladom k mladému veku - do 17. roku života - matrimónium začína
júcich mužov (14,5 % v priemere, pričom ale - až 42,3 % v tzv. najmladšej
kategórii mužov v čase výskumu) a žien (38,5 % v priemere, ale až 60,8 %,
resp. 40,8 % v dvoch najmladších kategóriách v čase výskumu), možno
oprávnene uvažovať o kultúrnom jave - kultúrnosociálnej situácii, v ktorej
pretrvávajú archaické Javy cyklizácie života, kde z obdobia detstva sa priamo
prechádza do obdobia dospelosti so všetkými konzekvenciami - najmii v oblasti
rodinného života v jeho biologických aspektoch. Na druhej strane vysoký počet ranovekých matrimónií oproti priemeru i počtom vo vyšších vekových
kategóriách signalizuje tiež možné retardačné správanie sa v tomto aspekte,
vyplývajúce z nepodnecujúcej, a teda nefunkčnej sociálnej politiky voči
tomuto etnickému spoločenstvu, vedúcemu v niektorých skupinách k parazitovaniu na tzv. sociálnych vymoženostiach. Tento aspekt sa zvýrazňuje
v kontexte s ďalšími výsledkami analýzy, ktoré uvedieme neskor.
Ranovekosť pri začiatku matrimónia v cigánskom spoločenstve je kolíznou v súčasnosti:
a) Ako vnútroetnický regulátor - antropologické zistenia uvádzajú zaostávajúcu pohlavnú zrelosi mužov, ale najmii žien takmer o 1 rok za rovnako
starou majoritnou populáciou. Tento poznatok je v rozpore s doteraz
všeobecne rozšírenou mienkou o včasnom pohlavnom dospievaní cigánskych detí. V kontexte s vysokou mierou lokálnej skupinovej endogamie
je tu predpoklad akcelerácie retardačných sociálno-kultúrnych situácií.
b) Ako medzietnický, majoritno-minoritný vzťah.
Obdobie adolescencie má v majoritných kultúrnych spoločenstvách významné socializačné funkcie. Toto obdobie je teda v relatívne velkých skupinách cigánskej populácie vynechané, čo je v zásadnom protirečení s formálnymi i neformálnymi normami súčasného majoritného spoločenstva.
Rozdielnosti vnútroetnických a celospoločenských noriem pri vzniku
matrimónia sa demonštrujú i v sposoboch závazných pre rešpektovanie
nového matrimónia celým spoločenstvom.
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V cigánskom etnickom spoločenstve je závaznosť matrimónia demonštrovaná skupinovo-Iokálne už obyčajom "mangavipen", ktorý vzhradom
k velkej skupine nedospelých mužova žien dovoluje vytvoriť matrimónium,
ale zároveň je kontradiktórny s majoritnou legislatívou (Zákon o rodine).
Sledovanie časového rozdielu medzi vnútroetnickým, skutočným začiatkom matrimónia a sobášnosťou podla majoritných noriem vypovedá
predovšetkým o miere interiorizovanosti majoritnej normy v tejto oblasti
sociálnej regulácie. Takmer 40 % matrimónií legalizovalo svoje spolužitie
po viac ako dvoch rokoch od reálneho, vnútroetnicky uznaného spolužitia,
pričom takmer 10% sa zatiaf vobec nesobášilo. Posun medzi reálnym a majoritne legalizovaným spolužitím sa však netýka len vekovo "nedospelej" časti
mužova žien, ale je evidentný aj u tých, ktorí matrimónium so súčasným
partnerom začali v 18. a po 18. roku svojho života.
Možno zodpovedne konštatovať, že k pretrvávaniu tradičných noriem
mladovekosti pri vzniku matrimónia sa považuje i potreba dokazu o plodnosti ženy, s čím do vefkej miery súvisí i demografické správanie sa cigánskej
rodiny. (26,7% rodín má 5-7 detí, 11,2% 8, 9 a viac detí, 61,9% má od
1-4 deti). Uvedené zistenia sa zvýznamňujú v kontexte zistení vzťahujúcich
sa na aktuálne sociálne situácie tohto spoločenstva.

Rovina reálnej, aktuálnej sociálnej situácie
Na Slovensku i v súčasnosti je toto etnické spoločenstvo viac vidieckym ako
mestským obyvatefstvom. Koncentrácia tohto obyvatefstva je najvačšia v oblastiach s prevažne agrárnou výrobou, resp. s velkými agrárnymi tradíciami.
(okr. Galanta, Levice, Nitra, N. Zámky, - viac ako 2 %, Lučenec - viac
ako 4 %, R. Sobota - viac ako 7 %, ešte vyššie sú v okr. Košice - mesto,
Košice - vidiek, Prešov, Rožňava, Michalovce, Trebišov). V okresoch, kde do
r. 1948, resp. 1958 boli koncentrácie tohto etnika relatívne nevelké (sú to
horské okresy, kde v jednotlivých obciach do uvedených rokov nevznikal vačší
polnohospodársky nadprodukt) - Poprad, Spišská Nová Ves, sa koncentrácia
tohto obyvatefsrva zvýšila najma v obciach, z ktorých bolo odsunuté vačšie
množstvo karpatských Nemcov (Lomnička, V. Slavkov, Kežmarok, Podolínec, Toporec a mnohé ďalšie), ale tiež úbytkom ostatného obyvatefstva
v súvislosti so zánikom súkromnovlastníckych povinností k pode a v nadvaznosti na to s odchodom za priemyselnými pracovnými príležitosťami.
Analýza vzťahov, ktoré spravidla generujú zmeny v sociálnom správaní
ukazuje, že dynamika vo vybraných ukazovatefoch matrimoniálneho

1

199

200

I

CIKÁNSKÉ SKUPINY A JEJICH SOCIÁLNf ORGANIZACE

správania sa je minimálne ovplyvňovaná vo svojej vnútornej štruktúre povodom partnerov podta bydliska v detstve, bydliskom v súčasnosti. Významnejšie
sa prejavuje koncentrácia, pričom v kombinácii s dálšími pozitívnymi prvkami
optimálnou je menej ako 5 % v obci s viac ako 1 000 obyvatelíni. I tak sa však
toto optimum v ukazovateli veku týka len skupiny mužovo Pre ženy je i tento
indikátor prakticky bez významu.
Ako velmi dóležité a významne ovplyvňujúce správanie sa v uvedených
javoch sa javí bezprostredné susedstvo rodiny. Najmenej kolíznych situácií sa
vyskytuje v kategórii len Necigáni, najviac v kategórii len Cigáni.
]edným z najvýznamnejších faktorov je kvalita bývania a s tým súvisiaci
sposob nadobudnutia bytu. Opať ale, tak ako v predchádzajúcich prípadoch,
tento ukazovatel je významný najma pre mužov, u žien je prakticky bez významu. Najmenej kolíznych prípadov je v skupine z prostredia rodinných
domov v obci. Spósob nadobudnutia bytu zase vypovedá o aktivite rodiny
a jej cielenom úsilí o zabezpečenie bývania. 20 % rodín získalo dom kúpou spravidla v obci a byty družstevné (len 2,1 %),25,5 % si postavilo príbytok
svojpomocne. Ostatní sú bez bytu, v chatrči, inak. Viac než 40 % rodín dostalo byt od štátu, podniku. V týchto súvislostiach je významný i poznatok
o obývacej ploche na 1 osobu. Koncentrácia v bytoch je obrovská. (Takmer
v 60 % je hustota na 10m2 vyššia ako 4 osoby).
Vzdelanostná úroveň je alarmujúco nízka, ale takmer dokonalú interiorizáciu majoritných noriem sledujeme u mužov už na kvalifikačnej úrovni zaučený' vyučený bez maturity, teda na úrovni robotníckej kvalifikácie. I táto kategória je však len málo početná (13,2 %). V týchto súvislostiach sú podnetné
i poznatky o príjmovej situácii cigánskych rodín (v r. 1988-9). U viac ako
30 % rodín bol príjem na jedného člena vyšší ako 800 Kčs, u takmer 15 % to
bolo takmer 1400 Kčs a u ďalších 14 % to bolo viac ako 1 500 až 1700 Kčs
na jedného člena. Pravda, u viac ako 40 % rodín to bolo menej ako 800 Kčs.
U relatívne velkého počtu mužov (osobitne) - 11,10 a žien - 38,9% nebol
zistený nijakýpríjem. Viac ako 20 % mužov poberalo len sociálne dávky a príspevky v roznych kombináciách, rovnako 25,7 % žien.
Výsledky výskumu, analýza vybraných problémov spolu s anticipáciou
poznatkov súvisiacich so vznikom matrimónia a poznania kultúrneho kontextu tohto etnického spoločenstva i napriek rizikám možného metodologického redukcionizmu dovolujú niektoré zovšeobecňujúce závery v intenciách
riešeného problému - vazby cigánskej rodiny na vlastné etnické spoločenstvo
a dynamika týchto vazieb.
Cigánske spoločenstvo je neagrárne kultúrne spoločenstvo, nesebestačné zo
svojich zdrojov uživil sa, stáročia vstupuje do vzájomných vztahov s kultúrami
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rýdzo agrárnymi v cele) Európe, kde existuje historická skúsenost tisícročného
nevolného, poddanského a súkromnovlastníckeho vztahu k pOde a prostredníctvom pOdy k územným - zodpovedným vazbám vlastníckym, s flrmovaním
celého komplexu imtitucionálnych i zvykových regulátorov viažucich sa k vlastníctvu pOdy.
Cigánske etnické spoločenstvo nebolo teda nikdy spoločenstvom, ktoré
malo vytvorené regulačné mechanizmy a inštitúcie viazané k chápaniu agrárneho typu súkromnovlastníckych vzťahov. Nikdy nevlastnili ani podu ani
dobytok, nikdy svojimi zodpovednosťami súvisiacimi s obživou vlastného
spoločenstva neboli viazaní k nijakému územiu. Naopak, ich spósob remeselnej výroby nachádzal stáročia uplatnenie práve vďaka ich tlexibilite voči
územiu. Z toho vyplývajú i vazby tohto kultúrneho spoločenstva na objekt
zodpovednosti. lný "sposob" zodpovednosti, iný kultúrny vzor zodpovednosti
voči vlastníctvu modelujú potom i základné charakteristiky sociálnych štruktúr,
štruktúr každodenných aktivít, hodnotových priorít, medzi ktoré patrí osobitost
chápania hodnoty rodiny a vazieb na pokrvných príbuzných, teda domova,
a najma chápanie času ako hodnoty a jeho každodenne) štrukturovanosti.
Pre relatívne velký počet cigánskych rodín je teda charakteristické prežívanie takých kultúrnych noriem, ktoré by sme mohli charakterizovať ako
stratégiu ttvalo neusadeného spósobu života (v porovnaní s agrárnou sedentaritou) a pomenovať ju ako stratégiu trvalého provizória. Spósob nadobudnutia bytu a miesto bydliska - bezprostredné susedstvo dokazujú, že vyvinutie úsilia pri nadobudnutí domu, teda získanie istého nehnutelného majetku
mení i vybrané ukazovatele matrimoniálneho správania, ale možno oprávnene
uvažovať aj o zmene chápania fenoménu domova a v tomto zmysle nadvazne aj
chápania priestoru, v ktorom sa može pohybovats celou rodinou.
Stratégiu provizória u početne významnej skupiny tohto etnického spoločenstva dokladajú aj údaje o vzdelanostnej úrovni. Vzdelávacie inštitúcie
majoritnej spoločnosti nemajú nijaký porovnatelný ekvivalent v inštitucionálnej štruktúre cigánskeho spoločenstva. Vzdelanie v intenciách majority
obmedzuje stratégiu provizória. Analyzované údaje zároveň navodzujú úvahy
o zmene v tak ťažko meratelných chápaniach seba samých (a seba samého),
ako je trvanie v čase - teraz, v minulosti a budúcnosti. S tým úzko súvisí
i poznatok o zdroji príjmov (len sociálne dávky a príspevky, resp. bez doložitelných príjmov), ktorý v zmysle stratégie provizória má priamy vzťah i na
každodennú a plánovanú distribúciu príjmov.
Ak tradičné horizontálne vzťahy regulované na úrovni skupín, (ktoré
sme pre náš výskum deklarovali ako matrimoniálnu referenčnosť, resp.
nereferenčnosť), sú sledovatelné i v súčasnosti, v posledných rokoch je
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evidentné i ďalšie štrukturovanie, ktoré vedie cez zmenu životnej stratégie
provizória, teda niekde v útrobách tradičných noriem a hodnot. Tieto sa navonok demonštrujú (a zatiaT sú v odbornej obci prakticky nereflektované), ako
bohatstvo. Tento rez vedie naprieč skupinami a predstavuje výrazný zárodok
vnútroskupinových, a teda i možných vnútroetnických konfliktov. V podstate tu
ide o proces vertikálnej strati.fikácie. Tento jav považujeme v etnickom spoločenstve, v ktorom autorita je založená na poktvnopríbuzenských vzťahoch
a nie na "bohatstve", vzdelanosti či etablovanosti v majoritnej spoločnosti
za dominantnÝ, generujúci dálekosiahlo dynamické procesy tohto spoločenstva.
V extrémnych prípadoch už dnes sledujeme premenu nezávislosti ako jednej
z principiálnych podmienok fungovania stratégie provizória na paradoxne
takmer absolútnu závislosť od anonymných inštitúcií cudzej kultúry. Na
druhej strane proces premien vnútroetnického sociálneho systému móže byť
sprevádzaný medziskupinovými konfliktmi, ktoré móžu byť demonštrované
ako nedorozumenia poktvne príbuzných "maní" na strane jednej a formujúcich sa politických reprezentácií na strane druhej, najma ak sa usilujú
o štruktúry organizačného podorysu majoritných inštitucionálnych vzorov
občiansko-politických a územných organizácií.
Miera narušenia tradičných hodnot je závislá od "brzdiacich mechanizmov", teda od vnútroetnickej inštitucionálnej sily spoločnosti, ktorá, povedané Lévi-Straussom, o nových informáciách "nechce vediet".
Nazdávame sa, že práve zakladanie matrimónií v ranom veku (najma
dievčat) je jednou z doležitých kultúrnych a sociálnych poistiek, zaručujú
cich vysokú mieru autonómie voči majoritným normám. Lokálne (a matrimoniálno-referenčné) spoločenstvo nenechá časový priestor medzi detstvom
a sociálnou dospelosfou a apriorne redukuje i geografický priestor pre výber
partnera. Vysoká miera lokálnej endogamie je vlastne nevyhnutná.
U relatívne velkej skupiny cigánskej populácie je evidentná asynchrónia sociálneho veku (najma u žien, ale i u mužov) s vekom biologickým, najmii v skupinách najmladších matrimónií, ktoré vznikli vposlednom desafročí. Táto asynchrónia je imanentne možným zdrojom konfliktov vo vnútroskupinovej komunikácii (mladé rodiny nemajú kde bývať, sú ekonomicky závislé nielen od
rodičov, ale spravidla od širšej príbuzenskej komunity - porovnaj počet osob
na 1 obývací priestor a 1 m2 , statusovo sú vefmi mladí muži i ženy vo vlastnom
spoločenstve na dolnej priečke aj v intenciách vlastnej kultúrnej tradície).
Pokiaf ženin status vo vnútri vlastnej komunity rastie s počtom materstiev,
mužov status sa stáva mimoriadne rozporuplným. Asynchrónia minoritno-majoritného sociálneho veku muža sa posilňuje spatnovazbovo v komunikácii s majoritnou spoločnosťou a jej požiadavkami a vzormi na "úspešnosť".
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V zásade móžeme majoritno-minoritný rozpor vyplývajúci zo sociálnej,
ale i biologickej asynchrónnosti veku pri reálnom vzniku matrimónia radit'
k tým, ktoré vyvolávajú protirečenia medzi matrimoniálnymi tradíciami,
viazanými na priamy kontakt, vzájomné "služby" a solidaritu malých, príbuzensky sparých skupín s modernými, multiinformačnými spločenstvami
regulovanými na báze a v kontextoch územných administratív s vysokou
mierou sprostredkovaných informácií a osobnej anonymity.
Synergický "efekt" miery konštelácie uvedených javov vytvára vo velkej
časti tohto kultúrneho spoločenstva situáciu, ktorú sa pokúsime pomenovať
ako ruptúru stavebných kameňov tejto kultúry. Zlom základov tejto kultúry sa
v konečnom dosledku prejavuje sociálnym utrpením vyčíslitelného množstva
príslušníkov tohto etnického spoločenstva, s dosledkami vzniku anomických
situácií jednak vo vnútri vlastného spoločenstva, ale i vo vztahu k spoločen
stvu majoritnému.
Racionálna reflexia poznatkov a ich teoretických extrapolácií vedie tiež
k naznačeniu niekolkých praktických možností smerom ku "zmakčeniu" narastania naznačeného sociálneho strádania vefkej časti tohto spoločenstva.
Výsledky explíkovaného výskumu dosť jednoznačne ukázali kladné posobenie spoločenskej konngurácie - vlastníctvo (rodinného domu) v obci,
bezprostrednú komunikáciu s majoritným spoločenstvom v obciach nie
vačších ako 1 000 až 3000 obyvatefov, ale zároveň s nie vyšším podielom
ak 5 % cigánskeho obyvatefstva z celkového počtu obyvatefov. To je, pravda,
situácia modelová. Nazdávame sa, že obcí s vefkým priblížením sa k tomuto
modelu je na Slovensku vefa, a tu by sa cielene malí vytvárať zamestnanecké
i kultúrne motivujúce a podnecujúce podmienky ako prevencia pred predvídatefným narastaním animóznych sociálnych situácií.
V podobnej sociálnej situácii, ale i prípadne o niečo menej priaznivej, by
bolo možné v kladnom zmysle využiť i zmienený princíp životnej stratégie
provizória - napríklad aj iným, skráteným časovým intervalom vyplácania
odmien za práeu či sociálnych podpor, príp. vyplácať mzdu hned po vykonaní dohodnutej práce. Treba sa pokúsiť vytvoriť podmienky, podporovať
vytváranie vlastníckych vzťahov a v rámci vnútroskupinové i medzietnické
kooperačné výrobné vzťahy. Vlastníctvo generuje špecincký "neprovizórny"
pocit zodpovednosti a následne pocit individuálneho sebavedomia a hodnotenia jednodivca ako tvorivého a nezamenitefného človeka.
V tomto zmysle je, zdá sa, nevyhnutné hfadať (a nachádzať) možnosti
nadvazovania na kultúrne i sociálno-organizačné tradície prirodzených
regionálnych, no najma lokálnych spoločenstiev, hfadať vzťahy v menších,
neanonymných spoločenstvách minorít a majorít. Špeciálne zameraný výskum
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na aktuálne otázky medzikultúrnej komunikácie v lokálnych spoločenstvách na
Slovensku by bol v súčasnosti velíni užitočný.

Záverečná poznámka

V kandidátskej diz. práci sme používali pomenovanie Cigán, resp. cigánsky
preto, lebo s použitím tohto adjektíva bol formulovaný názov práce (r. 1988).
Oficiálna zmena pomenovania etnonymu na Róm - rómsky na obsahu práce
nič nemení. Viičšina používanej a vo svete vydávanej literatúry o tomto etnickom spoločenstve používa pomenovanie Cigán, resp. Zigeuner, les Tziganes, Gypsy a odvodené adjektíva. Pomenovanie Rom - cigán, manžel, muždom (hindi) - doma (sanskrt) - príslušník, patriaci do skupiny spafovačov
mrtvol (indický kastovný systém), resp. k skupine muzikantova taneční
kov. Podfa Ventzel, T. V. 1983. The Gypsy Language. Moskva: Nauka, s. 26;
Horváthová, E. v cit. práci Cigáni na Slovensku uvádza pomenovanie Cigán
z gréckeho Athingani, ktorého etymológia, zdá sa nie je jasná (c. d., s. 16).
Pretože oba termíny považujeme za rovnako frekventované, a pretože v tomto etnickom spoločenstve sme nezistili jednoznačnú identifikáciu sa len
s jedným či len s druhým pomenovaním, považujeme ich za rovnako používatefné, apriori inak než etnonymicky za bezpríznakové.
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RITUÁLNí NEČISTOTASOUČÁST (NEJENOM) ROMSKÉ TRADiČNí KULTURY
RASTfSLAV Pf VOŇ

Fenomén rituální nečistoty vychází z předpokladu existence určité nehmotné,
magicky pojímané iracionální kvality, která svou přítomností rituálně (tedy nikoli v našem obvyklém smyslu hygieny) znečišťuje svého nositele. 1
Jedná se tedy o nečistotu magickou, sakrální, duchovní, která vychází
pouze ze samotné existence nečisté substance. Nositele rituální nečistoty dělí
M. Jakoubek do dvou skupin: první tvoří ti, kteří jsou nečistí ze své vlastní
povahy, samotnou svojí podstatou... , a druhou ti, kteří o svou rituální čistotu
2
přišli stykem s nositeli primárními.
Rituální nečistota má tedy "epidemický" charakter, je nakažlivá a lze se
jí nakazit prakticky jakýmkoliv stykem s nečistou substancí (věcí, zvířetem,
člověkem). Rituálně nečistá jsou především některá zvířata, zdechliny, výkaly,3 ale i věci jako nádobí, ze kterého nečistý jedl, dámské punčocháče
nebo spodnička (spodnička dokonce sloužila k ochraně manželky před manželovou nevěrou; vyhrožovala, že ho s ní plácne přes ústa a už ho žádná žena
nepolíbí). 4
Zbavit se jí naopak není možné. Rituální nečistotu je tedy možné chápat
jako nevyléčitelnou nemoc, před níž je možné se chránit pouze varováním
se styku se všemi jednotlivostmi, které jsou jejími nositeli.
Její podstatu je možné také chápat jako nutnost dodržovat jisté tabu (zákaz kynofagie, pojídání koňského masa, komensality s rituálně znečištěnými
osobami atd.) a stranit se všech, kteří toto tabu nedodržují. Nedodržení pře
depsaného tabu pak znamená, že se jedinec stane rovněž rituálně nečistým degeš. (Kromě výrazu degeš - degeša Ipl.! bylo zaznamenáno mnoho jiných,
označujících však totéž: dupki, koňara, pšara - to na východním Slovensku,
na západním pak pojáci, trógeri, šamoríni (toto označení se týká pouze olašských Romů).5
Jakoubek, M. 2004. Romové - konec (ne)jednoho mýtu. Praha, s. 50.
s. 50-51.
3 Tamtéž.
4 Ficowski, J. 1965. Cyganie na polskich drogach. Kraków, s. 160-161; viz též Okely, J.
1983. The Traveller-Gypsies. Cambridge: Cambridge University Press.
5 Zaznamenáno v obcích trnavského a nitranského kraje v letech 1991-2006.
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Jak dále poznamenává M. Jakoubek, rituální ne/čistota (a analogicky pojímaná subskupinovápříslušnost) jsou Romypojímányjako substanciálně chápané
vlastnosti, ovlivňující kvalitu samotného lidství ... , které toto určují a ovlivňují
jeho "hodnotu ': jednotlivé skupiny tedy nejsou podílníky rovného, univerzálního a obecně sdíleného lidství, ale naopak jsou reprezentanty jeho jednotlivých,
hierarchicky pojímaných forem, které mohou být nahlíženy buďjako zvláštní
lidské "druhy': lišící se navzájem svou kvalitou, nebo jako sice náležící do téže
kategorie, nicméně lišící se opět její kvalitou a mírou. Myšlenka přirozené lidské
rovnosti zde absentuje, základem sociálního řádu v tradiční romské kultuře je
představa o bytostné nerovnosti lidí. 6
S těmito závěry lze souhlasit a přijmout je bez výhrad, myšlenka rovnosti
lidí je v praxi poměrně mladá, a tudíž není součástí žádné evropské tradiční
kultury.
Fenomén rituální (ne)čistoty však nestratifikuje pouze romskou společ
nost uvnitř. Naopak, jak dokládají četná pozorování, degeši jsou i gádžové,
což je ale zcela logické, neboť nezáleží na tom, kdo zásady rituální čistoty
porušuje. Hlavně můj žaludek pochopil, proč Romové říkají o gádžích, že jsou
degešové, nečistí. Přítelkyně žila v malém bytě. Kuchyni a koupelnu měli spojené
v jedno, oddělené jenom závěsem. Jednou se jdu mýt a vidím, jak její švagrová
oplachuje nádobí v umyvadle, ve kterém jsme se myli. Projel mnou doslova pocit
hnusu. I v té nejchudší romské rodině bylo úplně nepředstavitelné, aby se vařilo
ve stejném hrnci, ve kterém sepakpralo. Selky to tak dělaly. Vařily povidla, umyly
hrnec a vyvářely v něm prádlo. Degeška! - říkala moje maminka, když přišla
selce umýtpodlahu.?
Ještě svéráznější byla reakce, které jsem byl svědkem v nemocnici v Trebišově: Tá znace co, ja by od Vas nejedla, keby sce mi neznam co davali - tak
reagovala Romka uklízečka, když viděla, jak vrchní sestra odebírá stolici. 8
Vůbec reakce Romů na to, co jíst, je někdy až extrémní, ... ta toto ja jese
nebudzem, to lém gadžom dobre, bo majú šviňske žaludky.9 Takových případů
jsem však při rozhovorech s Romy zaznamenal celou řadu.

* * *

1

2 Tamréž,

1207

Jakoubek, M., c. d., s. 56.
Hiibschmannová, M. 1993. Šaj pes dovakeras - Můžeme se domluvit. Olomouc, s. 57.
8 Pozorováno v nemocnici v Trebišově 1993; informátorka E. Z. (1941) bytem v obci
Hraň, okres Trebišov.
9 Zaznamenáno v roce 1994 ve školní jídelně PedF v Nitře, informátor R. T. (1%8).
6
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Přísná endogamie, zákaz sňatku s osobami rituálně nečistými, zákaz komensality a téměř veškerého styku s nimi až nápadně připomínají strukturu
společnosti založené na hinduismu. Často se této komparaci nevyhnula
M. Hiibschmannová lO a také M. Jakoubek ll •
Oba autoři zcela logicky předpokládají postavení jakýchsi "předků" současných Romů ve společnosti v Indii a je třeba říct, že oba autoři shodně
konstatují, že z hlediska struktury indické společnosti netvořili jednolitou,
homogenní skupinu. Naopak, jak uvádí indoložka a romistka M. Hiibschmannová, jednotlivé příbuzensko-profesní skupiny džátí oddělovala přísná
sociální distance zejména v mimoekonomických sférách života.
Domnívat se ovšem, že tato struktura indické společnosti nějak souvisí
se strukturou současných romských skupin v Evropě, se jeví poněkud problematické. A pokud ano, pak se tato "indická" klasifikace či kategorizace
společnosti musela dotýkat nejenom Romů, ale celé evropské společnosti.
Pokusím se nyní prokázat, co tím myslím.
Je fakt, že obdobná pravidla pro styk a nestýkání se s osobami rituálně
nečistými platila v Evropě již před příchodem Cikánů.
V minulosti bylo zapotřebí vykonávat řemesla a poskytovat služby, které
i přes svou nezbytnost přinášely jejich poskytovatelům kromě živobytí také
újmu na cti a vyloučení ze společnosti. Infámie nebo chcete-li bezectnost
byla stejně nakažlivá, dědičná a nebylo možné se jí zbavit.
K nepočestným, rituálně nečistým lidem patřili mlynáři, ovčáci, koželuhové, pláteníci, hrnčíři, lazebníci, holiči atd. . ,. Samozřejmě k lidem nečistým
patřili především kati a pohodní (sběrači uhynulých zvířat) a lidé kočovní.
Obecně platil zákaz sňatku, komensality i jakéhokoli styku s těmito osobami. Historický antropolog Richard van Diilmen dokládá řadou dokumentů
výskyt infamizovaných skupin i způsob jednání s nimi. Spolková listina pekařů z roku 1513 dokládá přísný zákaz stolování s katem či pohodným nebo
jinými toho nehodnými osobami, aby se s nimi (žádný z mistrů cechu - pOZll.
R. P.) též žádným způsobem nestýkal ani v obchodě, ani v cechu.. . 12
V pojednání" O řemeslnických tovaryších a jejich ceších" se uvádí: Od tovaryšů se požaduje, aby se nestýkali s bezectnými a nepočestnými lidmi, k nimž se
počítají kati, soudní drábové, různí tovaryši od řemesel, které daný cech považuje za opovrženíhodná, dále fUšeři, .. .prostě každÝ, kdo je podle mínění cechu
podezřelý, nečistý, nepočestný. .. Ještě dnes váhá tovaryš třeba se jen dotknout

Hiibschmannová, M., c. d., s. 22 a následující.
Jakoubek, M., c. d., s. 56-57.
12 Diilmen, van R. 2003. Bezectní lidé. Praha, s. 43.
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mrtvého psa, ležícího na ulici, a zdráhá se mršinu odtáhnout domů, i kdyby se
jednalo opsajeho vlastního mistra. 13 To dokládá, jak se příslušníci počestných
řemesel varovali čehokoliv, co mohlo byť jen vzdáleně souviset s činností lidí
nečistých.

Dotknout se zdechliny znamenalo totiž přiblížit se činnosti vykonávané
pohodným, rasem, tudíž se nakazit jeho (rituální) nečistotou. Zasáhnout
do sféry činností vyhrazených nečistým lidem znamenalo přijít o čest nejen
svoji, ale poznamenat tak i své potomky či příbuzné, jak dokazuje případ
z roku 1626, kdy cech řezníků odmítl přijmout tovaryše s odůvodněním, že
jeho strýc z matčiny strany kdysi odklidil uhynulého koně. 14
Názorněji to dokládá případ, o němž se citovaný autor zmiňuje: Jeden
zednický tovaryš hodil svému kolegovi do kalfasu s maltou mrtvou kočku. Postižený reagoval odhozením náčiní a jeho příkladu následovali i ostatní zedníci;
opustili stavbu, táhli městem a všude přesvědčovali cechovní kolegy, aby zastavili
práci do doby, než bude "pohana"jejich řemesla odčiněna. 15

* * *
Otázku nepočestnosti však nelze pojímat jenom v kategorii vykonávaných
řemesel. Vesměs byli nečistí lidé kočovní (jak jsem již zmínil), nemanželského původu, Židé a Cikáni. "Kontakt" s nimi mohl poskvrnit řemeslo. 16
Úzkostlivé bránění své rituální čistoty v minulosti dokládá také postoj
řemeslníků a tesařů, kteří se odmítali podílet na stavbě šibenic, jelikož byly
úzce spjaty s profesí nečistou - s profesí kata, jeho pacholků a také s odsouzeným, který byl rovněž nečistý. Zádnému mistrovi a tovaryši mezi námi
nepřísluší pomáhati při stavběpopravčího kola či šibenice neb přispět k takové
stavbě návodem či radou. ... Osmělí-li se vrchnost takovou službou jej pověřiti
neb nakázati, v takovém případě má se tento ohraditi a pilně žádati, aby byl
této služby... zproštěn. l ?

* * *

Tamtéž, s. 42.
Tamtéž, s. 52.
15 Tamtéž, s. 23.
16 Diilmen, van R. 2006. Kultura a každodenní život v raném novověku II díl. Praha,
13

14

s.197.
17

Diilmen, van R. 2003, c. d., s. 47.
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V Evropě, jak ve středověku, tak v raném, ale leckde i v pozdním novověku,
byla bezectnost pojímána podobně jako dnes u Romů rituální nečistota;
měla sakrální charakter, byla dána sama sebou, vykonávaným řemeslem,
narozením, původem. Ona bezectnost, o které píše R. van Diilmen, byla
rituální nečistotou, kterou nemohly vymýtit ani rozsudky či četná vládní

I přes všechna tato nařízení nebylo možné osoby náležící k difamovaným
skupinám zrovnoprávnit.

nařízení.

Nepočestnost mlynářů se dokonce zachovala v českém jazyce dodnes. I když
se Dulmen domnívá, že difámie mistrů řemesla mlynářského spočívala zejména v tom, že bydleli vzdáleně od obce a byli tedy jaksi mimo sociální
kontrolu; v 16. a 17. století museli '" opakovaně usilovat o potvrzení svépočestnosti. Jejich bezectnost jistě nepramenila z podvodů, 22 ze kterých byli často
obviňováni - přinejmenším v českých zemích mu jeho (rituální) nečistotu

Právěspolečnéstolovánís katem připravilo

nejednoho řemeslníka nejen o čest,
ale také o práci. Když v roce 1567 ve Vratislavi jeden nožířský tovaryš pojedl
a popil ve společnosti kata, byl nejen ve městě, ale i daleko za hradbami prohlášen za nepočestného. Když potom přibyl do rakouského Waidhofenu. " zjistil, že
jej už předstihly listy dokazujícíjeho nepočestnost ... 18
Infámií postižení řemeslníci či tovaryši se zřejmě často obraceli k soudům,
aby jim jejich čest byla navrácena. Rozhodnutí právních autorit byla však
v těchto případech jen málo platná.
Právnická fakulta univerzity v Jeně vynesla rozhodnutí se všeobecnou
platností, podle kterého ... žádný popravčí nesmí být považován za nepočest

ného pouze kvůli svému stavu neb úřadu. Proto také osoby, které s ním jedly,
pily, či se s ním příležitostně stýkaly, nemají a nesmějí býti vylučovány z řemesla
či zbavovány úřadů. 19
Říšský řemeslnický řád se také nepočestných řemesel zastal a jejich bezectnost zcela popřel (1731), přesto však infámie lidí vykonávajících tato ře
mesla v představách lidu přetrvávala:Jeden selský čeledín si v hostinci připil na
přátelství

s katem, aniž by měl tušení, s kým má tu čest. Když se mu to následně
doneslo, utekl do pustiny a odmítal se vrátit zpět mezi lidi. 2o Případ se odehrál
po více než sto letech od přijetí zmiňovanéhořemeslnickéhořádu.
Dědičnost infámie dokazují také nařízení vrchnosti. Říšský zákoník Josefa II. z roku 1772 prohlašuje: ... dále ustanovujeme, že také děti a potomci

takzvaných pohodných čili rasů, kteří ještě nevykonávali tuto opovrženíhodnou
práci, nemají být vylučováni z cechů a jiných počestných společenství, a také
ze strany řemeslnických mistrů nechť jsou tito synové přijímáni do učení jako
ostatnípočestní lidé... dcery rasů mohou potom vstupovat do manželství s řeme
slníky a jinými počestnými osobami. Také ti, kteří již vykonávali odpor budící
práci svých rodičů a předků a chtějí se jí vzdát, nemají být odmítáni a z cechů

* * *

přinesla právě pověst nečestného člověka.

Dokládá to malý exkurz do jazykové etymologie, o který jsem se pokusil;

mlýn, který byl postavený na sloupech, zapuštěných dílem do břehu a dílem do
vody, se označoval bouda. Šejdovna bylzase mlýn, který také stál na sloupech, ale
dál od řečiště a obvykle v něm byla zřízena i pekárna - mlynáři se říkalo šejdíř.
Mlýn seřízený na spodní vodu byl mlýn podvodnp3
Tak čeština vděčí právě mlynářům za rozšíření slovníku o pojmy ušít na
někoho boudu, šejdíř nebo podvodník.

* * *
Rituální nečistota bývala v odborné literatuře často spojována také s ně
kterými fázemi života zejména žen. 24 Žena byla rituálně nečistá v období
menstruace, jak dokládají mnozí romisté, Romky v tomto období nesměly
vařit.

Tento kulturní rys přitom (také) není nijakým romským specifikem. Tě
hotenství a období šestinedělí bylo pokládáno za období rituální nečistoty
rovněž v rámci majoritní společnosti, kde: Od zjištění otěhotnění byla žena
vnímána jako někdo, kdo se ocitl v trvalém ohrožení. Těhotenství bylo opředeno

množstvím pověr a předsudků, v jejichž základu byl požadavek na udržení
plodu a jeho řádný vývoj v matčině těle. Současně s tím působilo i přesvědčení

vylučováni. 21

Diilmen, van R. 2006, c. d., s. 200.
Blíže k tomu: ]anotka, H. - Linhart K. 1984. Zapomenutá řemesla. Praha, s. 34.
24 Viz např. Kubečková, 1. 1969. Příspěvek k výzkumu rodinného života michalovských
Romů na Kladně, Český lid, 76, Č. 1, s. 12, též srov. Kubečková, 1. 1988. Příspěvek k výz_
kumu rodinného života skupiny michalovských Romů na Kladně (Porod - novorozenec),
Zpravodaj K5VlEF, Č. 12, s. 2.
22

23

Diilmen, van R. 2003, c. d., s. 43--44.
Tamtéž, s. 44.
20 Tamtéž.
21 Tamtéž, s. 51.
18

19
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o určitém nebezpečenství ženy v tomto mezním, přechodovém stavu, a to
v smyslu fYziologickém i společenském. Šlo vlastně o imaginární "nečistotu"
v magickém významu - předpokládalo se, že těhotná je po celou dobu vystavena
působení tajemných a nepříznivých, ne-li zlých sil. 25
Po porodu nastalo období, v němž byla rodička pokládána za "nečistou ':
odloučena od ostatních a nucena podrobovat se nejrůznějším omezením. 26
Obvykle žena ležela v koutě, zastřena plachtou, kam jí nosily jídlo jiné
ženy, a prakticky se nestýkala s nikým až do doby svého magického očištění.

* * *
Domnívám se, že skutečnosti, na které se odvolávám, dostatečně prokazují,
že existence difamizovaných (rituálně nečistých) skupin (či jednotlivců) ve
společnosti není nikterak fenoménem, který by si Romové s sebou přinesli
z "indické pravlasti". Naopak je zapotřebí si uvědomit, že Romy od Indie
dělí nejenom stovky kilometrů, ale i stovky generací a nepřekonatelná propast staletí.
Je zcela prokazatelné, že infámie byla v Evropě rozšířena a nesla tytéž
znaky jako současná rituální nečistota u Romů - byla "nakažlivá", dědičná,
platil přísný zákaz komensality, sňatků i styků s lidmi, kteří jsou jejími nositeli obecně.
Je tedy nutno si uvědomit, že ono "kastovnicrví", nebo chcete-li třídění
Romů na žuže a degeša,27 není důkazem ničeho jiného než právě tradičnosti
kultury romských osad.
V tradiční romské kultuře, jako ostatně obecně ve všech tradičních
kulturách, si lidé nejsou rovni ve své podstatě ani relativně. Právě naopak,
jejich nerovnost vyplývá nejenom z toho co jedí, co dělají, ale vůbec z toho,
že existují. Racionálně ji nelze odůvodnit, je pouze nedělitelnou součástí
tradičních kultur.
K postupnému "rušení" instituce rituální nečistoty či infámie došlo
v Evropě až po průmyslové revoluci, kdy řada řemesel zanikla nebo se
transformovala do jiných profesí, zejména však, kdy došlo k nutnosti více
se stýkat s lidmi zcela neznámými, o jejichž původu nebylo nic známo a pro
ekonomický efekt to také nebylo důležité.
Navrátilová, A. 2004. Narození a smrt v české lidové kultuře, Praha, s. 35.
Tamtéž, s. 106.
27 :/tužo - romsky: čistý; žuže Roma = rituálně čistí Romové. Degeš - romsky: rituálně
nečistá osoba.
25

26

RITUÁLNf

NEČiSTOTA - SOUČÁST

(NEJENOM) ROMSKÉ

TRADIČNf

KULTURY

Závěr

Závěrem lze poznamenat, že rituální nečistota - fenomén, který v romské
kultuře diferencuje nejenom Romy samotné, ale lidsrví vůbec - se systémem indických kast a džátí nesouvisí nebo s ním souvisíjen do takové míry,
do jaké s ním souvisí tentýž fenomén v jiných evropských kulturách. Spíš se ale
domnívám, že jde o kulturně univerzální fenomén, jakýsi nástroj stratifikace
společnosti zevnitř i zvenčí, jak je to dodnes pozorovatelné v romských skupinách, a je spíš znakem její "tradičnosti" než "indickosti".
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DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY ROMŮ
VE VYBRANÝCH ZEMíCH STŘEDNí A VÝCHODNí EVROPY'
KV~TA KALlBOvA

Úvod

Demografickému studiu romské populace byla dosud vzhledem k omezeným zdrojům statistických dat a jejich vypovídací schopnosti věnována poměrně malá pozornost. Uvedená studie vznikla v rámci projektu Populační
komise Rady Evropy Demografické charakteristiky národnostních menšin
v Evropě, který byl realizován v letech 1995-1999. Romská populace byla
pojata jako skutečná evropská minorita bez vlastního státního území a byla
řešena samostatně. Pro detailnější demografické studium romské populace
byly zvoleny následující země: Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Maďarsko (H), bývalá jugoslávská republika Makedonie (MAC) , Rumunsko
(R), Slovensko (SR) a Slovinsko (SLO). V tomto regionu má romská otázka
nejen výrazný sociální aspekt, ale v posledních letech se stává i politickou
záležitostí. Potřeba věrohodných statistických informací se ve všech těchto
zemích jeví jako jeden z výchozích podkladů k přípravě sociálních a vzdělá
vacích programů, zaměřených na zlepšení situace Romů. Vybrané země mají
dlouholeté zkušenosti se zjišťováním národnostní/etnické skladby obyvatelstva a v jejich národních sčítáních jsou zahrnuty obě doporučované otázky,
tj. nejen otázka na subjektivní příslušnost k národnostní/etnické skupině,
ale i objektivní otázka na mateřský jazyk. V neposlední řadě byla vzata
v úvahu i ochota spolupracovat. Cílem projektu bylo 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.
Studie vychází z dat národních sčítání lidu z počátku 90. let, neboť až na
1 Stať představuje zkrácenou a upravenou verzi textu Kalibová, K. 2000. The demographic characteristics ofRoma/Gypsies in selected countries in Centra! and Eastern Europe.
In: W. Haug, W. - Courbage, Y. - Compton, P. (ed.), The demographic characteristics
oj national minorities in certain European states. Volume 2. Population Studies No. 31.
Council ofEurope Publishing. Strasbourg, s. 169-206.
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výjimky průběžná evidence přirozené měny (tj. porodnosti a úmrtnosti)
údaje za romskou populaci neposkytuje. Ve všech vybraných zemích měli
Romové při sčítání na počátku 90. let možnost deklarovat příslušnost
k romské národnosti, otázkou však zůstává, jaká část romské populace této
možnosti využila. Sčítání lidu tak vzhledem k použité metodě sčítání (tzv.
sebeurčení) poskytuje informace pouze o Romech, kteří se k romské národnosti přihlásili a takto získané počty Romů v jednotlivých zemích se obecně
pov~ují za podho~nocené. Na počátku 90. let deklarovalo v uvedených
zemICh romskou narodnost 1 011 900 osob, což je dostatečně velký soubor
k demografickému studiu, nicméně při interpretaci výsledků je třeba brát
v úvahu příslušná omezení, daná sběrem a kvalitou dat. Výsledky výzkumu
byly publikovány v edici Population Studies a tento článek představuje zkrácenou verzi původní studie.

Zdroje dat o početní velikosti romské populace

Početní velikost jakékoliv národnostní/etnické skupiny je obvykle předmětem
diskuse. Vymezení sledované populace ztěžují zdánlivě jednoduché otázky
typu: kdo je příslušník sledované skupiny, kdo by měl být za příslušníka
sledované skupiny považován, v jakém rozsahu se jednotlivé osoby dosud
identifikují se skupinou a zachovávají její zvyky a tradice, kterými se odlišují
od majority či ostatních minorit. Názory na tyto otázky se různí, a z toho
vyplývají i odlišné postoje ke způsobu odhadů či statistickému zjišťování početní velikosti příslušné skupiny. Při studiu národnostních/etnických menšin
je třeba se smířit se skutečností, že zcela přesná data získat nelze a dostupné
údaje se liší podle účelu jejich sběru a vykazují značnou variabilitu v čase.
Hlavními zdroji demografických dat obecně jsou sčítání lidu, evidence přiro
zené měny a migrací, populační registry a výběrová šetření. V případě romské populace zůstává hlavním zdrojem dat ve vybraných zemích sčítání lidu.
Sčítání

lidu

Zjišťování národnostní/etnické skladby obyvatelstva patří z mnoha důvodů
k nejobtížnějším úkolům sčítání lidu a získané výsledky zcela neodpovídají reálné situaci. Kromě nevyjasněných otázek teoretického charakteru,
týkajících se definic zjišťovaných kategorií, hrají v národnostní statistice
nepochybně významnou roli i politické zájmy, postavení národnostních/
etnických menšin a skutečnost, zda dochází v průběhu času ke změnám
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v etnické identifikaci. Navíc metody, běžně používané pro kulturně homogenní a územně koncentrované populace, nejsou obvykle pro statistické
sledování minorit vhodné. V případě Romů se často řeší i otázka vymezení
populace, kdo je či není Rom, jak zahrnout do statistiky migrující Romy
a vyloučit migrující neromské obyvatelstvo a především jak přesvědčit Romy,
aby ve statistických akcích deklarovali příslušnost k romské národnosti (Fraser, 1992). Romové se na základě zkušeností z minulosti vyhýbají jakékoliv
evidenci, neboť část z nich věří, že po soupisu by mohl následovat postih,
často také nechápou přesný význam pojmu národnost a ztotožňují jej se
státní příslušností. V úvahu je třeba vzít i fakt, že někteří Romové prostě nechtějí být za Romy považováni a hlásí se k jiné národnosti. Zatajování vlastní
etnické identity ve sčítání lidu (úmyslné či neúmyslné) se stalo u romské
populace v bývalých socialistických zemích zcela běžnou praxí a počty Romů
zjištěné sčítáním jsou ve všech zemích považovány za podhodnocené. Je však
třeba připustit i možnost, že Romové, stejně tak jako většina evropských
zemí, nepovažují tuto problematiku za podstatnou a nevěnují jí pozornost.
V bývalých socialistických zemích (kromě Polska) má zjišťování národnostní/etnické skladby obyvatelstva ve sčítáních lidu dlouholetou tradici,
i když definice jednotlivých kategorií nebyly a nejsou vždy zcela totožné.
Podle národních sčítání lidu na počátku 90. let (tab. č. 1), deklarovalo ve
sledovaném regionu příslušnost k romské národnosti přes 1 milion osob.
Nejvyšší počet Romů byl takto zjištěn v Rumunsku, další v pořadí byly
Bulharsko, Maďarsko a Slovensko. Nejvyšší podíl Romů z celkového počtu
obyvatel byl zaznamenám v Bulharsku a dále v Makedonii, naopak zanedbatelné zastoupení Romů bylo v České republice a ve Slovinsku (obr. č. 1).
V zemích střední a východní Evropy je národnostní/etnická skladba obyvatelstva zjišťována nejen otázkou na národnostní či etnickou příslušnost, ale
i otázkou na mateřský jazyk. Romové v tomto regionu žijí již několik století
a lze tedy předpokládat jejich postupnou integraci do majoritní společnosti
a přejímání jejího jazyka. Rozdíly v počtech Romů podle deklarované národnosti a mateřského jazyka byly ve sledovaných zemích odlišné (obr. č. 2),
nejvyšší shoda těchto dvou údajů byla v Bulharsku a na Slovensku, výrazné
rozdíly nebyly ani v Makedonii a ve Slovinsku. V České republice byl počet
Romů, kteří považují za svůj mateřský jazyk romštinu, asi o čtvrtinu nižší
ve srovnání s počtem Romů podle deklarované národnosti, v Rumunsku
zhruba o 60 %, v Maďarsku dokonce o 66 %. Jakou roli v tomto procesu
hraje nucená nebo dobrovolná asimilace lze obtížně odhadovat, ale v České
republice 38 % Romů podle deklarované národnosti považuje za svůj mateř
ský jazyk češtinu, v Rumunsku je to přibližně polovina Romů s mateřským
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jazykem majority, v Maďarsku dokonce 70 %. Odlišná situace je na Slovensku, vk~e tři čtvrtiny Ro~ů podle národnosti považují za svůj mateřský jazyk
romstlllu, v Makedonu 80 %, ve Slovinsku dokonce 85 %. Deklarování
Tabulka č. 1. Počty
Země

Bulharsko

Česká republika

Madarsko

Makedonie

Rumunsko

Slovensko

Slovinsko

Romů

v období po 2. světové válce podle sčítání lidu

Sčítání lidu

1946

Absol.

počet

% z celk. populace
2,4

1956

170011
197865

1965

148874

1975

18323

1,8
0,2

2,6

1992

313396

3,7

1970

60279

0,6

1980
1991

88587

0,9

1949

32903
37598

0,3
0,4

1960

56121

0,6

1980

6404

0,1

1990
1948

142683

1,4
1,7

1953

19500
20462

1961

20606

1,5

1971
1981

24505

1,5
2,3

1,6

1991

43125
52103

1994

43707

2,6
2,2

1956

104216

0,6

1966
1977

64197
227398

0,3

1992
1970

401087
159275

1980

199853

1991

75802

1953
1961

1663
158

1,1
1,8
3,5
4,0
1,4
0,1
0,0
0,1

1971

977

1981

1435

0,1

1991

2293

0,1

Zdroj dat: Národní sčítání lidu
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romštiny jako mateřského jazyka může být také ovlivněno velmi omezenou
možností vzdělávání v romském jazyce a praktickými důvody, neboť většina
pracovních příležitostí je vázána na znalost jazyka majority.
Obrázek Č. 1. Zastoupení Romů z celkového počtu obyvatel, %
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Zdroj dat: Národní sčítání/idu: Bulharsko 1992, Česká republika 1991, Maďarsko 1990,
Makedonie 1994, Rumunsko 1992, Slovensko 1991, Slovinsko 1991

Obrázek Č. 2. Početní velikost romské populace podle deklarované národnosti
a mateřského jazyka
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Zdroj dat: Národní sčítání lidu: Bulharsko 1992, Česká republika 1991, Maďarsko 1990,
Makedoníe 1994, Rumunsko 1992, Slovensko 1991, Slovínsko 1991
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V období po 2. světové válce bylo zjišťování národnostní/etnické skladby
obyvatelstva v bývalých socialistických zemích ovlivněno politickou situací,
což se promítalo nejen do použitých metod sčítání, ale především do seznamu zjišťovaných národností. Vývoj početního stavu Romů ve sledovaném regionu v období po druhé světové válce tak odráží především způsob
jejich sčítání, postavení ve společnosti a míru obav deklarovat příslušnost
k Romům (tab. č. 1). Pouze v omezené míře poskytuje informace o vývoji
početního stavu, podmíněného úrovní demografické reprodukce a územní
mobilitou, tak jak je tomu u ostatního obyvatelstva. Tak například v Bulharsku nucené deklarování bulharské národnosti ve sčítání v roce 1975
vedlo k výraznému snížení počtu Romů ve srovnání s předcházejícím, ale
i následným sčíráním. Ve sčítání lidu v Maďarsku v roce 1980 romská národnost nebyla uvedena na seznamu možných odpovědí, což se projevilo ve
snížení počtu Romů o 89 % ve srovnání s předchozím sčítáním. Také data
z Rumunska dokumentují spíše obavu Romů deklarovat romskou národnost
než jejich skutečný početní stav.
V bývalém Československu v období po 2. světové válce nebyla romská národnost oficiálně uznávána a Romové tak byli nuceni se ve sčítání
lidu hlásit k jiné, oficiálně uznávané národnosti (kterými byly národnost
česká, slovenská, ukrajinská a ruská, polská, maďarská a německá), nebo
byli zařazeni do skupiny "ostatní národnosti". Jako důvod se uvádělo, že
Romové nesplňují kritéria definice národa, neboť nemají své vlastní území
a hospodářský život a nemají literaturu ve vlastním jazyce. V letech 1970
a 1980 byl proveden v rámci sčítání lidu soupis Romů, který vycházel
z evidence romské populace prováděné Národními výbory v rámci sociální
péče. K rozhodování o příslušnosti osob k romské národnosti docházelo
bez vědomí Romů a bylo zcela ponecháno na sčítacím komisaři, ktetý posuzoval charakteristické znaky, např. způsob života, bydlení, znalost jazyka
majoritní společnosti a evidentní antropologické rysy. Takto získaná data
byla zpracována odděleně od ostatních výsledků sčítání, považována za tajná
a publikována pouze ve velmi omezeném rozsahu. Za zmínku stojí názvy
zjištěných kategorií: Romové české národnosti, Romové slovenské národnosti apod. Tato metoda sčítání byla kritizována z pohledu dodržování
lidských práv, neboť sčítané osoby nebyly o své identifikaci informovány.
Podle sčítání z roku 1980 více než 60 % zjištěných Romů v České republice
deklarovalo slovenskou národnost, 33 % českou a 3 % maďarskou. Naopak
na Slovensku téměř 80 % Romů se přihlásilo ke slovenské národnosti a 20 %
k maďarské. Ve sčítání v roce 1991 byla metoda sčítání změněna (označování
osob za Romy v letech 1970 a 1980 bylo nahrazeno deklarováním romské
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národnosti samotnými Romy) a výsledkem byl výrazný pokles zjištěného
početního stavu romské populace v České republice i na Slovensku, i když
realita byla zcela odlišná.
I přes výhrady ke způsobu zjišťování příslušnosti k romské populaci ve
sčítání lidu v roce 1980 je však třeba připustit, že tyto údaje odpovídají
skutečnosti podstatně více, než data z dalších sčítání.
Odhady
Při studiu národnostních/etnických menšin je třeba se smířit s realitou, že
získat přesnější informace o jejich početním stavu je téměř nemožné a odhady se pohybují pouze v rovině spekulací. Při absenci věrohodných statistických dat jsou obvykle oficiální údaje nahrazovány nepřímými odhady,
z nichž pouze část je odvozena z různých statistických šetření. V případě
Romů jsou autory odhadů často představitelé romských organizací nebo
novináři a objevují se především v dobách, kdy je Romům věnována z růz
ných důvodů ze strany státu zvýšená pozornost. Jen zřídka je u těchto odhadů uveden autor a obvykle chybí i časový údaj, což je vzhledem k značné
územní mobilitě Romů žádoucí. Údaje z jednotlivých zemí se neuvěřitelně
liší a dokumentují spíše metodologickou bezradnost při statistickém zjišťo
vání Romů než jejich skutečný početní stav. Obvykle jsou vytvářeny účelově
a vypovídají spíše o měnícím se postavení romské populace ve vztahu k majoritě, novináři pak tyto odhady často prezentují jako objektivní realitu. Pro
demografické studium však odhady nemají velký význam, neboť neobsahují
žádné strukturální charakteristiky.
V odhadech je často zahrnuto i migrující neromské obyvatelstvo (tzv.
"travellers") a lidé nejnižší sociální úrovně. Obecně platí, že zatímco oficiální údaje o počtech Romů jsou považovány za podhodnocené, odhady
naopak počty Romů výrazně nadhodnocují. Romský kongres z roku 1978
odhadoval počet Romů ve světě mezi 6-15 mil., z toho kolem 4 mil. by mělo
žít ve střední a východní Evropě. Podle Worfd directory olminorities (1986)
žilo v bývalých socialistických zemích 2,3 mil. Romů a ve zbytku Evropy
kolem 1,6 mil. Tyto odhady vychází z různých zdrojů a zahrnují i kočovné
• obyvatelstvo.iOdborník na romskou populaci Liégeois se domnívá, že v Evropě žijí cca 3.4-4,9 mil. Romů, odhady Puxona (1987) se pohybují kolem
6 miUPodle Frasera (1992) byl minimální počet Romů v Evropě na konci
80. l/r kolem 2,6 mil. Z publikovaných odhadů se zdá, že to je právě střední
a východní Evropa, kde se údaje o počtech Romů podle jednotlivých zdrojů
liší nejvíce, v ostatních evropských regionech tak výrazné rozdíly nenajdeme.
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Geografické rozšíření
Romové žijí téměř ve všech evropských zemích a představují skutečnou evropskou minoritu. Odhadované počty Romů se sice poměrně značně liší, ale
celkem se shodují v relativním zastoupení romské populace v hlavních evropských regionech (obr. č. 3). Z dostupných dat vyplývá, že přibližně 60 %
evropských Romů žije v bývalých socialistických zemích střední a východní
Evropy. Vyšší soustředění Romů je i v jižní Evropě (zhruba 30 % z celkového
počtu), v zemích západní Evropy se zastoupení Romů z jich celkového počtu
o.dhaduje na 7 % a ve Skandinávii žije pouze malá část romské populace.
Uzemní rozmístění Romů ve střední a východní Evropě je poměrně nerovnoměrné. Romové představují majoritu pouze v úrovni jednotlivých vesnic
a dokonce i největší koncentrace Romů s počtem několika tisíc osob jsou
pouze enklávy uvnitř majoritní společnosti. Obvykle se jedná o rozptýlené
skupiny příbuzných nebo rodin, situace se však liší podle jednotlivých zemí.
V Bulharsku Romové žijí po celé zemi s většími koncentracemi na severovýchodě a severozápadě. Romské městské a venkovské obyvatelstvo je zde
přibližně v rovnováze se slabou převahou městského obyvatelstva (52 %),
ale preferována jsou převážně menší města. Naproti tomu v České republice žijí Romové převážně ve městech (80 %) a jejich největší koncentrace
jsou na severu a západě Čech a v průmyslových oblastech severní Moravy]
V Makedonii žije převážná část Romů ve městech (94 %), naproti tomu
v Maďarsku pouhá třetina (36 %). Romové v Maďarsku žijí rozptýleně po

Obrázekč. 3. PředpokládanérozmístěníRomů podle hlavních evropských regionů

sever 2 %

východ 60 %
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celé zemi s většími koncentracemi v regionu Tisy a v severovýchodní a jižní
části země. V Maďarsku lze pozorovat ve stěhování Romů dvě protichůdné
tendence. Kromě postupného stěhování do měst také osídlují malé vesnice,
které byly vzhledem k reorganizaci zemědělství původními obyvateli opuštěny. Koncentrace Romů na severovýchodě Maďarska přesahuje i hranice
s Rumunskem a se Slovenskem. V Rumunsku jsou Romové rozptýleni po
celé zemi a ve městech žijí asi dvě pětiny z jejich celkového počtu. Na Slovensku je patrná výrazná koncentrace Romů směrem na východ země a městské
obyvatelstvo je zastoupeno 60 %. Ve Slovinsku žije ve městech více než polovina Romů (57%) a jsou soustředěni především na východě země.
Většina Romů v zemích střední a východní Evropy již v současné době
opustila tradiční kočovný způsob života a žije usedle. K této situaci v období
po 2. světové válce přispělo i přijetí zákonů, které kočovný způsob života
zakazovaly. V některých zemích však Romové měli v minulosti příznivější
podmínky k upuštění od kočování a např. maďarští a slovenští Romové žijí
usedle již od 18. století, jinde nepřestali kočovat dodnes (v Anglii, částečně
i ve Francii, Bulharsku a Rumunsku). Také většina Romů v bývalém Čes
koslovensku žije již po dvě století usedlým způsobem života, výjimkou byli
pouze vlašští Romové, kteří kočovali až do roku 1958, kdy byl vydán zákon
o trvalém usídlení kočujících osob. Značná migrace Romů vede k jejich
disperzi, ale zároveň i k vytváření nových územních koncentrací a stává se
důležitým sociálním faktorem, který se promítá i do oblasti společenské.
V bývalém Československu v druhé polovině 60. let byl proto prováděn
organizovaný rozptyl romské populace, který měl vytváření nových koncentrací Romů zamezit. Obecně platí, že i v současné době územní pohyb romské populace dosahuje vyšší intenzity ve srovnání s ostatním obyvatelstvem.
Důvodů je celá řada: v minulosti to byly především ekonomické důvody
(hledání práce) a snaha najít vhodnější bydlení. V úvahu je třeba vzít i přiro
zenou touhu Romů migrovat a navštěvovat své mnohdy i velmi vzdálené pří
buzné. Tyto návštěvy jsou často dlouhodobé, ale jejich statistické zjišťování je
problematické, neboť při nich nedochází ke změně trvalého pobytu.
V poválečném období byla mezinárodní migrace v bývalých socialistických zemích velmi omezena, což se týkalo i Romů. Stejně jako u majoritní
populace, tak i řada romských rodin byla donucena emigrovat z politických
důvodů. Na konci 50. let byla zaznamenána poměrně silná vlna emigrace
Romů z Maďarska do Velké Británie, po roce 1968 z bývalého Českoslo
venska do Rakouska. Na konci 80. let tisíce Romů opustilo Makedonii
a odešli převážně do Německa, kde žádali o politický azyl, ve stejné době
byla zaznamenána v menší míře i migrace rumunských Romů do Německa.
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Nová vlna emigrace Romů do západní Evropy a také do Ameriky od počátku
90. let souvisí s otevřením hranic po politických změnách v bývalých socialistických zemích a v tomto případě Romové udávají kromě ekonomických
důvodů též rasové důvody a obavu před vzrůstajícím násilím. Tato nová
emigrace probíhá v určitých vlnách a vyvolává značnou pozornost politické
reprezentace.

Struktura podle věku a pohlaví
Obecně platí, že věková struktura populace je výsledkem předchozí úrovně
demografických procesů a migrace a zároveň představuje výchozí základ
budoucího demografického vývoje, což dokumentuje i porovnání věkových
struktur úhrnu obyvatelstva a romské populace (tab. č. 2). Charakteristickým rysem obyvatelstva střední a východní Evropy je nízká úroveň plodnosti

Tabulka Č. 2. Romové podle hlavních věkových skupin
Věková

BG

CZ

H

skupina

MAC
R
SR
Romové - absolutní počty

SLO

Celkem

0-14

118406

12383

56496

14845

166105

32858

935

402028

15-49

160730

17887

71710

23119

190829

37161

1183

502619

50-64

25134

2024

11052

4219

32766

4151

118

79464

65+

9127

609

3425

1524

11387

1632

57

27761

Tatal

313397

32903

142683

43707

401087

75802

2293

1011872

0-14

37,8

37,6

39,6

34,0

41,4

43,3

40,8

39,7

15-49

51,3

54,4

50,3

52,9

47,6

49

51,6

49,7

50-64

8,0

6,2

7,7

9,6

8,2

5,5

5,1

7,9

65+

2,9

1,8

2,4

3,5

2,8

2,2

2,5

2,7

Tatal

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Romové-%

Obyvatelstvo celkem - %
0-14

19,0

21,0

20,5

25,1

22,7

24,9

20,6

21,7

15-49

48,4

51,0

49,0

51,8

49,0

50,9

51,7

49,6

50-64

18,3

15,3

17,3

14,6

17,3

13,9

16,7

16,7

65+

14,3

12,7

13,2

8,5

11,0

10,3

11,0

12,0

Tatal

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Zdroj dat: Národní sčítání lidu: Bulharsko 7992, Česká republika 7997, Maďarsko 7990,
Makedonie 7994, Rumunsko 7992, Slovensko 7997, Slovinsko 7997
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a demografické stárnutí, což se ve věkové struktuře projevuje snižováním
zastoupení dětské složky a zvyšováním zastoupení starých osob v populaci.
Věková struktura romské populace je naopak ve všech zemích velmi mladá
a představuje tzv. progresivní typ. Věková pyramida má vzhledem k vysokému
zastoupení dětí širokou základnu a vzhledem k nízkému zastoupení starých
osob je její vrchol velmi úzký (obr. č. 4, 5). Děti mladší 15 let představují
u romské populace přibližně 40 % z celkového počtu, zatímco u ostatního
Obrázek Č. 4. Věková struktura Romů v zemích střední a východní Evropy
85
75
65
55

~ 45
35
25
15

200

150

100

50

50

100

150

200

Na 1000 obyv.

Obrázek Č. 5. Věková struktura úhrnu obyvatelstva v zemích střední a východní

obyvatelstva se zastoupení dětí pohybuje v rozmezí 19-25 %. Zastoupení
osob v reprodukčním věku (15-49 let) je u obou srovnávaných populací při
bližně stejné, což obecně platí pro všechny populace. Zastoupení osob starších 50 let je u úhrnu obyvatelstva téměř trojnásobně vyšší ve srovnání s romskou populací a tyto osoby představují 30 %, resp. 10% z celkového počtu
obyvatel. Pokud porovnáváme jednotlivé země, nejvyšší zastoupení dětí, tj.
nejmladší věkovou strukturu mají Romové na Slovensku a v Rumunsku, kde
je zastoupení dětí z celkového počtu Romů vyšší než 40 %. Takto početné
mladé generace zajistí i v blízké budoucnosti početní růst romské populace.
K nejvýznamnějším odlišnostem v demografických charakteristikách tak patří na jedné straně prohlubující se demografické stárnutí úhrnu obyvatelstva,
na druhé straně velmi mladá věková struktura romské populace.
Toto tvrzení dokumentují i hodnoty indexu stáří (obr. č. 6). U romské
populace připadá pouhých 7 osob starších 65 let na 100 dětí ve věku 0-14
let, zatímco u úhrnu obyvatel je tento poměr 50/1 00. Nejvýraznější rozdíly
v hodnotách indexu stáří mezi Romy a ostatním obyvatelstvem jsou v Maďarsku a Bulharsku, ale i v České republice, neboť v těchto zemích je proces
demografického stárnutí obyvatelstva nejintenzivnější. Výrazné rozdíly ve vě
kové struktuře Romů a ostatního obyvatelstva lze dokumentovat i hodnotami
Obrázek Č. 6. Index stáří (65+ / 0-14) Romů v porovnání s úhrnem obyvatelstva
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Zdroj dat: Národní sčítání lidu: Bulharsko 1992, Česká republika 1991, Maďarsko 1990,
Makedonie 1994, Rumunsko 1992, Slovensko 1991, Slovinsko 1991
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Zdroj dat: Národní sčítání lidu: Bulharsko 1992, Česká republika 1991, Madarsko 1990,
Makedonie 1994,Rumunsko 1992, Slovensko 1991, Slovinsko 1991
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věkového mediánu (obr. č. 7), který rozděluje populaci na dvě stejně početné části. Na počátku 90. let byla hodnota věkového mediánu Romů ve
sledovaném regionu 19,3 roků, u úhrnu obyvatelstva 33,6 roků. V Bulharsku, České republice, Maďarsku a Slovinsku byla přibližně polovina Romů

mladší 20 let, v Rumunsku a na Slovensku dokonce mladší 18. let. Nejvyšších hodnot dosahoval věkový medián romské populace v Makedonii 23 let. Tyto výrazné rozdíly ve věkové struktuře Romů a ostatního obyvatelstva významně ovlivňují i ostatní strukturální charakteristiky, jako je struktura obyvatelstva podle rodinného stavu, velikost domácností, zastoupení
ekonomicky aktivních osob v populaci a též zastoupení závislých osob, tj.
ekonomicky neaktivních (dětí a starých osob).

STŘEDNf A VÝCHODNf

EVROPY

zemích s relativně přesnou evidencí narozených hodnot 105-106 chlapců
na 100 dívek. V průběhu života však vzhledem k vyšší intenzitě úmrtnosti
mužů (tzv. mužská nadúmrtnost) se poměr pohlaví srovnává a ve vyšším věku
se již začíná projevovat výrazná převaha žen, což ovlivňuje i hodnoty indexu
maskulinity za celou populaci. U romské populace vzhledem k vysokému
zas~oupe~í.mladých, osob ~e ~u~ká nadúmrtnost tak výrazně neprojevuje
a nasledne Je zachovana pocetlll prevaha mužů nad ženami i za celou populaci. ~~oj~ roli však nep?chybně hraje i nepřesná evidence žen vzhledem k jejich
soclállllmu postavelll. Ve zkoumaném regionu tak z celkového počtu Romů
představovaly ženy 49,6%, zatímco u úhrnu obyvatelstva to bylo 51,2%.
Největší rozdíly v zastoupení mužů a žen v populaci mezi Romy a ostatním
obyvatelstvem byly zaznamenány v České republice a v Maďarsku.

Obrázek č. 7. Věkový medián Romů v porovnání s úhrnem obyvatelstva
Obrázek č. S.lndex maskulinity Romů v porovnání s úhrnem obyvatelstva
(počet mužů na 100 žen)
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Zdroj dat: Národní sčítání lidu: Bulharsko 7992, Česká republika 7997, Maďarsko 7990,
Makedonie 7994, Rumunsko 7992, Slovensko 7997, Slovinsko 7997

Zastoupení mužů a žen v populaci je ovlivněno nejen biologickou zákonitostí (u všech populací se rodí o něco více chlapců než dívek), ale i diferenční
úmrtností mužů a žen, procesem migrace a poměrně důležitou roli hraje i postavení žen ve společnosti. Struktura romské populace podle pohlaví vykazuje
podobné charakteristiky jako v rozvojových zemích a zastoupení mužů a žen
v majoritní společnosti je ve všech zemích zkoumaného regionu výrazně odlišné (obr. č. 8). Index maskulinity při narození dosahuje prakticky ve všech
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Zdroj dat: Národní sčítání lidu: Bulharsko 7992, Česká republika 7997, Maďarsko 7990,
Makedonie 7994, Rumunsko 7992, Slovensko 7997, Slovinsko 7997

Demografická reprodukce

Romská populace si dosud ve srovnání s majoritní společností zachovává
určitý stupeň odlišnosti nejen v řadě svých projevů sociálních a kulturních, ale také v demografickém chování. Je to dáno odlišným historickým
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vývojem romské populace mimo území Evropy, ale i značně izolovaným
vývojem po jejich imigraci na evropský kontinent. Mezi Romy a ostatním obyvatelstvem obvykle nedocházelo k uzavírání sňatků a není proto
překvapením, že si Romové zachovali ve svém demografickém chování
některé specifické rysy, které již u ostatního obyvatelstva patří minulosti.
K základním demografickým charakteristikám romské populace a odlišnostem od ostatního obyvatelstva patří ve všech sledovaných zemích kromě již
zmiňované mladé věkové struktury vysoká úroveň plodnosti i úmrtnosti.
I když se lze právem domnívat, že i u romské populace dochází postupně
k snižování plodnosti a k zlepšování úmrtnosti, nelze tento předpoklad
podložit detailní demografickou analýzou. Vzhledem k absenci průběžné
evidence přirozené měny za romskou populaci byla analýza úmrtnosti
a porodnosti Romů provedena na základě dat ze sčítání lidu na počátku
90. let a tyto údaje byly doplněny dostupnými informacemi ze záznamů
zdravotních zařízení a výběrových šetření. Data ze sčítání lidu umožňují
hodnotit úroveň přirozené reprodukce pouze v omezené vmíře, základní
informaci však poskytuje již porovnání věkových struktur. Siroká základna
věkové pyramidy romské populace vypovídá o vyšší úrovni plodnosti a nízké
zastoupení starých osob o vyšší úrovni úmrtnosti ve srovnání s ostatním
obyvatelstvem.
Úmrtnost

Pro charakteristiku úmrtnosti se v mezinárodním srovnání obvykle používá
naděje dožití a kojenecká úmrtnost. Tyto ukazatele poskytují informaci
nejen o úrovni úmrtnosti, ale mají i širší vypovídací schopnost o celkové
vyspělosti populace a její životní úrovni, zdravotním stavu, kvalitě lékařské
péče a též o péči o své vlastní zdraví. V bývalých socialistických zemích byla
lékařská péče poskytovaná ve stejné míře všem osobám bez ohledu na národnostní příslušnost. Nicméně úroveň úmrtnosti Romů je ve srovnání s ostatním obyvatelstvem výrazně vyšší a tato skutečnost je obvykle zdůvodňována
přístupem Romů k vlastnímu zdraví a využíváním možností lékařské péče,
všeobecně horšími životními podmínkami včetně úrovně bydlení a špatnými
stravovacími návyky.
Pro přímou charakteristiku procesu úmrtnosti a konstrukci úmrtností
tabulky nejsou k dispozici potřebná data. Pokus odhadnout hodnotu
naděje dožití pro romskou populaci v bývalém Československu vycházel
z porovnání věkových struktur, zjištěných ve sčítání v letech 1970 a 1980
(Kalibová, 1989). Tato metoda byla založena na výpočtu pravděpodobnosti
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přežití ~ daném.desetiletí a vycházela z předpokladu, že v letech 1970 a 1980
byly secteny stejné osoby a úroveň mezinárodní migrace byla minimální. pVo
porovnání ťOčtů zjištěných osob podle věku byly zjištěny výrazné rozdíltl
pouze ve veku šesti let (počátek povinné školní docházky) a též ve Věk~
zakončeném
nulou, především 50, 60 a více let. Předpoklad zanedbateln'
. , d '
e

mezmaro nt migrace v bývalém socialistickém státě je přijatelný. Kojenecká úmrtnost romských dětí byla pro období 1970-1980 odhadnuta na
hodnotu 40 ~oo. Při ~řijetí uvedených předpokladů se naděje dožití romské
populace v byvalém Ceskoslovensku pohybovala v letech 1970-1980 kolem
hodnoty 55,3 let pro muže a 59,5 let pro ženy, což byly hodnoty pozorované
pro českou populaci v 30. letech 20. století.
~ata o kojenecké úmrtnosti poskytovaly v 90. letech ze sledovaných
zemI pouze Makedonie a Rumunsko, otázkou však zůstává přesnost evidence narozených romských dětí a jejich úmrtnosti v prvním roce života.
V roce 1996 dosahovala kojenecká úmrtnost romských dětí v Makedonii
hodnoty 26,8 %0 (~hrn obyvatel 16,4 %0), v Rumunsku 32,3 %0 (úhrn
~byvatel 22,3 %0). Udaje o kojenecké úmrtnosti romských dětí v bývalém
Ceskoslovensku byly získány z materiálů Ministerstva zdravotnictví, který
vycházel z evidence zdravotnických zařízení. V České republice dosahovala
kojenecká úmrtnost romských dětí v roce 1985 hodnoty 24 %0 (úhrn obyvatelstva 12,5 %0), na Slovensku 35 %0 (úhrn obyvatelstva 16,3 %0). V České
reť~blic~ se.v.~oce 1985 ro~ské děti ťodílely na celkovém počtu narozených
den 2,5 YD, JeJIch zastoupelll na zemrelých dětech v prvním roce života však
bylo 4,9 %. Odpovídající hodnoty na Slovensku byly 8,4 %, resp. 17,8 %.
Jako důvody této nepříznivé situace byla obvykle uváděna špatná životospráva těhotných romských žen a často i nedostatečná péče o kojence. Toto
tvrzení vychází z dat o novorozenecké úmrtnosti, tj. úmrtnosti v prvních
28 dnech života. U romských dětí, které se narodily v porodnici a měly
srovnatelnou péči s ostatními dětmi, byla novorozenecká úmrtnost 10 7 %0
u ostatních dětí 8,6 %0. Úmrtnost v prvních pěti letech života však byl~
u romských dětí již 2,5krát vyšší než u ostatních dětí a dosahovala hodnoty
9,7 %0. Jako důvod této nepříznivé situace jsou opět uváděny špatná sociální
situace a nepříznivé životní podmínky a též pozdní vyhledání lékařské péče
v případě zdravotních problémů dětí, což vede k vyššímu zastoupení náhlých,a neočekávaných úmrtí. Obecně lze na základě zkušeností z rozvojových
zemI konstatovat, že ke zlepšení uvedené situace obvykle vede zvýšení vzdě
lanostní úrovně mladých žen a dívek.
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Porodnost

Analýza plodnosti je též limitována zdroji dat, nebot až na výjimky ve sledovaných zemích průběžná evidence narozených podle národnosti neexistuje.
Z dostupných informací lze u romské populace ve srovnání s ostatním obyvatelstvem očekávat vyšší plodnost, což je ovlivněno řadou faktorů. Romské
ženy využívají k rození dětí celé reprodukční období, výjimkou nejsou
sňatky uzavírané v nižším věku, kontrola porodnosti pomocí moderních antikoncepčních metod je méně rozšířena a především děti u Romů zaujímají
v systému hodnot jedno z předních míst. K vyšší porodnosti romských žen
přispívá i sociální politika státu. Vysoká plodnost zpětně ovlivňuje věkovou
strukturu a početné generace narozených dětí zaručují do budoucna početní
růst romské populace i v případě snížení průměrného počtu dětí na jednu
ženu. Vysoká plodnost má vliv i na specifickou strukturu domácností, které
mají ve srovnání s ostatním obyvatelstvem podstatně více členů, což se promítá i do jejich životní úrovně a způsobu bydlení. Častý je názor, že vysokou
plodnost Romů lze považovat za jeden z faktorů, který zpomaluje možnost
jejich integrace do většinové společnosti.
Hodnocení plodnosti romské populace ve sledovaných zemích vychází
z dat ze sčítání lidu z počátku 90. let. Hodnota hrubé míry porodnosti (počet narozených na 1000 obyvatel), resp. počet narozených dětí, byl získán
jako pětina počtu dětí ve věku 0-4, který poskytuje sčítání lidu. Hrubá
míra porodnosti romské populace byla ve sledovaném regionu téměř dvakrát vyšší ve srovnání s ostatním obyvatelstvem a pohybovala se v rozmezí
hodnot 25-31 %0 s nejvyšší hodnotou v Rumunsku (obr. č. 9). Podobnou
informaci poskytuje i obecná míra plodnosti, kdy počet dětí ve věku 0-4 je
vztažen k počtu žen v reprodukčním věku 05-49). Hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí 500-700%0 a je o 120% vyšší než u ostatního
obyvatelstva (obr. č. 10). Největší rozdíl mezi romskou populací a ostatním
obyvatelstvem z tohoto pohledu byl zaznamenám v Rumunsku a na Slovensku, nejmenší v Makedonii.
Sčítání lidu poskytuje údaje o současném počtu dětí na jednu ženu, srovnatelnost je však částečně ovlivněna definicí sledovaných kategorií (všechny
ženy, ženy s dětmi, vdané ženy, vdané ženy s dětmi). Nicméně získané údaje
vyšší plodnost romských žen potvrzují. V České republice byl průměrný
počet dětí u vdaných romských žen ve srovnání s ostatními ženami vytší
o 70 %, na Slovensku o 74%. V Maďarsku se průměrný počet dětí týkal
všech žen a byl vyšší o 83 %, v Makedonii však o pouhých 30 %. Rozdíly
jsou ještě zřetelnější, pokud sledujeme průměrný počet dětí na jednu ženu
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Obrázek č. 9. Hrubá míra porodnosti Romů V porovnání S úhrnem obyvatelstva
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Zdroj dat:.Národní sčítání lidu: Bulharsko 7992, Česká republika 7997, Mad'orsko 7990,
MakedOnie 7994, Rumunsko 7992, Slovensko 7997, Slovinsko 7997

Obrázekč. 10. Obecná míra plodnosti Romů v porovnání S úhrnem obyvatelstva
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ve věkové skupině 45-49 let, což lze považovat za věk již ukončené plodnosti a tudíž za průměrnou velikost rodiny (obr. ll). Z tohoto pohledu je
plodnost romských žen dvakrát vyšší ve srovnání s ostatní populací, jedinou
výjimku zde představuje Rumunsko. Jedinou zemí, kde byly k dispozici data
o plodnosti z běžné evidence, byla Makedonie. Úhrnná plodnost (počet
dětí, které se narodí jedné ženě během reprodukčního období) romských
žen zde dosahovala v roce 1996 hodnoty 4,1 dítěte a byla dvakrát vyšší než
u ostatních žen. Pro srovnání, úhrnná plodnost romské populace v České
republice, odvozená z dat ze sčítání lidu 1970-1980, byla odhadnuta na
5,8 dětí (Kalibová, 1993).
Obrázek Č. 11. Průměrný počet živě narozených dětí na vdanou romskou ženu
ve věkové skupině 45-49 v porovnání s úhrnem žen
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Zdroj dat: Národní sčítání lidu: Česká republika 1991, Maďarsko 1990, Rumunsko 1992,
Slovensko 1991

Plodnost romské populace lze hodnotit i nepřímo pomocí údajů o velikosti a struktuře domácností, které poskytují sčítání lidu. Přesné srovnání je
opět ovlivněno různými definicemi jednotlivých typů domácností v národních sčítáních lidu, ale vyšší plodnost romské populace je i tímto způsobem
potvrzena. Podle sčítání lidu z roku 1991 byl v bývalém Československu
počet závislých dětí v úplné romské domácnosti dvakrát vyšší ve srovnání se
stejným typem domácnosti úhrnu obyvatel. V Rumunsku měla romská rodina v průměru 2,8 dětí, zatímco u ostatního obyvatelstva byl odpovídající
údaj 1,4 dítěte. V případě Rumunska se jednalo o svobodné děti bez ohledu
na jejich věk.

ROMŮ

v ZEMfcH

STŘEDNI A

VÝCHODNI EVROPY

1

Uvnitř romské populace neexistují příliš velké rozdíly v plodnosti žen
podle rodinného stavu, což je dáno vyšší mimomanželskou plodností a čas
tějším výskytem faktických manželství. Lze předpokládat, že i po případném
rozvodu či ovdovění reprodukce u romských žen pokračuje. Podle výsledků
sčítání z roku 1980 v bývalém Československu měla romská svobodná žena
v období ukončení reprodukce ve věkové skupině 45-49 v průměru 3,6 dětí
(populace celkem 0,5), vdaná romská žena 6,4 dětí (2,4), rozvedená romská
žena 4,2 (2,0) a ovdovělá romská žena 6,2 (2,5).
K zachování vysoké plodnosti romské populace přispívala i populační
politika bývalých socialistických států. Například v bývalém Českosloven
sku byla do roku 1989 Romům v rámci sociální péče poskytována kromě
běžných sociálních dávek i zvláštní finanční a materiální pomoc, směřovaná
k zlepšení bydlení, stravování a možnosti vzdělávání. Pro mnoho rodin však
přídavky na děti představovaly značnou část jejich finančního příjmu a často
byly vyšší než plat otce, nebo dokonce obou rodičů. Pomoc byla diferencována podle úrovně sociální integrace, a tak hlavními příjemci pomoci byly
rodiny na nejnižším stupni integrace. Tato strategie nezaznamenala výrazný
úspěch v zlepšení životních podmínek Romů, pouze přispívala k zachování
daného stavu a děti z těchto rodin představovaly potenciální příjemce sociální pomoci i v blízké budoucnosti. Propopulační politika státu tak nepřímo vysokou porodnost romské populace podporovala, na druhou stranu
se ji pomocí různých opatření snažila snižovat. Od roku 1989 byla zvláštní
pomoc pro Romy zrušena a sociální pomoc je poskytována bez ohledu na
etnickou příslušnost.
Vyšší úroveň plodnosti romské populace v regionu střední a východní
Evropy, odvozená převážně z dat národních sčítání lidu na počátku 90. let,
není z pohledu demografie nijak neobvyklá. Podobné charakteristiky plodnosti byly v minulosti na tomto stupni demografického vývoje zaznamenány
i u většinové evropské populace. Postupné snižování plodnosti je obvykle
spojeno s rostoucí životní úrovní, se zlepšující se ekonomickou a sociální
situací a s rostoucí vzdělanostní úrovní. Proto i u romské populace lze snižování plodnosti v budoucnu očekávat, ale je třeba vzít v úvahu, že v reakci
demografického chování na změny vnějších podmínek existuje určitý časový
posun. Podle obecných demografických zákonitostí se však jedná o dlouhodobý proces, který probíhá v časové dimenzi generací, nikoliv kalendářních
let. V případě romské populace je třeba navíc vzít v úvahu i jejich určitý
stupeň resistence na změnyvnějšího prostředí, daný odlišným vývojem v minulosti mimo evropský prostor. Na počátku 90. let byla sice plodnost romské
populace přibližně dvojnásobně vyšší ve srovnání s většinovou populací, ale

233

234

I

DEMOGRAFICKt CHARAKTERISTIKY ROMŮ V ZEMfcH STAEDNf A VÝCHODNf EVROPY

CiKÁNSKt SKUPINY A JEJICH SOCIÁLNf ORGANIZACE

dostupné údaje dokumentují, že snižování plodnosti romských žen již probíhá. Toto tvrzení lze dokumentovat situací v bývalém Československu, kde
se průměrný počet živě narozených dětí v romském manželství snížil v letech
1970-1980 o 20%. Pokles plodnosti byl pozorován u všech věkových skupin, ale nejzřetelnější byl u mladých žen.
Projekt Rady Evropy, resp. data z národních sčítání lidu, umožnila
zhodnotit úroveň demografické reprodukce romské populace a porovnat ji
s většinovou populací. Takto získané statistické údaje však pochází z první
poloviny 90. let a byla to právě 90. léta, kdy došlo v bývalých socialistických
zemí k převratným změnám v demografickém chování obyvatelstva. Tyto
změny se týkaly především charakteristik plodnosti a otázkou zůstává, jak
na změny ekonomické a sociální situace reagovali Romové. Odpověď na
tuto otázku by mohla poskytnout další etapa srovnávacího demografického
výzkumu.
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současný počet Romů. Jediným zdrojem dat jsou národní sčítání lidu, kde
jsou však zahrnuti pouze Romové, kteří se k romské národnosti přihlásili.
Vzhledem k těmto omezením lze prezentovat pouze jednoduchý scénář budoucího početního vývoje romské populace v časovém horizontu do roku
2020 (obr. 12). Úvaha vychází z předpokladu, že na počátku 90. let dosahovala roční míra růstu romské populace hodnoty 2 % a v období 2010-2020
klesne na hodnotu 1,5 % a za výchozí byl vzat počet Romů, zjištěných v národních sčítáních na počátku 90. let. Za těchto předpokladů by v roce 2010
žilo ve sledovaných zemích 1,5 milionů Romů a do roku 2020 by se jejich
počet zvýšil na 1,7 milionů. Ve srovnání se situací na počátku 90. let by došlo
k zvýšení počtu Romů do roku 2010 o 44% a do roku 2020 o 67%. Vývoj
v jednotlivých zemích bude ovlivněn současnou demografickou situací nejen
většinové, ale i romské populace.

Obrázek Č. 12. Odhadovaná početní velikost romské populace v roce 2010

a 2020, v tis.
Populační růst

Poměrně vysoké tempo početního růstu romské populace sice odpovídá
dosaženému stupni demografického vývoje, ale přesto je předmětem zájmu
nejen odborníků, ale i široké veřejnosti. Dílčí informace o přirozeném pří
růstku romské populace byly získány pouze pro Makedonii a Rumunsko,
kde v roce 1996 dosahoval přirozený přírůstek hodnoty 2,7 %, resp. 2,0 %.
Podobná intenzita populačního růstu byla odvozena i z dat ze sčítání v letech 1970 a 1980 pro romskou populaci v bývalém Československu. Za
předpokladu zanedbatelné mezinárodní migrace dosahoval v daném období
průměrný roční přirozený přírůstek romské populace hodnoty 2,7% a byl
4,5krát vyšší než u úhrnu obyvatelstva. Takto rychlý početní růst je vostrém
kontrastu se situací majoritní populace ve sledovaných zemích. V bývalých
socialistických zemích došlo od počátku 90. let k výrazným změnám v demografickém chování, označovaných jako druhý demografický přechod. V polovině 90. let, resp. v roce 1996, dosahoval přirozený přírůstek záporných
hodnot v Bulharsku, České republice, Maďarsku a Rumunsku, ve Slovinsku
se pohyboval kolem nuly a mírně kladné hodnoty byly zaznamenány pouze
v Makedonii a na Slovensku. Ve všech zemích kromě Makedonie klesla hodnota úhrnné plodnosti pod hranici prosté reprodukce, což v dlouhodobém
pohledu představuje úbytek obyvatelstva přirozenou měnou.
Odhadnout budoucí početní velikost a strukturu romské populace je však
z mnoha důvodů obtížné. Především není znám výchozí údaj projekce, tj.
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Zdroj dat: Národní sčítání lidu: Bulharsko 1992, Česká republika 1991, Maďarsko 1990,
Makedonie 1994, Rumunsko 1992, Slovensko 1991, Slovinsko 1991

Na základě analýzy dat ze sčítání lidu 1970 a 1980 byla na konci 80. let
zpracována prognóza početního stavu romské populace do roku 2005
v bývalém Československu (Kalibová, 1989), která vycházela z předpokladu
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postupného sbližování demografického chování Romů a majoritní populace. Jako základ byl zvolen počet Romů zjištěný ve sčítání v roce 1980
(288440 osob). Podle této prognózy by v roce 2005 mělo žít v bývalém
Československu 495000 Romů, z toho přibližně třetina v České republice
a dvě třetiny na Slovensku.

Závěr

Demografickému studiu romské populace nebyla v minulosti vzhledem
k zdrojům dat věnována až na výjimky větší pozornost. Pokud nějaké dílčí
studie existovaly, věrohodnost použitých statistických dat byla často předmě
tem diskuse. Projekt Rady Evropy poprvé umožnil porovnat demografické
charakteristiky Romů v zemích s jejich vyšší koncentrací. Zkoumaný soubor
představoval přes 1 mil. osob, které se k romské národnosti přihlásily a byl
tedy dostatečně velký pro poskytnutí základních informací. V bývalých
socialistických zemích měli Romové v poválečném období přibližně stejné
podmínky k životu, i když jejich postavení ve společnosti se měnilo podle
aktuální politické situace. Výsledky sčítání z počátku 90. let prokázaly, že
základní demografické charakteristiky romské populace jsou ve všech sledovaných zemích téměř shodné, jedinou výJimkou byla Makedonie, kde
se však v demografickém chování odlišují ve srovnání s ostatními zeměmi
i příslušníci majority.
Ačkoliv lze předpokládat postupné sbližování demografického chování
romské populace a ostatního obyvatelstva, tento proces bude dlouhodobý
a zcela jistě se do rychlosti změn v demografickém chování promítne i odlišný systém hodnot srovnávaných populací a přetrvávající rezistence Romů
vůči jakýmkoliv změnám.
Nezodpovězena zůstává i otázka, zda došlo u romské populace k zrychlení změn v demografickém chování od počátku 90. let, neboť výsledky
sčítání lidu na počátku 21. století nebyly v tomto rozsahu zatím zpracovány.
Lze však předpokládat, že výrazné změny ve společnosti, tj. změny vnějších
podmíněností demografické reprodukce, vedly alespoň u části Romů k změ
nám úrovně porodnosti, podobně jako u ostatního obyvatelstva. Odchylné
demografické chování romské populace ve srovnání s majoritou nelze považovat za výjimečné či dokonce za sociálně patologické, neboť zcela odpovídá
danému stupni demografického vývoje, který je v souladu se stupněm společenského a ekonomického rozvoje této minority.
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